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VOORREDE.

Het werk, waarvan hierbij de VIERDE DRUK aan het Nederlandsche publiek wordt aangeboden, heeft sedert lang zijn weg gevonden, zoodat ik mij ontslagen kan rekenen van de taak, on
breedvoerig het nut van dergelijk Woordenboek in het licht te stellen. Op uitnoodiging van de
Uitgevers heb ik mij met de herziening belast ; ik hoop, dat de aangebrachte verbeteringen en
vermeerderingen de bruikbaarheid van het Werk zullen verhoogen. plan de inrichting en het
plan van den Kunstwoordentolk is niets veranderd; alleen heb ik mij beijverd daarin alle vreemde
woorden op te nemen, die na de verschijning van den vorigen druk in zwang gekomen zijn. De
laatste druk van HEYSE'S FREMDWbRTERBUCH, dat KRAMERS ten grondslag van zijn arbeid genomen had, benevens verscheiden andere Woordenboeken uit den laatsten tijd zijn door mij geraadpleegd; naar mijn beste weten heb ik getracht den gulden middelweg te bewandelen tusschen
te grooten overvloed, die het boek al te zeer zou doen uitdijen, en te angstvallige karigheid,
welke oorzaak zou kunnen zijn, dat het den gebruiker te dikwijls in den steek liet. Of ik de
juiste grens getrokken heb, daarover verbljve het oordeel aan den gebruiker.
Ik heb getracht de meest bekende woorden, die uit onze Oost tot ons overgekomen zijn, bijeen
te verzamelen en op te nemen. Bij de vertaling en verklaring daarvan heb ik veel te danken
aan den hooggel. Heer Prof. P. J. VETH, die mij zijne aanteekeningen omtrent dit onderwerp
welwillend ten gebruike afstond. Ook heb ik zooveel mogelijk de verkortingen ingelascht, bij
botanische en andere natuurhistorische benamingen in gebruik voor de geleerden en natuuronderzoekers, van wie deze namen afkomstig zijn.
Omtrent de volgorde der woorden de volgende aanhaling uit KRAMERS' Voorrede bij den
Eersten Druk: »In zoo verre het de alphabetische volgorde van het geheel zonder groot ongemak toeliet, zijn de woorden van éenen stam zoodanig bijeengeplaatst, dat het stamwoord, het
moge een werkwoord of naamwoord wezen, aan het hoofd des artikels staat, waarop dan de
afleidingen en samenstellingen naar orde van haar ontstaan volgen. Tot dat einde werden ook
nu en dan zoodanige (vooral latijnsche en grieksche) stamwoorden aan het hoofd van lange artikels geplaatst en verklaard, die wel in hunnen zuiveren vorm in onze taal niet gebruikelijk zijn,
maar den etymologischen grondslag voor geheele rijen van gebruikelijke afleidingen en samenstel
uitmaken. Waar echter door de bijeenplaatsing van geheele woordenfamiliën van de al--linge
phabetische volgorde moest afgeweken worden, is het afzonderlijk woord op de plaats, die het
toekomt, gezet en op het artikel verwezen, waarin zijne verklaring is te zoeken, zoodat men ieder
woord zonder zwarigheid zal kunnen vinden. — Hoe groote voordeelen de schikking der woorden
volgens hunne verwantschap heeft boven die van hunne toevallige alphabetische opvolging; hoe
door die inrichting de bijzondere leden eener woorden familie elkander wederzijds verklaren, en•
door het aan hun hoofd geplaatste stamwoord over alle volgende en den organischen samenhang
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ieler gansche familie een helder licht verspreid wordt, dat behoeft voor den zaakkundige Beene
-opheldering."
De aanduiding der uitspraak, die altijd voor oningewijden moeilijk te geven is, is geheel ge-bleven als in den vorigen druk. Ook thans is z bij benadering in Nederlandsch schrift uit
voor den Franschen neusklank, terwijl als gewoonlijk het accent is-gedrukt;cish n
,

aangewezen deels door het toonteeken (' ), deels door de gebruikelijke teekens (- en ) voor de
v

lengte en kortheid der lettergrepen.
Hier^nede geloof ik alles gezegd te hebben, wat den lezer bij het gebruik nuttig kan zijn.
Mocht de Tolk in zijn nieuw kleed voldoen aan de behoeften van den tegenwoordigen tijd, dan
,zou ik den daaraan besteden arbeid ruimschoots beloond achten.

H. W. F. BONTE.
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Verklaring van de gebezigde Verkortingen.

adj.

adjectivum.
adverbium.
afgekort.
afgeleid.
afkorting.
alchimistisch.
Algebra.
Anatomie.
angelsaksisch.
arabisch.
arameesch.
Architectura.
Archaeologie.
Arithmetica.
Astronomie
barbaarsch latijn, d. i. kwalijk,
gevormd latijn.
baskisch.
bijnaam.
boheemsch.
Botanie.
braziliaansch.
bij voorbeeld.
celtisch.
chaldeeuwsch.
Chemie.
Christus, christelijk.
Chronologie.

beteekent

adv.
»
afgek.
►►
afgel.
«
afk.
«
alch. o f alchim. '►
Alg. of Algeb.
Anat.
»
angels.
»
arab.
»
„
aram.
«
Arch.
»
Archaeol.
Arith.
«
Astr. of Astron. ►►
barb. lat.
»
bask.
»
»
bijn.
bob.
»
»
Bot.
braz. of brazil.
»
b. v.
eelt.
»
chald.
„
Chem.
»
Chr., chr.
»
Chron.
«
comp. of compar.
«
»
deen.
»
d. i.
»
d. z.
»
egypt.
eig.
n
►►
eigenn.
«
en dgl.
«
Eng., eng.
enz.
»
»
f., fem.
»
fig.
►►
Fin.
«
Fort.
„
fr.
frequent.
»
fr.-gr.
»
9

:

comparativus.
deensch.
dat is.
dat zijn.
egyptisch.
eigenlijk.
eigennaam.
en dergelijke.
Engeland, engelsch.
en zoo voorts.
femininum.
figuurlijk, oneigenlijk.
Financiewezen.
Fortificatie.
fransch.
frequentatief.
fransch-grieksch.

gaol.
geb.
gem.

beteekent: gaelisch of hoogschotsch..

geboren.
gemeen of in de platte taal.
gebruikelijk.
gen. of genit. « genitivus.
Geometrie.
Geom.
»
»
gestorven.
gest.
gewoonlijk.
gew.
„
gothisch.
gotb.
»
gr.
» grieksch.
►+ uit grieksch en latijn samengr. -lat.
gesteld.
Grammatica.
Gram.
»
hebr.
„ hebreeuwsch.
Noll.
„ hollandsch.
« hongaarsch.
hong.
» ijslandsch.
ijsl.
ind.
„ indisch.
« in 't algemeen.
in 't alg.
inz.
» inzonderheid.
ironisch.
w
iron.
„ italiaansch.
it. of ital.
Jezus Christus.
„
J. C.
„ Jurisprudentie.
Jur.
Kath., kath. „ Katholiek, katholisch.
„ Koopmansterm.
Kmt.
« koptisch.
kopt.
» latijn.
lat.
lat.-gr.
„ uit latijn en grieksch samengesteld.
„ logisch.
log.
Logica.
»
Log.
masculinum.
«
m.
masculinum en neutrum
n
m. et n.
» mansnaam.
mansn.
»
Marine.
Mar.
Mathesis.
Math.
»
» Medicina.
Med.
mexicaansch.
»
mexic.
» middeleeuwsch- latijn.
mid.-lat.
Militair.
n
Mil.
«
Mineralogie.
Miner.
Muziek.
»
Muz.
►► Mythologie.
Myth.
» neutrum.
n.
nl.
" namelijk.
«

«

VERKLARING VAN DE GEBEZIGDE VERKORTINGEN.
nederd.
beteekent nederduitsch.
nederl.
►► nederlandsch.
» nederlandsch-fransch.
nederl.-fr.
nederl. -lat.
» ne1erlandsch-latijn.
N. H.
» Natuurlijke Historie.
nw.gr.
„ nieuw grieksch.
uw.lat.
» nieuw latijn d. i. uit het latijn
in lateren tijd gevormd, dus
vreemd aan de oud-romeinsche taal.
noord.
n noordsche.
» Nieuwe Testament.
N. T.
o. a.
►► onder anderen.
oneig.
„ oneigenlijk.
» ontstaan.
ontst.
oorspr.
» oorspronkelijk.
.. oost-indisch.
oost-ind.
» Oude Testament.
0. T.
oudd.
» oud-duitsch.
oudfr.
„ oud-fransch.
oudhoogd.
» oud-hoogduitsch.
►► oud-italiaansch.
oud-it.
oudlat.
►► oud-latijnscb.
» oud-nederlandsch.
oudnederl.
oudn.
» oud-noordsch.
» oud-romeinsch.
oudrom.
» oud-saksisch.
oudsaks.
part., partic. ►► participium of deelwoord.
perz.
►► perzisch.
peruv.
►► peruviaansch.
pharm.
s pharmaceutisch.
Pharm.
r Pharmacie.
Physica.
Phys.
n
„ Physiologie.
Physiol.
Piet.
» Pictura.
pl.
« pluralis.
„ poëtisch.
poet.
Poët.
„ Poëtica
„Politica.
Pol.
» poolsch.
pool.
port.
„ portugeesch.
provene.
provencaalsch.
provinc.
►► provinciaal, provincialisme.
►► . redekunstig.
redek.
R. K. o f R.
Roomsch-Katholieken.
Kath.
:

i►

r. k
beteekent: roomsch-katholiek.
rijsch.
►► rijschool.
rom.
►► romeinsch.
roman.
►► romaansch.
russ.
►► russisch.
saks.
►► saksisch.
samengest.
►► samengesteld.
samengetr.
►► samengetrokken.
sanskr.
►► sanskrit.
stil.
« scilicet, d. i. namelijk, aan
te vullen, enz.
serv.
» servisch.
sing.
» singularis.
slay.
» slavisch of slavonisch
sp.
spaansch.
spr.
„ spreek uit of lees.
sprw.
» spreekwoord.
Syr.
►► syrisch.
tart.
►► tartaarsch.
tegengest.
» tegengesteld.
tegenst.
» tegenstelling.
turk.
►► turksch.
Typ.
►► Typographie.
v.
» van.
v. a.
►► volgens anderen.
v. d.
►► van den.
v. h.
„ van het.
venet.
» venetiaansch.
verbast.
►► verbasterd, verbastering.
verk.
» verkorting.
verklw.
►► verkleinwoord.
vgl.
» vergelijk.
voorm.
» voormaals, voormalig.
voorz.
» voorzetsel.
vr. naam.
» vrouwennaam.
v. s.
» volgens sommigen.
waarsch.
►► waarschijnlijk.
wallach.
» wallachisch.
wend.
►► wendisch.
ww.
„ werkwoord.
z.
„ zie.
z. a. of z. ald. » zie aldaar.
zoogen.
» zoogenaamde.
z. v. a.
» zoo veel als.
zw.
„ zweedsch.

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

..A
handel1ngen of geschtedents der helligen; a. u.
(als oud-rometnscn getal), ,Uf dutsend, :.- A. C. = anna urbis condttae, In 't jaar na Romes
~In de Isehelkunde), aZijnzuur.
stlchtlng , - a. 'U. S. = actum ut supra (z. a.)
a-, gr. de zoogen. alpha privativum (z. a I.A of ~ = annot in bet jaar, ten jare, A.. = .Are, vlerkante roede , ..,... a.a. == ana, Y. ph a), heert v60r vele gr. woorden eene ont·elk evenveel(op reeepten); - A. a. a. = amal- kennende, ophetrende Of tegenstellende kraeht,
gama (z. a.) ; -.A. a. C. = ann.o ante Christum, gelijk bet nederd. on-, zoo b.V. akrati8; apaIn 't jaar veorChrtstus , - .A. aero vulg. = (lnno thie, asthenie, atoom enz.; vOOr 'eene kl1nkletter
aerae vulgaris, In 't jaar .der gewone tUdreke- staat daarvoor an, b.V. anoniem, anorganisch.
Ding; -.A. .A. M. of A. M. = arttum magister,
a, lat. voorz., Z. abo
a, fr., voor, tegen, om, b. V. de el a een gl.
meester der kunsten; - AA. LL. M. of .A. L.
Q, ttal, voorz., by, aan, op, in, over, tegen,
M. = art~um liberalium magister, meester der
vrije kunsten; - .A.. a. U. c. of A. u. c. = anna na, met, van, voor, onder, b. V. a capella, Z.
·ab urbe condzta, anna ~rbi$ conattae, in 't jaar onder k ape I, a conto, Z. onder con t O.
A. als muntteeken = de eerste stad van
v.de bouwing der stad (Rome); -.A. B. = artlum baccalaureu$,lal baeealaureus (eandidaat) een staat, waar demunten geslagen worden,
der vrije kunsten; - .A. b. ~ aurea bulla, de b. V. in Frankrijk: Parijs; InOostenruk: Weenen; In Prulsen en net Duitsche rijk: Bertun,
.gouden bul; - a. b. = arenosum balneum, zandA, r. Mus. zesde toon van de teonschaal uit
bad; - .A. C. == anna Christi, in 't jaar van
Chrlstus,ook Augustlina cmifess'to ·(z. a.); C of ut, anders 1a geheeten.
.A en 0 (alpha en omega), de eerste en laat.Ac., academia, hoogeschool , - a.c. = anni cur.rentis, anno currente, van of in 't loopende jaar , ste letter van het gr. alphabet; van daar: be- A. D. = anna Domini, In't [aar onzes Hee- gin einde, de, eerste en laatste, het gewlchren; - Ad. of ad. (In de muzfek) adagio, lang- tlgste en dterbaarste , toenaam des Heilands.
.saam , - a. d. = ante di~, voor den (bepaal- .(Openh, Joh, I, 8.)
den) dag of termijn); a dato, v. den dag (der
Aabam, D. alchemlsttsche naamvan 't lood.
uitvaardiging) 9f; -- add. (op recepten), addatur
Aalbert, Alb e r t, mansn., verkorting V.
.of adde, men voege er bU, voeg erbij; - A. 't oude Adelbert, ~. ond. Adela.
Aam, voorm. ne~ vocbtmaat: voor fro .wijn
E. = .Archi-Episcopus, aartsblsschop; - a. (. =
anni tuturi, van bet aanstaande jaar; - a. h. I. = 100,24 liter of kan; voor rUn- of moezelwun
.= ad hunc loCum, te dezer plaatse , - A. 1. =
= 148,'= liter; voor brandewijn = 222,62 liter;
.Altesse imp'triale, Keizerlijke Hoogheld; ~.A. M. voor oUe = 140,0 'Iiter,
Aap, m. Mar. oude naam van 't bezaan== anno mundi, In 't jaar der wereld; ook 'ar.ttum magister, meester der {vrije),kunsten; ook stagzeil.
-arnica manu, met vriendenband, met mend (op
Aarib, Z. V. a. Bed.oeIenen (z. a.)
adressen v. brleven); --:.. a. m. = al marco, naar
Aaron, hebr.naaro (Aharon): de verUcbte;
:het gewlcht; - a. m. c. == a mundo cond'tto, of - Aaron, Aaronswortel, Z. V. a. a ron.
a. o. c. '= abo orbe cand'tto, van de sebepplng
aarts, voorz. by sommtge woorden, dieeene
der 'wereld.; - a. O. r. = anna orbis 'redemti, waardlgheid aanduiden, aisvader, blsscbop, pries,in -'t jaar na .de verlossing der wereld; - .A~ ter enz., komt at van het gr. archein, begin-P., Amsterdamschpeil; - A.. P. of AOpO, a. p.
nen, en beteekent zooveel als ,ee r s t e; het
of aO pO = anna passato, In het afgeloopen jaar; staat oOk bij woorden, die eene zedelijke boe- a. pro = anni presentis, van bet tegenwoor- danigheid aandulden, als aartsguit, aartsketter,
dlge of loopende jaar; - a. praec., a. praet. =
enz. Neemt een gr. woord dat archa achterop,
·,anni praecedintis ofpraeter'tti, van't vorige jaar ; dan gebruikt men dezen ultgang in 't ned., on- a.p. R. C. = anna post Romamcond'ttam, in der den vorm arCh, onvertaald, als m0narc h,
't jaar na Romes bouwing; - .A. R. = aca- s choI arc h, pat ria r c h, enz.; - aartsdem'tae rector, rector der unlversiteit; ook Al- ambten, die ambten, welke de duitsche keurtesse royale, Konlnklijke Hoogheld; - a. r. = vorsten bij de kroning eens rooffischen kelzers
,anna regni, In 't jaar der regeerlng; - a. r. 8. of in persoon of door plaatsvervangers waar= anna restauriitae of recuperiitae salutis, In namen: de aartssehenker, aartsspijsopdrager,
't jaar na de herstell1ng des heils; - A. S. = aartsmaarsehalk, aartskamerheer en aartsschermAltesse s'.tnnissime, Doorluchtige Hoogheid; meester.
,a. s., aanstaande; - A. SSe = acta sanctorum,
Aas, n. voorm. ned. goudgewlcht = 0,0'=8
_ A (als oud-rometnseh getal), vijfhonderd; -
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AAT

2

ABAT-JOUR

dlge afstand, overgave In de macbt eens anderen), Jur. bij zee-assurantten, bet recut van hrstand, d. 1. het recnt des ve t'z eke I'd en om
aan den assuradeur schip en goefl tegen betaling der verzekerde 80m over te laten, en het
recht des verzekeraars om. door betaUng
der verzekerde 80m aan den verassureerde zich
van de kosten der redding of vrijmaking van
scbip en goed te bevrijden; ook verlaten toestand; nalatlgheld, verwaarlooztng , - abandonneeren, verlaten, opgeven, prijsgeven,
laten varen, afstand doen; in den zeehandel
abdiceeren, abjureeren, abstraheeren, avoceeren.
Aba, f. Kmt. turksche wollen stot voor enz. het aandeel in verzekerde goederen, schepen, enz. aan dell' assuradeur onder zekere voormantels, ook salonika geheeten.
waarden atstaan, in de krijgsk. geahandonneerde
Abab, m. turk. vrije turksehe matroos.
posten, vertaten opgegeven posten; -- abanababa, f. wtlde papaver (ft. coquelicot).
Abaca,1. naam eener soortv. banaanboom donneering, t. verlattng, opgevlng, atstanddoening, afstand.
(M usa t ext i Ius) en det uit tijne vezels verAbaned, m. de linnen lijfgordel der joodvaardigde henntp, man i f Ia-hennlp, op de Phisene priesters.
lippijnsehe ellanden.
Abanga, f. Bot. naain eener palmnoomAbacissus, Ababist,z. onder abacus.
abacomes, m. (pt. abacomites) mid. lat. vrucht op St. Thomas.
sehutsheer van een klooster,
Abannatie (spr, t=ts) f. mid. lat. (alJAbacot, n. eng. (spr, ebecot) de staats- annatio, V. ab en annus) Jur. de verbanning
routs in den vorm eener dubbele kroon, het voor een jaar wegens manslag, om het gebeurde door afwezigheid des daders in vergeboofdsieraad der oude eng. koningen.
Abactie, f. lat. (abactio, vgl, a big e ere n) telheid te brengen,
de wegdrijving, inz. de veediefstal; - abact'to
Abaptiston, n. gr., Z. V. a. t rep a a n
part-us of (cetus, f. lat. Med. de afdrijving der (z. a.)
abarbei, m. perztsche munt (circa ( 1.)
vrucht; - abdctor, m. veedief.
abarceeren, nw.lat. (ab-arccre) Jur. i ea baculo ad angitlum, lat., elg, van de zijde
eens driehoeks tot zijnen hoek (besluiten), d. 1. m and a b-, iemand uit zijne bezitting verdrijven.
eene ongenimde gevolgtrekklng maken.
Abarnahas, n. alcnemtsttscne naam der
Abacus, n lat., rekentaret bU de Ouden , magnesia.
abacus Pythagoricus, tatel v. vermenigvuldiging
Abartamen, n. alcnemtsttscne naam van
in de gedaante eens vterhoeks , Arch. de bo- het lood.
venste vierkante plaat, waarmede net kaplteel
Abarticulatie (spr. t = ts), f. nw.1at.
eener zull bedekt is; - abactssus, m. de (vgl. art i cui a tie) Med. ontwrtcnttng, verrekdunne plaat, die den overgang tusschen den king, Z. v. a. diarthro sis.
abacus en het kaplteel uitmaakt;- abacist,
iL bas, f. zle bas.
m. nw. lat. rekenmeester.
Abas, m. perz. gewlcht van i karaat om
paarlen te wegen = } gram; ook eene perzlabada, f. sp. aztattsche neushoren m.
Abaddon, m. hebr: (v. abad, te gronde sene rekenmunt = 2 mamoedis (z. a.)
gaan) verderver, vernieler, verwoester; benaabassamento, of Uever abbassamento, n. it.,
ming van den engel des afgronds (Openb. Job. de dallng, verlaging, het vallen , Kmt. a. di
prezzo, de daling van den prijs.
IX, 11); afgrond der hel.
Abat-chauvee, f. fro (spr. abd-sjowt)
Abadieten, m. pl. muzelmansche secte in
Kmt. geringe wolsoort in Poitou en omstreken.
Arabie, land Oman.
Abadsji, aba}, m. de maand Augustus
Abatellement, m. (fr. spr. -tell'mdit)
bet handelsverbod des franschen consuls in de
bij de Turken, naar den syrischen almanak.
abaisseeren (spr. abess-), fro (abaisser) Levant aan fransche kooplieden, diehunne vernederlaten, doen zakken; vernederen.
plichtlngen niet nakomen.
Abatis or abattis, n. (fr. spr. abati)
abalieneeren, lat. "ab-alienare; vgl. a lieen, enz.) vreemd maken, ontvreemden, ver- Arch. puin; Mil. eene verhakking; blj jagers:
vreemden, afkeerig, afvallig maken; - abalie- eene menigte geveld wild; by slagers: afval,
hUid, talk, enz.; bij gieters: de ledematen der
ndndi jus, n. het recht van vervreemding; abalienatie (spr. t=ts) , f. vervreemding, over- standbeelden.
gang van eigendom;. verstooting.
Abat-jour, n. fro (spr. aba-joer) een kelAban, m. besehermgeest der ijzermijnen in dervenster,lichtvenster, vallicht, schuin venster,
de perz. godenleer; de achtste maand (Octo- waardoor het licht van boven invalt, koekoek ;
ber)in den perz. en syro-maeedonisehen kalender. - vensterscherm tot afwering der zonnestralen,
Abandon, n. fl'. (spr. abahdon; mid. lat. zonneblind; - sierlijk uitgesneden papier, dat
's avonds over den ballon van een lamp- or
abandonum, abandum, ontstaan uit ad bannum
donum, d. 1. datio of missio in bannum, vollegaslicht een schoon effect doet.
wtchtjes, benaming der eenen op de dobbelen domtno-steenen en in het kaartspel.
Aat, m. japansche rozeroode edelsteen.
Ab, de 11de maand v. h. burgerlijke en de
5de van net godsdlenstlge jaar der Iraelleten
(overeenkomende met een gedeMte van Juli en
van Augustus).
ab, (voor t en q abs, voot andere medekllnkers, behalve h, gewodnlljk a) lat. voorz.:
van; in daarmede samengsstelde woorden komt
bet overeen met ons a f, 0 n tj w e g; enz. b. v.
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abaton, n. gr. (van ábatos, ontoegankelijk).
Het allerheiligste, het door een voorhangsel
omgeven koor in grieksche kerken.
Abátor, al as t o r m. gr., bestraffer van
't kwade ; naam van Zeus ; naam van een der
drie paarden van Pluto (in Boccaccio's Genealogie der Goden).
Abdtor, m. nw.lat. wederrechtelijk bezitnemer, overweldiger.
Abattage, f. fr. (spr. —táázj') het hout
hakloon ; ook : groote bout of klinkna- -veln,
gel; — abattant, m. (spr. —táii) een valof dwarsluik voor de vensters of deuren der
koopmansgewelven ; — abattement, n. (spr.
aabtt'mdn) de neerslachtigheid, verslagenheid,
afmatting, uitputting; — abatteur, m. hout
praler, pocher; -- abattoir, n. (fr.-velr;(fig.)
—toar) (openbaar) slachthuis ; — abattu, g ea b a t t e e r d, afgemat, krachteloos, moede, ver
moedeloos.
-moeid,
abattuta, liever a battuta, it. (spr. —beta)
Muz. naar de maat, nauwkeurig afgemeten.
Abat–vent, n. fr. (spr. aba-wán) een
windbord, windscherm, weerdak; dekmat over
boomen.
ab cure, lat., geheime raad.
Abávi, Abávo, m. (in sommige afrikaan
tongvallen) de boabab of apenbroodboom.-sche
Abba, abbas, m., syr., vader (z. a.) ;
— abas exémptus, lat. (vgl. e x i m e e r e n) een
vrij-abt, die niet onder eenen bisschop staat;
— abbate, it., of abbé, fr. m. een abt;
ook een wereldlijk geestelijke, die in Frankrijk
en Italië, zonder eene abdij te hebben, zich als
een abt kleedt en voordoet ; — te Genua heet
de eerste raadsheer Abbate del Popolo te Milaan noemt men de gilde-dekens ook abbati, en
in Z. Frankrijk heet de persoon, die de lande
volksvermaken regelt, Abbé de la jouinesse-lijke

— abbreviatuur, f. verkorting, schriftver-

;

;

(jeunesse) .
abbassamento, z. abassamento.

Abbáassi, m. perz. zilvermunt, zoo geheeten naar den khalif Abbas, vroeger = 90 ets.,
nu 13 ets.; — russ. zilvermunt in Georgië, =
2O kopeken.
abbassamento, n. ital. het neerslaan der
hand bij het maatslaan, neerslag m.; het zetten van de eene hand onder de andere bij het
klavierspel, zoodat de handen elkander kruisen;
daling, t. b. v. a. di prezzo, daling van den
prijs ; a. di voce, zakken der stem.
Abbassíden, m. pl. een vorstengeslacht,
afstammende van Muhameds oom, Abbas, in
Bagdad en Egypte, v. 749--1258 ; — een vorstengeslacht in Perzië, v. 1500-1734.
abbastioneeren (van bastion), zie onder
bastide.
Abbate, abbé, z. onder ah b a.
Abboena, m. arab. (A b ii n a, onze vader) opperste geestelijke der abyssinische kerk.
,abbrevieeren, nw. lat. (abbreviáre, v.
brèvis, e, kort) afkorten, verkorten ; — abbreviatóres of abbreviators, pl. verkorters,
-

sehriftverkorters ; pauselijke kanselarijschrijvers ;

korting; verkortingsteeken; korte inhoud.
Abces, zie onder a b s c es.
Abeis, abeissie, zie onder a b s c in
d e e r e n.
Abd, arab., in samengestelde eigennamen:
knecht ; b. v. Abd–allah, knecht Gods;
Abd–el–kader, knecht des machtigen (Gods);
Abd–el–Medsjid, knecht des glorierijken
(Gods).
Abdal, m. arab. (eig. pl. van barlil, een
plaatsvervanger; een vroom man) een muhamedaansch monnik in Perzië en Oostindië ; —
dweper, enthousiast, m.
Abderieten, m. pl. gr., inwoners der oude
thracische stad A b d d r a, wegens hunne onnoozelheid vermaard ; fig. onnoozele, dwaze, onverstandige menschen ; — abderietenstreken, domme zetten, bespottelijke dwaasheden,
kamperstukjes; — abderietisch, eenvoudig,
onnoozel, zot, belachelijk ; — abderiseeren
of abderologiseeren, zotte, belachelijke,
ongerijmde dingen zeggen, beuzelen ; — abderitZSme, n. het geloof der Abderieten, naar
hetwelk b. v. het menscheljk geslacht op de
bereikte hoogte van ontwikkeling eeuwig moet
stilstaan.
Abdést, ab d u st, n. pert. (van db, water, en dest, hand) de handwasscbing, inz. het
wasschee v. de handen, het gezicht, enz., bij
de Muhamedanen voor het gebed.
Abdicatie (spr. t = ts), f. de vrijwillige
afstand van eene waardigheid of bediening ; afdanking, uitsluiting; abdicatïo heriditátis, afstand eener erfenis ; abd. juris, afstand v. een
recht ; — abditaméntum, n. het afgetrokkene, afgedongene v. eene bepaalde som ; —
abcUeeeren, lat. (abdicëïre) afstand doen,
zijne aanspraak op iets laten varen; afslaan,
verwerpen.
Abdis, z. onder abt.
Abditamentum, z. ond. a b d i c e eren.
abdomen, n. lat. het onderlijf, de buik ; —
abdominaal, adj. nw. lat., wat tot het onderlijfbehoort, b. v. abdominale zenuwen,
a d e r e n, buikzenuwen, buikaderen ;— a b d om i n a 1 e - p 1 e t h o r a, lat. -gr., volbloedigheid in
't onderlijf ; — abdomineus, adj. dikbuikig,
vetbuikig ; — abdominoskopie, lat.-gr.,
het onderzoek van 't onderlijf.
abdorrhaman, m. arab. dienaar des
Barmhartigen.
abdueeeren, lat. (abdücere) af- of wegvoeren ; Chir. een lid van 't lichaam afvoeren,.
verwijderen; — abdu.etie, f. de af- of wegvoering; Chir. het buitenwaarts-bewegen van
een lid ; — abdá ctor, m. Anat. spier, waardoor een lid v. 't lichaam buitenwaarts bewogen
wordt, aftrekkende, buitenwaarts-trekkende spier.
Abduct, zie abdest.
abecedeeren (nederl. met vreemden uitgang) de letters naar volgorde van 't alphabet
opzeggen ; Muz. de toonladder naar de letternamen der tonen afzingen ; — abeeedarius,

ABEDNEGO
m. een leerling v. het A B C ; een beginnaar,
aanvanger in zijn vak; — pl. abecedarii,
m. spotnaam der wederdoopers, omdat zij aanvankelijk alle wetenschappen, zelfs lezen en
schrijven, verwierpen.
Abednégo, m. (hebr. .4bèdnegu) hebr.
naam : dienaar des lichts.
Abel, m. hebr. naam (Hébel) de vergankehike, damp, ijdelheid.
abelardiseeren, ontmannen, gelijk men
dit den beroemden A b e 1 a r d in de 1 de eeuw,
op aanstoking van den oom zijner minnares Heloïse, deed wedervaren.
-

-

Abeliánen, abelieten, abiliërs,
abelo den, abelonieten, m. pl. eene naar
Abel, Adams zoon, benoemde christensecte der
vierde eeuw, 'wier leden zich v. alle echtelijke
gemeenschap met hunne vrouwen onthielden,
maar, om hun genootschap niet te laten uitsterven, vreemde kinderen aannamen.
A.bellagium, a b o 11 a g ï u m, n. mid. lat.
(van het fr. abeilie, bij, en dit van 't lat. apieula, verklw. van apis) het bijenrecht of het recht
eens leenheeren . op de bijenzwermen van zijn
leenman.
Abelmoseh, f. (arab. aboe-el-misk, eig.
vader van den moschus, d. I. voorzien van moschus ; vgl. m o s c h u s) bisam- of muskuskorrels eener plant (Hibiscus abelmoschus)
in de belde - Indiën, de -Levant, enz., vooral tot
parfumeeren.
Aben, m. arab., z. v. a. e b n, z. ald.
Abeneerrágen, m. pl. een van AbenCerag afstammend machtig geslacht der Mooren in Granada, dat door dichters veelvuldig
is bezongen.
a béne pldcito, ital. (spr. – plátsjito), Muz.
naar welgevallen ; vgl. placitum.
Abeóna, de godin der vertrekkenden, eene
godin, die de Romeinen bij hun op-reis-gaan
aanriepen; vgl. A d e o n a.
ab epistólis, lat., briefwisselingvoerder, secre-

taris.

Aber, m, eelt. de mond eener rivier, de haven, zeehaven, sluiphaven (en vele eng. plaatsnamen, b. v. Aberdeen, Aberavon, Abernethy, enz.)
Aberdaan, m. (beter dan a b b e r d aan,
of dan labberdaan), gelijk men gewoonlijk
zegt en schrijft (als afkomstig van A b e r d een,
schotsche zee- en koopstad), m. fijne soort van kabeljauw, van zoutevisch (G a d u s b r o s m e, enz.)
aberreeren, lat. (ab -erráre) afdwalen, afwijken ; dwalen, feilen ; — aberratie (spr.
t = ts), f. Astron. afdwaling, afwijking, b. v. van
het licht ; schijnbare afwijking eener vaste ster.
ab espérto, ital. uit ervaring.
ab eterno, ital. van eeuwigheid af.
Abevaeutie, (spr. t =ts), f. nw. lat. Med.
gedeeltelijke, onvolkomen ontlasting of ontlediging.
ab executions, z. ond. e x e c u t i e.
Abgregátie, (spr. t=ts), f, nw. lat. afzondering, afscheiding van de kudde (grex).
ab hinc, lat. Jur. van dezen tijd af; ab hoc
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et ab hac, of ab hoc et ab hac et ab ilia, van
dezen en dien, van dezen en van dien en van
genen, d. I. zonder orde, in 't honderd, in 't wild;
— ab hodiérno, van heden af.
abhorreeren, lat. (abhorrere) afschrikken,
verafschuwen, verwerpen ; ook versmaden ; afwijken ; niet passen ; -- abhorrent, adj. (lat.
abadrrens) afwijkend, onpassend; -- abhorrénten (eng. abhórrers), pl. eene partij in Engeland onder Karel II, die de beginselen der
oppositie verwierp, in tegenoverstelling met de
adressers of petitioners; — abhorréntie, abhorrescéntie (spr. t=4s), f. nw.
lat., de afschuw.
abhorteeren, nw. lat., afraden, ontraden;
— abhortátie, (spr. tie=tsie), f. afrading.
A.bib, m. hebr., de maand der aren, eerste
maand van het kerkelijk jaar der Israëlieten (ni
overeenkomende met een gedeelte van-san),
Maart en van April.
Abietine, n. (van 't lat. abies, denneboom)
Chem. harsstof uit de straatsburger terpentijn;
--- abiëtáat, n. denneharszuur-zout.
Abigail, m. hebr. naam : vader der sterkte.
Ook f. een vrouwennaam : vadervreugde.
abigeeren, lat. (abigére) wegdrijven, vee
stelen ; — abigeaat of abigeutus, m. Jur. dief
vee; — abigeátor, m. veedief.
-stalvn
Abime, f. fr. (van gr. a priv. en busma,
grond, bodem) grondelooze diepte, afgrond, kolk;
fig. veelvraat, nimmerzat ; — abimeeren, fr.
(abámer) te gronde richten, in eenen afgrond
storten, doen zinken, verderven ; bederven, ver
neerslachtig maken, ontmoedigen ; —-nietg;
g e a b i m e e r d z ij n (b. v. in schulden), zich in
reddelooze omstandigheden bevinden.
Abiméleeh, m. hebr. naam : vader des
konings.
ab imo pectore, lat. z. p e c t us.
Abinábad, m. hebr. naam : vader der edel
'edelaardige.
-ardighe,
ab incunabulis, z. onder i n c u n a b e 1 e n; —
ab initi o, z. ond. i i t i u m ; — eb instantie,
z. ond. instantie ; — ab intestato, z. ond.
i nt est a at.
Abiram, m. hebr. naam : vader des hoogmoeds, de trotsche.
abirriteeren, nw. lat. (abirritáre), Med.
den prikkel verminderen, de te groote organische gevoeligheid wegnemen ; — Abirritatie
(spr. tie=tsie), f. vermindering der prikkeling of
levenswerkzaamheid (in eenig lichaamsdeel) ; —
abirritánt, adj. den prikkel verminderend.
Abitie (spr. t=ts), f. lat. (abitio) het heengaan, weggaan, vertrek ; — abiturieeren,
nw. lat. (abiturire, als desiderativum afgeleid
van abire, af-, weggaan) op het punt staan van
de school te verlaten ; — abituriént, m. van
de school of academie afgaand student (in Duitschland) ; — abituriénts–examen, n. het onderzoek der van de - school vertrekkenden, eind
-examn.
abjicieeren, lat. (abjicére) wegwerpen,
verwerpen, verachten ; — abject, adj. lat. ab-
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laag, laaghartig; verachtelijk, ver
t=ts), f. de weg-worpen;—abjéti(s.
minachting, verachting, verachtelijk--werping;
held, zelfverlaging, laaghartigheid.
abjudieeeren, lat. (abjuáicáre) Jur. gerechtelijk ontzeggen ; misbillijken ; — abjudieátie (apr. t=ts), f. de gerechtelijke weigering,
loochening bij eede; plechtige ontzegging.
abjureeren, lat. (abjuri re) afzweren, met
eenen eed loochenen ; — abjurátie (spr. t=ts),
f de afzwering, loochening onder eede ; — abjuratóriseh, adj. afzwerend.
ablaeteeren, lat . (ablactáre, vgl. 1 a e t e er e n) afmelken, eene manier van enten, door Inlating van eenen tak In een ondergeplanten stam;
een kind spenen ; — ablaetátie (spr. tie=tsie),
Med. het spenen der kinderen.
Ablaque, f. fr. (spr. abldk') Kmt. perzische

abnueeren, lat. (abnuere) doorhoofdschudden weigeren, neen wenken.
Aboe, arab. in samengest. eigennamen : vader ; b. v. Aboe –Addallah,, vader van Abdallah, vader van den profeet Muhamed; Aboebekr, vader der maagd; vgl. a b d en a b e 1moscb.
Aboekélb, m: arab. (v. oboe, vader, en
kelb, hond), naam, dien de Egyptenaren den hol
rijksdaalder gaven, dewijl zij den daarop-land.
geslagen leeuw voor eenen hond aanzagen; —
zilvermunt in Syrië, = 1. piaster.
Aboel, arab. in eigennamen, samengetr. uit
aboe en ul b. v. Aboelf éda, d. i. vader der
verlossing, of verzoening, naam van een beroemd
geschiedschrijver en geograaf.
Aboena, titel van den metropolitaan van
Abyssinia, beteekende z. v. a. onze vader.
aboleeren, lat . (abolere) afschaffen, ophef,fen, uitdelgen ; — abolitie (spr . t=ts), f. af-

jéctus, a, urn)

parelzijde.

Abláta, pl. lat. (van ablatus a, um, wegge

;

auferre, wegdragen, enz.) het weg--nome,va
genomene, ontvreemde, ontstolene ; — ablátie
(spr. t=ts), t. (nw. lat. ablatio) de wegneming,
inz. van een lichaamsdeel ; — ablatief, ablativus, z. casus.
ablegeeren, lat. (ablegáre) wegzenden,
wegsturen, verwijderen; voor een jaar verbannen ; — ablegaat, m. (ablegátus) een afgevaardigde, een geestelijke, dien de paus soms
als apostolisch legaat afzendt ; ook een gebannene ; — ablegátie (spr. t=ts), f. eenjarige

schatting eener zaak ; vergeving eener misdaad
door het vernietigen der aanklacht ; — abolitie–brief, brief van genade-verleening ; —
abolitio crim nis, Jur. opheffing, uitdelging eener
misdaad, zoodat er geen onderzoek naar wordt
gedaan ; a. infame, de uitdelging der schande,
herstelling der eer; — abolitiónmst, in. iem.,
die de afschaffing der slavernij begeert en daarvoor ijvert ; verdediger der slaven - emancipatie
In Amerika.
Abollagium, z. ab ellag1um.

verbanning, jaarban.
Ablepsie, f. gr. (ablepsia, van a priv. en
blépein, zien) de blindheid, ontbering van 't gezicht ; fig. blindheid van den geest, stompzin-

Abom^sus, m. nw. lat. (van lat. omusum,
runderdarm, pens) vierde maag der herkauwende
dieren, vetmaag.

nigheid.

abligureeren, lat. (abligurire) verbrassen, verkwisten, door de keel jagen; — abligurltie (spr. t=ts), f. verkwisting, verbrassing.
ablueeren, lat . (abluére) afwasschen, weg spoelen ; — abluentia, n. pl. afvoeringsmiddelen, vloeibare zuiverende, oplossende en weekmakende geneesmiddelen ; — ablutie (spr.
t=ts), f. afspoeling, reiniging, zuivering; ook de
handwassching der priesters in de R. K. kerk;
ook de uitspoeling van den miskelk en de daar
gebezigde wijn ; Pharm. de uitwassching eener-toe
artsenij.
abmah, m. perz. de maand Augustus naar
den syrischen kalender.

abnegeeren, lat. (abnegiire) ontzeggen,
weigeren, afslaan, loochenen ; — abnegátie
(spr. t=ts), t. de ontzegging, weigering, loochening.
Abneléeten, m. alchem. naam v. de aluin.
Abner, m . (Abner) hebr. naam : vader des
lichts, de lichtende.

abnet, m. v. abaned.
abnórm, lat . (abnórmis, e ; vgl. n o r m) v.
den regel afwijkend, onregelmatig ; ook misvormd; Med. gebrekkig, tegennatuurlijk, zieke
ij k ; — abnormiteit, f. nw. lat. (abnonmztas)-l
onregelmatigheid, misvormdheid, gebrekkigheid,
ziekelijke, onnatuurlijke toestand, b. v. van een
lichaamsdeel.

Aboma, z. v. a. boa (z. a.)

abomineeren, lat . (abominári ; v. omen,
vgl. dit woord) verfoeien, vervloeken, een af -,
schuw hebben ; — abominabel, adj . afschuwelijk, verfoeielijk; — abomin&tie, f. de verfoeiing, verwensching; de afschuwelijke daad.

abondeeren, abondantie, abondant, z. abundeeren.
abonneeren, fr. abonner mid. lat. abnnare) zijne deelneming aan eene zaak verzekeren , inteekenen, toezeggen, vooruitbetalen ; --^
abonnént, fr. abonné, m. inteekenaar, voor;

uitbetaler, voorafbesteller ; — abonnement,
n, fr. de inteekening, voorafbestelling, vooruit
bezit of genot eener zaak ; —-betalingoph
abonnement suspendu (spr. abonn'mdn suspandii),
een opgeheven of niet geldig abonnement.
abordeeren, fr. (aborder, vgl. boord)

aanlanden ; enteren, aan boord klampen ; aanspreken; — Op het eerste a b o r d (spr.
abór) in den beginne, aanvankelijk, bij het eerste aanspreken ; — abordábel, adj. toegan kelijk, licht te genaken ; — abordáge, f. (spr.
—daázj') het aanstooten ; het enteren der schepen ; het aanspreken.
Aborigines, m. pi. lat., de oorspronkelijke
inwoners, eerste bewoners van een land, stamvolken, die van den aanvang af (ab origine)

daar gewoond hebben, In tegenoverstelling v.
kolonisten.
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aborinhawortel, m, komngswortel, wortel eenerbraziliaansche plant, welke braking en
ontlasting bewerkt.
Ab6rtus, m.Iat. (pl. abortus) de miskraam,
de ontijdige bevalllng , abortus procurafto, Jur.
de opzettelijke atdrllvlng eener menscheluke
vrucnt, bevordering van eene ontijdige bevalling; - aborticidlum, n. nw. Iat. het dooden der vrucnt in het llchaam del' moeder; aborteeren, (lat. abortiire) ontijdig baren,
eene mlskraam krijgen, te vroeg bevallen; abortiva, n. pl. Med. middelen tel' afdrijving
van de vrucht, abo r tie v e of afdrijvende middelen.
aboucheeren (spr, aboesjeeren), tr, (aboucher, v. bouche, mond) een mondgesprek houden, samenspreken , samenvoegen, inpassen;- abouchement, n. (spr, aboesj' man) samenspraak, mondeling onderhoud; samenvoegtng,
inpassing.
Abouchouchou, n. fro (spr. aboesjoesj6e)
800rt van grot laken, in Z. Frankrijk vervaardigd,
en inz. voor de Levant en Egypte bestemd.
it bout, fl'. (spr, -boe) op net uiterste,rade100s;- - it bout portant (spr, -portan,) , van
zeer nabij (b. v, op temand schieten, zoodat het
einde (bout) van het wapen het voorwerp seater
raakt),

ab ovo, enz., z. ond. ovum.
Abra, f. turk. eene oud-poolsche zilvermunt,
ongeveer = 50 cents.
Abracadabra, D. nietsbeteekenende, zinIedlge taal; een tooverwoord, dat men als amulet tel' vrijwaring van allerlel kwalen, op een
briefje in den vorm eens driehoeks geschreYen, bij zlch droeg (waarschijnlijk verwant met
a b r a x a.s).
_ Abraham, m. hebr. naam , eig, vader del'
boogte (Abram); voorts: vader der menigte of
van vele volkeren , - abrahamieten, secte
der oostersche kerk in de 9deeeuw, diede godheidvan JezusChristus loochende; zoo genoemd
naar harenstichter Abra ham van Antiochm;
ookde naam del' boheemsche detsten, eenesecte
in Bohemen op het einde del' 18de eeuw, die
openlijk belijdenis deedvanhet geloof desaartsvaders Abrahams voor zijne besnijdenis; abrahamsschoot, m. (f. mont pagnote)
Mil..eeneschotvrije plaatsbij belegerlngen, waar
de nieuwsgierigen zonder gevaar het· bombardement kunnen zien; ook iedere plaats, waar
men zich veilig, gemakkelijk en geheel naar
genoegen bevindt. (Het woord is ontleend aan
Luk. XVI, 22.)
Abrasie, f. nw. lat. (abrasto, van abradere)
Chir. afscbaving, afschilfering.
it bras ou,verts, z. ond. bras.
Abraxas, m. (waarscbijnlijk naar de getalbeteekenis del' gr. letters het getal 365 uitdrukkende, waarmede de gnostische secte del' .Basilidianen de gezamenlijke wereldgeesten aanduidde)
geheimzinnige tooverwoorden of teekenen, inz.
op gesneden steenen (abra x ass tee n en), die
als amuletten (z. ald.) dienen.

ABSCES
abregeeren (spr, g=ZjJ rr. (abreger, v. b.
lat. abbreviare) verkorten, kort samenvatten; -abrege, n. tr, (spr, g=zj) ulttreksel, korte
inhoud , - abreges, pl. ook ab stracten
geheeten, de toonstaven of trekkers del' orgelregisters.
abrego, m. sp. zutdwestenwlnd.
abrenunciatie of abrenunciatio, f.
lat. losspreklng des doopelings van den duivel
en zijne werken.
abreptie, f. lat. scheldlng, losmaking del'
zlel van het lichaam.
abrevieeren, z., zie abbrevieeren.
abri, n. rr, dak om voor weer en wind te
beschutten; - abrivent, D. tr, (spr, -vai~)
windscherm.
Abr6ah, n. 800rt van fijn bengaalsch neteldoek (ook abrohani en mallemolle gebeeten.
abrogeeren,lat. (abrogare) atsonanen, ophenen, voor ongeldlg verklaren, nutten werking
stellen, Kmt. een gegeven last of eene commtsste terug nemen;- abrogatie, f. (spr. t=ts),
de atscnamng, opnemng (v. wetten).
Abroma, Abrome, f. gr. (v. a priv. en
broma, voedsel, dus niet-voedend, ten opzlchte
van de vrucht) Bot. de kakao-maluwe, eenfraai
bloeiende oostindische ennieuwhollandsche struik.
Abronen, m. pI. gr. (Abron en Habron,
elgenn., een verwijfd man in Agros, v. 't gr.
habros, weelderig, weekelijk) weekelijke menscnen, wellustelingen.
Abrotonum, abrotanum, n. gr. (eig.
habr6tunon) Bot. averuit, eene alsemsoort (Art emisia abrot anum).
abrupt, Iat. (abruptus, a, um, v. abrumpere, atbreken) atgebroken ; onsamenhangend,
zonder verhindtng , - ex abr11pto, op eenmaal,
plotseling, onverwacht,. snel; onvoorbereid; in
abropto necessitatis, in den uitersten nood; abrupta, D. pI. plotselinge invallen, onvoorbereid gezegde, geestige lnvallen , - abruptie (spr, t=ts) , de atoreking , plotsellnge verstomming (del' muziek).
Abrus, m. (lat. obru« precator'ius) Bot. paternostererwt, eene peulvrucht in gelukkig Arable, Egypte en Indie, welker hoogroode, zwartgevlekte erwten doorde vrouwen als halssieraad
gedragen worden; te Amsterdam noemt menze
weesboontjes, naar het kostuum del' weeskinderen aldaar.
abruteeren, fl'. (abrutir, van brut, ruw;
brute, redcloos dier, = lat. brutus) verdierlijken,
tot een beest maken, gansch verstompen: hij
is ganschelijk g ea b rut eel' d, d. 1. verdierlijkt,
verstompt; - abrutissement, n. (spr. abrutiess'man) verdierlijking; domheid van een beest,
volslagen domheid.
Absalom, absalon, m. hebr. naam Cabschiiliim): vader des vredes.
Absces, abc e s, n. late (absctss1J,S, m. van
abs-cedere, af- of henengaan) ettergezwel, etterbUU, verzwering; abscessus apertus, open, goedaardig gezwel; a. aquiisus, waterzakgezwel; a.
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gangraenosus, kankergezwel ; a. lactëus, lV%phaticus, nucleatus, sanguinéus, simuldf 'oX
spurius, een melk-, lympha-, kern-, bloed -,
schijn- of valsch- gezwel.
abscindeeren, lat . ab -scind i re, scheiden,
afsnijden; — abscissen, f. pl. afsnijdsels; -abscissen —lijn, Math. eene rechte lijn, die
in de hoogere meetkunde ter bepaling van 'de
eigenschappen eener kromme lijn of vlakte wordt
aangenomen; — abscis, f. dat gedeelte der
abscissen-lijn, 't welk tusschen haar aanvangspunt en dat eener ordinaat (z. a.) ligt; — ab—
scíssie, f. de scheiding, lossnijding, het afsnijden,; Rhet. het afbreken.
absént, lat . (ábsens) afwezig, afwezend ; ver
gedachten ; absens carens, lat., wie-stroidvan
afwezig is, krijgt niets; — absénten, m . pl.
afwezigen ; — absentie (spr. t=ts) fr. absence,
(spr. absárrs') afwezigheid; verstrooidheid; —
absentie van geest (fr. absence d' esprit,
spr. — despri) afwezigheid van geest, verstrooidheid van gedachte ; absentia caul a lis, Jur. afwezagheid uit oorzaak, gegronde, ook toevallige
afwezigheid ; a. extr aordinarza, buitengewone afwezigheid, verwijdering van de gewone verblijf
a. ficta, verdichte afwezigheid; a. ma--plats;
litiósa, eene kwaadwillige afwez.; a. vituperamu s, berispenswaardige afwez.; a. voluntaria,
Bene vrijwillige, willekeurige afwez.; absentiegeld, n. geld te betalen voor verzuim;
som die voor afwezigheid wordt afgetrokken;
-

spreking, het ontslag, de kwijtschelding van zon
straffen, egadeverleening; ook vrijspre--denof
king van de zondg n4 de biecht bij R. katholieken;
-- Jur. absolutie ti instantía, ontslag van de
instantie, voorloopige -vrijspraak; a. plenaria,
will dlge vrijspraak ; - -absolutie — daalder,
m. f isehe gedenkpenning, in 1195 geslagen, bij
gelegenheid dat de paus den ban, over Hendrik jY uitgesproken, ophief; — absolutísme, n, nw lat., z: v. a. predestinatie;
ook onbeperkte alleenheerschappi ; het aanhangen van de grondbeginsels daarvan; — absolutist, M. aanhanger van zulk een staatsvorm;
— Jur. absolutoria sententia, f. of absolutorium,
n. een vonnis van vrijsprkak, eene rechterlijke
opheffing van schuld, veralntwoordelijkheid, enz._
absorbeereu, lat. (absorbere) inzuigen, in
zich trekken, opslorpen ; verteren, inslokken, ver
absorbeerende of absorp--zwelgn;—
tieve middelen, of absorbentía, n. pl. Med.
middelen, die de vochtigheden van andere lichamen in zich trekken, opslorpende middelen ; —
absbrptie (spr. t=s) f. het inzuigen, de opslorping van vochten; vertering, verkwisting, ver
(fr. absorp--zwelgin;—absorptv,f.
tivité) opslorpingsvermogen.
absque, lat., zonder; absque causae cognitióne,
zonder kennis van zaken, zonder vooraf gedaan
onderzoek ; a. omni exceptióne, z. e x c e p t i e
ond. e x c i p i ë e r e n; a. ulla conditióne, zonder eenige voorwaarde, onvoorwaardelijk.

-- absenteeren (zich), nw. lat. (absen-

Abstemius, m. lat. (v. abs en temëtum

are) zich verwijderen, henengaan ; — absentisme, n. het afwezig zijn van eene plaats,
enz., de (verkeerde) gewoonte der iersche grondeigenaars om buiten Ierland te wonen. Deze
zelven heeten a b s e n t e e s (spr. ebsenties).
Absiden, absiden—lijn, zie a p s 1 d e n.
Absint, n . gr. (apsinthion) alsem (lat. arthemisïa absinthium) ; ook alsemdrank of alsemjenever of -brandewijn; — absinthaat, n.
Chem. een zout, voortgebracht door de vereeniging van alsemzuur met eene basis, alsemzuurzout — absinthíne, f. Chem. de stof, die
den alsem bitter maakt ; — absinthiet, m.
alsemwijn.
absit! lat. (v. absum, abesse, verwijderd zijn)

voor témum, een bedwelmende drank, mede,
wijn) een matige, een die de gave der onthouding heeft ; een wijnhater.
Absténti en Abstentie, z . onder a b-

;

dat zij verre ! God verhoede 't ! absit omen,
moge dit geen voorteeken zijn!

absolumént, adv. fr. (spr. —már'z) vol
noodzakelijk, gebiedend.

-strek,

absolveeren, lat . (absolvére) vrijspreken,
ontbinden ; voleinden ; wegzenden ; absolvere a
Jur. van de dagvaarding vrijspreken ;
absolvére ab instantia, z. onder instantie ;
— absoluut, (absolütus, a, um) eig. volein digd, volledig ; op zich zelven, volstrekt, uit zij
aard (b. v. onmogelijk, onuitvoerbaar) ; bui -ne
alle betrekking (in tegenoverstelling met het-ten
betrekkelijke of relatieve) ; onbepaald, onvermijdelijk, onveranderlijk, onbeperkt, onafhankelijk;
het absolute, het eeuwige, het goddelijk ware;
-- absoluutheid , f. onbepaaldheid, onbe-

eitatióne,

,perktbeid; — absolátie (spr. t=ts), f. de vrij-

stineeren.

abstergeeren, lat. abstergëre) reinigen,
afvoeren ; -- abstergent, adj. (lat. abstérgens) afvoerend, zuiverend; — abstergentia, n.
pl. Chir. uitwendig afvoerende of zuiverende
middelen, wondzuiveringsmiddelen ; — abstersie, f. nw lat. het reinigen, zuiveren, uitwasschen eener wond — abstersief, adj. afvoerend, reinigend, zuiverend.
abstineeren, lat . (abstinere) zich onthou
— abstinendi jus, z. ond. j u s ; — absti--den;
nént (lat. abstïnens) ach. onthoudzaam,. matig;
— abstinéntie (spr . tie=tsie), f. (lat. abstinentio) onthouding, inz. van spijs en drank ; —
abstinentie —dagen, dagen van onthouding,
vastendagen; — abstenti, m. p1. lat., zij, die
zich in de eerste christenkerk van de godsdienst
moesten onthouden; — absténtie-oefnig
(spr. tie=tsie), nw. lat. (abstentio), Jur. afstand
van eene erfenis.
abstraheeren, lat . (abstrah^re) in de gedachte aftrekken, afzonderen ; van iets afzien,
iets opgeven, laten varen, niet meer daaraan
denken ; uit eene zaak iets afleiden, daaruit besluiten ; — abstract, adj., adv. afgetrokken
in de gedachten, afgezonderd, op zich zelf beschouwd, algemeen ; onwezenlijk, enkel gedacht;
;

— abstract getal, onbenoemd getal; —
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abstracte wetenschappen, zuivere we-

ab uno diste omnes, z. u n u si
Abusus, m. lat. (vgl. usus) het misbruik;
abusus non tollit usum, lat., het misbruik neemt.

tenschappen (in tegenst. met de toegepaste) ; in
abstracte, lat. in het afgetrokkene, op zich zelf,
in het algemeen beschouwd; — abstráctum,
n., pl. abstráeta, het afgetrokkene, eene afgetrokkene gedachte, begrip of denkbeeld ; abstractum pro concréto, lat., het afgetrokkene of
algemeene begrip voor het bijzondere ; — ab-•
abstractstrácten, z. ah r é g es ;
heid , f. afgetrokkenheid der begrippen ; —
abstractie (spr. t=s) f. 1) de in gedachte
voorgenomen aftrekking of afzondering v. de
eigenschap of v. een- deel der zaak v. die zaak
zelve, begripsscheiding, ook le veralgemeening
van een begrip ; 2) de verstrooidheid, de afwezigheid v. aandacht; — abstractie -vermogen, het vermogen om afgetrokkene, bovenzinnelijke denkbeelden te vormen; — ab
lat. Chem. een aftreksel van
-stracief,n.w
geesten of sappen ; abstractitius spiritus, lat.
wijngeest, waaraan door distillatie over plantaardige stoffen de geur en de kracht daarvan
medegedeeld is.
abstrudeeren, lat . (abs-trudére) eig. wegstootera, van daar :. verbergen, geheim houden;
— abstruus (abstrüsus, a um) diep verborgen, donker, zwaar te verstaan, te doorgronden,
onduidelijk, onverstaanbaar.
absumeeren, lat. (ab-sumére) wegnemen,
verminderen, verteren, verbruiken.
absumptie, f. (spr. —psie) wegneming,
vertering, verbruik.
absurd, lat. (absdrdus, a, um) ongerijmd,
zot, onverstandig, onnoozel, belachelijk; — iem.
ad absurdum brengen of zetten, d. i. zijne tegenpartij toonen, dat zijn beweerde ongerijmd,
belachelijk en geheel onhoudbaar is; Geom. ab
absurdo bewijzen, uit het ongerijmde bewijzen;
-- absurditeit, f. (absurditas) eene ongerjmdheid, zotheid, strijdigheid met de rede, enz.
absus, m. lat. onbebouwde akker.
Abt (later lat. abbas, van 't syr. en chald.
abba, vader), m. een hooge geestelijke, hoofd
van eene abdij of kloosterlijk. stift ; — abdis
(later lat. abbatissa) f. vrouwelijk hoofd van een
klooster of geestelijk stift, z. onder ah b a.
—

Abuis, z. ab u s u s.
Abulie, f. gr. (van a priv. en büles-thai,
willen) willoosheid.

abundeeren, lat. (abundáre, fr. abonder,
spr. abond6) overvloed hebben, overvloeien;
overvloedig voorhanden zijn ; — abundant,
adj., lat. (abwndans), abundánter, abünde, adv.
rijkelijk, overvloedig, ruim, In overvloed; —
abundántie (spr . t=ts) f. (lat. abundan(ia,
fr. abondance, spr. abóndáIis') de overvloed, rik dom ; ex abundantia cordis os loqu^ tur, uit den
overvloed des harten spreekt de mond ; waar
het hart vol van is, loopt de mond van over;
— Abundantia (spr. t=ts) de godin des
overvloeds bij de Romeinen ; — Abundia, f.
(mid. lat. Domina Abundia, oud-fr. Dame Habonde), de godin des overvloeds in de celtische
fabelleer.

het (behoorlijk) gebruik niet weg ; -- abuis,n. de vergissing, de misslag, misrekening ; —
abuseeren, fr. (abuser) misbruiken ; misleiden, bedriegen, foppen, beet hebben ; z i c h
a b u s e e r e n, zich vergissen,, zich verzinnen,.
— abusief, of lat. abusive, per abusum, fr..
par abus (spr. paraba), per abuis, bij verzin ning, bij vergissing; strijdig met de taal ; be-

drieglijk.

Abyme, m. fr. (spr. abiem'), en Abssus, m. gr., z. a b i m e.
abysses abyssum invocat, lat. eig. de afgrond'
roept den afgrond; (lig.) de eene fout heeft de
andere ten gevolge.
Acacia, f. (gr. akakia van akë, spits, punt)
Bot. de acacia-boom, eene uitheemsche plantensoort, meest met twee dorens van onderen
aan den bladsteel ; inz. de gomdragende acacia
(Acacia gummifera), die de bekende arabische
gom levert ; gewoonlijk ook voor de bij ans
wassende robinia (Robinia pseudacacia), een
60 tot 80 voet hooge boom, zoo geheeten naar
den Franschman R o b in, die hem uit Amerika
naar Europa overbracht ;
acacia sap,

,

—

-

Chem. een droog extract uit het sap der groene
peulen van den egypt. bablah, een samentrekkend geneesmiddel.
Academie, z. a k a d e m i e;— acajou,
z. anacardie en mahagonie; -- a capélla,
z. ond. kap e 1; — a cap i te ad calcem, z. ond.
c a p u t; — a capriccio, z. ond. caprice.
Acantses of acanzis, m. pl. turk. vrij
bij de turksche lichte troepen.
-wilgers
Acariden, f. pi., nw. lat. acarides, acaridiae, gr. dicer-i, v. akarés, klein, nietig} N.
H. mijten -, madensoorten.

Acárnar, z. aehernar.
acoroïdhars, f. gele hars van de Botanybaai (van de Xanthorrhoea arboreal,
ook als gele gummi (eng. Yellow-gum) in den
handel bekend.
Acártum, n. alchemistische naam van du
menie
AcataleCtiCUS, z. ond. kata1ektikos.
Acazdir, m. alchemistische naam van
het tin.
acc., verkorting van accepi, ik heb ontvangen; ook van accusatief (z. casus.)
aeeableeren, fr. (accabler) overladen, bezwaren, belasten, nederdrukken ; — accablánt, adj. drukkend, bedroevend, treurig ; —
accablement, n . (spr. akabl'már'i) neerslachtigheid, kommer, hartzeer.
academia della crusca, z. crusca.
accapareeren, fr. (accaparer), woeker
opkoop driven, inz. van levensmidde--achtigen
len ; accapareur, m . opkooper, woekeraar
met opgekochte waren ; aceaparement,.
B. (spr. --par'máh), woekerachtige opkoop.
accarezzévole en accarezzevolmdnte, it. Muz..
streelend, vleiend, liefelijk.
—

—
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accedeeren, lat. (accedère) biJval^en, toestemmen, inwilligen ; — accëdo, Ik willig in, ik
stem, toe ; a. nem ini, Ik val niemand bij, Ik
kies niemand der genoemden (inz. bij de ver
-kiezngva
een paus).
aceélereeren, lat. (acceleri re) bespoedi
gen, verhaasten, sneller voortgaan ; ' accelerándo, it. (spr. atsje—) Muz. sp'oedig, met toenemende snelheid, aanwassenden spoed ; — accelerátie (spr. t=ts) f. lat. de bespoediging,
verhaasting, versnelde beweging; — accelerátief, adj. nw. lat. versnellend, bespoedigend; — acceleratoren, m. pl. Anat. ver
spieren ; ook eene soort van diligence,-sneld
in Engeland uitgevonden.
accendeeren, (lat. accendére) aansteken,
doen ontbranden ; aanhitsen, prikkelen, tergen;

kenboek, een oud-romeinsche vorm van kwijting; schriftelijke verklaring van de ontvangst
eener inderdaad niet ontvangen zaak.

-

— accendibel, accensibel, adj. nw. lat.
ontbrandbaar; prikkelbaar; — accendibiliteit, f. ontbrandbaarheid; — accensie, f.
(spr. —zie) ontbranding.
accensus, lat. gerechtsdienaar; — ac e e ns i, pl. ook een soort soldaten bij de Romeinen.

Accént, n. lat. (accéntus, van ad, tot, en

cantos, gezang) Gram. de toon, die het spraak

vergezelt, de bijtoon, nadruk op letter--geluid
greep of woord, klemtoon ; - een toonteeken
op eene lettergreep ; — de wijze van uitspreken ; accéntus ecclesiasticus, m. de kerktoon, de
kerkelijke stembuiging bij altaargezangen; —
accensor, m. voorzanger, toongever; — aceentueeren, nw . lat. (fr. accentuer) den toon
geven, op eene lettergreep of een woord den
nadruk leggen ; behoorlijk uitspreken ; — met
accenten teekenen; — aeeentuátie (spr.
tie=tsie), f. de toonaanduiding, klemlegging; —
het plaatsen der toonteekens.
accepi, lat. (van accipére) Ik heb ontvangen;
accepísse, n . (eig. ontvangen hebben) het

—

bewijs van ontvang ; — accépt, n., z. v. a.
acceptatie; z. lager; accepta, n . pl.
—

ontvangsten;

—

acceptabel, adj. aanneme

-

lijk, aanneembaar, het aannemen waard; —
acceptánt, m. aannemer, hij, die eenen op
hem getrokken wissel door zijne naamteekening
goedkeurt; — acceptatie (spr. tie=tsie), f.

nw. lat., de aanneming, het aannemen van een
wissel om dien ten gestelden tijde te betalen;
acceptatio cambii, wisselaanneming, belofte der
wisselbetaling; a. donatiónis, uitdrukkelijke aanneming eener (toegedachte) schenking; a. juraménti, aanbod om den opgelegden eed te
doen ; — acceptatie-boek, een boek, waarin - alle geaccepteerde wissels opgeteekend worden; acceptatie -tijd, de wettelijke tijd,
waarop een wissel vertoond en aangenomen
moet worden ; accepteeren (lat. acceptáre, fr. accepter) aannemen, erkennen, goedkeuren ; — aceeptibiliteit, f. de aannemelijkheid, ontvankelijkheid
accéptie (spr.
t=ts) f. de aanneming, opneming; de aangenomen beteekenis van een woord ; — aceepti
tie=tsie) f. eig. accépti lati.o, d. 1.-lãtie(spr.
overbrenging eener betaalde schuld in het re—

—

; —

Acces, m. lat. (accéssus, van. accedëre, z.

a c c e d e e r e n) de toegang, vergunning tot bijwoning van eenige bijeenkomst ; de verkiesbaarbeid tot hooge kerkelijke waardigheden; ook fr.
(spr. aksè) de aanval van eene ziekte, eene
koorts; de vergunning om over een meisje te!
verkeeren ; — accessibel, adj'. uw. lat. (fr_
accessible) toegankelijk, genaakbaar ; beklimbaar;
— accessibiliteit, I. toegankelijkheid; minzaamheid; — accessie, f. lat. (accessio) de
toetrede, vermeerdering, hetgeen aan de hoofdzaak nog wordt toegevoegd ; de troonsbeklimming, aanvang der regeering; — accessieverdrag, in het staatsrecht : verdrag van toetreding, waardoor een Staat deel neemt aan het
verbond of verdrag van andere Staten ; — accessíst, m. nw. lat., iemand, die onbezoldigd,
met uitzicht op werkelijke plaatsing, bij eenig
college Is aangesteld; ook wie medezitting heeft
bij eene rechtbank; — accessit, n. (eig. het
perfectum van acced^re : 't is er b#- gekomen)
de tweede of lagere prijs, de bijprijs ; — aceessorium, n. het toevoegsel, aanhangsel;
Pict. het biwerk, de toegift ; — accessorium sequitur suum principale of accessio sequitur
rem principalem, lat., wat recht is in de hoofd
geldt ook van het daartoe behoorende,-zak,
ook : wien de hoofdzaak toekomt, dien behoort
ook het bijwerk toe ; — accessórisch, of
fr. accessoir (spr. aksessoár) adj. bijkomend,
-

.

toegevoegd.

acciaccatura, f. it. (spr. atsjakatoera) Muz. het
aanslaan v. naast elkander liggende tonen (van
een hulptoon met den hoofdtoon te gelijk, waarbij
alleen de laatste wordt aangehouden ; fr. pincé
étoufj"é) ; ook de verdubbeling der intervallen van
het kwarts-sextenakkoord met de linkerhand, terwijl de rechter alleen het dominant-akkoord aanslaat; als bijw. daarvoor acciaccato.
A cc dens, lat. (van accid ére, bij-, toe-,
voorvallen, gebeuren, enz.) of accident, a.
(fr. spr. aksiddn), iets toevalligs, niet wezen

zaak behoorende ; een toeval, voor -lijktode
(doorgaans in kwaden zin) ; Pict. de afbre--val
king der zonnestralen door eene wolk; ook hetlicht, dat niet van het hoofdlicht voorkomt; —
accidentiën, pl. bij-inkomsten, toevalligeambstvoordeelen ; — per accidens, of fr. par accident, toevallig; — accidenteel, (nw. lat.
accidentdlis, of fr. accidentel) toevallig, niet onderworpen aan vaste wetten ; — aeciden-talia, pl., toevalligheden; — accidit in puncto,
quod non sperátur in anno, 't gebeurt (vaal
in een oogenblik, wat men niet hoopt (durft hopen) in 't jaar; het onverwachte grijpt dikwijlsplaats.
Accij s, accijns, m. (fr. accise, mid. lat.
accisia, van 't lat. accidére, besnijden, besnoeien,
acczsum, besneden, besnoeid, alsof men zeide
eene besnoeiing van de winst ; vgl. het twit.
L a n d - S c h n It z voor belasting) 1) oorsproa-
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'kelijk iedere i n d i r e c t e belasting, en als zoodanig altijd tegenovergesteld aan de d i r e c t e
belastingen, die van de grondbezitting geheven
worden; belasting of impost op levensmiddelen,
enz., die dadelijk bij den invoer moet betaald
worden; 2) de plaats, waar de accijs betaald
wordt ; — accijsbaar, aan den impost of actijs onderhevig; — aceij svrirj, vrij van impost
of accijs.
aeeil, alchemistische naam voor het lood.
Accisme, n. gr. (akkismós) de weigering
in schijn, d. i. de spraakwending, waardoor
iemand over zaken, die hij gaarne heeft of wenscht,
zoodanig zich uitdrukt, alsof er hem niets aan
gelegen ware.
aceipitres, accipitrzni, m. pl. lat. (accipiter, havik) orde der roofvogels, inz. het val
-kengslacht.
accisa, f. Paraguay-thee.
acelameeren, lat. (acclamáre) toeroepen,
toejuichen, jubelend ontvangen; — acc1am8tie (spr. t=ts) f. toeroeping, toejuiching, vreugdegeroep ; luidruchtige goedkeuring ; par acclamation fr. (spr. —sióra), of bij acelamátie,
-net eenparige en luid uitgedrukte toestemming,
'met gejuich, zonder hoofdelijke stemming (b. v.
verkiezen, een voorslag aannemen).
acelief, adj. lat. (acclivis, e) zacht opstijgend; — aedliviteit, f. (lat. acclivitas) de
zachte verhooging van den grond, zwakke glooiing.
aeclimatiseeren, nw. lat.-gr., van k 1 im a, z. aid.) aan de hemelstreek, het klimaat
gewennen, inheemsch maken ; — aeelimát(at)ie (spr. t=ts), gew. acclimatisátie
(spr. tie=tsie), aeelimatiseering, f. de gewenning aan het klimaat.
acelineeren, lat. (acclináre) aanleunen,
overhellen, neigen.
Aceliviteit, z. ond.. a c c 1 i e f.
accludeeren, nw. lat. (accludére, van ad
en claud're, sluiten) aansluiten, aanbuigen; -:aCClusum, n. de aansluiting, bijlage.
accoglienza, f. ital. (spr. akkoljéntza, van accógliere, fr. accueillir, van 't lat. ad-colligére)
Kmt. de aanneming van eenen wissel.
accóla, m. lat. een aan- of bijwoner, volkplanter, bijzitter; — accolaat, n. het recht
tot bijwoning, bijzitting.
accoleeren, fr. (accoler, van col, cou = lat.
collum, hals), omhelzen, omarmen ; samenvatten,
=ompalen; door strikjes
vereenigen; Kmt.
-

,
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vele posten in een koopmansboek samentrek
; — accolade, f. de omhelzing, omarming,-ken
waarmede in Engeland de nieuwe ridders van
de zijde des konings vereerd werden ; naam
van de haakjes ter verbinding van woorden of
regels, of In de Muz. van eenige noten ; ook
de ridderslag; — aceolage, f. (spr. akoláázj')
de wanbinding b. v. der wijnstokken of ranken;
--- aCCOlement, n. fr. (spr. —kolmah) ruimte
tusschen het plaveisel eener straat en de sloot
of greppel.
accommodeeren, lat. (accommodáre fr.
;

ACCOORD

accommoder) in orde brengen, aanpassen, bedienen; een muziekinstrument gemakkelijk en goed
klaarmaken; — zich ace–, een vergelijk treffen, een geschil bijleggen ; ook zich opmaken,
kappen; — accommodeering, het in orde
brengen, de schikking ; het opmaken (van het
haar) ; — accommodábel, adj. nw. lat. (fr.
accommodable) aanwendbaar, voeglijk, dienstig,
doelmatig; — accommodage, f. fr. (spr.
—dáázj) de toebereiding v. spijzen, het opmaken
v. haren, enz.; het loon daarvoor; — accommodánt, adj. buigzaam, inschikkelijk, gedienstig ; — accommodatie (spr. t=ts), f. lat.
(accommodatTh) de schikking; aanwending; toegevendheid, b. v. jegens andere meeningen, buig
inschikkelijkheid; — accommo--zamheid,
datie-vermogen, n. (der oogen), het ver
om op verschillenden afstand-mogendr
te zien ; — accommodement, n. (spr.
—man) de inrichting v. een huis, kamer, enz.
tot gemak; onthaal, bediening; bijlegging, schikking in der minne, vergelijk.
accompagneeren (spr. akohpanjeeren)
fr. (accompagner; vgl. e o m p a g n e, enz.) ver
begeleiden (b. v. een speeltuig), mede-gezln,
instemmen, medespelen, medezingen ; — accompagníst, m. degene, die met spel of
zang begeleidt ; — accompagnement, n.
(fr. spr. —man) de begeleiding, het geleide, gevolg; hetgeen men met een ander speelt of
zingt; ook de sieraden om een wapenschild;
— accompagnáto, adv. it. (spr. gn=nj) met accompagnement of begeleiding.
accompleeren (spr. akoh—) fr. (accomplir, van 't lat. ad-complere) vervullen, voleinden, voltrekken, voltooien ; — aecomplissemént, m. (fr. spr, plies'mán), de vervulling, voltrekking, voltooiing.
Accoord, n. fr. (accord, v. 't lat. ad en
cor, cordis, het hart, volgens anderen van chords,
gr. chorde, de snaar) het samenklinken, wellul dend samenstemmen v. tonen, v. speeltuigen ; de
tonen zelven ; overeenstemming, eendracht ; een
vergelijk of verdrag, afspraak, overeenkomst;
goedwillige overgave eener vesting ; inz. verdrag, contract, overeenkomst omtrent te verrichten arbeid en betaling, vergelijk tusschen
schuldeischer en schuldenaar ; goedwillige overgave eener vesting aan den belegeraar; — d'accord (spr. dakór) zijn, eenstemmig zijn, overeen
dezelfde meening hebben, inwilligen;-stemn,
— accordeon, n. fr. Muz. de handharmonika,
een te Weenen door Damian (1829) uitgevonden speeltuig; — accordeeren, welluidend
samenklinken v. tonen ; overeenstemmen, zich
schikken ; bewilligen, toestaan, het eens worden; een vergelijk treffen met een schuldenaar,
die niet kan betalen ; vergelijken (van rekeningen) ; Piet., schaduw en licht goed verdeelen,
eenheid en overeenstemming in zijne schilderijen
brengen; — geaccordeerd, adj. bedongen;
toegestaan ; — accordeering, f. beding, inwilliging, toegeving; — accordábel, adj. fr.
(accordable) vereenigbaar, wat toe te stemmen
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Is, zich laat overeen brengen ; — accordaménto,
n. it. Muz. het samenstemmen v. speeltuigen en
stemmen ; — accordoir, m. fr. (spr. —doár)
-een stemhamer, stemvork, stempijp.
Accorporátie (spr. t=ts), f. nw. lat. inlijving.
ACcosteeren, nw. lat. (accostáre) naderen, op zijde komen ; aanspreken ; — aecostábel, adj, (fr. accostable) genaakbaar, han
-delbar.
Accotement, n. fr. (spr. akot'mán) het
zij- of voetpad langs den grooten weg; [Horl.]
wrijving der deden van een uurwerk; — aecotoir, m. fr. (spr. —toár) de zijleuning, b. v.
van een armstoel.
aceotoneeren, (laken, stof) opkaarden,
Tuig maken.
accoucheeren (spr. akoesj—), fr. (accoucher, van coucher, liggen) eene vrouw in barensnood bijstaan, haar verlossen; in de kraam
komen, baren; — accoucheur, m. een vroed
— accoucheuse, f. eene vroed -mestr;
; — accouchement, m. (spr. —man)-vrouw
de bevalling, verlossing, het in de kraam komen ; — ook de verloskunde ; — accouchement
par force, verlossing door middel van instrumenten ; — aecoueheer-huis, huis of gesticht voor kraamvrouwen ; — accoucheerstoel, kraamvrouwestoel.
accoupleeren (fr. spr. akoe—), fr. (accoupler, van couple, paar) paren, koppelen, samenbinden, samenvoegen.
accoutreeren, fr. (spr. -koe-) toetakelen,
opdirken, belachelijk kleeden; — accoutre.ment, n. (spr. akoetremáh) belachelijke kleedij,
toetakeling.
ACCOutumance, f. fr. (spr. akoetumduis';
vgl. c o u t u m .e) verwendheid of kwade gewoonte.
accrediteeren, fr. (accréditer, vgl. c r ed l t) bewaarheiden, volmacht geven, in aanzien,
vertrouwen brengen ; door aanbeveling bij eenen
derde vertrouwen doen schenken ; — een g ea c c r e dl t e e r d minister, een staatsdienaar, die
met een geloofsbrief van zijn hof naar een ander hof gezonden wordt ;— een g e a c c r e dit e e r d schrijver, een schrijver, die geloof verdient, die 't vertrouwen en den bijval van 't lezend publiek heeft; — bi iemand g e ac c r ed it e e rd zijn, vertrouwen bij iemand genieten,
In aanzien bij hem staan, veel bij hem gelden
bf vermogen.
aeereseeeren, lat. (accrescIre) aanwassen,
toenemen, zich vermeerderen ; aanbesterven, te
beurt vallen ; — accrescéndi jus, zie jus;. — accrescentie (spr. t=ts), fr. nw. lat., toeneming, aanwas ; — accrétie (spr. t=ts), f. lat.
.(accretio) vermeerdering, aanbooping, wasdom.
. acerimineeren, nieuw-lat. (z. c rim e n)
beschuldigen, aanklagen ; — aeerimin.atie, f.
(spr. t=ts) beschuldiging aanklacht.
accrocheeren (spr. akrosj—), fr. (accroiher) eig. aanhaken, aanhangen ; verhindering in
Iets brengen ; — zich ace—, aan iets han-
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gen of liggen, zich aan iets stootes, haperen.
aceroupeeren, fr. (spr. akroe—), fr. (s' accroupir) nederhurken ; van dieren : zich op do
achterpooten zetten.
accueilleeren (spr. akeulj—), fr. (accueillir), eig. aan-, op- of verzamelen, van 't lat. adcolligëre) ontvangen, aannemen ; bejegenen ; —
aCCUeil, n. (spr. akeulj) de ontvangst, de opneming, het onthaal, de bejegening; aanneming
van een wissel, enz.
accubatie, f. lat. (v. accumbeeren) het liggen aan tafel (op de wijze der ouden).
acculeeren, (r. acculer, stal. acculare, van
't lat. culus, fr. cul, achterste) Rijsch. zich te
veel op het kruis van 't paard zetten.
accumbeeren, lat. accumbére) in half lig
houding aan tafel zitten (op de wijze der-gend
oude Romeinen) ; — accumbentie, f. nw.
lat., het zitten in liggende of leunende houding..
accumuleeren, lat. (accumuláre; vgl.
c u m u 1 e e r e n) ophoopen, opstapelen, vermeerderen, bijeenzamelen ; — accumulatie (spr.
t=ts), f. de opeenhooping, bijeenzameling; hoop;
— accumulator, m. krachtopzamelaar, een
door W. Armstrong uitgevonden hydraulisch toestel om lasten op te heffen, ook bij hydraulische persen; toestel om electriciteit op te boopen voor later gebruik.
accuraat, adj. lat. (accuritus, a, um, van
accurïzre, verzorgen, met zorgvuldigheid behandelen; vgl. cura) nauwkeurig, zorgvuldig, bedachtzaam, juist, stipt, ordelijk, zonder fout; —
accuratesse, f. (van 't ital. accuratezza), de
nauwkeurigheid, juistheid, stiptheid, zorgvuldigheid, vlijt, liefde tot orde.
accuseeren, lat. (accusáre) aanklagen, beklagen, beschuldigen ; Kmt. bericht geven, b. v.
van de ontvangst eens briefs; — accusabel,
adj. (accusabilis, e) aanklaagbaar, te beschuldigen; — accusdtie (spr. t=ts), f. de aanklacht,
klacht, beschuldiging; — accusago contumatiae,
lat. Jur. beschuldiging bij afwezigheid, bij verstek; — accusátor, m. klager, aanklager, beschuldiger; — accusatorie, te laste leggend, beschuldigend, bi wijze van aanklacht ; — accu
de a.angeklaagde, beschuldigde ; —-situ,m.
accusatief of accusativus, z. c a s u s.
acéntra, n. pl. lat. organische vormen zonder constant midden.
Acephali of A k e p hal i, pl. gr. (aképhaloi, van kephalé, hoofd, en a priv.) misgeboorten zonder hoofd ; N. H. soort van weekdieren zonder hoofd ; zinnelooze dwepers, die
geen opperhoofd willen dulden, zooals de Iev e 11 e r s ten tijde van Hendrik I van Engeland;
— aeephálisch, hoofdeloos, zonder opper
boeken) zonder begin; defect van-hofd;(van
voren.
aeérb, lat. (acerbus, a, um) bitter, wrang;
— aeerbátie (spr. t=ts), f. nw. lat., de verbittering, vergalling ; — acerbeeren, (lat.
acerbáre) bitter, wrang maken ; verbitteren, ver
verontrusten ; — aeerbiteit, f. lat.-galen,
(acerbi tas) bitterheid, hardheid, onvriendelijkheid.
-
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Aceriden of A k e r ï'd e n pl. gr. (van a
priv. en kéros was) Med. pleisters of zalven
zonder was.
acérisch, adj. nw. lat. (van 't lat. acer,
ahorn) van ahorn ; Chem. aci dum aceri cum,
ahoruzuur.
Acérra, t. lat. wierookkistje, wierookdoosje;
ook zeker altaar bij de Romeinen, om er voor
de overledenen op te offeren ; — a. historica,
uitgelezen verzameling van geschiedenissen ; —
a. philologica, van philologische verhandelingen.
acerveeren, lat. (acerváre, van acervus,
hoop) aan -, ophoopen; — acervátim, hoopsw(jze,
bij hoopen ; - aeervátie (spr. t=ts), b ophooping.
aceseént, ada. lat. (acéscens, van acescëre,
zuur worden) zuurachtig; — aeeseentia, n.
pl. Med. voedings- en geneesmiddelen, die licht
zuur worden; — acescéntie, L zuurwording,
het zuur; -- acétum, n. lat., azijn; — a. cerevisiae, bierazijn; — a. mediciitum, kruiderazjn;
;

— a. saturninum, loodazijn ; — a. vini, wijnazijn;
— acetabulum, n. azijniesch ; Anat. heupholte; — acetaten, n. pl. Chem. azijnure
zouten; — aeetifaetie, ,f. (spr. —ksie) azijn bereiding; — aceti$eeren, azijnzuur maken;
— acetificatie, f. het zuurworden ; — acetometer, m. azijnmeter; — aeétiseh, adj.
azijnzuur, zuurachtig, rinsch ; — acetyl, n. ba sis van 't azijnzuur; — acetylzuur, n. azijnzuur; — acetylig zuur, eene uit azijnzuur
met zwavelzuur en bruinsteen bereid zuur.
Acesie of a k ë ei s L gr. ' (van akelsthai,
heelen Med., genezing, heeling; weleer eene uit
kinderharen bereide artsenij) ; — acesma of
a k é s m a, n. een heel-, geneesmiddel.
Acetaat, acetum, enz., enz., zie onder

aceseent.
Aeheeers, pi. (gr. dchaioi, lat. Achaeí) een
oud-grieksche volksstam, oorspronkelijk in Thessalië, later over een groot gedeelte van den Peloponnesus verspreid ; bij Homerus de collectieve naam der Grieken In 't algemeen.
Aeheemeniswortel, m. een tooverwortel, dien het bijgeloof de kracht toekende om
vrees en schrik aan te jagen.
achalandeeren (sp. ch=sj), fr. (achalander), vgl. c h a 1 a n d) klanten, koopers lokken,
beklant maken.
à charge, z. ond. charge.
Acharistïe, f. gr. (acharistia) de ondank
-barheid,
ondank.
acharneeren (spr. ch=sj), fr. (acharner,
van lat. taro, vleesch, fr. chair, eig. een dier
op het vleesch aanhitsen en begeerig maken),
verbitteren, vergrammen ; — g e a c h a r n e e r d,
verbitterd; sterk gezet. verzot, enz.; — acharnement, n. (fr. spr. asjarn'mdh) de vurige begeerte naar iets, hitte, woede; strijd -, moordlust.

Acharya, z. a t s j a r y a.
Achtes, m. gr., mansnaam, lnz. de naam
van den trouwen vriend en wapenbroeder van
£neas; vandaar In 't algemeen voor; trouwe

gezel, strijdgenoot (fldus Achates).
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Achelen, ach e l e n, (eig. aehtel, ach

n. eene inhoudsmaát, weleer in som-tendl),
steden in gebruik, — 46,773 kop..-migeudrl.
achemineeren (spr. asj—), fr. (acheminar, v.' chemin, weg) den weg banen ; in gang
brengen ; — acheminemént, n. (fr. spr.
asj'mien'mdn) het middel om tot iets te geraken, de inleiding, padbaning.
Achérnar, m. (verbasterd. v. 't arib. achir-.
el-nahr, d. I. het einde der rivier) Astron. ster
van de eerste grootte In den Erydanus (a

Eridani).

Acheron, m. gr. Myth. de stroom der
smarte, eene der vier hoofdrivieren van de onderwereld; ook de onderwereld zelve; flectére Si nequëo suipéros, acherónta move bo, blijft
de hemel doof, zoo moge de hel mij hooren, z.
—

Pluto.

aeherontia, L doodshoofd (een nacht
-vlinder).

Acheropita, n. pl. (gr. acheiropoietáa, van
a priv., their, hand, en poiétós, gemaakt) beelden (van den Heiland of de Maagd), die niet
door menschenhanden gemaakt zijn, maar diemen meent door engelen of gezaligden te zijn

voortgebracht.
d cheval, z. onder c h e v a 1.
acheveeren (spr. asj—), fr. (actiever) vol eindigen, afmaken, klaarmaken.
Achia of at s c h ï a, f., ook at s j i ar (perz.
átsjár, adj. vermengd) de jonge, met kokosnotenazijn en kruiderijen ingelegde spruiten van
den beneden bamboesstam en v. andere groene
vruchten in Zuid-Azië, Indië, Perzië, enz. ; v.
mixpickles.
Achilles, m. (gr. ,4chilleus) mansnaam:
een vergode gr. held uit den trojaanschen oor
ook een prachtige surinaamsche dagvlin--log;
der ; Log. valsche sluitrede, volgens welke menbewijst, dat eene langzaam voortgaande schildpad, die een klein eind welts vooruit is, nimmer door een ander zoo snel als Achilles loopend voorwerp kan ingehaald worden, omdat
de afstand, ofschoon ook tot steeds kleinere
gedeelten gebracht, nimmer geheel verdwijnen
kan ; — achilléa, f of Achilleskruid,
Bot. het duizendblad (Achillea millefolium; vgl.
millefolium; — achillespees, (lat. tendo Achilles) Anat. gemeenschappelijke pees v.
de tweebuikige kuit- en zoolspier (zoo geheeten
naar de wond, die Achilles daarin kreeg) ; fig.
iemands gevoeligste, lichtst kwetsbare deel.
Achtva, f. gr. (acht'/ s, donkerheid, nevel),.
Med. verduistering van het gezicht door eene
zweer op het hoornvlies van 't oog, ook die
zweer zelve.
achmed, m. arab. eigennaam : de lofwaardige.
Achne, of Achna, f. gr. (áchné, schuim,
vlok) fijn geschaafd linnen pluksel (e h arp i e)
het vlokkig slijm der oogleden.
Acholie, f. gr. (van chólos, gal, en a priv.>
galgebrek ; niet-galachtige gemoedsgesteldheid
ook z. v. a. cholera.
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Acholóë, f. gr., eene der Harpijen (z. a.)
Aehór, m., meestal -pr. aehóres, gr.

Med. hoofdzeer, melkkorst bij kinderen.
Achroi, m. pl. gr. (áchrooi, van a priv. en
chróa, kleur) ,kleurlooze, bleeks menschen, bleek
; — achromasie, f. en achro--zuclitgen
matïsme, n. '(v. chroma, n. kleur) Opt. weg
kleuren door 'de werking van de-nemigdr
tegenovergestelde kleuren van het prismatisch
kleurbeeld; ook kleurloosheid, ziekel(jk, bleek
uitzicht; — aehromátiseh, adj. kleurloos,
ongekleurd, b. v. achromatische verrekijkers, waarin het beeld zonder bonte randen en
valsche kleuren wordt voorgesteld (door den
Engelschman Dollond in 1757 uitgevonden) ; -aehromatopsie, f. het onvermogen om kleuren te onderscheiden.
aehrónisch (gr. á-chronos ; vgl. c h r on le k) tijdeloos, ontijdig ; — van sterren : te
zon bij haren op- en ondergang-genovrd
staande ; -- a c h r ó n i s c h e punten aan den
hemel noemt men de beide plaatsen van twee
sterren, waarvan de eene opgaat als de andere
ondergaat.
acieulae, f. p. lat. (acicula) kleine naald
(verklw. van aces, z. ald.) de stekels en doornen van sommige dieren en planten.
Aeidum, ia. lat. (van acidus, a, um, zuur)
Chem. een zuur ; het zuurzout ; een scherp oplossend zout (eig. sal acidum) ; — acida, n. pl.,
zuren; — acidum bolëticum, zwamzuur; a. borusstcum of hydrocyan%um, pruisisch zwam-,
blauwzuur ; a. carbonicum, koolzuur ; a. fulmitizcum, knalzuur ; a. lact-eum, melkzuur ; a. maticum, appelzuur ; a. muriattcum, v. muriaten;
a. nitricum, salpeterzuur ; a. pyrolignosum, houtzuur ; a. selacicum, vet- of talkzuur ; a. tartar%um, wijnsteenzuur; — acideeren, nw. lat.,
zuur maken, verzuren ; — aeidãtie (spr. t=ts),
f. verzuring, b. v. der spijzen in de maag ; —
acidif eátie (spr. t=ts), f. zuurvorming; —
acidi$eeren, in een zuurbad behandelen;
— aciditeit, f. de zuurheid, d. i. het wezen,
de eigenschap der zuren ; — acidimeter, m.
zuurmeter, een werktuig om de sterkte der zuren te ontdekken, in 18$0 door Descroizilles uitgevonden; acidult e, f. pl. lat. (acidulae
stil. aquae, van acidulus, a, um, zuurachtig)
zuurbronnen, zuurachtige medicinale wateren;
-- aciduleeren, nw. lat. zuur maken.
acties, f. lat. de punt, scherpte, snede ; Ook:
-slagorde.
a commentarlis, lat. de geschiedschrijver van
Benen vorst.
acióa, f. sp. Guyaansche amandelboom.
.Acinesie, z. a k i n e s 1 e; — acoluth,
z. akoluth; — d condition, z. conditie.
aemelle, f. lat. (acmella) amerikaansche
plantensoort, wier bladeren een bijtenden smaak
hebben.
Acómashout, n. een hard, geel hout
voor den scheepsbouw, uit Westindië.
Aconitum, lat., of afgek. akoniet, n.
(van 't gr. akóniton, v. acóne, rotsstuk, dewijl
,
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`t aan steile rotsen groeit) - Bot. eene vergiftige
plant, wolfswortel, monnikskap, waarvan zekere
soort (Aconiturm napéllus) ook als sierplant in
onze tuinen wordt aangekweekt ; --- aeoni–
tine, f. eene in laatstgenoemde plant ontdekte
organische zoutbasis; — aconietzuur, n.
eigenaardig zuur in die plant.
a conto, z. conto ; — à contre- coeur, z. c o, ntrecoeur; — acopuni, z. akopon.
Aoor, m. lat. Med. het zuur, de zure smaak,
zure oprispingen ; de scherpte des bloeds.
Aeon, m. het blauwe koraal uit Afrika.
A oc rus, m. lat.-gr. Bot. kalmus.
d tosti, z. onder costa ; — à coup perdu, z.
onder coup ; — à couvert, z. c o u e r t.
acqu.estus conrjugális, in. nw. lat. Jur. gemeenschappelijke goedverwerving der echtgenooten.
A.cquébta, f. ital. (verklw. van acqua, water) met water vermengde wijn ; ook een giftwater, waarom eertijds de stad Perusa in Calabrië berucht was.
acquiesceeren, lat. (acquiescdre, vgl.
q u i e ac e e r e n) zich met iets tevreden stellen,
inwilligen, berusten, toestemmen, goedkeuren;
--• aequiescéntie, f. (spr. t=ts), nw. lat. de
geruststelling, bevrediging.
acquireeren, lat. (acquirëre, van ad 'en
quaerére, zoeken, streven) krijgen, verwerven,
aanschaffen, zich 'eigen maken, tot bezit eéner
zaak geraken, veroveren ; modus acquiréndi, m.
de wijze van verkrijgen; — titulus et modus
acquirendi, begin van bezit en voltooide eigen
— acquirént, m. (lat. ac--domsverkijgn;
quirens) de verwerver, verkrijger ; — aequis,
m. fr. (spr dks) de geschiktheid of door oefening verkregene vaardigheid, eene aangeleerde
kunstgreep ; = acquisitie (spr. t=ts), f. lat,
(acquisitio), verwerving, verovering ; de koop,
aankoop ; het verworvene, verkregene ; — acquisitor, m. de verwerver; — acquisItum, n., pl. acquisita, het verworvene,
verkrégen eigendom.
acquitteeren (spr. akit—), fr. (acquitter,
van quitte, z. ald.) iets verrichten, tot stand
brengen ; zich van eene zaak losmaken ; zijne
schuld afdoen, kwijten, quitantie geven ; — qui
s'acquitte, s'enrichit (fr. spreekw.), wie zijne
schulden betaalt, verarmt niet ; — acquit, n.
fr. (spr. aki) de bevrijding van eene schuld,
de betaling of uitdelging daarvan ; een kwijtbrief, eene quitantie ; bij het biljartspel, de eer
stoot, de uitgezette bal; de plaats waar de-ste
bal moet staan ; — acquit a caution, fr. (spr.
akï- ta-kosión) quitantie onder borgtocht ; — acquit de douane, fr. spr. (—doeáán') tolbriefje,
tolcedel ; — pour (spr. poer) acquit, bon pour acquit, voor quitantie, voldaan (onder -rekeningen)
Acre, f. fr. (spr. ak'r) en eng. (spr. éker)
(van een telt. woord, dat akker beteekent, ver
lat. ager) morgen lands, eene-wantmeh
oude fransche vlakte maat, die doorgaans 50 ares

of een halven bun der deed ; de eng. acre =
0,404 bunder.
Aeria, n. pl. lat. (van acer, asris, acre, spits)
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scherpe middelen ; — acrifolium, n. eig.
spitsblad, steekblad, of aquifolium, n. d. i.
eig. waterblad (verkeerd ook agrifolium) de steekpalm, hulst (Ilex aquifolïum), een struik met
lederachtige, rondom met stekende doornen bezette bladeren; — acrimonie, f. (lat. acrimonia) scherpte, zuur, inz. der lichaamssappen;
— acrimonieus, adj. wrang, zuur; — acre—
f. fr., do scherpte, wrangheid ; de bitterheid, stekeligheid.
Acro—, z. a k r o—; acta, z. A c t en.
Acte (verkort uit het lat. actus, z. ald. ;
eng. act, fr. acte) in 't algemeen, handeling, daad,
gewrocht der handeling; eene plechtige openbare handeling; bij schouwspelen een bedrijf;
—act of parliament (spr. ekt of párliment), besluit van het parlement, parlementsacte; —act
of honour, eng. (spr. ekt of ónner), de borgtocht van eenen derde voor een afwezigen vriend,
om de weigering der betaling van eenen wissel
te verhoeden (interventie-acte, noodadres) ; — act
of indémnity, eng. de jaarlijks in bet eng. parlement doorgaande bill, waarbij ontheven wordt
van de niet afgelegde gevorderde eeden ; — act
of infirmity, eng. eene bill in Eng., waarbij
allen, die niet tot de bisschoppelijke kerk behooren van den staatsdienst werden uitgesloten;
—act of séttlement, de wet der troonsopvolging
van 1701 (ten voordeele van 't hannoversche huis).
Acten, actestukken, lat. acta, pl. (t
den sing. actum, verhandeld, iets dat verhandeld is, van agere, handelen, enz.) strijdschriften ;
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ken in rechten bedient ; rechtsverhandelingen ;
stukken door notarissen opgesteld, of door de
burgerlijke overheid afgegeven; — iets ad acta
leggen, het bij zulke acten voegen ; fig. de zaak
voor afgedaan houden, ter zijde zetten; —acta
apostolorum, n. pl. lat., de Handelingen der
apostelen ; — a. civilia, burgerlijke asten ; -a comitiali a, landdags-verhandelingen ; — a criminalia, strafrechterlijke asten; — a. domestica,
huiselijke papieren en registers; --a. eruditUrum, verhandelingen der geleerden ; — a. generalia, hoofdverhandelingen, die het algemeene,
het geheel eener zaak betreffen ; — a. inrotuláta, ingelaschte verhandelingen; — a. judicialia,
rechterlijke asten; — a. manualia of priváta,
onderhandsche asten ; -- a. publica, openbare
acten of registers; — a. sanctórum, geschiedenis der heiligen ; — a. specialia, bijzondere ver
— visis actis, na ingeziene asten,-handelig;
na inzage der bewijsstukken of strijdschriften ; —
actis testántibus, naar uitspraak 'der bewijsstukken ; — quod non est in actis, non est in mundo,

In den aanleg van een spoorweg, enz. ; actiehandel, de handel in zulke aandeelen; (de eng.
staatsactiën heeten s t o c k s) ;— actiecompagnie, L maatschappij van actiën-bezitters
tot gemeenschappelijk nut en voordeel; — actie—coupon, f. een deel van eene geheele
actie ; — actionair, (fr. actionnaire) of actionist (eng. actionist) m. een actiën-bezitter,
actie-handelaar ; Iemand, die geld op actiën schiet.
Actie 2) f. Iat. (actio van agére, handelen),
de handeling; een gevecht, eene schermutseling;
rechtsvordering ; gebarenspraak ; de lichamelijke
uitdrukking eens redenaars ; — actio ad deprecatiónem et declaratiónem honoris, z. v. a. p r oc e s van I n j u r i e (z. a.). — a. ad interésse,
rechtsvordering tot schadeloosstelling ; — a. ad
palinodiam, z. p a 1 i n o d i e; -- a. constitutoria,
rechtsvordering wegen 3 het niet betalen eener
schuld op den gezetten tijd; -- a. crediti, rechtsvordering wegens schulden ; — a. criminális,
lijfstraffelijke rechtsvordering; — a. de evictione,
rechtsvordering wegens borgstelling; — a. desertionis, rechtsvordering wegens kwaadwillig
verlaten ; — a. divortii, rechtsv. tot echtscheiding; — a. emti, rechtsv. van den kooper tegen den verkooper ; — a. ex delicto, rechtse.
wegens eene gedane misdaad; — a. fide jussoria,
rechtsv. ter zake van borgtocht ; — a. furti,
rechtsv. wegens-diefstal; — a. hereditarta, rechtsv.
ter zake van erfenis ; — a. hypothecarta, rechtsv.
ter zake van onderzetting of hypotheek; — a.
injuridrum, z. proces van injurie; — a.
insotidum, rechtsv. over 't geheel ; — a. locati,
rechtsv. ter zake van huur of pacht ; — a. mutui, rechtsv. om teruggave van het geleende;
— a. nondum nats, nog niet rijpe rechtsv. ; —
a. persondlis, persoonlijke rechtsv. ; — a. pignoratitia, rechtsv. wegens pand; — a. quanti
minris, rechtsv. wegens vermindering van den
koopprijs ; — a. reális, zakelijke rechtsv. ; —
a. vend' ti, rechtsv. van den verkooper tegen den
kooper; — a. spotti, rechtsv. tot oogenblikkelijke teruggave of vergoeding eener geroofde
zaak ; — actiónem dare, aanleiding geven tot
het instellen eener rechtsvordering; Phys. — actio
in distans, werking op afstand ; — actioneeren, nw. lat., aanklagen, eene rechtsvordering
Instellen, iemand voor 't gerecht roepen ; — actionátor, m. aanklager ; makelaar.
actief, adj. lat. (actives, a, um) werkzaam,
bedrijvig; aangesteld, In dienst ; — activum,
n. eene uitstaande schuldvordering ; Gram. de
bedrijvende, handelende vorm ; — verbum activum, een bedrijvend, overgankelijk werkwoord;
— activa, pl. uitstaande schulden of vorde-

wat niet in de acten staat, is niet In de we-

ringen, het te goed ; ook baar vermogen : geld,

reld, d. 1. is voor den rechter niet voorhanden.
Acteur, m. fr., schouwspeler, tooneelist,
tooneelspeler; — actrice, f. (spr. aktries')
tooneelspeelster.
acti labóres jucdndi, z. ond. actum.
Actie 1) f. (spr. áksie), pl. actiën (oorspr.
nederd. vorm van 't lat. actio ; fr. en eng. action) bewijs van aandeel, van Inschrijving, b. v.

koopwaren, vaste panden ; — actieve handel, uitvoerhandel, wanneer eene natie hare
eigen voortbrengselen uitvoert en verkoopt ; in
tegenoverst. van den p a s s 1 e v e n h a n d e 1, wanneer een staat zijne behoeften door andere vol
moet laten aanvoeren ; — actieve s c h u l.--ken
d e n, uitstaande gelden, vorderingen, in tegenoverstelling van passieve schulden: die

te,

geschriften, van welke men zich als bewijsstuk-

-
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gelden, welke men zelf schuldig is ;— a c t i e v e
s t a a t, werkelijke staat, b. v. van eene vordering, een vermogen, een leger, enz. ; — a et i e v e t r o e p e n, troepen te veld; in tegen
garnizoenstroepen; — actief-overst.d
v e r m o g e n, het werkelijk voorhanden of baar
vermogen ; — activeeren, nw . lat., in werk
aan den gang brengen; — activi--zamheid,
teit, f, werkzaamheid, bedrijvigheid; leven, vuur.

actino — , z. a k t i n o.

Actionair, z. ond. a c t i e 1).
actioneeren, actionátor, z. ond. a ctie 2).

Actionist, z. ond. a c t i e 1).

Activa, activeeren, enz. z. ond. a c t i e f.
Actor, m. lat., in 't algemeen verrichter,
volbrenger, dader; Jur. eischer in rechten ; ook
de door eenen voogd gevolmachtigde pleitbezorger ; actóri inciimbit probatto, de aanklager
moet het bewijs leveren ; — aetorium, n.
nw. lat., volmacht, aan eenen pleitbezorger gegeven.
Actrice, z. and a c t e u r.

actu, z. ond. a c t u s.

Actualiteit, actualiter, z. ond. a c t u e e 1.
Aetuarius, m. lat., gerechtsschrijver, houder der acten en protocollen ; bij de oude Rom:
proviandmeester der soldaten.
Actu^tie (spr. tie=tsie), f. nw. lat. Med.
het aan den dag leggen der werkzaamheid van
een middel op levende lichamen, werkende kracht.
actueel, adj. fr. (actuel ; mid. lat. actuális,
e, van 't lat. actu, inderdaad) werkelijk, wezenlijk, in tegenst. van 't geen slechts zoo genoemd wordt; tegenwoordig; werkend, dienst
i r t u e e l en p o t e n--doen(itgs.va
t i ë e 1) ; — actualiteit, f. nw. lat. actuat(tas) werkelijkheid, wezenlijkheid, tegenwoordige werkzaamheid ; — actualiter, adv. lat., of
actuellement, fr. (spr. aktuellemd it) werkelijk, inderdaad ; thans, dadelijk, tegenwoordig.
Actum, lat. (actus, a, um, part. van agére,
handelen, doen) gedaan, verhandeld (gebruikelijk bij rechtshandelingen, met bijvoeging van
den tijd, waarop zij geschiedt zin) ; — actum
in senátu, gedaan in den raad; — actum ut
supra, gedaan als boven (gemeld is) ; acti labóres
juctindi, sprw. na gedaan werk is 't goed rusten;
— acta est Tabula, het (tooneel) stuk Is uit.
Actus, m. lat., pl. actus (van agLre, handelen; gew. verkort tot acte (z. aid.) handeling, bedrijf; het gebeurde, voorval, de geschiedenis ; in de scholen : mondelinge voordracht;
— actu, werkelijk, inderdaad ; — actu studens,
werkelijk studeerende ; — uno actu, in eene (onafgebrokene) handeling; — actu corporáli of
personüli, persoonlijk; — actus continuus, onafgebroken voortdurende handeling ; — actus fidéi, z. v. a. auto -da -U (z. aid.); — actus
inter vivos, onder levenden gedane handeling;
— a. judiciális, extrajudiciális, gerechtelijke,
buitengerechtelijke handeling ; — a. juridicus,
rechtszaak; — a. mërae, facultátis, rechtshandeling, die alleen van de willekeur des hande-
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lenden persoons afhangt (welker uitoefening nooit
door verjaring ken verloren gaan) ; — a. mi
geestelijke ambtsverrichtingen, als-nistercl,
doopen, enz. ; — a. oratortus, oefening in het
rederoeren ; — a. privátus, niet openbaar gedane handeling ; — a. proxi mus, op verre na
nog niet volvoerde handeling of onderneming;_
— a. pubticus, openbare handeling; — a. scho`lasticus, schoolfeest, schoolplechtigheid ; — a.
simulátus, schijnhandeling; — a. solénnis, plechtige handeling; — a. voluntariae jurisdictidnis,
handeling van vrijwillige rechtspraak.
acueeren, lat. (acuëre) scherpen, spitsen;
opwekken; — geacueerde lettergreep,
eene lettergreep, die den scherpen toon heeft,
gescherpte lettergr. ; — acuut (lat. acutus, a,
um) scherp, spits, snijdend, stekend; — a c u t e
z i e k t e n, hevige, zich snel ontwikkelende heete
ziekten, heete koortsen, gevaarlijke ziekten ; —
acutum ingen)'um, een helder hoofd; — aeutangulair, adj. nw. lat. scherphoekig ; —
ae men, n. lat. de scherpzinnigheid.
Acul of Accul (spr. aku) fr. de achtergrond ; het achterdeel ; blinde straat, zak ; —
aculeeren, bij 't paardrijden te ver achterop
zitten.
aculéus, m. lat. (vgl. acus) stekel, angel; —
áeuleïfórm, adj. stekelvormig.
Acumbre, n. eene spaansche vochtmaat
van ongeveer 2 kannen.

Acumen, z. ond. 'acueeren.
a cunabulis, lat van de wieg af.
acus, f. lat., de naald ; — acus magnettca,

de magneetnaald ; — a. probataria, de proefof probeerrnaald ; — acupunctuur, f. nw.
lat. (acupunctura, van acu pung ëre, met de naald
steken) Chir. de naaldsteek, eene kunstbewerking, waarbij het lijdend deel met eene naald
wordt doorgestoken; — aeupuneteeren, met
den naaldsteek behandelen, genezen ; — acu tetigesti (rem), z. ond. r e s.

Acustiek, z. a k u s t i e k — acutan;

gulair, z. acueeren.
Acuti, z. a g u t i.

acuut, z. ond. a c u ë e r e n.

Acy— , zie a k y—.

ad, lat. voorz. tot, aan, naar, tegen, enz.;
in samenst. verandert de d gemeenlijk in de naastvolgende consonant, zoodat ad vóor c, f, g, 1,
n, p, r, s, t overgaat in ac, af, ag, al, an, ap,
ar, as, at, b. v. accommodeeren, affigeeren, enz.
Ada, z. Add1a.
ad absurdum zetten of brengen, z. a b s u r d.
ad acta leggen, z. acten.

Adáctie (spr. t=s), i lat. (adact' o, van
adigrre) bet aanhouden, noodzaken, de dwang;
— add ctus, genoodzaakt, gedwongen.

adeequeeren, lat . (ad-aequáre) gelijkmaken, effenen ; — adsequaat, adj . gepast, overeenstemmend; volkomen, volledig ; — adaequá-

tie (spr. t=ts), f. de gelijkmaking, gelijkstell i ng, effening.
adeereeren, lat. (ad-aerdre, van ad en aes,
genit. aeris, erts, koper, geld) in geld aanslaan
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-of veranderen, verzilveren ; — adt erátie (spr.
t =st), f. het aanslaan in of tot geld, inz. bij
leendiensten.
adage, n. fr. (spr. —zie) v. adagium.
adagio, it. (spr. adá-dzjio) Muz. langzaam,
gematigd, zacht ; — adagio, n. een langzaam
en zacht, met gevoel te spreken stuk ; — adaglétto, n. een kort adagio, een minder lang
te spelen stuk ; — adagio assái en adagio-zam
di molto, zeer langzaam ; — adagissimo (spr.
—dzji si—) ook adagio-adagio, uiterst langzaam.
adagium, n. plur. a d a g ï a, lat.: spreekwoord, les der ondervinding; — adagiarius,
m. iemand, die zich gaarne en vaak van spreek
bedient, spreukenman; -- adagiolo--worden
gie, f. lat., -gr., verzameling van spreekwoorden, spreukverzameling; ook spreekwoorden-leer.
adaktylisch, adj. gr. (vgl. dak t y 1 u s)
zonder vingers of teenen.
Adalbert, z. Adelbert en Albert.
ad altiora, z. onder altus.
Adam, m. hebr. naam : aardman, meesch;
de o u d e_ A d a.m, d. i. de zondige, onverbeterde
mensch, in tegenst; met de nieuwe Adam;
— adámische aarde, het overschot van
vergane lijken ; de slib, het bezinksel van in
het water verrotte stoffen ; adamiánen of
adamieten, m. pl. spotnaam van eene christensecte der 2de eeuw; eene dweepzieke secte
der 13de eeuw, ook P i c a r d e n genoemd naar
haren stichter, den Franschman Picard ; —
adamieten of n a a k t l o o p e r s, uitzinnige
secte van wederdoopers in de 16de eeuw, te
adamsappel, m. eene ciAmsterdam
troenachtige vrucht, met knobbelige schil, dus
genoemd omdat het bijgeloof dien appel hield
voor de vrucht des verboden booms, door Adam
gegeten ; ook Anat. het uitstekend gedeelte van
het strottenhoofd aan de voorzijde van den hals;
adams— adamsnaald, f., z. y u c c a
vij geboom, m., z. pisang.
; —

; —

ad amussim, z. anwssis ; — ad animum, z.
animus.

Adansonia, f. Bot. plantensoort, waartoe
o. a. de apenbroodboom (Adansontia digitáta)
behoort (naar den franschen natuurkenner A d a ns o n zoo gebeeten) de dikste onder alle afrikaansche boomen, van 8 tot 10 meters dik en
doorgaans niet meer dan 4 met. hoog.
•ad aperturam libri, lat. met open boek, voor
de vuist (b. v. oude schrijvers expliceeren).
adapteeren, lat. (ad-aptare) passend maken, aanvoegen, 'schikken ; -- adaptd bel, adj.
nw. lat. passend, aanwendbaar; — adaptátie (spr. tie=tsie), f. (adapta(to) aansluiting,
aanpassing, In-elkander-voeging.
Adár, m. hebr. de Ode maand van het burgerligke of de 12de van het godsdienstige jaar
der Joden, overeenkomende met het einde van
Februari en het begin van Maart, 1Qde maand
van 't jaar der oude Perzen. — Bij de Perzen
4s Adar de ized van bet vuur, het heilige vuur
_zelf, het zichtbare symbool van Ormuzd.
ad arme, z. and. arena.
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Adárme, f. klein spaansch gewicht, dat ongeveer twee grammes doet ; ook een klein Z.
amerik. gewicht.
Adarticulatie, f. nieuw lat. vlakke - ge
-wrichtsvebndg.
Adat, f. arab. (eig. het gedurig terugkeerende) gewoonte, gebruik, inz. gewoonterecht
(tegenover carat, goddelijk, op den Koran en de
Sonnah steunend recht) ; (fig.) de parlementaire
adat, de vaste gewoonte in het parlement.
a dato, z. d a t u m ; — ad bene esse, z. ond.
bene; — ad bene placitum, z. p 1 a c it u m;—
ad talendas graecas, z. c ale n d a e ; -= ad capturn, z. c a p t u s; — ad comp utum, z. c o mp u t e e r e n; — ad concludendum, z. c o n c 1 udeeren; — ad corpus, z. corpus.
A.ddaties,, p1. (fr. adatais, adatis) katoenen, moesellenachtige stoffen uit Bengalen.
add. (op recepten) z. v. a. addatur of adde,
men voege er bij, voeg er bij.
addatur, z. ond. addeeren.
ad decretum, z. decreet ; — ad deliberandum nemen, z. ond. delibereeren, — addenda, z. ond. addeeren.
ad depositurn, z. deponeeren.
addeeren, lat. (addére, van ad en dare,
geven) of additioneeren (spr. t=ts) fr. (additionner) toevoegen ; getallen verzamelen, bij
samentellen, de som van eenige getallen-teln,
zoeken ; — addátur, lat., er worde bijgevoegd,
men doe bij ! — ad-Lef voeg bij ! — addénda,
pl. toevoegsel, bijlagen, aanhangsel ; — additamént, n. (lat. additaméntum, pl. additamenta) een bijvoegsel, aanhangsel; eene toegift,
toelage (bij de bezoldiging) ; — additie (spr.
t=ts), f. (at. additto) de bijvoeging, toegift; Arith.
de samenstelling ; Typ. wat op den kant der
bladzijde (in margine) gedrukt wordt; — additioneel (spr. t=ts), (fr. -additionnel) bijgevoegd, bij wijze van aanhangsel of volledigmaking, b. v. eene additioneele wet, eene wet ter
aanvulling ; — additioneele centimes, f. pi. fr.
(spr. santiem') opcenten op de belastingen; —
additief, adj. wat bij te voegen is. Math.
van grootheden, die door 't additie-teeken (-E-)
verbonden zijn, het tegenst. van s u b t r a c t i e f
Addi, m. de Ode maand van het Indische
jaar, ongeveer onze Juli.
addiceeren, lat. (ad-dicére) gerechtelijk
toekennen, overgeven, toewijzen ; — addictie
(spr. t=ts) addictio, I. Jur.- de toekenning, toewijzing, b. v. add. bonórum, de toekenning der
goederen; — add. hereditátis, de toekenning
des erfdeels.
-

ad diem dictum, ad dies vitae, z. dies.
addio, it., z. v. a. a d i e u, z. aid.

Additament, additie, additioneel,
additief, additioneel, zie onder add e e r e n.

addosseeren, fr., beter adoss eeren,
z. aid. ; — addres, z. adres.
Addubitatie, f. nieuw lat. (spr. —tsie)
twijfel, betwijfeling, bedenking.
adduceeren, lat. (adducére) aanvoeren,
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bijbrengen; aantrekken; — adduetie (spr. t=s),
f. nw. lat. , Chir. het aanvoeren van een lid,
de aanvoerende spierbeweging ; — adduetóres, Anat. aanvoerende trekspieren ; — adductores fëmóris, dijspieren.
addulceeren, nw. lat. (addulciire) ver
zoet maken.
-zoetn,
ad duplicandum, addupliceeren, z. onder
4uplum.
adé, z. v. a. a d i e u, z. aid.
Adéb, n. (arab. regel, pret) egypt. gewicht
= 1 pond.
a découvert, fr. z. decouvreeren.
Adela, f. rekenmunt in Silratte = 1 2 ropy.
Adéla, Adéle, Adeline, ook Adelaide of Adelheide, (verkort Ada) oudd.
vr. naam : de edelgeborene, van een edel geslacht
.afstammende ; — Adelbert, Aalbreeht,
Albe r t, door adel of edele afkomst schitterend;
— adelbonden, m. pl. (zw. en deen. bonde,
landbouwer, oud-noordsch bondi), aanzienlijke
vrije boeren, in Holstein ; vgl. ode 1 b o n d e n;
— Adelgunde, Aide g ó n d e, vrouwelijke
naam : edele krijgshaftige vrouw ; vgl. Kun igunde.
Adelantádo, m. sp. (eig. een bevorderde)
voorheen stadhouder eener provincie ; thans eeretitel van eenige spaansche familiën.
Adelbert, Adelgonde, enz., z. A d dia.
Adelhelm, m. oudd. mansnaam, edele beschermer.
Adeling, m. (angels. aedheling, oudd. adalinc) edele, adellijke, iemand uit de hoogere klassen der vrijen in het Friesche, Engelsche en Saksische recht der middeleeuwen.
Adelobránchisch, adj. gr. (van ádëlos,
onbemerkbaar) N. H. met verborgen kieuwen;
— adelodérmisch, adj. met onder de huid
verborgen kieuwen ; — adelogénisch, adj.
van niet erkenbaar geslacht; — adolopneu—
móni sch, adj. met verborgen longen ; —
adelop6den, pi. schijnbaar voetelooze dieren,
voetverbergers; — adelopódisch, adj. zon
zichtbare voeten.
-der
Adelphie, f. gr. (van adelphós, broeder)
eig. verbroedering ; Bot. het onderling samenwassen der meeldraden ; — adélphisch, adj.
met samengegroeide meeldraden; — adelphisme, n. het broederverbond, de verbroedering;
— adelphisten, pl. verbroederaars, ordebroeders in Italië ; — adelphixie, f. innig
verband tusschen de lichaamsdeelen.
Adelstan, angels. naam : de edelste.
Adelwyn, Alewyn, m. (oudd. Adalwin),
mansn.: edele vriend.

a demi, z. demi.

Ademome, f. gr. (v. ademen, verdrietig)
onlust, verdrietigheid, neerslachtigheid.
ademdo, f. lat. (van adimere, tot zich nemen)
Jur. ontvoering, wegneming ; — ademtio bondrum, de goederen-ontvoering ; — a. civitátis, de
intrekking van het burgerrecht, verbanning uit
de stad; — a. legatórum, de onttrekking der
legaten of erfmakingen ; — a. libertátis, berooVIERDE DRUK.
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ving van de vrijheid; — adémtum legátum, z.
onder legeeren 1).
Ademtor, m. lat. wegnemer, beroover.
Adenalg le, f. gr. (van adën, klier) Med.
de klierpijn, pijnlijk kliergezwel; — adenálgisch, adj. de klierpijn betreffende ; — adenemphráxis, f. verstopping der klieren ; —
adenemphráetiseh, adj. door klierverstopping veroorzaakt ; — adenitis, f. klierontsteking — adenochirapsologie, f. de leer
om met de hand kropgezwellen te genezen (een
vermogen, dat men den engelschen koningen toeschreef) ; — adenographie, f. de klierbeschrijving, verhandeling over de klieren ; — ádenologie, f. de klierenleer ; — aden6ncus,
het harde kliergezwel; — adenopthalmie,
f. ontsteking van de klieren der oogleden ; —
adenophma, n. kliergezwel; — adenó—
Sis, f. chronische klieraandoening ; — adenosklerosis, f. pijnlooze klierverharding; —
adenotomle, f. de doorsnijding ontleding der
klieren.
Adenos. m. (v. A d e n e of Adana, eene
stad in Klein-Azië) zeeboomwol, de fijnste wol
uit de Levant.
Adeodátus (van 't lat. a Deo datus) mansnaam : van God gegevene, godsgave, z. v. a.
Theodoor.
Adeóna, f. godin der aangekomenen te Rome;
zij had geene tempels, zoo min als A b e o na;
(z. a.) ; — ook eene soort van poliepen.
Adephagle, f. gr. (v. áden, genoeg, en
ahágein, eten) Med. overmatige eetlust, vraatzucht ; .— adephagus, adephaag, m. een
veelvraat.
Adept, m. lat. (adéptus, eig. wie iets verkregen of bereikt heeft) ingewijde in zoogenaamde
;

geheime kunsten of wetenschappen, wonderman;

goudmaker, die zich beroemt den steen der wijzen gevonden te hebben, alchemist ; — adëptie
(spr. t=s), f. (lat. adeptáo) de verkrijging, ver
-werving.
Ades, z. Hades.
Adespota, pl. gr. (van a. priv. en despótës,
heer) goederen zonder bezitter ; werken van onbekende vervaardigers.
ad esse, z. esse.
Adessentia, f. n. n.lat. (onmiddellijke) tegenwoordigheid.
á lessein, z. des sein.
adésso, it. (uit het lat. ad ipsum ontstaan)
terstond, dadelijk, op 't oogenblik.
a deux mains, z. onder main.
ad excipiéndum, enz., z. ond. e x c i p i ë e r e n,
— ad exëmplum, z. ond. e x e m p e 1; — ad extrem um, z. e x t r ê m e; — ad futuram memoriam,
z. futurum.
adhaereeren, lat. (adhaerëre) aanhangen,
aankleven, zich voor eene zaak verklaren ; —
adheerént, m. (lat. adhaerens) een aanhanger, aasklever ; — adh2erentie, f. _nw. lat.,
het aanhangen; de aanhang; — adháesie, f.
Phys. het aanhangen, aankleven van twee lichamen, wanneer hunne oppervlakten in vele
2
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punten met elkander in aanraking gebracht worden, de aanklevingskracht ; Med. aankleving van
organen ; Pol. 't erkennen en huldigen van een
nieuwen meester; — adh8esièf, adj. klevend;
a d h a e s i e v e p l e i st e r, Chirurgisch, kleefpleister.
adhaleeren, lat. (adhalare) beademen.

• d Nastam publscam, z. basta.

adheriteeren, lat. fr. (vgl. heriteeren) tot
erfgenaam benoemen; — adheretántie, (spr.
tie =tsie) benoeming tot erfgenaam.
adhibeeren, lat. (adhibére, van ad en
habëre hebben) gebruiken, aanwenden; toevoegen (b. v. der zake kundige personen ; — adhibenda, pl. aantewenden hulpmiddelen; —
adhibitie (spr. t=ts), f. aanwending, tennutte-making; — adhibito teste, notario, met bijstand van een getuige, van een notaris.
ad hoc (stil. negotium) lat., daartoe, tot die
zaak (b. v. de commissie ad hoc, de daartoe
benoemde commissie); rechtstreeks, bepaald, juist,
stellig (b. v. antwoorden).
ad hominem, z. ond. homo; — ad honorem,
enz., z. ond. honor.
adhorteeren, lat. (adhortari) aanmanen;
-- adhortátie (spr. tie=tsie), f. de aanmaning; — adhortatorium, n. of adhortatoria (epistóla), f. nw. lat., vermaningsbrief.
adhuc sub judice lis est, z. ond. lis; — ad
hunt locum, z. ond. locus.
a di, it. Kmt. op denzelfden dag (namelijk
eenen wissel te betalen), op zicht.
adiagnóstisch, adj. gr. (vgl. diagnosis,'
etc.) Med. niet of moeilijk te onderscheiden.
Adiakritolatrie, f. gr. de verstandelooze
vereering.
Adiántum, n. lat. gr. Bot. vrouwenhaar,
venushaar (eene waterplant).
adiaphaan, gr. (van a priv. en diaphanés, z. d i a p h a a n) ondoorzichtig.
adiaphonon, n. gr. (van a priv. en dia
wanluidend) een muziekinstrument, dat-phunos,
niet ontstemd kan raken, gelijkende op orgel
en piano, te Weenen in 1820 door Schuster
uitgevonden.
Adiaphóra, pi. gr. (van a priv. en dia
verschillend, dus eig. niet verschillend)-phóros,
onverschillige dingen, dezulken, die men zonder
kwetsing des gewetens aannemen of verwerpen
kan; ook wijnsteengeest zonder reuk; — adiaphorie, f. onverschilligheid, vgl. i n di f f e rent i s m e; — adiaphóriseh, adj. zedelijk onverschillig ; — adiaphorIsten, lutheranen
in de 1Gde eeuw, die in sommige leerpunten
Melanchtons gevoelen omhelsden ; onverschilligen, vrijdenkers, vrijgeesten, vgl. i n d i f fe r e nt i st ; — adiaphoristiseh, adj. tot de adiaphorististen behoorende, b. v. adiaphoristische
strijd, die van 1M9 af in de saksische protestantsche kerk 20 jaar lang gevoerd is over de
vraag of eeredienst en ceremonie onverschillige
dingen (adiaphóra) waren.
Adiapneustie, f. gr. (vgl. diapnoe en
_pneuma) Med. belemmering van de natuurlijke
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uitwaseming ; van daar : adiapneustiseh,
adj. die belemmering betreffende.
Adiarrheea, f. gr. (van a priv. en dia rr h o e a, z. a.) Med. de verhindering van den
stoelgang, gebrek daaraan, verstopping.
Adiastasie, f. gr. (van a priv. en dia
a.) Phil. onmiddellijke nabijheid der-stái,z.
goddelijke werking.
adiathermaan, gr. (van a priv. en dia
aid.) ondoordringbaar voor warmte--therman,z.
stralen.
a die, lat. z. ond. dies.
adieu! fr. (spr. adjéu; ontstaan uit d en
Dieu, z. a.) God zij met u ! vaarwel ! — adieu,
n. het afscheid, vaarwel, scheiden, b. v. adieu
zeggen, afscheid nemen, scheiden.
adigeeren, lat. (adigëre) aanhouden, nood
dwingen, drijven.
-zaken,
adimeeren, lat. (adimdre) onttrekken, wegnemen.
adimpleeren, lat. (ad-implere) vervullen,
volvoeren, voleindigen.
ad incitas redáctus, lat. tot het uiterste, tot
den bedelstaf gebracht, schaakmat gezet ; ten
val gebracht, verleid, ontmaagd.
nitum, z. infinitum ; — ad in forad infinitum,
mán dum, z. i n f o r m e e r e n; -- ad instantiam,
z. instantie; — ad instar, z. instar; —
ad interim, z. interim.

adi, z. addio.

adipeus, nw. lat. (v. h. lat. adeps, vet) vet,
smerig; — adipide, f. nw. lat. Chem. de vetstof ; — adipoeéra, f. (van céra, was) of fr.
adipocire, vetoras ; lijkevet.
Adipsa, n. pl. gr. (van a priv. en dipsa,
dorst) Med. dorstlesschende middelen ; — adips1e, f. het ontbreken van dorst (in heete ziekten),
adiráto, it. Muz. toornig, vergramd.
adire, lat. (prins, adëo) er heen gaan, op aan
gaan, toetreden, enz.; — adire hereditátem, Jur.
de erfenis aanvaarden ; — a. in jus, voor 't gerecht verschijnen; — adiho hereditntis, f. aan
erfenis ; — aditus, m. de toegang.-vardinge
a dirittura, it., z. ond. ding e e r e n.
à discrétion, fr., z. ond. discreet.
Aditi, f. indische Myth. (sankr. aditi, van
ddi, de eerste, het begin) de moeder der goden, gemalin van K a s y a p a; als allegorie is
zij de oorspronkelijke dag, en haar gemaal de
oneindige ruimte ; — aditj as, pl. (sans/cr. áditja,
de zon), de zonen van A d i t i, twaalf géniën,
personificaties der zon naar haar stand in de
12 maanden.
aditio, enz., z. onder adire.
a ditto, it., beter a detto, z. ond. detto.
Adi.,afkortingv. adjectivum, adjunct,
adjudant.
adjacent, lat. (adjácens, v. adjacere, aanliggen) aanliggend, aangrenzend; — adjacent,
m. grensnabuur, bijwoner.
adjiceeren, lat. (adjicére) bivoegen, bidoen ; nabedingen ; — adjéctum pactum, zie p a ct u m ; — adjectie, f. (lat. adjectio) Jur. de
vermeerdering, toevoeging, toelage bij het ge,
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boden geld ; — adjectivum of adjectief,
n. Gram. bijvoeglijk naamwoord, het woord,
dat eene hoedanigheid toekent aan het begrip,
door een zelfstandig naamwoord uitgedrukt ; —
adjectieve kleuren, in de ververij : kleuren, die zich niet op bet doek hechten dan door
tusschenkomst van eene of andere zelfstandigheid; — adjective, lat. als bijv. naamw. gebruikt.
Adhipatti, m. jay. titel van een regent op
Java (in rang tusschen t o m m e n g o n g en pang e r a n).
Adjoint, m. fr. (spr. adzjoain) z. v. a. adjunct, z. ond. adjungeeren.
adjourning, f. eng. (spr. adzjurning) verdaging. (z. a.
adj ourneeren, liever a j o u r n e e r e n,
adjudant, adjudantuur, z. ond. a djuveeren.
ad judiceeren, lat. (adjudiciire) gerechte
toekennen, toewijzen; — adjudieátie-lijk
(spr. t=ts), f. de gerechtelijke toekenning van
een recht, inz. van een eigendom ; — ad ju
adj. nw. lat. toekennend, dat gene
-dieatf,
waardoor iets toegekend, toegewezen wordt.
.Adjument, n. lat. (adjuméntum, v. adjuváre, z. a dj u v e eren) hulpmiddel, bijstand.
adjungeeren, lat. (adjungére) toevoegen,
Iemand in zijne bediening een helper en toekomstigen opvolger geven ; — adjunct of
adjunetus, m. helper, toegevoegde ambtgenoot ; — adjunctus sine ,spe, a. cum spe, adjunct
zonder, met hoop van opvolging ; — ad ju n c—
tie (spr. t=ts), f. lat. (adjunct'(o) toevoeging,
vereeniging, verbinding; — adjunctuur, f.
nw. lat., ambt van zulk een toegevoegder persoon;
— ad junctum, n. lat. bijlage, toevoegsel.
adjureeren, lat. (adjurare) bezweren, beeedigen ; — ad jurátie (spr. t=ts), f. bezwering.
adjurgeeren, nw. lat. (lat. jurgáre, twisten, voor 't gerecht strijden, jurgium, twist)
twisten, kijven ; — ad jurgium, n. twist,
krakeel.
ad j usteeren, nw. lat. (adjustiire, z. j u st e e r e n) of ajusteeren (spr. azju—), fr.
(ajuster) gelijk, effen, overeenstemmend maken,
bileggen, in orde brengen, zich gereed maken ;
— adjusteer-balans, in het muntwezen
eene vereffenings-schaal, muntschaal, evenaar;
— adjusteerschroef,f. stelschroef aan mathematische werktuigen en machines; — ajustage, f. fr. (spr. azju- sta -zj') de vereffening der
muntspeciën ; ook de opgezette buizen, inz. aan
fonteinen; — ajustemént, n. (spr. azju -st'
man) het terechtmaken, schikken, aanpassen;
de kleeding, opschik, dracht ; Kmt. de vereffening, schikking der assurantie-schade ; — ajusteur, m. (spr. azju—) de werkman, die met de
vijl aan de munten het juiste gewicht geeft.
ad justificándum, z. ond. juste.
adjuveeren, lat. (adjuváre) bijstaan, helpen, ondersteunen; — adjudant, m. (van
't lat. adjutans, adjutáre) een medehelper, inz.
een officier, die de dienstbestellingen bezorgt;
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— adjudantuur, f. nw. lat., het ambt van
een adjudant ; — ad j uv'ánt, m. (lat. adj uvans) een helper, inz. bij muziek ; — adjuvans

(medicamentum) n., pl. adjuvantia, MeU
helpende middelen, bevorderings-, ondersteuningsmiddelen ; — ad juvátie (spr. t=ts), f. nw.
lat., de hulp, ondersteuning; — adjütor, m.
lat., een helper, hulp; — adjutóriseh, adj.
behulpzaam ; — ad j utorium, n. lat., hulp,
ondersteuning, hulpmiddel; -- adjutatortum, n. nw. lat. Anat. schouderbeen.
ad latus, z. onder 1 a t u s.
adlécti, of allécti, (v. al-legëre, bikiezen) de
bijgekozene, de in een college bij verkiezing
opgenomenen ; bij de Romeinen zij„ die uit den
ridderstand tot senatoren verheven Werden ; —
adléctie of allectie (spr. t=ts), f. opneming.
adlegatie, f. (spr. t=ts) lat. gezantschapsrecht, toevoeging der gezanten van de kreitsen
bij die des duitschen keizers.
ad legéndum, lat. om te lezen.
adlenimenta, p1. lat. Med. verzachtende
middelen.
Adli, n. eene lengtemaat In Georgic . 100
adli's = 147 brabantsche ellen.
ad libitum, zie libitum; — ad liquiddndum,
z. ond. liquide ; — ad litteram, z. ond. 1 it
t e r a ; — ad mandatum, z. mandaat; — ad
manus, z. ond. manus ; — ad marginem, z. margo.
adm., afkorting van a d m i n i s t r a t i e, administateur.
ad májorem Dei gloriam, z. ond. g 1 o r i a.
admasseeren, nw. lat. (fr. amasser) ophoopen, te hoop of tot eene massa brengen ;
— admasseering, ophooping.
admatureeren, mid. lat. tot rijpheid brengen, verhaasten.
ad meliorem fortunam, z. ond. f o r t u n a ; —
ad menuram, z. mensura.
adminätie (spr. t=ts), f. nw. lat. (vgl
m i n a t i e) Jur. bedreiging (eene symbolische
injurie).
adminiculum, n. lat. (v. ad en manus,
hand) hulpmiddel; bijzaak;; pl. adminie la ;
— adminiculum gratiae, genademiddel; — adminiculum probatiónis, hulpmiddel tot het voeren van een bewijs; — adminieulator, m.
in de Kath. kerk de geestelijke beambte, die
voor weduwen en weezen te zorgen heeft ; —
adminieuleeren (lat. adminiculáre) helpen,
ondersteunen, sterken, bijstaan, kracht bijzetten.
administreeren, lat. (administráre, vgl.
minister, ministreeren), besturen, waarnemen, handhaven; voor rekening van eenen
derde eene handelszaak besturen ; R. K. uit
toedienen, b. v. de sacramenten ; — ad--deln,
ministrätie (spr. t=ts), f. de waarneming,
het beheer van een ambt of post of handelszaak ; het toedienen der genademiddelen of sa
; — administratief, adj. waar--crament
nemend, besturend, beheerend; -- administrateur, fr., of administrator, lat m.
waarnemer, bestuurder, opziener, voogd,regent ;
uitvoerder van den laatsten wil ; — admini-
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stratorium, n. schriftelijke opdracht tot be- gave van landgoederen van de wereldlijke jurisdictie aan de geestelijke.
heer van eens anders eigendom.
admoveeren, lat. (admovére) aanvoeren,
Admiraal, liever amiraal, m. (arab. ontstaan, met weglating van 't laatste woord, uit bijbrengen; — admotie, f. (spr. t =ts) bij a m ï r - a 1- b a' hr, d. i. bevelhebber op zee) de voeging.
ad multos annos, z. ond. annus ; -- ad nauvlootvoogd, de opperbevelhebber eener vloot;
het schip van den vlootvoogd ; H. N. een der seam usque, z. nausea — ad normam, z. n o r m a;
schoonste dagvlinders ; — admiraallaken, — ad notam (lat.) nemen, z. ond. nota.
Admurmuratie, f. fr. (spr. t=ts) toeH. roode, kasimirachtige wollen stof ; — admiraalschap –zeilen, een jaarlijksch zeil- fluistering.
Adnata, f. lat. Med. (stil. membrana) bindfeest te Amsterdam, welks instelling reeds zeer
oud is ; — admiraliteit, f. de zeeraad, zee- vlies van het oog.
adnoteeren of annoteeren, lat. (ankrijgsraad, de vergadering der gezagvoerders;
het toezicht over het zeewezen, vroeger hier te notiire) opmerken, aanteekenen, opschrijven ; —
lande toebetrouwd aan vijf admiraals –col- annotanda, pl. opteekenens- of opmerkenslegiën, welker leden door de steden werden waardige zaken; — annotata, n. pi. aan- of
afgevaardigd; — admiránte, m. de opperbe- opmerkingen ; — annotatie, (spr. tie=tsie), f.
velhebber te water en te land in Spanje. (lat. annotalio) de opmerking, aanteekening ; --admireeren, lat. (admirare) bewonderen, adnotator, m. opteekenaar.
ad notitiam, zie onder n o t i tie.
vereeren ; — admirábel, adj. (lat. admirabilis, e) bewonderenswaardig ; wonderschoon ; —
adnubi Beren, lat (adnubiláre) omwoladmirateur, m. f, een bewonderaar, aan- ken, verdonkeren.
ad nutum, z. nutus ; — ad oculum of ad ocubidder; — admiratie (spr. t=ís), f. lat. (adlos demonstreeren, z. demonstreeren.
miratio) de bewondering, vereering.
Adóha, f. mid. lat. (ook adohaméntum, misadmisceeren, lat. (admiscére) bijmengen.
Admissarius, m. lat. (van admittére, zie vormd van het roman. adjudha, lat. adjuména d m i t t e e re n) springhengst, klophengst.
tum) geldelijke hulp van leenmannen aan hunadmitteeren, lat. (admittére) toelaten, nen leenheer.
Adolescentie, f. lat. (adolescentia) jongeden toegang vergunnen, inwilligen, laten gelden of geschieden ; — admittatur, hij mag toe- lingsleeftijd, jeugd; — adolescent, m. jongeling; melkbaard.
gelaten worden (schriftelijk getuigenis, dat lem.
bekwaam bevonden is om eenen rang of graad
Adolph beter Adolf, mansn. (ontstaan
te bekomen) ; — admitatur, het worde toege- v. s. uit A d e 1 w o if, v. a. uit het gothisch
laten; — admissie, f. (lat. admissio) toela- A t h a u l f ), de edele held, de hoogedele ; de
ting, toegang, opneming, vergunning ; — ad- hulpvader, pleegvader, voogd, helper; — Adolmissie–examen, n. toelatingsexamen; — phe, Adolphíne, f. de hoogedele ; —
admissíbel, adj. nw. lat. aannemelijk, gel- Adolph-d'or, m. een gouden Adolf, zweedschdig toe te laten ; — admissibiliteit, f. ge- pommersch goudstuk = 6,30 gl.
schiktheid of vatbaarheid om opgenomen, toeAdoneca, f. gr. (Adunaía) de met Adonis
gelaten te worden.
gepaarde (bijnaam van Venus).
Adonái, m. hebr., mijn Heer (alleen bij
Admixtie, f. lat. (van admisc cre, z. a dmisceeren) bijmengsel.
de toespraak tot God door de joden in plaats
admodiëeren, mid. lat. (admodiáre), 1) van Jehovah gebruikt).
(van modus, maat ; ad modum redigere) verAdonis, m. gr. Myth. een zeer schoon cyminderen, matigen ; 2) (fr. amodier, van 't lat.
prisch jongeling en lieveling van Venus, die
modius, schepel, dewijl de eigenaar een bepaald door een wild zwijn verscheurd werd; zijn lijk
deel van 't geoogste graan kreeg) een stuk lands werd in eene anemoon veranderd, en te zijner
in pacht geven, verpachten ; — admodiatie gedachtenis feesten, A d o n ï ë n, ingesteld, die
(spr. t=ts), f. de pachting en verpachting van 3 dagen duurden ; ook een duitsche blauwkleude landerijen met alle daartoe behoorende rech- rige vlinder (PapiUo adonis), alsmede eene planten ; de aanbesteding van een werk ; -- ad- tensoort, waartoe de adonisbloem of 't
modiátor, lat., of admodiateur, m. fr. adonisroosje, vuurroosje (Adonis autumniz(amodiateur) de pachter en verpachter van lis) behoort ; — zich adoniseeren, (fr.
s' adoniser) zich tot een Adonis maken, zich opeen goed.
schikken, tooien ; — adonisateur, m. fr. een
ad módum, z. onder modus.
admoneeren, lat. (admonére) herinneren, kapper; — adonis– tuinen bij de oude Grievermanen, waarschuwen, berispen ; — admo- ken ; trek- of broeikasten, of met aarde gevulde
niteur, m. een vermaner, waarschuwer ; een vlakke vaten, waarin vlugopschietende gewaskloosterling, die den jongeren broederen hunne sen geteeld worden ; -- adónisch vers, n.
plichten voorhoudt ; — admonitie, f. (lat. ad(lat. adon us versus) n., of adonicus, m.
monill o) de herinnering, waarschuwing, verma- versmaat, die uit de beide laatste leden van
ning ; — admonitief, admonitorisch, een hexameter, uit een daktylus en trocheus,
adj. vermanend, waarschuwend. soms spondeus, bestaat
b. v.
Admorticatie, f. (spr. —tsie) nw. lat. over- woordenverklaarder, touwslagershandwerk.
;

(—S--

Adonist, to. fr. plantenverzamelaar.

.Adóntagra, gr. Chir. een werktuig om
tanden te trekken, door den Engelschman Reece
uitgevonden.
adopteeren, lat. (adoptáre, v. ad en optare, wenschen, kiezen), als kind aannemen;
billijken, aannemen, goedkeuren ; zich toeëigenen, aanmatigen; — een geadopteerd kind,
een (als zoon of dochter) aangenomen kind; —
adoptd.tor, m . die iemand als kind aanneemt;
— adoptidnen (spr. t=s), pl., eene christensecte der 8ste eeuw in Spanje, zoo geheeten, omdat zij beweerden, dat Christus naar
zijne menschheid slechts een aangenomen (adoptieve) zoon van God was ; zij worden ook Felicianen genoemd naar den bisschop Felix van
Urgel
adoptie (spr. t=s), f. (lat. adoptio,
samengetr. uit adoptatio) de aanneming als kind
van een zoodanig persoon, die tot dus verre onder
vaderlijk gezag stond; vgl. a dr o g at i e; —
adoptieloges, f. pl. zusterloges, bijloges bij
de vrijmetselaars ; adoptief, adj. (lat. adop
tivus, a, urn) aangenomen, b. v. een a d o p t i e f
kind ; — wat tot de aanneming als kind behoort; Ook: vreemd: adoptief haar; adoptieve goederen.
adoreeren, lat. (adoráre) aanbidden, ver
vergoden, hartstochtelijk liefhebben, hul -e-rn,
; —

—

-

digen ; — adorabel, adj . aanbiddenswaardig,
zeer schoon, voortreffelijk, wonderschoon ; —
adorateur, m . fr. een aanbidder, vereerder,
minnaar ; adoratie (spr t=ts), t. huldiging,
deemoedige vereering of aanbidding, inz. voetkus bij eene audientie des pausen ; de aan den
nieuwen paus aangeboden hulde ; — adoránten, m. pl. aanbidders, eene partij der socinianen (z. ald.), die aan ' Christus goddelijke ver
toekenden.
-ering
adorneeren, lat. (ad-ornure) versieren,
opschikken, opluisteren ; adornement, n.
fr. (spr. —márn) versiering.
Ados, m. fr. (spr. add, van dos, rug, en
het voorz. à), een afhellend, naar de zon gericht
tuinbed ; — adossement, n. (spr. --man)
de helling, aanleuning ; — adosseeren, (fr.
adosser) schuins opwerpen, hellend maken; Mil.
den rug dekken : een leger tegen een bosch a d o ss e e r e n, het door een bosch den rug dekken.
ad ostentationem, voor het uiterlijk vertoon,
uit pralerij.
adouceeren (spr. aloes—) of adoucis—

.

—

seeren (spr. adoesi-s—), fr. (adoucir, van doux,
zoet, zacht) verzachten, verzoeteu ; matigen, lenigen, stillen ; glad maken ; Piet. de omtrekken verzachten, verdunnen ; vgl. ook temp er e n; — adouci, n. lichte schets in waterverf; — adoucissage, f. fr. (spr. —saazj')
verzachting, wegsmelting der kleuren ; — adoucissemént, fr. (spr. adoesi-s'márc) verzachting, leniging, vertroosting, opbeuring.
adovaren, pl. arab. draagbare tenten.
Adówlin of a d a 1 m e, n. bind. een graan
-gewicht
te Bombay, = 4 a 4 z kilo.
ad palatum, z. palatum — ad partem, z.
;

ADRES
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ond. part ; — ad patres gaan, z. pater ; —
ad perpetuam rei memoriam, z. memoria.

Adpertinentiën, z . v. a. a p p e r t i n e ntiën (z. a.)

ad pias causas, of ad pios usus, z. causa.
adplumbeeren, z. a p p l o m b e e r e n.
ad pondus omnium, z. ond. pondus — ad
;

posteriora, z. ond. postérus — ad praecludéndum, z. p r a e c l u d e e r e n; — ad producéndum, z. pro duce eren ; — ad pro/iténdum et
liquidándum credita, z. ond. liquide ; — ad
propos átum, z. p r o p o n e e r e n; — ad protocollum, z. protocol; — ad proximam, z.
;

proximus.

Adquieseentie, z. aequieseentie;
— adquisita, z. aequisita.
adrameeren, mid. lat. (adramire niet
van het lat. ramus, tak, maar van het oudd.
ramo, rand, grens) Jur. vaststellen, bepalen,
bevestigen, toezeggen ; — adramitie (spr.
;

t=ts), f. bepaling, bevestiging.

Adrameleeh, m . hebr. naam eens assyrischen afgods, z. v. a. heerlijke koning.
Adramitie, z. ond. a d r a m e e r e n.
Adrast^a, f. gr. (v. a priv. en dráslcei ,1,
vlieden) de onvermijdelijke, die men niet kan
ontvlieden, bijnaam van N e m e s i s, z. ald.; eig.
eene aanduiding van het idee der gerechtigbeid, in zoo verre men zich die straffend denkt.

De Stoïcijnen duidden met dien naam ook het
noodlot aan.
ad ratificándum, z. ratifleeeren; — ad
re feréndum nemen, z. r e f e r e e r e n; — ad rem,
z. res — ad replicándum, z. r e p 1 i c e e r e n.
Adres, n. (fr. adresse, van a = lat. ad, en
dresser, it. drizzare, dirizzare, van 't lat. diri;

gëre, richten, richting geven, dus zooveel als
ad-directio) de aanwijzing van een persoon volgens zijn naam, stand en verblijf ; het opschrift
van brieven, pakketten. enz., de betaalplaats
van eenen wissel ; eene aanbeveling ; in Engeland : vertoog, verzoekschrift bij eenig staatslichaam ingediend ; een plechtig schrijven van
een geringere aan een hoogere, 't zij verzoek
(smeekadres) of dankbetuiging (dankadres);-schrift
— per of liever par adresse, door aanwijzing of
bezorging ; — adresse au besoin, z. bes o i n ; —
adresboek, almanak met aanwijzing van

de woonplaatsen. der bedrijvige personen ; —
adreskantoor, eene inrichting in groote steden, waardoor men buizen huren en verhuren,
dienstboden bekomen, geld aanvragen of aanbieden kan, enz.; het eerste werd in de vorige
eeuw te Hamburg opgericht ; — adresseeren, aan iemand richten, het opschrift op brieven, enz. schrijven ; aanbevelen; -- adressánt,
m. de briefschrijver, briefsteller ; de indienaar van
een verzoekschrift, vertoog, enz.; de persoon, die
zich aanbeveelt ; — adreslaat, m. (fr. met
lat. uitgang) de briefontvanger; een aanbevolene ; Kmt. een op den wissel genoemd persoon, aan wien de houder zich zal te wenden
hebben, indien de betrokkene den wissel niet
aanneemt.

ADRESSE
Adresse, f. fr. de vaardigheid, behendig
-heid,
geschiktheid; beleid, sluwheid.
ad restituéndum, zie restitueeren; —
adret, z. ond. a d r o i t ; — ad rhombum, z.
ond. rhombus.
Adriaan of H a d r i a a n, lat. (Hadriánus)
mansn.: eig. iemand uit A d r i a (tegenwoordig
Atri in Italië), van waar keizer H a d r i a n US
geboortig was; -- Adrianísten, m. pl. eene
secte van wederdoopers in de 10de eeuw, naar
Adriaan Hamstadt dus genoemd ; ook aanhangers van den toovenaar Simon, in de Hand. der
Apostelen voorkomende.
a drittura, z. ond. d i r i g e e r e n.
adrogeeren, lat. (ad- of arrogáre, vgl.
a r r o g e e r e n) Jur. als kind aannemen ; vgl.
a dop t e e r e n; — adrogátie (spr. t=ts), f.
(lat. adrogat(o) de aanneming tot kind van iem.,
die niet meer onder vaderlijke macht staat.
adroit, fr. (spr. adroa), ook adret, geschikt, handig, behendig, vlug; afgericht, sluw.
a droite, fr., z. ond. droit.
adscénsus uteri, Med. het rijzen der baarmoeder.
adsciseeeren, lat. (adsciscére) toeëigenen,
verwerven, aannemen ; adscitum nomen, of a.
cognomen, m. een aangenomen naam of toenaam.
adscribeeren, lat . (adscribére) toeschrijven, toeëigenen ; — adscriptus glebae, een tot
den grond of bodem (gleba) behoorende lijfei
plaats van zijn oponthoud niet-gen,di
mag veranderen ; — adseríptie (spr. t=s),
f. lat. (adscript(o) de toeschrijving ; — adseriptief, adj. bijgeschreven, overtallig; —
adseriptor, m. medeonderteekenaar.

ad secdndas nuptias

of

ad secunda vota, z.
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ad summam, z. s u m m a ; — ad summum,
z. summus.

ad superiórem dud icem, z. ond. j u d e x; —
ad tempus, z. tempus.
a due, enz., z. due.
Adûfe, f. (s. adu fe, m., arab. ad -duf, trommel) een oostersch speeltuig, een metalen, met
een steel voorziene hoepel of ring, waarover
eene huid is gespannen en waaraan schelletjes
hangen ; bij de Hebr. T o p h, welk woord Luther door pauke heeft overgezet.
Adulaar, m . Miner. het witte veldspa,
maansteen of alb i e t (z. ald. ), verkeerdelijk zoo
geheeten naar den bergrug A d u 1 a (St. -Gothard)
in Zwitserland, alwaar hij niet te vinden is.
aduleeren, (lat. adulári) laag vleien, liefkozen, flikflooien, naar den mond praten, pluimstrijken ; — adul^tie (spr. t=ts), f. de vleierij,
pluimstrijkerij ; — adulateur, m . fr. een lage
vleier, flikflooier, pluimstrijker; — adulató
(lat. adulator)'us, a, um) laf vleiend,-risch,adj.
flikflooiend.
Adulter, m . lat. (gevormd uit ad en alter)
echtbreker ; — adultéra, f. echtbreekster ; —
adultereeren (lat . adulterare) echtbreken;
vervalschen, verdraaien ; — adulterátie (spr.
t=ts), f. (lat. adulterator^a) de vervalsching, namaking; — adulterator, m . vervalscher, val
munter; — adulterium, n. echtbreuk;-sche
adulterium duplex, dubbele echtbreuk; a. simplex, enkele echtbreuk (naar gelang beide de
schuldige personen gehuwd zijn, of slechts den
hunner ; — adulterinus, m. iemand in overspel geteeld, een bastaard, keefskind.
ad ultimum, z. ond. ulterior.
Adultus, m. lat. een volwassene, mondige;

and nuptiae.

— Adültus en Adulta, bijnamen van Ju-

ad separutum, z. separeeren; — ad serenissimum, z. ond. s e r e n u s; — ad speciatia
en ad speciem, z. s p e c i e S.

piter en Juno, met welke zij door trouwzuchtigen werden aangeroepen.
adumbreeren, lat . (add-umbraare, van umbra, schaduw) Piet. schaduw maken, schaduwen, ontwerpen, schetsen, de eerste grondlijnen trekken ; overschaduwen, verduisteren ; ook
bewimpelen, vergoelijken ; — adumbrátie
(spr. t=ts), f. de schaduwing, de schets der omtrekken ; . het ontwerp.
adunceeren, lat. haakvormig krommen.
ad unguem, z. ond. unguis ; — ad unum (omnes), z. ond. onus.

Adsjak divan, m. perz. , eig. staande divan, zekere raadsvergadering in Constantinopel,
bij welke niemand mag zitten.

Adspectus of adspect, z. a s p e c t.
Adspersorium, zie a s p e r s o r i u m onder aspergeeren; — adspirant, zie aspirant.

Adstánt, m. lat. (ádstans, v. adstáre, bijstaan, ter zijde staan), een helper, bijstander.
ad statum legéndi, z. ond. status.
adstipuleeren, lat . (adstipulári) toestemmen, instemmen, bijvallen, overeenkomen in ge-

voelen ; — adstipulátie (spr. t=ts), f. de inof toestemming, bijval ; — adstipulátor, m.
die instemt, toestemt, evenveel weder belooft.
adstringeeren, lat . (adstringere) Med. samentrekken, verbinden, stoppen ; — adstríngens, n., pl . adstringentia of adstrin-

geerende middelen, samentrekkende artsenijen ; — adstringént of adstringeerend, adj . samentrekkend ; — adstrictie,
(spr. t=s), f. de samentrekking.

adstrueeren, lat. (adstrucre) bijbouwen;
beweren, betoogen.

Adürens, n., pl. adurentia, lat. (v. adurére, aanbranden) Med. brand- of bijtmiddelen;
z. v. a. p y r o t i k a;— adustie, f. (lat. adustio) het branden, bijten ; ontbranden.
ad usum transfereeren, z. t r a n s f e r e e r e n ; — ad utrümque parátus, z. ond. p ar a at ; — ad valorem, z. ond. valor; — ad val vas, z. ond. valva.
adv., afk. voor advocaat, adverbium
advenant (naar) of a l' avenant, adv. fr.
(spr. —náû) naar verhouding; naar omstandig
aangenaam, hupsch.-hedn;av t,j.
Advent, m. lat. advéntus (v. advenire, aankomen) de aankomst, inz. de toekomst of geboorte van Christus; — de advénttitijd , de

A DVENTITIA
vier voorbereidingsweken voor Kerstmis; — advéntus spiratus sancti, de uitstorting van den
Heiligen Geest.
adventitia bona, z. bona.
Adverbium, n. lat., plur adverbia,
Gram. het bijwoord; — adverbiaal, adverGhialiter, bijwoordelijk.
ad veritátem, z. ond. v e r i t as.
advérsus, a, um, lat. (van ad-vertére, heenwenden, toekeeren) tegengesteld ; strijdig ; — advérsa fortuna, tegenspoed ; — adversa pars, z.
ond. part ; — ex advérso, van de tegenovergestelde zijde ; — adversaries, m. lat., adversaire, fr. (spr. adwersèr') eene tegenpartij,
een vijand, wederstrever; — adversariën,
(lat. adversaria) pl. schriften of boeken, die, als
ware 't, voor de oogen opgeslagen liggen, aan
allerlei, mengelschrift; memo--teknigovr
rieboek, kladboek ; — adverseeren (lat. adversuri) weerstreven; — adversatief, adj.
nw. lat., Gram. tegenstellend — adversiteit, f. (lat. adversitas) de wederwaardigheid,
'het ongeval.
Advertance, f. fr. (spr. adwertáns') aan
-dacht,
opmerkzaamheid, oplettendheid.
adverteeren (lat. advertére, heenwenden,
de opmerkzaamheid op iets richten) of averteeren, fr. (avertir) berichten, aankondigen,
inz. door de dagbladen, waarschuwen ; — adverténtie (spr. tie=tsie), a v e r t i s s e m dot,
f. fr. (avertissement) aankondiging, bekendmaking,
bericht in de nieuwspapieren, waarschuwing.
Advies, advijs, fr. avis (spr. awi), n.,
a►Viso, it. m. (avviso, van 't lat. ad en visus,
gezien ; van daar dat avis ook meening, gevoelen, wijze van zien beduidt ; het mid. lat
sadvisare, avisare komt echter waarschijnlijk van
het oudduitsche wisan, wijzen, en beteekent gevolgelijk a a n w ij z e n; van daar avis of advies in de volg. beteekenissen) bericht, naricht,
melding, boodschap ; — avis au lecteur (spr.
awizo lekteur), let wel ! laat het u niet ver
gezegd zijn ! eig. bericht aan den lezer;-gefs
— advies of adviesbrief, aviso–brief,
berichtbrief, inz. van den trekker eens wissels
aan den betrokkene ; — adviesjacht, postschip, een klein vaartuig ter snelle overbrenging van brieven of berichten; — advisátie
(spr. t=ts), f. naricht, inlichtingen ; avisatio de
perjurio vitándo, nw. lat., Jur. de waarschuwing
voor meineed, de rechterlijke waarschuwing váor
'het afleggen van eenen eed; — adviseeren,
aviseeren (mid. lat. avisdre, it. avvisare, fr.
aviser)- melden, bericht geven ; raden, aanraden.
ad vitam a'ternam, voor de eeuwigheid.
Avitaliteit, f. Advitalitium, nw. lat.
(van 't lat. vitális, e, het leven betreffend, onderhoudend, enz.) de levensduur; Jur. het levenslang gebruik of vruchtgenot eener zaak.
ad vivum resecrxre, lat. (de nagels) tot op het
vleesch afsnijden ; oneig. het al te nauw nemen.
Advocaat, m. (lat. advocátus, eig. de bij-geroepene, ter hulp geroepene, v. advocáre, bij
voorspraak, verdediger voor het gerecht,-roepn)
-

,

;

-
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pleiter ; -- advocatus dei, godsadvocaat, en advocatus diaboli, duivelsadvocaat, namen der
personen, die bij heiligverklaring in de R. K.
Kerk voor en tegen de canonisatie pleiten; —
a. fisci, v. f i s c a al ; — a. ecclesiae, beschermheer, schutsheer der kerk; — advoceeren,
tot zich roepen ; anderen voor het gerecht ver
rechten dienen, voorspreken ; — ad--vange,i
vocatuur, f. het ambt eens pleiters, verdedigers, zaakverzorgers, de zaakwaarneming.
ad vocem, z. onder vox.
Advoyer, z. avoyer.
ady, waarsch. eene verkorting van het fr.
a u j o u r d' h u i (spr. ozjoerdwi) heden, soms voor
de dagteekening van notariëele en andere stukken geplaatst.
Ady, naam eener soort van palmboom, die
de abanga voortbrengt en uit welks sap men
een bedwelmenden wijn bereidt ; nog van eene
lengtemaat op de kust van Malabar, = 0,2656
meter.
Adynamie, f. gr. (adynamia, van a priv.
en dynamis, z. aid.), Med. de zwakte, krachteloosheid, het onvermogen ; — adyná miseh,
adj. zwak, onvermogend, krachteloos; — adynatokrasie, f. een te losse samenhang of
menging der anorganische deelen.
Ad-9ton, n. gr., of lat ad tum (d. I.
eig. ontoegankelijk, niet te betreden) het allerheiligste, binnenste in tempels, alleen voor priesters
toegankelijk ; eene verborgen plaats, schuilhoek.
.!akus (gr. Aiakos) oud-gr. koning van
Mgina; volgens latere fabel werd hij na zijnen
dood een der drie rechters in de onderwereld;
z. Plu t o ; — .. iakiden, bijn. van Achilles
en Pyrrhus, kleinzoon en, achterkleinzoon van
Eakus.
. chmalotareh, m. gr. opperste der joden gedurende de Babylonische ballingschap.
Igdeliet, m. minerale zelfstandigheid, die
men te _ Edelfors in Zweden vindt.
.. dieu1a, f. lat. (verklw. v. aedes, huis,
tempel) een huisje, kleine tempel, kapel; eene
nis om beelden in te zetten; — eedi$Ceeren, lat. (aedi ficáre) bouwen, stichten, een gebouw optrekken ; oneig. iemand stichten, in 't geloof opbouwen, onderwijzen, sterken, geruststellen ; — 2edi$eátie (spr. t=ts), f. stichting, opbouwing, versterking ; — eeddis, m. lat. (aedilis ; van aedes, huis, tempel) een aanzienlijk overheidspersoon in Rome, wien het opzicht over de
gebouwen, tempels, enz., de markt- en straatpolitie, volksvermaken, enz. was opgedragen;
naast twee plebejische werden inz. voor de openbare spelen (luili Romani) twee patricische (Adiles curtsies) verkozen ; — 2ediliteit, f. (lat.
aedWWtas) de waardigheid, het ambt der wdilen.
. Idiologie, eig.. dceologie, f. gr.
(van aidóios, beschaamd; aides, schaamte) leer
der welvoeglijkheid.
.. Idituus, m. lat. (v. aedes, huis en inz.
tempel) de koster, kerkbewaarder ; een romein
deurwachter; bediende des priesters, bij de-sche
Ouden met de huiszorg belast.

AEDON
Aëddn, f. gr. nachtigaal.
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— eegophtháalmos, m. d. i. geitenoog, eene

Eolische eilanden tusschen Italië en Sicilië ; --eeoluSharp, de windharp, een raam met twee
zangbodems en twaalf snaren, die door den wind
geluid geven ; ook iron.: het fluiten van den wind;
-- wolfine, f. een door E s c h e n b a c h uitgevonden speeltuig; — oeolipile, f. (lat. aeoli-pila, v. pila, bal) Phys. de windkogel, dampkogel; ook de hermetische blaasbalg; —100—
li ërs, m. pl. een van de hoofdstammen der
oude Grieken ; — eeóliseh, adj. winderig,
stormachtig; — xolische toonaard, 9de en
10de kerktoon van a tot a; -- n. een der drie
grieksche hoofddialecten ; — aeolodikon or
ceolion, n. een door R e i c h uitgevonden instrument, dat als een klavier bespeeld wordt..
lEón, m. gr. (aicn) lange tijdduur, eeuw,.
leeftijd; het wereldbestuur; ook een kwaaddoend
(Demiurgos) en een goeddoend wezen (Christus),
naar de leer der gnostieken; — 2eónen, pl.
onmetelijke tijdruimten, eeuwigheden; bijbelsch
ook : het rijk der geesten ; — 2eof1fl, pl. of
oeónische feesten, eeuwf., jubelfeesten.
.Mora, f. gr. tooneelmachine om iets zwevend te houden.
aequa..., z. ond. aequus.
eequaal, adj. lat. (aequalis, e) gelijk, evenredig, evenzoo ; — eequáleS, m. pl. tijdgenooten; — sequalia, n. pl. gelijke grootheden;
— eequaliteit, f. (lat. aequal(tas) de gelijkheid, billijkheid.

basterdsoort van den chalcedoon ; — 2EgOpodium, n. gr. geitevoet, karwij (eene plan-

.equanimiteit, f. lat. (aequanim)%as,
van aequus en animus, z. ald.) de gelijkmoe-

tensoort).
eegreseeeren, lat. (a grescére) ziek worden, kwijnen; — 2egroteeren, lat. (cegrotare)

digheid ; zielerust.

. E gagropiloe, f . gr.-lat. (van 't gr. aigagros, gems, en 't lat. pila, bal) gemzenkogels, steenkogels in de maag der klipgeiten ; haarballen in
de maag der herkauwende dieren ; z. b e z o a r.
.Eger of .2E gir, m. noord. Myth. de god
der zee, wiens zetel het Kattegat was, gehuwd
met Ran of Rana, vader van de 9 golvenmaagden. Zijne dienaren heetten Eldir en Finnafengur.
.tom gIde, gis, f. gr. (aigis, fr. égide) eig.
geitevel ; het borstschild van Minerva, dus genoemd naar .iE g 1 s, een fabelachtig monster der
oudheid, door Minerva gedood; in 't algem. een
schild; -- .. gidius, mansn.: met een borstschild gewapend, de beschermende; bij ons G i 1u s, Jillis.
. gilops, m. gr. (aigilops, d. i. eig. geiten
kleine diepe, celachtige zweer-og)Med.n
aan den binnenhoek der oogleden; Bot. dolik,
windhaver (eene grassoort).

IEgir, z. (Eger.
.2E gis, A i g i s, f. gr. Med. witte vlek of
litteeken op het hoornvlies.

Ig goléthron, n. liever .. golethros,
gr. (aig-ólethros, m.) geitendood, geitenpest ; een
voor de geiten doodelijk kruid (Azalea poetica of
Ranunculis flammula, L) ; — eegophonie, f.
gr. (van aix, gen. aigós, geit, en phone, geluid,
stem) Med. de geitestem, de ziekelijke blaattoon;

ziek zijn ; wegens ziekte bet onderwijs verzuimen ; — oegrotánt, m. zieke, ziekelijk.
A. E. I. 0. U., d. i. 4ustriae Est Imperium
Orbis Universi, geheel het aardrijk is Oostenrijks onderdaan (de leus van verschillende duit
keizers).
-sche
Aeiphatie, f. gr. (aeipátheia, v. aei, altijd,
en pathos, z. a.) Med. bestendig lijden, voortdurende ziekelijkheid, het sukkelen.
Aelem, een standaard met de halve maan,
bij de Turken als eene soort van ordeteeken
geschonken ; — aelemdarius, m. de drager
van zulk een standaard.

.í^milius, .. milianus, lat. mansn.: de

innemende, bevallige ; vr...

liana.

milia en .t

oemuleeren, lat. (aemulari) wedijveren,
nastreven ; — 8emu1itie (spr. t=ts), f. (lat.
aemulat(o) de wedijver, naijver.
.En-eis, f. bijnaam van Venus, naar haren
zoon E n d a s; — . néis, .neide, Virgilius' heldendicht van den beroemden trojaanschen
held Endas, zoon van A n c h ï s e s.
Aenígma, n. gr. (ainigma) een raadsel;
duistere zegswijze of vraag; — eenigmátiseh,
adj. raadselachtig, duister ; — eenigmatiseeren, raadselachtig spreken.
;blus, m. lat. (van het gr. fliàlos) Myth.
de windgod of god der winden, de koning der

.iquátie, (spr. t=ts), f. lat. (aequatio, van
aequccre, gelijkmaken, v, aequus, z. ald.) de gevergelijking ; — -lijkmang,ev;Mth.d

eequatie —uurwerk, een uurwerk ter bepaling van den waren en middelbaren zonnetijd;
— wquátor, m. de gelijkmaker ; de evenaar,

evennachtslinle ; — equatoriaal —proj ecti e, z. projectie ; — aequatoriaalsector, m. eene lijn, die den evenaar doorsnijdt.
sequeeren, lat . (aequare) gelijk maken, gelijk zijn.
eequidistant, adj. lat. (aequi-distans) op
gelijken afstand, even ver verwijderd; — sequidistánte, f. Math., eene lijn, die in alle punten gelijken afstand van eene andere heeft, z.
V. a. parallel.

.Equilaterum,n. lat. (v. aequus, en latus,.
z. ald.) eene gelijkzijdige figuur, inz. zulk een
driehoek ; — 8equilateraal, adj. gelijkzijdig.

.. quilibrium, n. lat. (v. aequus, z. aid.,,
en libra, gewicht, weegschaal) het evenwicht;
— eequilibrIst, m. nw. lat., die het evenwicht weet te houden, een koordedanser ; --

eequilibrísme, n. evenwichtsleer; — uequilibriteit, f evenwicht.
EEquimaniseh, lat. gelijkhandig.
.. quinoetium (spr. t=s), n., sequi-nox, f. lat. (v. aequus en nox, z. ald.) de nachtevening, de tijd, waarop dag en nacht even lang
zijn : lente- en herfst-equinox ; — aequinoctiaal, (spr. t=ts), adj. wat tot de dag- ea
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nachtevening behoort, b. v. c q u i n o e t 1 a a 1e i r k e 1, een cirkel aan sommige uurwerken, ter
aanduiding van den waren zonnetijd ; — ae q u inoctiaal- linie, z. v. a. aequator;—aequin o c t i a a 1- stormen, stormen ten tijde van den
equinox; — wqulnoctiaal- zonnewijzer,
een zonnewijzer, die overal op aarde bruikbaar is.
sequipareeren, lat. (aequiparáre, v. aequipar, volkomen gelijk) gelijkmaken ; — sequi.parátie (sp. t=ts), f. de gelijkmaking, effening.
sequipo11ént, adj. lat. (aequipóllens, v. aequus, z. ald., en pollére, vermogen) gelijkgel
gelijke beduidenis, b.. v. zulke woor--den,v.
den; — oequipolléntie (spr. tests) f. nw.
lat., de geltjkgeldendheid, geheele overeenkomst

van beteekenis.

.Equipondium, n. lat. van aequus, z. ald.,
pondus, gewicht), het evenwicht, tegenwicht.
Equiteit, f. lat. (aequitas; van aequus,
z. a.) de billijkheid.
sequivaleeren,nw. lat. (aequi- valere) even
veel gelden, gelijke waarde hebben ; — oequivalent, n. eene gelijke waarde, hetzij aan
geld of aan andere zaken ; schadeloosstelling,
vergoeding; Chem. de getallen, die de gewichtsverhouding van stoffen of lichamen uitdrukken;
als adjectief: gelijkwaardig; — sequivaléntie, (spr. t=ts), f. de gelijkwaardigheid ; —
eequivalentie— pariteit, gelijkheid van de
waarde der munten en wisselprijzen tusschen
twee handeiplaatsen.
eequivók (spr. ekiwók', fr. équivoque, v. h.
lat. aequivócus, a, urn; v. aequus en vox, z.
ald.) dubbelzinnig, twijfelachtig ; verdacht ; onzedelijk; als subst., de dubbelzinnigheid; onze
taal; woordenspel; aequivoca generatio,-delijk
voortteling zonder bevruchting uit onorganische
stof en ; — 2equivÓca, pl. gelijkluidende woorden, woorden van meer dan éene beteekenis;
dubbelzinnigheden ; — aequivoeátie, (spr.
t=ts), f. nw. lat., de dubbelzinnigheid.

aequo animo, z. onder aequus.
tequor, an, lat. oppervlakte der zee.
aequus, a, um, lat., gelijk, even, billijk, rechtmatig; — aequa lanx, lat., gelijke schaal; strikte
gerechtigheid; — aequa lance, met gelijke schaal;
onpartijdig; — aequo animo, gelijkmoedig, met
zielerust ; -- aequum et bonum, recht en billijk;
— ex aequo et bono of pro aequo et bono, naar
recht en billijkheid.
der, m. lat. en gr., de lucht ; -- aëraat,
n. nw. lat. Chem. koolzuur water; — aératie, f. luchtvorming; -- aërdãten, de luchtgeesten van Paracelsus en zijnen aanhang; —
aerifórm, adj. ow. lat., luchtvormig, lucht aardig; — arisch, adj. luchtvormig; — aéri$eeren, in lucht veranderen ; — aërobaat, m. een luchtspringer, koordedanser; haar
vitter, betweter; — aërobombe, f.-klover,
bomluchtbal, luchtballon met daaraan bevestigde
bom ; — aërodiaphonometer, m. lucht

-dorzichtgesm;—aërodipht-

roskoop, m. instrument om de zuiverheid der
lucht te onderzoeken ; — aërodynamika,

f. gr., leer van de kracht, de drukking der lucht ;
— aërognosie, I. luchtkunde ; -- aërographie, f. de luchtbeschrijving; — aëroleptynter, en aërotanyster, m. luchtverdunner, luchtpomp; — aërolíthen, p1. lucht
uit de lucht gevallen steenera ; — aë--sten,
rologie, f. de luchtleer, luchtkunde ; — aëromantie, (spr. t=ts), f. de voorspelling of
waarzeggerij uit de gesteldheid der lucht ; —
aëromeehaniea, f. z. v. a. p n e u m a t i k a,
z. a. ; — aëromél, n., z. v. a. manna z. a.;..
— aërometer, m. de luchtmeter; — aërometrie, f. de luchtmeetkunst, luchtmeting,
luchtkunde ; — aëronaut, m. een luchtschipper, luchtvaarder ; — aëronautika, f. de
luchtvaartkunst, de kunst om in en door de lucht
te varen ; — aërophobie, f. de luchtvrees,
luchtschuwheid, de vrees voor de open, koude
lucht ; — aërophonisch, adj. de lucht doorklinkend ; -- aërophoor, m. een luchtdrager;
— aerophóriseh, adj. luchtbevattend; —
aërophyten, pl. in de lucht verspreide kleine
plantenlichaampjes door P a s t e u r ontdekt; -aërósis, f. de luchting, verdunning des bloeds ;.
— aërosfeer, f. luchthulsel om den aardbol;
-- aëroskopie, f. de luchtwaarneming; -aërostaat, m. of aërostátische machine, f. een luchtbol, luchtschip ; fig. een
windbuil; — aërostatische proeven; proeven om in de lucht te zweven ; — aërosta-tika, f. de leer van het evenwicht, de kunst
om in de lucht te zweven ; — aërostatie,
f. het zweven in de lucht, luchtreis ; — aërostationist, m. luchtzwever, luchtreiziger;
— aërostiërs, m. pl. fr. (spr. —rostié), luchtschippers, zij, die zich van eenen luchtbol bedienen ; — aërotherm, m. met warme lucht verhitte oven of haard ; -- aërothorax, luchtontwikkeling in de borstholte ; — aërotonon,
n. gr., een windboog, schietwerktuig, met hetwelk
de pijlen door de kracht der lucht worden voortgedreven ; — aëroxerótés, f. droogheid der
lucht; — aërozoïsch, adj. de lucht noodig ,
hebbende om te leven.
..ira, lat. aera, I. de jaar- of tijdrekening,
wijze v. jaartelling v. een bepaald tijdstip af.
.rarium, n. lat. (v. aes, gen. aeris, erts,
metaal, geld) de staatskas in het oude Rome;.
de schatkamer, de kas van land, stad of kerk;
— aeráriseh, adj. wat de schatkist betreft..
aerdaten, aërifórm, aërobaat, enz.,,

z. ond. aer.

aere perennius, duurzamer dan brons.
eerugo, f. lat. koperroest, groenspaan; —

aer. nobilis, edele roest, platina; aer. plumbi,
loodwit ; oer. scissalis, zwavelgroen ; — aerugineeren, metaal kunstmatig met groenspaan.
overdekken ; — eerugineus, adj. kopergroen.
Bes, gen. seris, n. lat. erts, brons, geld;
tees alienum, (vreemd geld), schulden ; — ces
caldäraum, campanum, klokspijs; — ces (comb)ustum, gebrand koper, kunstmatig verkregen zwavelkoper ; — ces con fessum, eene voor het gerecht erkende schuld; — ces flavum, galmeiko—

EESCHYNANTHUS
per ; — ces hepatizon, leverkoper ; ces pyropum,
gaskoper ; — ces signatum, stuk erts met het
gewichtsteeken (in het oude Rome) ; Les resignatum, als strafgeld ingehouden gedeelte der sol
-dij;
ces virile, groenspaan.
.Eschynánthus, m. (v. h. gr. aischynein, misvormen, en ánthos, bloesem, bloem, met
zinspeling op den zonderlingen vorm der bloemkroon) Bot. een schoon pronkgewas uit Oostindië.

8esculanus, lat. Romeinsche god der koperen munten.
Esculapius, m . lat., of gr. Asklépios,
bij verk ..Eskulaap, E s k u 1 a a p, Myth. de
god der geneeskunst, zoon van Apo 11 o ; lig.
een geneesheer, arts;, Asklepiáden, m.
pl. zonen, nakomelingen of priesters van 1Esculapius.
eesculus, f, lat., de paardenkastanje; — ee8Culin.e, f. Chem. een in die kastanjes aan
plantenzout (alkaloïde).
-wezig
.2Esópus, m. lat. (gr. Aísópos), een gees—

tige, gebochelde slaaf uit Phrygië, In de 6e eeuw
na Chr., dien men voor den schepper der dierenfabelen houdt, welke naar hem gesopisehe
fabelen geheeten worden (vgl. tab e 1).

. sthesis, f. (aistiièsis, V. aistánesthai, gewaarworden, waarnemen) het gevoel, gevoelvermogen ; — BBStheriën, pl. de zintuigen;
— eestheterium, n. het gevoel-, gewaarwordings vermogen; eesthetiek, a sthetika, f. (van het gr. aisthetikós, tot gevoelen
geschikt) eig. de leer van het gevoel en den
smaak ; de wetenschap van het schoone en de
kunst, de schoonheidsleer ;— t r a n s c e n d e nt al e x s t h e t i c a, de bovenzinnelijke schoon
begrippen van ruimte en-heidslr,
tijd; — eesthetieu8, m. een leeraar In den
goeden smaak;
eesthétiseh, adj . wat tot
de leer van gevoel en smaak behoort; smaak
schoon; — aesthëtisch gevoel, kunst -vol,
schoonheidszin, smaak.
-zin,
ee stimeeren, lat. (aestimáre) schatten,
waardeeren, hoogachten ; — eestimátie (spr.
t=ts), f. de schatting, prijswaardeering ; achting;
— eestim^tor, m. een schatter, waardebepaler ; — aestimator litis, die de waarde van
—

-

—

de rechtszaak bepaalt of schat ; — aestimatoria
actio, f. rechtszaak van schatting of waarde-

bepaling.
.7Estivali n, pl. (mid. lat. aestivalia, van
het lat. aestivális, e, tot den zomer behoorende)
zomerschoenen, zomerlaarzen (later verminkt tot
stivalia en van daar ons s t e v e 1, duitsch stiefel) ;
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door de wet vereischte jaren ; — aet. minor,
minderjarigheid; — aet. pubertátis, de mondig
— aet pwpilláris, de minderjarigheid; —-heid;
eet. virzlis, de mannelijke jaren, de mannelijke
leeftijd; — aet. senirzs, ouderdom, grijsheid; —
aetatis suae, van zijnen leeftijd.
cetérnus, a, um, lat., eeuwig; — in xternum,
voor eeuwig, in eeuwigheid; — aeternum vale,
eeuwig vaarwel ; — eeterneeren, lat. (aeternáre) of seterniseeren, fr. (éterniser) ver
eeuwigheid. -euwign;—str,f.
.thal, n . vettige massa uit walschot of sper
vluchtige olie uit nethal.-maceti;—lo,f.
.lther, m. lat. (van 't gr. aither) de hoogere, reinere lucht, de bovenlucht ; de lichtstof;
Chem. eene zeer fijne, doorzichtige, vluchtige
vloeistof van hoogst doordringenden reuk en
smaak, b. v. v i t r i o o l-iv t h e r; aether aceticus,
azijnether ; aether muriat%cus, zoutether ; nether
sulphuricus, zwavelether; setherine, f.
wijnoliekamfer, een koolwaterstof volgens de voorstelling van eenige scheikundigen de grondstof
—

van anther; — etherisch, adj. etherachtig;
tot de bovenlucht behoorende ; hemelsch, zuiver, rein; — eetheriseeren, heelk. dampen
van zuivere zwavelwther met een bijmengsel van
dampkringslucht laten inzuigen, om de gevoelszenuwen tijdelijk te verlammen en voor pijn ongevoelig te maken ; eetherisatie, f. (spr.
—

—tsie) het inzuigen van zwavelether ; — a thyl,

n. gr. Chem. de grondstof der etherverbindingen of alkoholische vloeistoffen.
. thiops, m. gr. (Aithiops, eig. een mensch
met verbrand of bruin gezicht, van aithein, verbranden, en óps, gezicht), pi ...Ithiopiërs,
mooren, negers, enz., de inboorlingen van 1E t h io p ï e in Afrika ; ook als pharm. term : moor,
b. v. aethiops antimoniális, spiesglansmoor; aeth.
cupri, kopermoor; aeth. martiális, ijzermoor, enz.
Ethrioskoop, n. gr. (van aithria, heldere hemel, vrije lucht) een zeer gevoelige warmtemeter (t h e r m o s k o o p), die den graad der
warmtestraling tegen den helderen hemel of de
koude straling daarvan aanduidt.

.thyl, z. ond.. t h e r.
Aetiánen, m. pl. eene christensecte, die
den Zoon eene geheel andere natuur dan den
Vader toekende.
A.ëtiet, m. gr. (v. aetós, m. adelaar) de
adelaarsteen, klappersteen, welken de Ouden als
behoedmiddel tegen vele onheilen droegen ; —
aëtoom, n. gr. (alitóma) Arch. de gevel.
.Etiologie, f. gr. (aitiologia, van aitia, oorzaak) de aanwijzing der oorzaak of reden) ; Med.
de leer van de oorzaken der ziekten, z. p a-

— eestivátie (spr. t=ts), f. nw. lat. Bot. de
knoppentijd ; de ligging der bloembladeren voor
de ontluiking ; 8estiVeeren, den zomer door-

t ho1ogie.

brengen.
.stuarium, m. lat. 1 °. zeepoel, zeemoe
ondiepe alleen bij vloed onderloopende zee--ras,
boezem ; 20 . Med. eene zweetkast.
.Manisme, z. e t a e i s m e.
aetas, f. lat., de leeftijd, de menschenouderdom ; — net. canónaca, de voor een kerkelijk
ambt vereischte leeftijd ; — net. legitima, de

à faire, fr. te maken, d. i. ik neem aan den
bal te maken (in 't biljartspel).
Afd., afkorten voor a f d e e l i n g.
afi' bel, lat. (a f fabilis, v. a f ari, aanspreken) spraakzaam, vriendelijk, innemend, enz. ; —
af'abile, it. Muz. liefelijk, aangenaam ; — affabiliteit, _f. (lat. afabilitas) de spraakzaamheid, minzaamheid, innemendheid.
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affabulátie, (spr. t=ts), f. lat. (van ad
ren fabulatio) het laatste gedeelte eener fabel,
't welk hare zedeleer bevat.
fadir, van fade) laf of
affadeeren, fr. (affadir,
-smakeloos maken, doen tegenstaan.
Affaire, f. fr. (ontstaan uit a faire, te doen:
chose qui est a faire) de zaak, aangelegenheid;
de bezigheid, verrichting, het handelsbedrijf, de
winkelzaak ; het voorval, gevecht, de schermutseling; de rechtshandel, het geding; — affaire
- d'amour (spr. — damoér) een liefdehandel, eene
minnarij ; — affaire de coeur (spr. — keur), eene
zaak ' van het hart, liefdezaak ; — affaire d' honneur (spr. — doneur) eene zaak van eer, een
tweegevecht; —geaffaire erd zijn (fr. affairé)
druk bezig zijn ; den bedrijvige spelen.
affameeren, fr. (a flamer) uithongeren ; —
affameur, m. die hongersnood sticht, gebrek
aan levensmiddelen veroorzaakt ;— g e a f f arn e e r d, ir. (affamé) uitgehongerd.
Affaniën, pl. lat. (a f faniae) potsen, grillen, ijdel gesnap.
affàtim, lat., rijkelijk, in overvloed.
affatomeeren of affatimeeren, mid.
lat. (affatimire, waarsch. van duitschen oorsprong,
vgl. het angels. fiedhemjan, omvatten, feedhem,
omvatting) door middel van handoplegging in
bezit nemen (weleer eene rechterlijk symbolische
verrichting bij overdracht van eigendom) ; —
affatomie, I. deze wijze of vorm van ver
-werving.
féctus, v. af cére, z. af f iAfféct, n. lat. (afféctus,
sa e e r e n) eene levendige gemoedsbeweging, opwelling, spanning ; hartstocht ; soms ook warmte,
vuur ; ontroering, innigheid ; — afféctie, f.
(lat. a f fectio) gemoedsstemming, inz. de genegenheid, gunst, neiging; Med. elke indruk op
het lichaam, inz. eene ziekelijke gewaarwording;
— g e a f f e c t i o n e e r d, nw. lat. (fr. affectionné),
fectionné),
welwillend, genegen, gunstig, van harte toegedaan; — af'ectief, adj. aangrijpend; — affectueus, (nw. lat. a fectuósus, fr. a fectueux) vol
neiging of genegenheid, liefdevol; — affeetuositeit, (spr. —zi--) I. nw. lat. de liefde
neiging, hartelijkheid.
-vole
affecteeren, lat. a ffectáre, fr. affecter)
fetter) zich
gekunsteld, gemaakt, gedwongen gedragen; voor
schijn aannemen, veinzen ; — g e--gevn,d
a f f e c t e e r d, gemaakt, gekunsteld; — affeetãtie, (spr. tie=tsie), I. de gemaaktheid, de
gedwongenheid; schijngevoeligheid; — afectiónis pretium, n. een liefdesgeschenkje.
aff'ectueus, affectuositeit, z. ond.
affect.
affermeeren, ital. (affermáre) z. a f f i rineeren.
a fettuóso of con affétto, it. Muz. (vgl. a ff e c t u e u s) hartstochtelijk, met gevoel, warmte,
aandoening; — affettuosissimo en afettuosissaménte, hoogst gevoelig, zeer aandoenlijk.
afbuleeren, nw. lat. (aj7ibukire, van 't
lat. /lbula, gesp) aanhechten, vastmaken ; —
affibulatie (spr. t=ts), f de aanhechting,
,aangesping.
,
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afficeeren, lat. (afcére) aangrijpen, roeren, * bewegen, bedroeven, indruk maken.
afficheeren, (spr. ch —cj), fr. (afficher) aan
aanslaan, b. v. eerre bekendmaking;-plaken,
fig. met iets pronken, pralen ; — affiche, f.
fr. (spr. afi-sj'), of affICtie (spr. t =ts), I. nw.
lat. aangeplakt bericht of bevel; toegevoegd blad
tot naricht ; rolverdeeling, programma van een
tooneelvoorstelling of concert ; — les petites
affiches, een advertentieblad te Paris ; — affieheûr, m. fr. aanplakker.
Af idaat, m. mid. lat. (afdátus, v. afdctre,
beloven, zich tot iets verplichten, van het lat.
fides, trouw) een beleende, leenman; — affidatie, (spr. t=ts), I. wederzijdsche verplichting, verdrag; — affidavit, n. eng. (spr. efidévit) de schriftelijk bezworen verklaring, verzekering onder eede, in Engeland ; — een g ea f f 1 d e e r d e, een vertrouweling, iemand die te
vertrouwen is.
affigeeren, lat. (afgére), aanhechten, aanslaan, aanplakken; — afigéndum, lat., aan te
slaan, aan te plakken; — afxum, n. toevoegsel, een bijgevoegde uitgang of letter van een
woord; ook een aanplakbiljet; — pl. afffxa,
aanhangsels, toevoegsels; Jur. alles wat aard-,
muur-, band-, spijker- en nagelvast is; — afxio
et refixio, f, de aanhechting en afneming.
aflieeren, mid. lat. (afliáre, van filius,
zoon) als kind aannemen; als zoon of dochter
(g e a f f i 1 i ë e r d e) van eene orde of een klooster
aanzien, opnemen, of de voorrechten eener orde
deelachtig maken; geaffilieerde loge, eene
(vrijmetselaars-) loge, die zich bij eene grootere
aansluit; geaffilieerde genootschappen,
zustervereenigingen welke onder gemeenschap
leiding staan; — afliktie, (spr. t=ts),-pelijk
I. de aanneming als kind, ook als lid van een
genootschap, van eene orde, van eene vrijmetselaarsloge, zonder de gewone formaliteiten of
inwijding.
affineeren, fr. (affiner, v. fin, lijn) louteren, fijn maken, zuiveren ; afdrijven (van metalen) ; — affinage, fr. (spr. —ná-zj') ; loutering,
zuivering, afdrijving der edele ertsen, zuivering
der suiker, enz. ; de plaats dier loutering ; —
afnerie, I. werkplaats waar men ijzerdraad
trekt of ijzer zuivert ; opgerold ijzer of ijzerdraad
ter verwerking ; de drijfhaard, frischhaard.
affingeeren, lat. (afjingére, vgl. fin geer e n) verkeerdelijk toeschrijven, aandichten.
affinis, m. lat. zwager ; — affiniteit, f. de
verwantschap, zwagerschap ; maagschap ; overeenkomst, samenhang; Chem. keurverwantschap,
de aantrekking, die bij aanraking van twee verschillende stoffen plaats heeft.
Afl ion, n. met ambra en saffraan bereid
opium, een middel om den moed op te wekken, z. v. a. o p i u m (z. a.).
affirmeeren, lat. (afrmare, vgl. f e r m)
bevestigen, beamen, beweren, bekrachtigen ; —
afrmdndo, beamend, toestemmend; -- affirmátie, (spr. t=ts), f. (lat. afrmatio) de bevestiging, bekrachtiging; — affirmatief, adj.
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nw. lat., bevestigend, beamend, bekrachtigend;
— affirmative, f. de bevestigende, toestemmende meening.
afxum, affixa, enz., z. ond. affigeeren.
j'lig ére) bedroeven, neêraf ligeeren, lat. (afflig
slachtig maken, kommer aandoen; — affiletie,
(spr. t=ts), f. de droefenis, neèrslachtigheid,
kommer, het lijden, hartzeer; — afitto, it. (spr.
—(li -to) bedroefd; — con afizióne, it. (spr. z=tz)
Muz. weemoedig, smartelijk.
afflueeren, lat. (a f uëre) toevloeien, toestroomen; — afuentie (spr. t=ts), f. (lat.
affluent(a) de toevloed, toeloop der volksmenigte.
Aflfodíl, asp h o dil, m. gr. (asphód ^los)
Bot. soort van lelieachtig gewas met knolvormigen wortel, die sappig, bitter en scherp is;
slaaplelie, z. asphodelus (Bilderdijk heeft
een zijner dichtwerken naar die plant a f f o d ii1 e n genoemd) ; — affodil—lelie, f. slaaplelie,
eene leliesoort, welker geur slaperig maakt; —
,

gele affodil (Asphodélus lutéus) goudwortel,
goudkruid, de plant, die, volgens de gr. Mythologie (bij Homerus), de velden der onderwereld
versierde en voor pene spijs der dooden werd

gehouden.
Af'ormãtie, (spr. t=ts), t. nw. lat. (van
't lat. ad en formare, vormen) in de hebr. spraakkunst : de vorming van de persoonsvormen des
werkwoords door aanhanging van de afgekorte
voornaamwoorden.

Affretement, n. (spr. — man) fr. (v. fret
= vracht) Kmt. de bevrachting; de vracht;
het vervoerloon.
a frettándo, a f frettd so, it. Muz. met spoed voor
te dragen.

affreux, fr. (spr. afreu) of affreus (van
het oud-fr. a fre, schrik, en dit van 't oudd. eivar,
eipar, scherp, bitter) schrikkelijk, afschuwelijk,
ontzettend, verschrikkelijk, leelijk, ongehoord.

affriandeeren, (spr. a friand—), fr. (afl'riander, van friand, z. a.) verwennen, verlekkeren ; aanlokken.
affrioleeren, fr. (affrioler)
frioler) lokken, aan
verlekkeren; door mooie praatjes om-loken,
den tuin leiden.
Af'rónt, n. fr. (spr. afrón, van bet lat.
ad frontera, in het aangezicht) openlijk aangedane hoon, beschimping, beleediging, eerroof;
— affronteeren, (fr. aronter) het hoofd
bieden, trotseeren, stout onder de oogen treden;
honen, beschimpen, smaden, grof beleedigen.
Affuit, f. fr. af/'(et, v. h. lat. Eustis, stok,
knuppel) het onderstel van het grof geschut,
het roopaard, rolpaard; — affutáge, (spr.
g=zj), f. het affuitwerk, het stellen van het geschut ; — aff'uteeren, (fr. a f futer) het geschut stellen, op de rolpaarden leggen, in gereedheid brengen om gelost te kunnen worden.
a f f Linde ! lat. (v. a fundére, bijgieten) op recepten : giet er op of bij ! — affusie (spr.
—zie), f, nw. lat. het opgietsel.
Affatage, affuteeren, z. ond. affuit.
à forfait, z. ond. forfait.
a$. afkorting v. aflevering.
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afpareeren, ned. -fr. (vergelijk p a r e e-r e n 1) afweren, ter zijde wenden, onschadelijk
maken.

afpatrouilleeren, ned. -fr. (spr. —troel -fBeren ; vgl. patrouille) eene landstreek, een
bosch en dergel. door uitgezonden soldaten doen
onderzoeken.
Afraneesádos, m. pl. sp. aanhangers van
Frankrijk in Spanje onder Napoleon I., z. v. a.
josefinos.
Afrieus, (stil. ventus) m. lat., de zuidwestenwind.

Ag., Chem. verk. v. argentum, zilver.
Aga of a g h a, m. turk. (aghá, eig. hoofd,
overste) bij de Turken een heer, aanvoerder, bevelhebber ; — b. v. a g a der Janitsaren ; —
k i s 1 a r-a g a, een vrouwenopziener ; a g a-b a b i s a a d e t, eerste opziener der odalisken.
Agaat, m. (van 't gr. achates) een steen,
dien men tot de halve edelgesteenten rekent en
ook, behalve in Oost-Indië, in Italië en Duitschland wordt gevonden ; — agatiseeren, (spr.
s=z), de agaatkleur geven.
agaceeren, fr. (agacer, van 't oudhoogd.
hazjan, aanhitsen) tergen, gaande maken, lokken; — agaceríe, f. de verliefde aanlokking.
eener vrouw, terging.

Agalaktie (spr. t=s) of agalaxie f. gr.
(van a priv. en gala, genit. gálaktos, melk) Med.
gebrek aan melk in de moederborsten.
Agálma, n. gr. (ágalma, sieraad, opschik,
beeld) het afdruksel van een zegel ; grafteeken
— agalmatolíth, m. (van ágalma, en lithos,
steen) beeldsteen, chineesche speksteen, z. v. o.
pagadlet.
Agamemnon, gr. mansn.: de zeer standvastige (naam des konings van Mycenoe, die de
Grieken voor Troje aanvoerde).
Agami, m. een moerasvogel in Zuid-Ame-rika, om zijn geluid ook trompet, trómpetv o g e 1 genoemd.
Agamie, f. gr. (van a priv. en gamin,
huwen) de echteloosheid; Bot. z. v. a. k r y pt o g a m i e, z. aid. ; — agámisch, echteloos;
ook z. v. a. kryptogamisch; — aga-míst, m. een ongehuwde, een oude vrijer.
Aganíppe, f. gr. eene bron op den muzenberg Helikon, door den hoefslag van Apollo's
gevleugeld paard Pegasus ontstaan ; — Aga-nippiden, f. pl. een bijnaam der 9 muzen.
of zanggodinnen.
Agapánthus, m . gr. (van agápê, liefde,
en ánthos, n. bloem) de sierlelie, zekere plantensoort ; inz. eene soort met schoone groote bloem-schermen (Agapanthus umbellutus).
Agapen, f. pl. gr. (agdpai, van agape, C.
liefde, liefdebetoon) liefdemalen bij de eerste
christenen ter gedachtenis van Jezus' laatste
avondmaal met zijne discipelen en tot betuiging
van de algemeene broederliefde ; — agapeeten, m. pl. beminden, geliefden, een vrouwen
bij de eerste christenen ; ook man--gezlschap
nelijke geestelijken, die voorgaven in kuischheicd
met de vrouwen te leven.
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agar–agar, f. mal. Bot. zeedruiven (Gra,cilaria lichenoïdes of Plocaria candida).
agaricus, m. nieuw lat. (van gr. agarikón)
bladpaddenstoel, eene zwamsoort, waartoe de
vergiftige vliegenzwam (A. muscartus) behoort;
-- agaricia, f. bladkoraal.
Agasch of Agatseh, n. turk. eene turk
mijl, z. v. a. b e r r i.
-.sche
agástriseh, gr. (van a priv. en gjdster,
buik), zonder maag, zonder darmkanaal.
Agatha, gr. (agathe, van agathós, goed,
vrouwenn.: de goede, goedaardige, verk. A a g t,
A a g j e ; — agathodoemon, m. gr. een goede
geest, in tegenoverst. van k a k o d ae m o n, een
kwade geest ; — agathókles, mansn.: die te
goeder faam staat ; — agathologie, f. gr.
de leer van het hoogste goed.
agati-b ,ehi, m. (spr. —sji) perz. opper. hofmeester.
agatiseeren, z. ond. agaat.

à gauche, z. gauche.
Ags vu.s, m. gr. «(van agauós, edel, roemrijk)
mansn.: de edele, beroemde ; — Agáve, f. vrouwenn.: de edele, beroemde; ook eene naar de
aloë gelijkende amerikaansche plant, die zeldzaam bij ons bloeit, pracht-aloë ; de amerikaan
aloë.
-sche
ageeren, lat. (agére) handelen, verrichten;
'zich houden of aanstellen ; spelen, voorstellen
.als tooneelspeler ; — tegen iemand a g e er e n, hem gerechtelijk aanklagen, vgl. actie.
Agénde, agenda, f. (van het lat. pl.
agenda, eig. de te verrichten zaken, van agére,
handelen, z. a g e e r e n) het altaar- of kerkhandboek, de verzameling van formulieren, ge.zangen, gebeden bij bijzondere plechtigheden;
Kmt. een aanteekenboek, zakboek; lijst van hetgeen te verrichten is in eene vergadering, pun,ten van beschrijving; — agende annuel, fr. (spr.
azjdhd'—) lijst van het voornaamste, dat te Parijs
op bepaalde dagen te zien is ; — dgens, het werkende middel, de werkende kracht ; — agentiën, pl. (lat. agent)'a) werkende middelen, inz.
in de scheikunde ; — agent, m. nw. lat., een
zaakbezorger, gevolmachtigde ; tusschenpersoon
bij allerlei zaken ; inz. verzender van koopwaren, iemand wien de leverantie is opgedragen;
— agent de change, fr. (spr. —sjánzj') een makelaar in wissels ; — agent van politie,
gerechtsdienaar, diender ; — agentuur of
agéntschap, het ambt of kantoor van eenen
agent.
Agenesie (spr. s=z), f. gr. (van a priv. en
génésis, teling) vrouwelijke onvruchtbaarheid, ge
aan teeldrift.
-brek

a genoux, z. genou.

agent, z. onder a g e n d e.
,

age quod agis, lat. (eig. doe wat gij doet) let
op hetgeen gij doet.
alter, m. lat. akker, veld; — a. assignátus,
aan particulieren overgedragen staats- of gemeen
— a. censuá lis, cijnsakker, pachtakker;-tegrond;
— a. decimánus of decumetnus, tiend-akker ; -a. emphyteuttcus, erfpachtakker; — a. limita-
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néus, grensakker ; — a. novális, braakakker ; —

a. parochie lis, parochie-, gemeenteakker; — a.
privatus, eigen akker, aan een bijzonder persoon
toebehoorend veld; — a. publicus, gemeente-akker ; — a. restib i lis, altijd bezaaide akker ; — a.
vectigalis, cijnsbare grond en bodem.
Agerasïe (spr. s=z), f. gr. (van a priv. en
geran, verouderen) het niet verouderen, jong

schijnen, een nog frissche ouderdom; — ageraton, ageratum, n. de levensbalsem.
A.geusie, f. gr. (van a priv. en getiesthai,
proeven) Med. het onvermogen om te smaken of
te proeven; — ageustie, het vasten, nuchter
blijven.
aggereeren, lat. (aggeráre, van agger,
hoop, dam, enz.) aan- of ophoopen ; — aggerãtie (spr. t=ts), f. (lat. aggeratio) de ophooping,
het opgehoopte ; — aggerd tim, hoopsgewijze.
Aggéstie, f. lat. (aggest"ao, v. aggercre, aanof bijdragen) de aanbrenging, het ophoopen.
aggiustaménte, it. (spr. adzjoest—) Muz. zeer
nauwkeurig, stipt.
agglomereeren, lat. (aggl'omeráre; vgl
g 1 o m u s) tot een bal, kluwen, klomp vormen;
zich ophoopen, grooter worden ; dichter bij elkander bouwen (woningen) ; — agglomeraat,
n. product van uitwendige aanzetting of ophooping; — agglomeratie (spr. t=ts), f. uw.
lat. de opwinding als tot een bal of kluwen;
de uitwendige aanzetting of ophooping.
agglutineeren, lat. (agglutináre ; vgl.
gluten) aanlijmen, uitwendig verbinden ; —
agglutinantia (spr. tia=tsia), n. pl. kleefmiddelen, verbindende, samenlijmende geneesmiddelen ; — agglutinatie (spr. tie=tsie), f. nw.
lat. de aanlijming, de vereeniging van de lippen
der wonden ; aansluiting, verbinding van buiten;
gram. losse toevoeging der vormende deelen aan
den wortel van het woord (het tegengestelde
van flexie) ; van daar a g g l u t i n e e r e n d e talen, dezulke waarin de vorming van woorden
door agglutinasie geschiedt, b. v. de kaukasische.
aggrandeeren of agrandeeren, fr.
(agrandir, van grand, groot) vergrooten : rijker,
aanzienlijker worden; — aggrandiasement,
n. (spr. agrandi-s' and h) de vergrooting.
aggratiëeren (spr. t=ts), mid. lat. (aggratiáre, van gratis, z. aid.) genade schenken;
— jus aggratidndi, het recht daartoe ; -- aggratiátie (spr. — tsi-á-tsi) de genadeschenking;
— aggratiatio pubtica, openbare kwijtschelding
of verlichting van straf, genadeschenking van den
kant des vorsten bij verblijdende landszaken.
aggraveeren, lat. (aggravdre) verhoogen,
vergrooten; strafwaardig maken, verergeren, verzwaren; — aggravant, adj. fr. verzwarend,
verergerend; — aggravatie (spr. t =ts), f.
de verhooging, bezwaring, b. v. der straf.
aggrediëeren, lat. (aggrédi) aangrijpen,
aanranden, aanvallen ; — aggressie, f. (lat
aggresszo) de aanval, aanranding ; — aggressief, adj. en adv. nw. lat. aangrijpend, aanvallend, aanvallenderwijs; — aggressor, m. lat.
de aanrander, aanvallende partij.
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aggregeeren, lat. (aggregare, v. #rex,
kudde, schaar) onjuist ook a g r e ë e r e n, bijvoegen, toevoegen, bijtellen, verzamelen, in een
gezelschap of eene vereeniging opnemen, aan
een legercorps toevoegen ; — geaggregeerd,
toegevoegd; soms ook overtollig; — een g e a gg r e g e e r d e, een toegevoegd persoon, toegevoegd ambtenaar, officier, enz.; — aggregaat,
n. nw. lat. het opgehoopte, de verzameling van
gelijksoortige deeles ; Arith. de som van vele
getallen ; miner. vereeniging van verscheidene
mineralen tot een geheel ; — aggregaat–
vorm of aggregaat–toestand, phys. de
wijze van verbinding enn verplaatsbaarheid der
deelen, volgens welke de lichamen in vaste,
vloeibare en luchtvormige onderscheiden worden ; — aggregatie (spr. t=ts), f, de ophooping, bijeenbrenging; ook de opneming van
iemand in de familie.
Aggréssie, aggressor, z. a g g r e die e r e n.
Agha, z. a g a.
Aghirlik, n. turk. (v. aghir, zwaar, kostbaar) hofgeschenken, die een pasja geeft, als
hij eene turksche prinses huwt.
agiamento (spr. adzji—), ital. gemakkelijk.
agiel, lat. (ag)lis, e, van agëre, bewegen,
enz., fr. agile, spr. azjiel') behendig, vlug, rad;
— agiliteit, f. (lat. agititas) de vlugheid, behendigheid, enz.; — con agilità, it. (spr. adzjilitd)
Muz. met vlugheid.
agila–hout, n. soort aloëhout in Nederl.Indië (Lignwm aloes).
Agio, m., it. aggio (spr. addzjio vermoedelijk van aggiungére = lat. adjungére, toevoegen, fr. ajouter, van daar vroeger agiot Z. echter ook ais e) het opgeld, de meerdere waarde
van bankgeld boven kasgeld, of van betere of
meer gewilde boven slechtere muntsoorten, zoo
ook van wissels boven contant geld ; — sopra
agio, buitengewoon opgeld ; — agio conto,
rekening over winst of verlies uit de omzetting van wissels en muntspeciën; — agio
f. fr. (spr. tddzj') het spel, dat in alle-tage,
groote handelssteden gedreven wordt op het rijzen of dalen der effecten door kapitalisten, die
ze koopen of verkoopen uit winstbejag; — kunst
effecten-handel om de prijzen te-grepnid
doen dalen of rijzen ; wisselwoeker, actie -handel ; — agioteur, m. een woekeraar met wissels, actie-handelaar ; een mensch, niet kiesch
in de middelen om geld te winnen ; — agiotoeren, wisselwoeker drijven.
a giorno, ital. (spr. g=dzj) als de dag, zoo
helder als de dag, b. v. a giorno verlichten.
agiteeren, lat. (agitáre, fr. agiter, spr.
azjité) bewegen, verontrusten, aandoen; — agitákel, n. nw. lat. (agitaculum) een staafje of
kolfje tot het omroeren bij chemische prwparaten
of bij artsenijbereiding ; — agitatie (spr. tie=
tsie), f. (lat. agitatlo) de onrust, gemoedsbeweging ; — agitator, m. drijver eener zaak ; ook
de opruier ; — agitata res, lat. dikwijls behandelde of besproken zaak ; — agitáto, it. (spr.
;

;
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adszjitáto) of con agitazióne (spr. a-dzjita-tzióne)
Muz. onrustig, woelig, onstuimig.
Aglaïa, f., z. Gratiën.
Aglossie en aglossostomie, f. gr. (va priv. en glossa, tong) tongeloosheid, 't ontbreken der tong.
Aglutitie (spr. tie=tsie), f, gr.-lat. (van a
priv. en glutire, slikken) volstrekt onvermogen
om te slikken.
Agmen, n. lat. romeinsch leger op marsch,
heertocht.
Agnáten, pl. lat. (agnáti) de naaste bloed
vaderszijde, de mannelijke af--verwant
stammelingen van denzelfden vader in verschillende liniën (zwaardzijde) in tegenstelling van
e o gnat e n (z. a.) ; — agnátie (spr. t=ts), f..
bloedverwantschap van vaderszijde; — agnátisch, van de mannelijke zijde verwant, op
mannelijke verwantschap gegrond.
Agnes, Agneta, vr. (van het gr. hagnás,
é, rein, maagdelijk) de kuische, reine.
Agnis, m. ind. Myth. (sankr. agni, vuur) de
god des vuurs.
Agnitie, z. a g n o s e e r e n.
Agnoëeten, agndieten, n. pl. gr. (v..
a-gnoein, niet erkennen) onwetenden ; ketters
der Ode eeuw, die aan de alwetendheid van
Christus twijfelden ; — agnosie (spr. s=z), I.
onkunde, onwetendheid.
Agnomen, n. lat. een binaam, toenaam .
— agnominãtie (spr. t=ts), f. lat. (agnominatio), z. annominatïo.
agnoseeeren, lat. (agnoscére) erkennen,
voor geldig verklaren, b. v. eene oorkonde, onderteekening, enz.; — agnitie (spr. t=ts), f.
(lat. agnitio) de erkenning.
Agnosie, z. ond. a g n o ë e t e n.
agnus Dei, m. lat. een godslam ; een gewijd.
stukje was in den vorm eener medaille, met
een lam en een vaantje aan de eene en een
heilige aan de andere zijde ; een amulet tegen,
storm en onweer en duivelslisten ; een lat. gebed bij de kath. mis met den aanvang der woorden in Joh. I. 36 ; — agnus paschi lis, paasch-lam; — agnus castus, lat. Bot. de kuischboom,
zekere heester.
Agometer, m. gr. Phys. toestel om doorinlassching van stukken draad het wederstandsvermogen in den sluitboog van een galvani-schen ketting te wijzigen en te meten.
Agomphiasis, liever agomphósis, f.
gr. (van a priv. en gomphósis, bevestiging door
spijkers, enz.) Med. het waggelen, losstaan der
tanden.
Agonáreh, m. gr. (van agón, strijd) een,
opziener over de olympische kampspelen ; —
agonie, f. gr. (agónia, wedstrijd, inspanning)
de doodstrijd, doodsangst, zielsangst, benauwdheid ; — agoniseeren of in agone (lat.) z ij n,
op sterven liggen, met den dood worstelen ; —
agonizzanten, pl. it. (flgonizzanti) broeders
van den goeden dood, eene nieuwere, oorspronkeljk spaansche monniksorde ; — agoníst, m.
gr. (agonistés) een kampvechter ; -- agonis;
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tárch, f. m. een opziener der strijdspelen ; —
agonistiek, f. de vecht., worstelkunst ; —
agonistieken, m. p1. oude christensecte, die
met den vorst der duisternis in geFtadigen strijd
was ; — agonistisch, adj. strijdend, worstelend; — agonographie, f. de strjdbeschrjving; — agonotheet, m. (agonothétes) een
strijdregelaar, kamprechter bij de olymp. spelen.
Agoniklieten, pl. gr. (van a priv. góny,
knie, en klinó, ik buig) ketters der 7de eeuw,
die het knielen bij het bidden afkeurden.
Agonist, enz., z. ond. a g o n a r c h.
Agora, f. gr. (van ageirein, vergaderen) ver
volks ; van daar : markt ; -- ago--gaderplts
ranoom, m. gr. (agoranómos) een marktmeester.
Agrafe of agraffe, f. fr. (van het oudd.
krapho, nu krap fen, voor haak, kram) Arch. een
grijphaak, klamp ; een sieraad aan het eind van
een boog, vensterraam, enz. ; ook een haakje
of gesp tot tooisel ; een hoedband der offlcieren ; ook een chirurgisch instrument.
Agrampiatist, m. gr. ongeleerde.

agrandeeren, z. aggrandeeren.
agrarisch, lat. (agrarpus, a, um, v. ager,
akker) landelijk, boersch ; — agrarische
wetten (lat. agrariae leges) akkerwetten, volgens welke bij de Romeinen alle landerijen gelijkelijk moesten verdeeld worden (ook bij de
lste fr. revolutie voorgeslagen) ; — agrariërs,
m. pl. eene onlangs in Duitschland ontstane po
partij, die voorgeeft den landbouw te be--litek
schermen en daartoe den vooruitgang tegen -

-werkt ; — agrarium, n. hoevengeld.
Agraviáados, m. pl. sp. eig. de beleedigden, aanhangers der priesterpartij tegen Ferdinand VII van Spanje, die in 1826 door den opstand in Catalonië de onbeperkte heerschappij
der Kerk wilden grondvesten en 's konings broeder, Don Carlos, op den troon plaatsen.
agreëeren, fr. (agréer, v. gré, wil, believen, = lat. gratum) gunstig aannemen, zich laten welgevallen, believen; bevoegdheid geven;
voor goed erkennen ; — agreábel (fr. agréable)
adj. aangenaam, lief, aannemelijk; — agrement, n. fr. (spr. agremdn) bevalligheid, aan
vergenoegen ; goedkeuring; sieraad,-genamhid,
versiering aan kleedij ; — agreage, f. (spr.
--a -zj') het makelaarsloon, z. v. a. c o u r-

t a g e (z. a.)
Agregatie, enz., z. aggregatie.
Agrement, z. ond. a g r e ë e r e n.
Agrergographie, f. gr. (agros, akker;
érgon, werk, arbeid) beschrijving der akkerbouwgereedschappen.

agresseeren, (fr. (agresser, v. 't lat. aggrëdi, agréssus) aanvallen, twist maken ; —
agresseur, m. aanvaller, rustverstoorder; —
agréssie, f. de eerste aanval, aanranding ; —
agressief, adj. aanvallend, aangrijpend.
agrest, m. lat. (agréstis, e, v. alter, akker)
landelijk, boersch, lomp, grof.
agrest, m. ital. (agrésto, v. agro, zuur) het
uit onrijpe druiven geperste sap, druivenmoes.
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agri— chemie, f. gr. scheikunde op dery
landbouw toegepast.
Agricola, m. lat. akkerman, landbouwer,
boer; — agricultuur, f. (lat. agricultüra) de
landbouw, akkerbouw ; — agrieulturísten,
m. pl. in Engeland die partij, welke den bloei
van den landbouw boven de industrie en den
handel begunstigt.
Agrifolium, z. a c r i f o l i u m.
Agrimensor,n. lat. (pl. agrimensores) landmeter (de schrijvers over landverdeeling en akkergrenzen bij de Romeinen).
Agriminist, m. fr. (agriministe ; vgl. agrement) verkooper of maker van kleine modewaren, sieraden, enz.
Agrimonia. f. lat. Bot. leverkruid, boel
-kensruid,
zekere plant.
Agrimonie, f. lat. kommer, verdriet, droefheid.
Agrionia, pl. (van Agriónios, bijnaam van
Bacchus) een oud gr. bacchusfeest, waarbij raadsels werden opgegeven ; — agrioniën, eeneraadselverzameling, raadselboek.
Agriophaag, m. gr. (van dgraos, a, on,.
wild) een wild-eter, een die van het vleesch
der wilde dieren leeft ; — agriothymie, f.
woeste inborst, woestheid bij krankzinnigen, waanzinnige moordlust.

Agrippa, m., en Agrippina, f. lat. namen, eig. verkeerdgeborene, een kind, dat niet
de voeten bet eerst ter wereld komt ; (de meest
bekende van deze namen zin : M. Vipsanius.
Agrippa, Augustus' helper en schoonzoon, stichter van het pantheon etc., Agrippina, zijne dochter) ; — agrippijnsche geboorte, eenevoetgeboorte.

Agromanie, f, gr. (v. agrós, veld) de landbouwzucht, overdrevene, hartstochtelijke liefde
voor den landbouw ; — agronometrie, f.
waardeberekening van het bouwland ; — agronoom, m. landbouwkundige, wetenschappelijk
gevormde landbouwer ; — agronomist, m. een
wetenschappelijk gevormd landbouwer; -- agrc—.
]lomig, f. de landbouwkunde ; — agronómisch, wat tot den landbouw betrekking heeft.
Agropilen, f. pl. fr. In plaats van a g agrop i lm, z. aid.
Agrostographie, f. gr. (v. agróstis, veldgras) de beschrijving der grassoorten ; grasbeschrijving ; — agrostologle, f. de leer der
grassoorten.

agroupeeren, z. g r o e p e e r e n.
Agrümen, pl. mid. lat. (agrumen, pl. agrumina, ital. agrümi, van het lat. acer, ital. agro,
fr. aigre, zuur) zure vruchten, scherp zuursma-kende vruchten : als citroenen, sinaasappels;
fig. naam eener verzameling van italiaansche
volksliederen.

Agrypnie, f. gr. (agrypnia) Med. de slapeloosheid , vooral bij haastige koortsen ; —
agrypnokóma, n. het waken met grootera
slaaplust ; — agrypnotika, n. pl. geneesmiddelen tegen slaapzucht ; ook slaaproovende
middelen.

AGUADORES
Aguadóres, m . pl. sp. de waterdragers en
waterverkoopers te Madrid.
Aguilles, f. pl. fr. (spr. —agielj') Kmt. ka-'toenee stoffen van Aleppo.
Agul, m. Bot. een doornstruik, op welks
'bladeren men des ochtends een buikzuiverend
manna inzamelt, de mannaboom.
Aguti of acuti, n. (amer. - sp. aguti) N. H.
let varkenkonijn, een langneuzig konijn, inz. in
Brazilië, enz. (Dasyprócta aguti).
Agynie, f. gr. (van a priv en gynê, vrouw)
het leven zonder vrouw, de vrouweloosheid ; —
agyn^.ers, m. pl. eene sekte der 7de eeuw,
die den echt voor geene goddelijke instelling
hield, en daarom niet trouwde ; — agynus,
m. die geheel geene vrouw heeft; Bot. zonder
stampertjes.
Agyrten, m. pl. gr. (ing. agyrtés, eig. een
verzamelaar) weleer zwervers, die goddelijken
bijstand voorgaven ; thans onkundige geneesheeren, kwakzalvers, landloopers, goochelaars.

-

Ahab, m . hebr. naam, z. v. a. des vaders
broeder.

Ahasverus, m. hebr. naam, z. v. a. vorst;
.„ ook de naam van den wandelenden jood.
a haute voix, z. ond. haat.
Ahóren, pl. Myth. kinderen, die na hunnen
dood niet ontvangen werden in de zalige gewesten, maar aan den ingang moesten wachten, tot de tijd was verloopen, dien zij hadden
moeten uitleven.
Ahrimanes, z. ond. O r m u z d.
Al, m. (spr. a -i) de luiaard, een viervoetig
dier, in Brazilië thuis, dus genoemd naar het
geluid, dat het geeft.
Aide, m. fr. (spr. èd', van aider, uit het lat.
adjutare, sp. ayudar, helpen) hulp, bijstand; hel
ondersteuner; in 't whistspel: medespeler,-per,
partner — aide-de-camp (spr. —kan) ge-

,

;

neraal-adjudant — aide-major (spr. —mazjór) adjudant ; — aide -toi et le ciel t' aidera, fr.
sprw.: help u zelven, en dan zal u ook de hemel helpen ; ook de naam van een politiek genootschap voor wettigen tegenstand aan de fransche regeering, van 1824-32.
aigre-doux, adj. fr. (spr. —ègre-dóé) zuurzoet,
gemengde smaak van zuur en zoet.
Aigrefin, m. fr. (spr. èg'rfijn) een sluwerd;
boze knaap.
aigreeren (spr. ègr—) fr. (aigrir, van aigre
= lat. acer, zuur, wrang) verbitteren, verzuren ;— g e a i g r e e r d, verbitterd, gemelijk; —
aigreu.r, fr. zuurheid, scherpte, bitterheid; ver
bitsheid, gemelijkheid ; pl. aigreurs,-driet;
Med. zure oprisping, zuur in de maag ; bij plaat
harde plaatsen, te diepe groeven. -snijder,
;

Aigrétte, f. (spr. ègrètt'), (ontstaan uit
aiglette, van aigle = lat. aquila, arend, adelaar)

de witte reiger, een moerasvogel van Z. Europa

. (Ard éa aegrétta), (van wiens vederen men pluimbossen maakt ; vandaar ook een bos reigervederen, reigerpluimbos ; ook zeker vrouwelijk hoofd.sieraad.
Aigreur, etc., z. ond. a i g r e e r e n.
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Aiguade, f. fr. (v. oud-fr. aigue, lat. aqua, water) plaats, waar de schepen versch water innemen.
Aiguillette, f (spr. ee-gwieljétt') fr. (van
aiguille, naald, en dit van het lat. acicula, verklw.
van acus) de veter, nestel ; ook een militair sieraad, winIs.
Ailerons, pl. fr. (spr. èl'ron) eig. vleugelspitsen (van aile, vleugel) Mil. kleine buitenwerken der vestingen.
aimabel of aimáble, fr. (van 't lat.
amabilis) beminnelijk, beminnenswaardig; als
subst. aimable, m. een pronker, modegek.
Air, n. fr. (spr. èr) eig. de lucht, de wind
(= lat. aar) ; vandaar oneig. 1) het uiterlijk aanzien, het gelaat, de houding, het gebaar; de
wijze van zich deftig te gedragen ; vandaar z i c h
een air of zich airs geven, zich deftig,
grootsch voordoen ; 2) een lied, gezang, een airtje, zie aria.
.Aire, f. fr. (spr. èz', ital. agio ; van 't goth
azéts, gemakkelijk, licht) genoegen, gemak, welstand, gegoedheid ; — a son aise zin, ruime
bestaanmiddelen hebben; opgeruimd zijn (waarvoor men vaak hoort : in zijn esse zijn); — aisance, f. (spr. èzdns') de ongedwongenheid in hou
manieren ; gemak, welgesteldheid ; voor--dinge
rechten en heerlijkheden.
Aitiologie, z. .Etiologie.
Aja, ajo, z. A y a.

A j antiden, m. pl. afstammelingen van
Ajax, een aanzienlijk geslacht te Athene, waartoe Alcibiades behoorde.
à jour, z. ond. jour.
ajourneeren (spr. azjoern—) fr. (ajourner,
van jour, dag) tot op een bepaalden dag uitstellen, verdagen ; de aanstaande zitting of vergadering vaststellen ; — aj ournemént, n. (spr.
azjoern'mán) het uitstel tot een bepaalden dag,
de verdaging.
a Jóve principium, z. onder J u p i t e r.
ajusteeren en ajustement, z . a dj u steeren.

Akadémie, f. (gr. akademia, eig. eene naar
zekeren A k a d ë m o s zoo genoemde plaats in
Athene, waar P l a t o onderwees) in Nederland,
Duitschland en de noordelijke landen van Europa
z. v. a. universiteit (z. aid.), hoogeschool,
waar de verschillende faculteiten vereenigd zijn;
— naam, dien men aan genootschappen en instellingen van zeer verschillenden aard, aan oefenplaatsen voor eene enkele faculteit, kunst, wetenschap, enz. geeft ; zoo heeft men akademiën der
wetenschappen, der letteren, der kunsten, akademiën voor geneeskunst, voor godgeleerdheid, voor
rechtgeleerdheid, voor muziek, voor schermkunst,
enz. Frankrijk heeft 5 voorn. akademiën, die samen slechts een enkel genootschap uitmaken
onder den titel van I n s t i t u t ; zij zijn : l'académie francaise, l' ac. des sciences, l' ac. des inscriptions et belles lettres, lac. des sciences morales et politiques en l'ac. des beaus arts; —
académie universitaire is in Frankrijk eene administratieve afdeeling van de universiteit van
Frankrijk, van welke akademiën er even veel
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zijn als oppergerechtshoven; -- academiae reclor, lat. rector der universiteit ; — académie
d'amour, f. (spr. - damóér) een bordeel; — aka–
demist, academicus, m. die tot e ene akademie behoort, een student ; — akadémiseh,
wat tot de hoogeschool, tot eene vereeniging van
:geleerden of kunstenaars behoort.
Akse.ne of acheene, gr. lengtemaat van
10 geometrische voeten, ook dodecapode genoemd;
Bot. eene amerikaansche en nieuw-hollandsche
plant, bloedkruid.
Akairie, f. gr. (akairia, v. d- kairos, ontij
ongelegen tijd, storing; — akairologie,-dig)
f. ontijdig, ongepast gesnap.
akakie, f. gr. (van d- kakos, niet kwaad)
onschuld, onnoozelheid, weerloosheid.
akalis, pl. de onsterfelijken, eene geestelijke
orde bij de Sikhs in Oost-Indië, wien de opperste leiding van alle wereldlijke en geestelijke
zaken toekomt.
. Akampsie, f. gr. (akampsia) onbuigzaambeid ; Med. eene ziekelijke stijfheid der gewrichten ; — akámptisch (gr. á- kamptos, ongebogen) het licht niet terugwerpend.
Akanthen, z. ond. a k a n t h u s.
Akanthikone, z. a r e n d a l i e t.
Akanthobolus, m. gr. (van ákantha,
doorn) de splinter- of graattang der wondartsen ; — akanthologie, f. eene puntdichtver:zameling.
Akánthus, f. gr. (ákanthos) Bot. berenklauw, een gewas, welks groote bladeren naar
tie klauwen van eenera beer gelijken ; vandaar
in de bouwkunst ak4nthen, f. pl. de nagebootste vorm dezer bladeren, een sieraad van loofwerk aan de korinthische en romeinsche zuilen.
Akardie, f. gr. (van a priv. en kardia, hart)
't ontbreken van het hart, de harteloosheid,
lafheid.
Akariásis, f. zekere sedert 1870 opgetreden ziekte in de pereboomen.
Akatilektieus, m. gr. Poet., een volledig
vers, eene jambische versmaat van eene lettergreep meer dan de k a t a 1 e k t i k u s; -- akataléktisch (gr. akatálektos, on, vgl. k at a1 e k t i k o s) zonder gebreken, volkomen (inz. van
verzen gebruikelijk).
Akatalep s i e, f. gr. (vgl. kat a l e p s Ie)
Philos. de onmogelijkheid om eene zaak te weten, de onbegrijpelijkheid; ook Med. verstandsverbijstering; — akataleptikus, m. een twijfelaar; — akatal®ptisch, niet erkenbaar,'
twijfelachtig; onbegrijpelijk.
Akatapósis, f. gr. (v. a priv en katapósis,
z. ald., het slikken) Med. belemmerde slikking.
akatastátisch, gr. (a-katástatos) onbestendig, wuft; inz. Med. onordelijk, onregelmatig (van koortsen).
Akatharsie, f. gr. (vgl. k at h a r s Is)
'Med. de onreinheid, onzuiverheid in het bloed.
akathistiseh, adj. gr. (van a priv. en
kathidzein, nederzitten) niet zittend (staande en
gaande te zingen) ; akáthistos, hym.nus
akathístus, m. een lofzang ter eere van de
-

,

VIERDE DRUK.

AKOLUTHEN
maagd Maria, die in de grieksche kerk jaarlijks
op zaterdag vóor Judica den geheelen nacht door
staande gezongen wordt.
Akatholikus, m., pl. akatholieken
(vgl. k a t h o 1 i s c h) onroomschen, naam der Protestanten bij de R. Katholieken ; -- akathólisch, niet-katholiek.
Akedie, f. gr. (akédeia) zorgeloosheid, onbekommerdheid, stompheid, traagheid van geest.
Akelel, (bedorven uit het nw. lat. aquileqaa, eene schoon bloeiende plantensoort; klok
-jesblom,
pantoffeltje.
Akephálen, akepháliseh, z, a c ephali.
Akidopeirastiek, f. gr. Chir. door Middeldorph ingevoerde methode tot onderzoek van
gezwellen door naaldvormige instrumenten.
Akinesie, (spr. s=z) f. gr. (a-kinesia, van
kinëin, bewegen) Med. onbeweeglijkheid, stijfheid van een of meer leden, zenuwverlamming;
stilstand van den pols ; -- akinetisch, adj.
onbeweeglijk, stijf.
Akiurgie, f. gr. (kwalijk gevormd uit het
gr. aké, punt, scherpte, en érgein, werk, arbeid,
érdein, doen, verrichten, werken) de leer van
de chirurgische (bloedige) verrichtingen, z. v. a.
chirurgische operatieleer.
akkoord, z. aeeoord.
aklástisch, gr. (van a priv. en kláein,
breken) Phys. stralen doorlatend, niet straalbrekend.
aklinisch, aklinitisch, adj. gr. onbeweeglijk, niet verbuigbaar, voor geene declinatie vatbaar.
akmástiseh, adj. gr. volkrachtig, bloeiend;
Med. ontstekend, b. v, a k m a s t i s c h e koorts,
ontstekingkoorts.
Akmé, f. gr., eig. de spits, snede ; van daal
de top, het hoogtepunt, de rijpheid, bloeitijd;
Med. het toppunt, de hoogste graad eener ziekte.
Aknae, f. pl. (gr. ákae) vinnen in 't gelaat
Akcemeet, m., pi. akcemeeten, gr.
(akóimetes, van a priv. en koimcin, inslapen),
slapelooze, eene gr. monnikenorde van gestrengen ordesregel in de ede eeuw ; ook algemeene
benaming der monniken, in de gr. kerk.
.Akóëmeter, n. gr. (van akoe, gehoor) gehoormeter, een werktuig ter bepaling van den
graad der doofheid.
Akognosie, f. (spr. s=z) gr. kennis der
(inz. chirurgische) heelmiddelen.
Akolást, m. gr. (akólastos, eig. onbeperkt,
zonder tucht) een slemper, liederlijk mensch ; -akolasie, (spr. s=z) f. de onmatigheid, slem perij ; Med. slechte vochtmenging des menschelijken lichaams, als ziektetoestand.
Akolei, f. z. akelei.
Akologie, f. gr. (beter a k e 010 g i e, van
ákos, genit. a k ë o s, heelmiddel) Med. de leer
der heelmiddelen, leer van de uitwendige geneesmiddelen.
Akoluthen, m. pl., gr. (van akóloethos,
volgend, begeleidend) natreders, geestelijken van
den laagsten rang ter bediening van den pries:i

AKONIET
ter bij zekere plechttgneden der R. K. kerk;
misdienaar, helper.
Akoniet, z. aeonitum.
Akopum, Akopon, n. gr. (van a priv.
en kópoe, slag, vermoeienis, krachtverlies) Med.
versterkingsmiddel, pijnstillende zalf.
Akosmie, f. gr. (akosmia, vgl. k o s m o s)
de wanorde, onachtzaamheid; onopgeschiktheid;
Med. gelaatsbleekheid, ziekelijk uitzicht ; —
akosmisme, n. wereldloosheid, wereldloochening, het tegengest. van atheïsme.
Akotyledónen, f. pl. gr. (van a priv.
en kotyledon, gaatje, knopje) Bot. planten zonder zaadlobben en kiemblad, die zich door enkelvoudige kiemen voortplanten, daar zij geene
bloemen hebben.
Akrasie, (spr. s=z) f. gr. (a-krasia) eig.
niet.-menging; Med. slechte vochtmenging.
Akratie (spr. t=ts), f. gr. (a-kráteia) Med.
onvermogen om zich te beheerschen of ook iets
te verrichten, dus teugelloosheid ; zwakte, krachteloosheid, onmacht.
Akribie, f. gr. (akribeia) de nauwkeurig
stiptheid, zorgvuldigheid ; — akribolo--heid,
gie, f. juistheid in het spreken, in het onder
leven over bet algemeen; —-zoekniht
akríbometer, m. een juistmeter, werktuig
tot het meten van zeer kleine voorwerpen; —
akribometrïe, f. nauwkeurige meting.
Akridophágen, m. pi. gr. (v. akris,
sprinkhaan) sprinkhanen -eters, zekere volken in
IEthiopië en andere oostersche landen, die sprinkhanen in hunne spijzen gebruiken.
Akrisie (spr. s=z), f. gr. (a-krisia ; vgl.
k r i s i s), onbeslistheid, gebrek aan oordeel ; Med.
de onbepaaldheid van den ziektetoestand; gebrek aan onderzoek, oordeel ; — akritisch,
adj. onbeslist ; zonder oordeel, zonder onderzoek,
gewoonlijk onkritisch (vgl. kritisch).
Akroáma, n. gr. (van akronsthai, booren, leeren) eig. iets gehoords of te hooren, eene
verlustiging van 't gehoor, inz. voordracht, voorlezing; ook: eene grondstelling des verstands
(als 't ware : »iets dat zich laat hooren") ; -akroamátiseh, hoorbaar, bestemd om gehoord te worden, bij wijze van voordracht ; op
het verstand gegrond; geheim, moeilijk te ver
verklaring behoevende; a k r o a m at is c he-stan,
1 e e r v o r m, eene samenhangende voordracht,
waarbij de leerling aanhoort ; — akroasis,
f. gr., het toehooren ; eene voorlezing, leervoordracht ; — akroaterium, n. (lat. auditorium)
gehoorzaal, leerzaal ; — akro€ tiseh, adj. gr.,
Phil. geheim; de akroatische boeken (v.
Aristoteles) de geheime boeken (die A. niet ver
-klarde).
Akrobaat, m., pl. Akrobaten, gr. van
dkros, a, on, uiterst, opperst, hoogst, en bainein, gaan) koordedansers; — akrobystie,
f. gr. = akroposthie ; — akrocholie,
f. (van chólos, gal) opwelling des gemoeds, oploopendheid ; — akroehórdon, f. gr. (v.
chordë, z. aid.) Chir. eene kankerachtige wrat
op de uitwendige oppervlakte der oogleden ; —
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akrodynTe, f. pijn in de ledematen; — akrokárpiseh (van karpós, vrucht) met eene aan
't eind staande vrucht voorzien; — akrok©mos, m. (van kóme, haar) een kuifdrager ; —
akrolíthen, pl. (v. lithos, steen) houten beel-

den bij de Ouden, met marmeren handen en
voeten; — akromonogrammatika, of
akromonogrammáta, of akromonográmmen, n. pl. (vgl. m o n o g r a m, enz.)
Poet. gedichten, welker versregels met de eindletters van den vorigen regel beginnen; —akro-monosyllabika, pl. verzen, die met de eindlettergreep van het voorgaande vers beginnen;
— akromphálon, n. gr. (van omphdlos, navel) eig. de navelspits ; de aanvang eener navelbreuk ; — akronyktiseh, (van nyx, gevit.
nyktós, nacht) in 't begin van den nacht, in het
avonduur, laat ; — akropathie, f. vgl. p at h o s) Med. ziekte der uiterste lichaamsdeelen ;
ziekte van den mond der baarmoeder (bij Hipp o krat e s) ; — akrópólis, f. (van polis, stad)
de bovenstad, stadsvesting, stadsburg, inz. van
Athene; — akroposthïe, f. (van pósthê,
voorhuid) Med. de uitwendige rand der voorhuid, die bij de besnijding wordt weggenomen;
-- akrosophie, f. (vgl. s op h i a) hooge wijsheid ; — akrostichon, n. (van stíchos, regel,
vers) Poet. een naamdicht of verzen, welker begin- (soms ook eind-)letters namen of woorden
vormen ; — akroterien, pl. (gr. akrutf ri a)
de uiterste lichaamsdeelen ; uitstekende voetstukken, postementen of pedestallen aan de gevels,
om er beelden of vazen op te plaatsen ; —
akroteriásis, f. of akroteriásme, n.
Chir. het verlies van ledematen, de afzetting
of wegneming der uiterste lichaamsdeelen; —
akrotisme, n. het streven naar het hoogste,
zoowel in de erkenning (theoretische a k r. ),
als in de handeling (praktische a k r.) ; ook
het uitvorschen van de eerste gronden der dingen.
Aktaeon, m. gr. (Aktaiön) Myth. een bekwaam jager, dien Diana, omdat hij haar geheel naakt in het bad had gezien, in een hert
veranderde, waarop hij door zijne eigen honden werd verscheurd ; ook een amerikaansche
kever (scarabaeus actaeon) — aktaeoniseeren (spr. s=z), horens opzetten, tot horen
-drage
maken.
Akte,• z. acte.
Aktinien, pl. gr. (van aktin, straal; eig.
straaldieren) zee-anemonen, eene soort van po
koraaldieren, welke naar de gevulde-liepnof
bloesems der asters gelijken ; — aktinobolisme, n. Phys. het stralenwerpen, de uitstraling; — aktinograaf, f. lichtstraalschrijver, eene uitvinding van Pouíllet ; — aktinographie, f. de beschrijving of leer der
lichtstralen ; — aktinolith, m. gr. de straalsteen ; — aktinometer, m. Astron. straalmeter, werktuig tot bepaling der zonnewarmte
door opslurping der zonnestralen door eene donkere vloeistof.
Akustiek, f. gr. (van akuein, hooren), de
gehoorleer, hoorkunde; toon- en klankleer; —
;
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akustikon, n. eene hoorbuis, ten dienste van
doove of hardhoorende personen; — akustiseh, adj. tot de geluidleer behoorende ; geluidkundig; — akustische middelen (acustica) gehoormiddelen, middelen tot verbetering
of versterking van het zwak gehoor; — a k u st i s c h e instrumenten, gehoorwerktuigen.
Akyanoblepsie, f. gr. (van a priv., kyunos, blauw, en blépein, zien) een gebrek van
bet gezicht, waarbij de blauwe kleur rozerood
verschijnt ; — akyanoblépt, m. die dat gebrek beeft.
Akyësis, f. gr. (van a priv. en kyësis, het
zwanger-zijn), steriliteit, vrouwelijke onvruchtbaarheid, onvermogen om kinderen te ontvangen en te baren.
Akyrie, f. gr. (akyria, van ák y ros, ongeldig, oneigenlijk) oneigenlijkheid, oneigenlijk gebruik van een woord; — akyrologie, f. oneigenlijke, van den zin afwijkende rede.
al, vaak ook wel e 1 en u 1 geschreven, arab.
lidwoord : de, het, b. v. in alkali, alkohol, alkoran, enz.
ala, f. lat. de vleugel (van een vogel, van
een gebouw, van een in slagorde staand leger,
bij de Romeinen gevormd uit de hulptroepen
der bondgenooten ; alarii in tegenst. met legio
Romeinsche legioensoldaten.
-nariof
a la—, fr., op of naar (deze of die manier
of wijze), b. v. à la baisse, à la chasse, à la
guerre, enz., z. aid.
alaaf, z. al a f
à la baisse, z. b a i s s e.
Alabandísme, n. nw. lat. knoeierij, kladderij in de kunst (naar de stad A 1 a b an da in
Karië, waar een slechte kunstsmaak heerschte) ;
— alabándisch, adj. zot, dwaas, barbaarsch.
Alabáreh, m. gr. (alabárches, van aldba,
kool, roet, inkt) een tolschrijver, tolontvanger;
inz. de hoogste overheid der Joden in Egypte.
Alabaster, z. alb a s t.
à la bonne heure, z. ond. bon.

a l' abri, z. abri ; — a la campagne, z. cam-

pagne; —. a la chasse, z. Chasse.
Alaeriteit, f. lat. (alacritas) levendigheid,
opgewektheid, wakkerheid.
Aládzjas, f. pl. fijne oostindische, met bloemen doorwerkte taffen.
alf of alaaf (van 't Celt: ala f, geluk, rijkdom, heerlijkheid), geluk ! hoezee ! leve de.... !
enz., een aan den Nederrijn gebruikelijke jubelkreet en gelukwensch bij het gezondheiddrinken, enz., b. v. a 1 af K b 1 n! heil zij Keulen!
a la fin, z. fin ; — à la fortune, z. F o rt u n a ; — à la francaise, z. francais; — a lac

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

alaga, f. spr. Turksche tarw, maïs, spelt.
Aláírligamenten, pl. nw. lat. lat. ala,
vleugel, vleugelbanden.
Alaktaga, m. H. N. de aardhaas, springhaas, in aziat. Rusland.
Alalie, f. gr. (van de priv. a- en lale n,
spreken) de sprakeloosheid of stomheid.
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Alam, arab. de wereld (in samenst. als
Schah-Alam).

Alambiek, f. z. ale m b lek.
Alambrados, m. pl. eene secte in Portugal, eene soort van illuminaten, als de quakers
in Engeland.
Alaméda, f. sp. (van álamo, m. populier)
eig. populierlaan; eene met boomen beplante
wandeldreef in de spaansche steden.
Alang–alang, f. Jay. soort van lang rietgras op Java, Sumatra en elders in den Oost
Archipel (Imperata arundinacea), ook-Indische
tot dekriet der woningen gebezigd.
Alánt, m. (lat. inüla) Bot. een plantengeslacht, waarvan de wortel eener soort (Inula
helenium) als versterkend in slijmoplossend geneesmiddel gebruikt wordt ; — alantstof, z.
inuline.
à la renverse, z. ond. r e n v e r s e eren.
Alarich, Alarik, oudd. naam : de alrijke,
alvermogende alheerschende.
Alárm, n. fr. (alarme, van het it. all' arme,
te wapen !) oploop, woest getier ; onrust, ontsteltenis, schrik ; — alarmveren, (fr. alarmer) doen ontstellen of onrust, schrik, aanjagen, opschudding maken; -- alarmist, m. een
alarmmaker, oploopstichter, schrikverspreider.
alart, z. alert.
a la saison, z. s a i s o n; — a la sourdine,
z. ond. sordo.
Alástor, m. gr. (van a priv. en lathein,
vergeten) de nooit vergetende wraakgeest, die
ten gevolge eener begane wandaad een geslacht
voortdurend plaagt en vervolgt; ook in 't algemeen voor : straffende godheid ; plaaggeest ; huisduivel, enz.

a la suisse, z. suisse; — a latere z. latus;
— á la tête, z. tête.
Alátie (spr. t=ts), f. nw. lat. (van 't lat.
alutus, gevleugeld) de bevleugeling ; — alatiet,
,

m., pl. a 1 a t i e t e n, N. H. versteende vleugelslakken.
Alatli, m. Mexicaansche IJsvogel.
Alba of albe, z. ond. a l b u s.
Albámen, n. nieuw lat. urine-zout . (bij
de alchimisten).
Albanéllo –wijn, m. een siciliaansche,
uit de beste en schoonste druiven gewonnen wijn.
Albaneezen, Albaniërs, m. pl. bewoners van A 1 b a n i ë, eene turksche provincie
aan de Ionische en Adriatische zee ; — ook eene
secte uit de 8ste eeuw, die de erfzonde, de genoegzaamheid der sacramenten en den vrijen
wil ontkende; — albanitika, f. een wilde dans
der Albaneezen, met gedwongen, onnatuurlijke
houdingen.
Albanágium, v. Albins glum..
Albanénzen, m. eene secte uit de 8ste
eeuw, die een oorspronkelijk goed en kwaad
beginsel of wezen aannaam.
Albanitika, z. ond. a l b a n e e z e n.
Albanus, Albana, z. ond. a 1 b u s.
Albast, alabaster, m. gr. (alábastros,
een van ons albast verschillende steen, en een
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daaruit gemaakt zalfdoosje, lat. alabaster, naar
de stad en 't gebergte, A 1 a b a st r o n in OppeiEgypte benoemd ; van daar gr. alabastrites,
albaststeen, ons albast) eene witte fijnkorrelige
en harde gipssoort, die zoo hard is, dat zij zich
laat polijsten en tot allerlei sieraden verwerken.
Albatie, enz., z. ond. albus.
Albatros, m. N H. de stormvogel, een
vier voet groote, witte zwemvogel op de zeeën
van het zuidelijk halfrond (Diomedea exulans).
Albazon, sp. (albazono) donkerkastanjebruin.
Albe, f. z. onder albus.
Albert, z. A a 1 b e r t, — Albertusdaalder, m. een brabantsche daalder, zoo genoemd naar den aartshertog A 1 b e r t, stadhouder der zuidelijke Nederlanden in de 16de eeuw.
Albertypie, f. photographie op glas, waarvan de afdruk met vetten inkt geschiedt.
albesceeren, albificatie, z. ond. albus.
Albigénzen, m. pl. eene secte in de 12de
eeuw ontstaan in het landschap Alb i g e o is
in Frankrijk ; zij verwierp het pauselijk gezag
en erkende den bijbel alleen als geloofsregel;
tot op den tijd der kerkhervorming noemde men
alle latere ketters A 1 b i g e n z e n of W a l d e nz e n ; toen kregen zij in Frankrijk den naam van
Hugenoten.
Albijn en Albina, z. ond. albus.
Albinagium, beter albanagium, jus
albanagii, n. mid. lat. (van albanius, vreemdeling, landverhuizer, v. 't lat. alibi, elders en fr.
droit d'aubaine) het eertijds in Frankrijk geldende recht, waardoor den vorst de nalatenschap
van eenen in zijn land gestorven vreemdeling
ten deel viel, vreemdelingsrecht.
Albino, m., pl. Albino's, sp. (van bet
it. en sp. alba = lat. albus, wit) wittelingen,
een blank, zwak menschenras met onnatuurlijk
witte huid, witte haren en roode -oogen, ook
Kakkerlakken, Blafards en witte Negers of Mooren genoemd; albinisme, n. ziekelijke ontkleuring van de opperhuid, zooals men bij de
albino's waarneemt = leucisme.
Albion, n. Grootbrittanje, naar de oude.
nu dichterlijke benaming (celtisch: bergland; v.a.
van albus, wit, wegens de krijgsgebergten der
kust ; oorspronkelijk alleen het noordelijk gedeelte
van het eiland.
albiseeren, z. ond. albus.

al bisogno, z. bisogno.
Albíet, n. uw. lat. eene delfstof, bestaande
uit kiezelzure soda en kiezelzure aluinaarde, wit
veldspaath, z. v. a. a d u 1 a a r.
albo lapillo notare diem, lat. een dag met
een witten steen aanteekenen, d. i. als gelukkig
beschouwen.
Alborák, m. arab. (van barska, bliksemen,
bark, bliksem) bij de Muhamedanen het gevleugeld
paard, waarop Muhamed naar den hemel reed.
Albornoz, z. b o e r n o e.
Albrecht, z. v. a. Albert.
Alburnum, n. lat. het zachte bout onder den bast der boomen.
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albus, a, um, lat., wit ; — albus of albusstuk, m. een blankpenning, eene zilvermunt in Keurhessen, ter waarde van ongeveer
5 ets. ; — alba of albe, f. een wit priestergewaad, koor- of mishemd; — alba–florawijn, m. een witte wijn, die op het eiland
Minorca wast ; — album, n. lat., het witte
van eenig ding ; onbeschreven boek, inz. een
stamboek, gedenkboek, vriendenrol ; ook : boek
voor eene verzameling bestemd b. V. verzameling van handteekeningen, photographieën, enz.;
album graecum, eig. grieksch wit, Med. witte
hondsdrek ; — album nigrum, eig. wit-zwart,
Med. muizedrek; — in albis, eig. in witte (bladeren), oningebonden, in losse bladen (van boe
ook benaming van den 2den Zondag na-ken);
Paschen: quasimodogenïtiofwitte zond a g, wegens de witte altaar- en priesterbekleeding bij de eerste communie der kinderen in
de R. K. Kerk ; — Alb anus, Alb ána, ook
Albijn en Albina, mans- en vrouwenra.:
witte, reine ; — albatie of albifie átie (spr.
t=ts), f. uw. lat., het witten, witmaken; de
gewaande verandering van koper in zilver; —
albeseeeren, lat. (albescêre) wit worden; —
albiseeren (spr. s=z), barb. lat. met een
album rondloopen, om inschrijvers te winnen;
— albugo, f. lat. eene witte vlek in 't oog,
het oogwolkje ; — albumen, n. lat. eiwit;
— albumine, f. lat. Chem. de eiwitstof; —
albumineeren, photogr. met eiwit bestrijken ; — albumineus, adj. eiwitachtig, eiwitstof bevattend ; — albumínium, n. fijn vliesje
door het eiwit heen, dat het in cellen insluit;
— albuminurie, I. Med. de ontlasting eener
eiwitstof bevattende urine (morbus Brightii).
Alcabála of alcavála, f. sp. (van 't
arab. al gabalah) belasting op het verbruik, inz.
de sedert 1349 in Castilië ingevoerde belasting,
welke 10 ten 100 bedroeg, van alles, wat verkocht of verruild werd.
alcáïsch vers, alcáïeum, n. eene versmaat, dus genoemd naar den oud-griekschen
dichter A 1 c w us (gr. Alcii os) Zij heeft dezen
vorm `- I -- ' — ..
Aleálde, a 1 c a d e, m. sp. (van het arab.
al-qu'di, de rechter) een magistraatspersoon ten
platten lande in Spanje, dorpsrechter, dorpsschout.
Aleali, z. alkali.
Aleantara-orde, f. een in de 12e eeuw
gestichte en in 1835 opgeheven geestelijke ridderorde, genoemd naar de sp. stad Alcantara,
waar zij haar zetel had.
Alcarraza, f. sp. (van 't arab. alkurrás)
eene waterkruik in den vorm eener fiesch van
zeer poreuze klei, om het water door verdampingskoude steeds koel te houden.
Alehátib, m. arab. (v. chataba, prediken)
een prediker in de moskeeën.
Alchimie of alchemie, f. het (naast
V. 't arab. al- himzá, en dit van 't gr. chkmeia;
vgl. c h e m i e) de goudmakerij, de zoogenaamde
kunst om goud te maken, de steen der wijzen;
— alehimíst, m. een goudmaker ; — al-
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chímisch of alchémisch, wat tot de alchimie behoort; geheimvol, raadselachtig.
Alcides, lat. (gr. 14lkeidés) een bijnaam van
Hercules, naar zijn grootvader A l c e u s.
Aleimad, arab. spiesglans (in de alchimie).
.Aleo, m. de Z.amerik. wilde hond.
Alcohol, z. alk o h o 1 — alcoran, z.
koran ; — at corso, z. corso ; — alcove,
z. alkove.
Aleyonê, f. astron. de helderste ster der
Pleyaden, waarin of waarbij het middel- en zwaartepunt van het gezamenlijke sterrenstelsel liggen moet.
Alcyonieten, pl. gr. (van alkyónion, kurkzwam, een plantendier, dat naar het nest des
ijsvogels [alkyön] gelijkt, eene soort van versteende plantendieren, uiterlijk gelijkende naar
vruchten, als vijgen, peren, appelen, enz.
Aldéa, f: sp. (van 't arab. al-daiah) hoeve,
landhoeve; landgoed; gehucht; dorp.
Aldebarán, m. (arab. al- dabarán, de vol
dabara, volgen, wegens het volgen op-gend,v.
de Plejaden) het ossenoog, eene ster van de
eerste grootte in 't rechter oog van den stier.
Aldegonde, z. A d e 1 a.
Aldehyde, n. gr. Chem. de azijnstof, het
azijnzuur (uit alkohol bereid en tot azijn bereiding noodzakelijk) ; — aldehyd-ammoniak, m. ammoniak met azijnzuur gehalte.
Alderman, m. eng. (spr. éldermen) eig.
ouder man, een overheidspersoon in de steden
van Engeland ; 26 personen te Londen, die met
den Lord-mayor een kiescollege uitmaken ; ook
de angelsaksische rechters.
Aldinen, f. pl. oude drukken van veel waarde
uit de boekdrukkerij van Aldus M a n u t i u s en
opvolgers te Venetië, in de 15de en 16de eeuw.
Aldionen, pl. (mid. lat. aldiónes en aldïï),
longobardische naam van de lijfeigenen der vrije
Duitsche grondeigenaars.
Aldscháame, Aldsj ame, i arab. (aldsjámi' van dsjamaa', verzamelen) een groot
muhamedaansch bedehuis.
Ale, n. eng. (spr. eel) een engelseb, zwak
gehopt, sterk bier.
;

alea jacta est, z. jacta est alea.

Aleático, m. een zoete, kruidige wijn van
muskadeldruiven, in Florence en op Elba.
Aleätor, m. lat. (van alëa, dobbelsteen) een
dobbelaar, speler, liederlijk mensch ; — alea-.
tórisch, adj. het dobbelspel betreffende ; —
aleãtorium, n. rustplaats voor spelers bij
de Romeinen.
alègre en allègre, adj. fr. (spr. alègr' ;
= ital. allegro) wakker, flink, opgeruimd.
Alëkto, f. gr. de nimmer rustgevende, eene
-der 3 Furiën, z. ald.
Alektryomachie, f. gr. (van alektryón,
haan), het hanengevecht ; — alektryomantie (spr. tie=tsie), f. gr., de hanenwichelarij
bij de Ouden, de voorspelling uit het wegpikken van op een alphabet gelegde graankorrels
áoor eenen haan ; — alektryomórphisch,
als een haan gevormd.
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Alemannen of Alamannen, pl. (niet
,411 e m a n n e n), eig. vreemde mannen (van het
oudd. al, el, vreemd, ander, en man, plats;
of v. a. van : alah, tempel, den goden gewijd bosch,
dus : lieden van het godenwoud) oudd. naam
van het voornaamste volk in Z. Duitschland, in
tegenoverst. met de heerschende Franken (van
daar de fr. naam A 11 e m a n d s voor Duitschers
in 't algemeen) ; — alemánnische taal,
alemánnisch dialekt, de zwitsersche en
boven-zwabische tongvallen van 't hoogduitsch.
Alembiek, mid. lat. alembicum, n. (fr.
alambic ; van 't arab. al-embiq), en dit van 't gr.
ámbix, beker) een distilleerhelm, kolf, toestel
ter overhaling in de scheikunst.
Alembroth, n. (chald. = sleutel der kunst)
bij de alchemisten het philosophische zout, een
alkalisch wonderzout.
Alentours, pl. fr. (spr. àlantóér : ontstaan
uit a Pentour) omstreken, omtrek; omringende
personen.
Aleph, naam der iste letter v. h. - hebr.
alphabeth.
Alepíne, f. fr. (naar de st. Ale p p o zoo
genoemd) stof van zijde en wol.
alert, fr. (alerte) wakker, vlug, levendig,
flink, waakzaam, opgewekt, lustig, handig.

a l'espagnole, z. espagnol; — à l'estompe, z.

estompe.

Alesan, fr. (beter alezan v. arab. al-hasan,
schoon paard) vaal, geelroodachtig paard.
Aleseeren, fr. een kanon uithoren of de
ziel verwijden; — alesoir, m. (spr. zoàr) geschutboor.
Alethela, f. gr. (alétheia, van alethés, waar)
de waarheid, ook persoonlijk gedacht; — alethologie, f. waarheidsleer; — alethologisch, tot de waarheidsleer behoorende ; —
alethophilos, m. een vriend der waarheid;
— alethoskoop, optisch instrument om
voorwerpen getrouw naar de natuur op te nemen.
à l' étourdie, z. ond. d t o u r d i s s e eren.
Alette, f. (fr. alette) Mar. windvering, galeiwolf, verlenging van het boeghout op den
achtersteven der levantijnsche vaartuigen.
Aleuromantie (spr. t=ts), f. gr. (van
áleuron, tarwemeel) de meelwichelarij, het waar
uit offermeel ; — aleurometer, m.-zegn
meelmeter, werktuig om de qualiteit van het
meel voor 't broodbakken te meten.
Alewij n, z. A l w i n.
Alexander, gr. (Alëxandros, van aléxein,
afweren, verdedigen, en aner, genit. andros, man)
mansn.: de mannenverdediger, mannenhelper.
menschenredder; — alexandra, f. astron.
Asteroïde door Goldsmidt in 1858 ontdekt ; —
alexandrina, vrouwenn.: helpster; — alexandrine, f. zijdeachtige stof uit linnen en
katoen; — alexandrijnen of alexan-,
drijnsche verzen, rijmregels van 12 tot
13 lettergrepen, doorgaans uit 6 jambische voeten bestaande, b. v. «Wij worden en vergaan,
de wieg grenst aan het graf" (de benaming
is, naar men wil, afkomstig van een fr. dich-

m.
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ter, die in de 12de eeuw in deze versmaat
een dichtstuk schreef: Alexandre le Grand)
— alexandrijnseh, adj. behoorende tot,
uitgaande van A 1 e x a n d r 1 ë (eene door Alexander den Gr., 331 voor Chr., gestichte zeestad
in Neder-Egypte, die in de volgende eeuwen
'voor en na Chr. geboorte een hoofdzetel der
grieksche beschaving en letterkunde was); van
daar: alexandrijnsche bibliotheek,
Gene verzameling van 700,000 boekdeelen of
schriftrollen te Alexandrië in Egypte, bevattende
al de schatten van de gr., rom., ind. en egypt.
letterkunde, waarvan een gedeelte onder C ae s a r
en het overige onder T h e o d o s i u s werd ver
een zeer-brand;lexijscho,
oud afschrift des bijbels in het britsch museum,
dat tot 1098 tot de bibliotheek van den patriarch
van Alexandrië behoorde; alexandrijnsche
S c h o o 1, de geleerde school te Alexandrië door
tie Ptolemeën gesticht, van waar eene nieuwe
richting in poëzie en wetenschap uitging, die
aan dit tijdperk den naam van het al e x a ndrijnsche deed geven; alexandrijnsche
versie of overzetting, z. septuaginta.
Alexiánen, m. pl. eene door paus Sixtus
Iv. ingestelde orde, die zich het weldoen ter
taak stelde, en haren naam ontleende aan haren beschermheilige Alexius.
Alexiterium, n. nw. lat. (van 't gr. alexétérion, van aléxein, afweren, helpen), hulp- of
redmiddel, inz. tegengift; — alexitériseh,
giftafdrijvend ; — alexikákon, alexipharmakon, n. gr. (pl. —ka) tegengift, redmiddel tegen vergift ; — alexipharmacie,
f. de leer van de tegengiften; — alexipharmaceutisch, de bereiding der tegengiften
betreffende ; — alexipyretikon, n. een
koortsmiddel, geneesmiddel tegen de koorts ; —
Aléxis en Alexius, mansn.: een helper,
hulp, redder; — Alexius–d'or, m. eene
goudmunt, ter waarde van 9 gl., geslagen onder den hertog Alexius van Anhalt-Bernburg.
à l' extérieur, z. extérieur.
A1'fadur, de oudste der goden in de noord
-scheMyt.,zvad
vader van allen.
Alf, z. elf.
Alfa, n. z. v. a. sparto -gras.
Alfane, f. span. (alfane) strijdros, Arabische
merrie.
Alfenide, f. z. Christo$e-metaal.
Alfoer, m. Arab. tot de oorspronkelijke
heidensche bevolking van den Indischen archipel behoorende inlander (in tegenstelling met
Mahomedanen of Christenen).
Alfonsus, z. Aifonsus.
Alfred, oudd. mansn.: de vredelievende,
of liever de goed en vriendelijk radende, eig.
een e 1 f of a 1 p, een licht en berggeest in 't
geven van raad.
al fresco, z. fresco.
alg. verk. v. a l g e m een (e).
Algalie, f. eene sonde, spuit voor de pisbuis.
Algarade, f. fr. (van het sp. algardda,
het krijgsgeschreeuw eener algara, d. i. eener
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plunderende ruiterschaar, v. 't arab. al-garah,
de strooptocht op vijandelijk gebied, van gcra,
plunderend afloopen) de krenking, grove beleediging ; streek, pots.
Algaroth (poeder van), n. aldus genoemd naar V i c t o r Al g a r o t h a, geneesheer te
Verona. Het verwekt braking, stoelgangen zweet.
Algarovílla of Algarobílla, f. de gekneusde hulzen eener Z.amerik. acaciasoort, die
in stede van de galnoten tot verven worden
gebruikt.
Algébra, f. arab. (al-dsjebr of al-gebr, eig.
verbinding van gescheiden deden, v. algabara
of gabara, het gescheidene verbinden, voluit:
al-gebrw-al-mugábalah, verbinding en vergelijking) de stalkunst, vergelijkingsleer, letterrekening ; — algebráisch, f. stelkunstig ; —
algebraist, m. een stelkunstenaar.
Algèma, n. gr., pl. algem~ ta, smart,
pijn ; — algétisch, smartelijk ; door pijn ontstaan; — algie, f. de zenuwpijn = n e u r algie, z. aid.
Algen, pl. lat. (algae, van den sing. alga)
zee- en zoetwaterplanten van meestal groene
of roodachtige kleur en draad- of bladvormige
gedaante, die geen bloesems dragen en daarom
tot de akotyledonen en kryptogamen behooren;
onder de zoetwater-algen zijn de c o n f é r v e n,
uit de zee-algen de f u c u s- soorten de gewichtigste; — algacieten, f. pl. versteende algen;
— algolog.e, f. de leer van de waterplanten.
Algénib en Algol, m. twee sterren in
het sterrenbeeld Perseus (algenib is ook eene
ster in Pegasus).
Algérienne, f. fr. mandenwagen, zeker
rijtuig.
Algéthi, m. (arab. ras-algethi, hoofd des
knielenden) de zuidelijkste ster in Hercules.
Algomeiza, m. arab. (eig. el-gomaisa ) de
helderste der beide sterren in den Kleinen Hond.
Algesceeren, lat. (algescére) verkouden,
koud worden.
algetisch, z. ond. a 1 g e m a; — algie, z.
ond. a l g e m a;— algologie, z. ond. algen.
Algoríthme, n. (arab. vervorming van
het gr. arithmós, getal), de 4 hoofdregelen der
rekenkunst : additie, substractie, multiplicatie en
divisie ; in 't algemeen een arithmetisch leerboek, rekenboek, cijferboek.
Algospasme, n. gr. pijnlijke spierkramp.
Algiersch metaal, n. (fr. métal d'Alger)
mengsel van 91,5 °/0 tin, 5 °/ o koper en wat antimonium en bismuth.
Alguacil, m. sp. (spr. —síél ; van het arab.
al-wash, die iets beheert) in Spanje een gerechtsdienaar, diender; beulsknecht.
Alhámbra, f. arab., (eig. kelát-alhamrah
= bet roode huis) ; het paleis der moorsche
koningen te Granada.
Alhénna, of h e n n a, Alkánna of Alkénna, f. arab. (al-hinná, sp. alcana, alcana,
alhena; vgl. a 1 k a n n a) een roodvervende wortel, die in 't Oosten door de vrouwen tot blanketsel wordt gebezigd.
4
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Alhidáde, n. arab. (al -haddt eene soort ,

vnn liniaal, van hadaj, op den rechten weg lei(len) een beweeglijke liniaal aan de hoekmetingswerktuigen, diopter-liniaal, beweegbare vizier-liniaal.
AU, arab. mansn. : de verhevene, heerscher,
ook een eeretitel, gelijk ons 'Hoogeid" ; -Aline, vr. naam : de verhevene.
alias, lat. anders, bovendien (b. v. geheeten) ;
doorgaans gaat dit woord de bijnamen voorop.
a lib i llis, lat. de kanselier.
alibi, lat. elders, ergens anders, b. V. Jur.:
de aangeklaagde kan het alibi bewijzen, d i.
zijne tegenwoordigheid op eene andere plaats
dan die der misdaad bewijzen.
Alidade, f. fr., z. a l h i d a d e.

.

aliëen, lat. alienus, a, um) vreemd, aan
een ander toebehoorend ; niet verwant, onbevriend, enz. ; — aline juris, z. ond. jus ; —
alienbill, . f. eng. (spr. eeljen—) vreemdelingenwet, sedert 1793 eerie engelsche vetbepaling,
v olgens welke iedere buitenlander bij zijne komst
op britschen bodem aan een gestreng onderzoek.
onderworpen en in de macht van den staats
gesteld wordt ; onder C a n n i n g s mi--secrtai
nisterie werd deze wet door eene meer liberale
vervangen ; — alienbill –office, n. (spr. —
^ts) het bureau of kantoor der vreemdelingen;
— aliëneeren, lat. (alienare) vervreemden,
afstaan, verkoopen; — aliënábel , nw. lat.,
vervreemdbaar, verkoopbaar; — aliënatie,
(spr. t=ts), f. lat. (alinatio) de vervreemding,
-verkoop, ook enkel verpanding; in de staats
afstand van grondgebied, rechten, enz. ;-tal:
ook afwijking van den natuurl. toestand; ver
-standverbijg
(lat. alienatio mentis).
aligneeren (spr. ali-njeeren) fr. (aligner,
van ligne = lat. lin ^a) naar eene richtingslijn
plaatsen, afmeten, afsteken ; op eene rij plaateen ; — alignemént, n. (spr. — mdle) de
afmeting of richting volgens eene rechte lijn,
liet richtsnoer, inz. de richtingslijn eener in slagorde gestelde legerafdeeling.
Alimenten, n. pl. lat. (aliménta, van den
sing. aliméntum, V. altre, voeden) voedings-,
levens-, verzorgingsmiddelen; kostgeld; — aliraenteeren, nw. lat., onderhouden, yoeden,
verplegen ; bekostigen ; -- alimentarius, m.
lat. Jur. iemand, die volgens testament moet
erpleegd worden; — alimentátie (spr . tie
=tsie), f. de verpleging, het onderhouden, voeden;
— alimentiviteit, f. voedingsinstinct.
a linéa, lat., z. linea; vandaar : alinéa, f.
het begin van een nieuwen regel na een geeindigden volzin; deel van een wetsartikel.
Alipásma, n. gr. Med. zweetpoeder en
zweetzalf.
Alioth en Mizar, m. twee bij elkander
staande sterren in den dissel van den Wagen
(den grooten Beer).
,

Alipt, m. lat. (alipta, van het gr. aleiptês,
van aleiphein, zalven) een zalver; — alipter um, n. (gr. aleipterion) het zalfvertrek, de
zalfkamer, inz. bij de baden der Ouden ; —
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aliptiek,

f. de zalfkunst of zalfkunde ; —

aliptrum, n. het zalfdoosje.

Aliquánte, f. (van 't lat. aliquántum) een
ongelijkdeelend getal, can onevenmatig deel, de
niet opgaande deeler ; — aliquántisch, ongelijkdeelend; — aliquóte, f. (van 't lat. al-quot,es) een gelijkdeelend getal, een evenmatig
deel, de juist opgaande deeler; een bepaald deel
van een geheel; — aliquótisch, gelijkdeelend.
cuter, lat. anders, op eene andere wijze.
Aliteeren, fr. bedlegerig maken of worden
Alituur, f. lat. (alitura, , van alge, voeden), de voeding, het vermogen des lichaams
om het verlorene door de uit de levensmiddelen bereide voedingssappen te herstellen.
a livre ouvert, z. ond. livre.

Alius, lat. een andere.
Alizári, n. (sp. alizarí, lizari, van 't zelfui
perz.-arab. woord als azuur z. aid.) de mee
-krapwotel;—izín,f.Chmdeo
verfstof van den meekrapwortel; sedert 1867 o;,
de wijze van Graebe en Liebermann ook ver
uit anthraceen, dat bij destillatie van-kregn
steenkolenteer verkregen wordt ; — alizarineinkt, m. een in 1866 door Leonhardi te Dresden uitgevonden blauwgroene en op het papier
donkerzwart wordende inktsoort, waarin ook meekrap als bestanddeel voorkomt.

Alk, alka, m. (ijsl. en zw. alka, deep.
alke) een watervogel uit het geslacht der papegaaiduikers bij Groenland, IJsland en Noorwegen, soort van zwarte gans.
Alkahést, n. Chem. een (door Paracelsus
zoo benoemd en aangenomen) algemeen oplos
-singmdelr
alchimisten.
Alkali, n. arab. (al - gali, arab. naam der

Salsola sativa, L., zekere zeeplant, waaruit men
de soda, een der voornaamste alkaliën, trekt)
loogzout, zout, dat uit plantenasch door uitloogen wordt verkregen ; — alkáliseh, alkalínisch, adj. loogzoutachtig, loogzoutig ; —
alkal i sch zout, loogzout; — al'kalimeter, m. crab. -gr., een werktuig ter bepaling
der hoeveelheid van het in de potasch voorhanden loogzout ; — alkalesceeren, ar ab. -lat.,
vluchtig alkali ontwikkelen ; — alkaleseen
t=ts), 1. ontwikkeling van het vluch--tie(spr.
tig alkali (ammoniak) bij rottende gisting ; —
alkaliseeren (spr. s=z), tot loogzout branden; — alkalisátie (spr. t=ts), f. de loogzoutbereiding ; — alkaloide, n. arab. -gr., organische zoutvatbare basis, plantaardig boogzout;
— alkalo meter, m. werktuig ter bepaling
der hoeveelheid alkaloïden in de planten.

Alkánna of alkannlawsónie, f. (vgl.
I a w s o n i a) een altijd groen boompje in Indië
en Egypte, waarvan men wil, dat de in de apotheken bekende bruinroode alkanna-wortel komt, die tot verving van tincturen en
zalven wordt gebezigd (vgl. a l h e nn a).
Alkarsine, f. Chem. eene heldere, kwa-

lijkriekende, zeer vergiftige vloeistof, die door
droge aftrekking van azijnzure potasch en msenigzuur, enz. wordt verkregen,
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Alkatifa, f. (arab. al-gatzfah, fluweel, atlas, in bedorven lever- en bloedworst ontwikkelt,
tapijt, sp. alcatifa, alquelifa) een fijn oostersch worstvergif.
alla pezza, z. p e z z a; — alla polácca, z.
tapijt, waarvan de grond uit wol of zijde, en
het patroon uit goud- en zilverdraad bestaat. p o 1 a k ; — alla prima, z. ond. primus.
Alkermes, z. kermes.
Allarm, z. alarm.
alla siciliana, z. ond. S i c i 1 i ë r; alla stretta,
Al"kohol, m. arab. (alkohl, het fijne spiesglaspoeder, waarmede men de oogen verft (eig. z. stretto.
All^ta, n. pl. lat. (van allatus, a, um, partic.
eene in bet fijnste poeder ,veranderde zelfstandigheid ; de hoogst gezuiverde of van water be- van a f'erre, aan- of bijbrengen) het toe- of aan roofde wijngeest; overgehaalde wijngeest; bran- gebrachte, b. v. eener vrouw in het huwelijk.
alla tempéra, ital. met waterverf geschilderd.
dewijn ; — alkoholaat, n. vaste scheikundige verbinding van alkohol met een zout ; —
Allatrátie (spr. tie=tsie), f. nw. lat. (van
alkoholisch, adj. alkohol bevattend; — al- 't lat. allatr^zre, aanblaffen) het aanblaffen, aankoholiseeren (spr. s=z) tot het fijnste poe- bassen, aankeffen.
alla turca, z. ond. Turk ; — alla zoppa,
der stooten ; tot den sterksten wijngeest overha len ; — alkolohisátie (spr. za =tsie), f. de z. zoppo.
wijngeestoverhaling; vermenging van alkohol met
Allochement, n . fr. (spr. alèsj'mán ; van
allècher, aanlokken, van het lat. allectare) de
een ander vocht ; het daaruit ontstane mengsel
(inz. wijn met alkoriol) ; — alkoholisme, aanlokking, verzoeking, het lokaas, de lokspijs,
H. alkoholvergiftiging, door alkohol ontstane zie - ook lat. allect^tie (spr. tie=tsie), f. het nette
kelijke toestand, zooals delirium, zwakte, enz; voeren der graveernaald bij plaatsnijders.
— al'koholometer, m. een wijngeestmeter,
Allectie, z. a d l e c t i e.
eene glazen buis om de sterkte van den branAllee, f. fr. (van aller, gaan, ontstaan uit het
dewijn te onderzoeken; — alkoholometrie, lat. ambulare) laan, wandelbaan tusschen twee
I. leer van de onderzoeking van het alkoholgehalte. rijen boomen.
Allegaat, allegatie, z. alle g e e r e n.
Alkorán, z. koran.
Allège, f. fr. (spr. alèzj'), alleggio, m.
Alkóve, alkoof, f. arab. (al-qubbeh, een
(spr. allédzjio) of allégra, f. it. (van 't fr. algewelfd vertrek, tent, van qabba, welven) een
slaapvertrekje, eene afgeschoten plaats in eene léger, ital. alleggiare, mid. lat. alleviare, verlichte
kamer tot plaatsing eener legerstede : eene ven- ten, van Levis, licht) eene hulpboot, een lichter; a 11 è g e, ook z. v. a. de tender van eene
steropening in den wand.
Alkuinus, oudd. mansn.: een roemrijk over- locomotief (zie t e n d e r) ; ook : postkant000r op
winnaar, of liever tempelvriend, verlatijnscht van mailtreinen.
't oud-hoogd. alahwin, van alah, tempel, en uiin;
allegeeren, lat . (allegáre) eig. ergens heen
zenden ; aanhalen, b. v. eene schriftuurplaats.
vriend.
alla, it., z. v. a. fr. á la, z. ald.; — alla breve, zich daarop beroepen ; — allegaat, n. (pl_
z. ond. brevis ; — alla camera, z. camera ; — alla lat. allegáta) eene aangehaalde plaats ; beroecampagna, z. e a m p a g n a; — alla capella, z. ping op eene wet ; — allegt tie (spr. t=ts), f.
kapel; — alla diritta, z. ond. dirige eren.de aanhaling van eenen schrijver.
Allegiance, f. eng. (spr. ellédzjens, van
Allabatti, m. pl. fijne katoenen, meest gehet fransch allégeance, mid. lat. allegiantia, alstikte stoffen uit Oost - Indië.
Allah, m . arab. (samengetr. uit het lidw. al legant,'a, alligantia, van het latijn alligare, aanen ilah, de aanbiddenswaardige, God, van alaha, binden, verbinden, verplichten) trouw en gehooraanbidden), God, de ware, eenige God ; — Allah- zaamheid, trouw der onderdanen ; — oath (spr.
aalim, God Is alwetend ; — Allah-akbar God is •h's) of allegiance, eed van trouw (des onderdaans).
groot.
Allegorie, f. gr. (allegoria, an allëgorëin,
allaiteeren (spr. alèt---), fr. (allaiter, an d. i. eig. iets anders zeggen of uitdrukken) verlait, melk) zoogen, de borst geven, stillen ; — bloemde, bedekte, zinnebeeldige voorstelling; eene
allaitement, n. (spr. alèt'mán) de zooging. rhetorische figuur der poëzie, welsprekendheid en
alla militare, Muz. krijgshaftig, op de wijze beeldende kunsten ; — allegórisch, adj. zinder militaire marschen (te spelen) ; — alla mi- nebeeldig, verbloemd, oneigenlijk, zinspelend; —
nuta, enz., z. ond. minus; -- alla mora (giuo- allegoriseeren (spr. s=z), zinnebeeldig, vercare), z. mora. bloemd voordragen of verklaren ; — allegoAllantóïs, f. (van 't gr. allás, genit. allán- risme, n. kunst of wetenschap der allegorie ; -tos , worst, dus eig. worstvormig). [Anat.] pis- allegorYst, m. een maker of uitlegger van
vlies, worstvlies (der lichaamsvrucht van zoog - allegoriën.
dieren) ; all a n t o ï s c h vocht, het vocht tusAllegra, z. a l l è g e.
schen de allantoïs en het amnium (z. ald.); — alAllègre, z. a l è g r e.
lantoine, f. Chem. eene door verdamping uit
allégro of allegraménte, it. (van het lat. alácer,
dit vocht verkregen stof, die naar het piszuur snel, vlug) Muz. vroolijk, lustig, vlug, levendig,
gelijkt.
snel; — het allegro, een vroolijk, vlug te speAllantotox kon of allantotoxi- len stuk; — allegro assai, allegro di molto of
Cum, n. gr. (van alliis, genit. allantos, worst, allegrissimo, zeer of zooveel mogelijk vlug ; —
en toxikón, z. t o x i c u m) het vergift, dat zich allegro con bio, con fuoco, con spirito, zeer le—
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vendig, met vuur; — allegro con móto, gezwind;
— allegro maestoso, matig snel, met waardigheld ; — allegro ma non tróppo, niet te gezwind; — allegro non tanto, niet zeer gezwind;
— allegro moderáto, matig snel ; — allegrétto,
eenigszins vlug ; — con allegrézza, met vroolijkheid, vlugheid.

Alleluiarium, n. eene verzameling der
psalmi alleluiatici, d. i. van die 20 psalmen,
die 't woord Hallelujah (z. a.) tot opschrift
dragen.
Allemande, f. fr. (spr. all'mánd'; van alle mand, e, duitsch ; vgl. A 1 e m a n n e n) een duit
dans en danswijs.
-scheofzwabi
allentándo en allentáto, it. Muz. vertragend,
dalend.
allenthésis, f. gr. het aanwezig zijn van
vreemde lichamen in het menschelijk organisme
en daardoor veroorzaakte ziekte.
alleveeren, nw. lat. (alleváre) verlichten,
verzachten.
allez, z. allona.
Alliage, z. sad. 'alligeeren; — alliantie, z. alliïerea.
allieeeren, lat. (allicére) aanlokken.
allieren, fr. (allier, van 't lat. alliglire)
verbinden ; zich all–, zich verbinden, vereenigen, een verbond sluiten ; — gealliëerden,
pl. bondgenooten, verbondenen ; — alliántie
(spr. t=ts) of alliance, fr. (spr. alliáns') verbintenis, verbond, verdrag; echtverbintenis; ook
zeker fransch kaartspel, dat door i, soms ook
door 5 of 6 personen, met 52 bladen wordt gespeeld; — belle alliance, het heilige verbond tusschen Rusland, Pruisen en Oostenrijk
in het jaar 1815; — offensieve en defensieve alliantie, aanvallend, verdedigend verbond ; — triple, quadruple alliantie,
drievoudige, viervoudige verbintenis; — alliantie–wapen, familiewapen, waarin het wapen der vrouw naast dat van den man staat.
Alliénsis dies, m. lat. de dag van de Allïa,
fig. ongeluksdag, eene zegsw(jze, ontleend aan
den slag bij de Allia (381 voor Chr.), waarin
de Romeinen door de Galliërs volkomen verslagen werden.
Alligatie, z. ond. alligeeren.
Alligator, m. (misvormd uit het sp. #1 legarto, de hagedis, lat. lacerta) of k a i m a n, m.
de amerikaansche krokodil, amerikaansche reuzenhagedis.
alligeeren, lat. (alligáre, d. 1. eig. aanbinden) vermengen, z. v. a. 1 e g e e r e n 2) (z. aid.);
— alligátie (spr. t=ts) en alliage (spr.
alliá-zj'), f. de vermenging of smelting der metalen van ongelijke waarde tot éene massa ; ook
het toevoegsel; — alligatie –regel of –rekening, Arith. de regel van menging, vol
welken de waarde eener gemengde massa-gens
gevonden wordt.
Allignement, z. alignement.
Allitterátie (spr. tie=tsie), f. nw. lat. (van
bet lat. littéra, de letter) het in samenklank
brengen van dezelfde letters, de gelijkheid der
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beginletters, b. v. man en muis, bont en blauw;
(waardoor woorden die met dezelfde letters beginnen, aan het hoofd of ook aan andere plaatsen der versregels gezet worden), het letterrijm,
b. v. in Tollens' verzen : »En lei en lood en
hout en steen, vliegt ver in vuur en vonken
heen"; — allittereeren, gelijkklinkend maken of zijn, letters in samenklank brengen.
Album, lat. look, knoflook ; — allyl, n.
(spr. —hel), lat. gr. het vermoedelijk radicaal
van knoflookolie.
Allobrógen, m. pl. een oud, dapper, ruw
volk in bet tegenes. Dauphiné en Savoye, ook
G e s s a t e n genoemd, naar hunne werpspiesen,.
gessa ; ook onbeschaafde, ruwe menschen.
Allocatie (spr. t=ts), nw. lat. eig. de aanstelling; de goedkeuring van een later ingevoegden post in eene reeds overgegeven rekening.
all' occorénza, z. ond. o c c u r r e e r e n.
allochróïsch, adj. gr. (allóchróos, vaa
allos, ander, en chróa, kleur) anders gekleurd,
van kleur verwisselend; — alloehroiame, n.
kleurverscheidenheid, kleurverwisseling; — allochromasie, f. gebrek aan het oog, dat de
kleur anders doet zien dan zij is.
Allocutie (spr. t=ts), f. lat. (allocutio, van.
allóqui, aanspreken) de aanspraak, inz. van den:
paus aan de in consistorie vergaderde kardinalen..
Allodium, n. mid. lat. (van 't oudd. al-6d,,.
d. i. geheel of volkomen eigendom ; van 't oudd.
6t, goth. (nd, goed, eigendom) of allodiaalgoed, n. een eigen, niet als leen ontvangen
goed, vrij erfgoed, dat men vervreemden kan;
— allodïaal, erfvrij, onleenroerig; — allo
-dialte,
f. leenplichtsvrijheid, inz. de vrijheid
der duitsche bondsstaten van 't voorm. keizer
rijks-leenverband ; — allodificeeren,-lijken
tot een -vrij goed maken; — allodi$eatie•
(spr. t=ts) of allodeering, f. de verandering :
der leengoederen in eigen goederen.
Allodoxie, f. gr. (allo -doxia) andere of dwa-lende meening of leer; vgl. heterodoxie.
Allceopathie, z. ond. allopathie.
A11CBÓsis, f. gr. (alloiósis, van alloiwn,
veranderen) de verandering, inz. Med. de verandering der spijzen bij de vertering ; — allcoótisch, adj. die verandering bewerkend ; — al–
lc otika, n. pl. middelen, die den overgang der
spijzen teweegbrengen, z. v. a. a 1 t e r a t i v a.
Allographum, n. gr. (van dllos, ë, on,
een ander, en gráphein, schrijven) een ander,
een vreemd handschrift.
Allolalle, f. gr. eig. het anders-spreken;.
het gebrekkig spreken, de kromtaal.
-

,

allongeeren of alongeeren (spr. alonzjeeren), fr. (alonger, van long, lang) langer maken,
verlengen, uitrekken ; — allonge, alonge,
f. (spr • alónzj') aangehecht stuk ter verlenging,
aanhechtingspijp of stang; de lange lijn, waaraan men de paarden laat draven ; aangehangen papierstrook aan een wissel, welks keer
endossementen gevuld, maar die-zijdersmt
nog niet vervallen is; — allonge– pruik,.,
eene lange krulpruik.
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alloniem, adj. gr. (van állos, é, on, een
alloxaan, n . gr. een door in werking van
.ander, en on y ma, naam ; vgl. a n o n i e m) vreemd
sterk salpeterzuur op piszuur voortgebracht lieen anderen naam hebbende ; een a 110--namig,
chaam ; eene verwante en op dergelijke wijze
H i e m b o e k, een boek, dat onder een anderen voortgebracht lichaam is alloxantine .
all right, eng. (spr. ál-rait) alles in orde.
,naam dan dien des schrijvers wordt uitgegeven.
allons ! fr. (spr. alón; van aller, gaan) laten
alludeeren, lat. (alludëre) op iets zinspe'we gaan ! op ! voort ; voorwaarts ! welaan ! b. v. len, doelen, stekelige zinspelingen maken; —
^-allons, enfants de la patrie, op ! trekken we op !
allusie, f. de toe- of zinspeling, de wenk;
'kinderen van 't vaderland (aanhef van 't be- — allusörisch, nw. lat. zinspelend.
kende revolutie -lied de Marsei 11 a i s e, z. a.);
allumeeren, fr. (allumer), aansteken ;
— allez ! (spr. alé) gaat ! ga ! voorwaarts ! allez- allumétte, f. zwavelstokje.
all' unisóno, z. u n i s o n u s.
vous-en (spr. —woezált) voort ! weg ! pak u weg!
Allooi fr. of aloi, (spr. aloá ; van alloyer,
Allure, f. fr. (van aller, gaan) de gang, pas,
oude spellings-variant van allier v. a. van a tred, de wijze van gaan, stopen, enz. van paarden , en ook van menschen; ook het spoor van
loi, naar de wet) het wettig gehalte van goud
en zilver, 't gehalte der muntspeciën, de hoe- dieren; — allures, pl. gang en houding vac,
veelheid van geringer metaal met een beter ge- een mensch, wijze van doen, gedrag, houding.
inengd; ook: de hoedanigheid van eene waar in
Allusie, allusorisch, z . al 1 u d e e r e n .
't algemeen, van eenen persoon of van eene zaak.
Allüvie, f. lat. (alluvio, van allure, aan
Allopathie, f. gr. (van állos, e, on, een
aanspoeling, aanslibbing (Napoleon 1-spoeln)d
ander, en p a t h o s, z. aid.) Med. de overdra- noemde bij onze inlijving smadelijk zóo ons land
ging der ziekte van eenig lichaamsdeel op een ten opzichte van Frankrijk) ; — alluVieander ; in tegenst. met h o m ce o p a t h i e (z.
recht, het aanspoelingsrecbt, het recht om het
ald.), de geneeswijze, volgens welke men mid- land, dat door eenen stroom aanslibt, zich toe
delen aanwendt, die eene aan de kwaal tegen
te eigenen; alluvium, n. het aan en opwerking voortbrengen (volgens het-overgstld
gespoelde , de bovenste en jongste lagen der vaste
latijnsche aphorisme contraria contrariis curan- aardkorst ; — alluviaal, adj. aan- of opgetur): allopathische methode, ook al- spoeld, b. v. alluviale grond.
loeopathie, f (van allóios, a, on, veelsoortig);
allyl, n., z. ond. allium.
verder : een door vreemden invloed ontstaan li Alm of alma, f. maat voor vloeistoffen in
den ; allopaath, m. een voorstander dier Constantinopel.
- geneeswijze ; ook een andersdenkende, een tegen Almacks, n . pl. eig. (spr. élmeks) mode-stander van eene meening.
bals der groote wereld in Londen en verder
Allophaan, n. gr. Chem. verbinding van ook op andere eng. plaatsen (zoo geheeten naar
jkiezelzure kleiaarde en water.
den eersten bezitter van het huis, waarin zij
alloqueeren, lat. alliqui, aanspreken; — gehouden werden, A 1 m a c k, nu Willis), en
alloq uium, n. de aanspraak; vgl. a 11 o c u t i e.
nz. op badplaatsen.
Allotria, n. pl. gr. (van allótrios, a, on,
Almade, almadie, f. eng. en fr. (v. arab.
vreemdsoortig) niet ter zake behoorende dinma'dïjat, een vlot) Mar. soort van vaartuig, in
gen, bijzaken, vreemdsoortige bezigheden ; ook Indië en op de kust van Guinea in gebruik.
onvoeglijkheden, schelmerijen; — allotrioAlmadijn, m. almandijn.
dontie (spr. tie=tsie), f. het inzetten van vreemAlmagest, m. arab. -gr. (van het arab. alde tanden ; — allotriologie, f. inmenging van madschisti = gr. megiste, de grootste, met het
vreemdsoortige dingen in de rede; — allotri- arab. artikel al) eene verzameling van astronoophagie, f. gr. Med. de trek naar ongewone, mische waarnemingen ; eig. de arab. naam van
oneetbare spijzen ; — allotriurIe, f. Med. de het grieksche, zoogen. grootste werk over de
afzondering van vreemde stoffen door de pis.
sterrenkunde van Ptolemaeus in de 2de eeuw.
allotropie, f. gr. (van alloy, anders, en
Almagra, f. (van 't arab. al magrat, de
trépein) Chem. de eigenschap eener stof, dat roode aarde) spaansche roodaarde, bruinroode
zij met wezenlijk verschillende eigenschappen
okeraarde, als verfstof, als artsenij, enz. gebruikt.
(kristalvorm, specifiek gewicht, enz.) optreedt,
alma mater, z. ond. m a t e r.
zooals b. v. koolstof in diamant en graphiet;
Almanak, m. arab. (van maná, maat, tijd,
ook deze verschillende toestand zelf (allotropi- noodlot, van mantij, bepalen, vaststellen, hebr.
sche toestanden).
mánáh, tellen) ; tijdwijzer, z. kalender ; een
all' ottuva, z. octaaf.
jaarboekje met kleine romantische gedichten, opalloueeren (spr. ou =oe), fr. (allouer = stellen, anekdoten, enz.
-eng. allow, van 't mid. lat. allocare) toestaan,
almandijn, m . (v. A 1 a b a n d a, eene stad
inwilligen, laten gelden (inz. van rekeningen) ; in Karië, waar hij vooral gevonden werd) edele
allouábel, adj. (fr. allouable) geldig, toe granaat.
:te staan.
Almáne of a 1 m é n e, oostind. gewicht, omall's well, eng. (spr. als' oeël), alles is wel, is trent gelijk aan een kilo.
in orde (in den eng. krijgsdienst, inz. bij de maAlmánsor of Almanzor, m . arab. naam:
rine, liet antwoord van den wachtpost op den de verdediger, de zegevierder, de (door God) beaanroep des rondgaanden officiers).
schermde.
—

;

,

—

,

,

—

—
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alma parens, lat. weldoende moeder (d. i. het
-

vaderland).

al marco, z. ond. m ark.

Almaria, f. mid. lat. (oorspronkelijk almarum, ontstaan uit het lat. armartum, kast) de
oorkondenkamer ; oorkondenkast of -kist in eene
kerk of klooster.
Almaviva, m. vroolijke kwant, los heertje;
ook soort van mantel.
Alme of almeh, f. (arab. álimeh, fem. v.
álim, onderwezen, geleerd) woord, dat geleerd,
bekwaam beteekent, openbare danseressen en
zangeressen in Egypte, Perzië en Indië.
Almeidan, perz. (van 't arab. maidat, eene
tafel) de markt, z. b a z a a r.
Almílla, f. sp. katoenen vest, onder het kamizool (chupa) gedragen.
al minuto, z. ond. minus.
Almoháden en Almoraviden, m. pl.
twee mohamedaansche secten en dynastiën in
-Spanje.
Almoráham, m. arab. de eerste maand
van het jaar in den arabischen almanak.
Almud, m. sp. (van 't arab. al-mudd, van
madda, uitbreiden) eene graanmaat = i fanega
(z. ald.) ; — almude of (minder goed) alm o n d e, port. olie- en wijnmaat, die van 5,22
tot 16,14 liter doet.
Almukántharat, m. arab. (v. qantara,
boogsgewijze krommen) de hoogtecirkel, een cirkel parallel met den horizon aan de hemelsfeer
getrokken.
al numero, z. ond. n u m e r u s.
A'loé, f. gr. (alóé) een uitheemsch, veelsoortig gewas, vooral in Afrika ; ook het zeer bittere, heilzame sap. dat uit de afgesneden bladeren van vele soorten vloeit ; ook voor a gave
z. ald. — aloëhennep (fr. chanvre d'aloès,
agave, eng. mexican grass, aloe -fibre) geelachtig
witte spinstof uit aloëbladeren; — aloëhout,
z. cordie; ook paradij shout; — aloíne,
f. de grondstof der aloë, het aloëbitter.
Aloen—aloen, f. jay. groot vierkant grasplein voor de woning van een vorst of regent
op Java.
Alogie, f. gr. (alogia, van a priv. en lógos,
verstand, rede, onverstand, ongegrondheid, redeloosheid, ongerijmdheid, onzin ; — alogisch,
adj. onverstandig, ongeëvenredigd; — alogistisch, adj. onbezonnen ; — alogotrophie,
f. gr. (van álogos, -onverstandig, onevenredig)
Med. de ongelijke voeding der lichaamsdeelen,
Yde miswas der ledematen.
Aloi, z. a 11 o o i; — aloïne, z. ond. a l o ë;
-- alonge, enz., z. all o n ge.
Alónitrum, n. nw. lat. het muursalpeter.
Alonzo, z. v. a. A1phonsus.
Alopekie, f. gr. (alópckia, van alópex, vos)
de vosziekte, het uitvallen der haren.
à l' ordinaire, z. o r d i n a i r, ond. ordo.
A1o'sius, z. v. a. L o d e w ij k, z. ald.,
waarvan het de oudere, bij de romaansche vol.keren gebruikelijke vorm is.
Alpaca, n. peruv. een oorspronkelijk op de
;

ALRAUNEN
Andes (Z.amer.) inheemsch bergschaap met voor
-treflijk
wol (Athena paco).
al pari, z. pari.
Alpen, m. pl. (lat. ,llpes ; oorspr. celtisch ;
iersch en gaal. alp, ailp, eene hoog(e) hooge bergen, inz. in Zwitserland; — alporáma, n. gr.,
zwits. berggezicht, alptooneel.
al péso, z. ond. p e s o ; — al pézzo, z. ond.
p e z z a.
Alpha, f. de eerste gr. letter ; fig. bet begin ; — alpha en oméga, begin en einde,
alles in alles, God ; — alpha privativum,
de gr. privatieve of beroovings-a (zie a) ; —
al'phabet, n. (lat. alphabetum, van ,alpha en
beta, de 2 eerste gr. letters) het ABC, de letters
in volgorde ; weleer bij boekdrukkers 26 gedrukte
vellen ; — alphabet Morse, stelsel om letters door punten en streepjes te vervangen, ten
dienste der telegraaf; — alphabetarius, m.
nw. lat. een leerling van 't ABC ; — alphabétiseh, adj. naar volgorde der letters ; —
alphabetisme, n. stelsel der letterteekens.
Alphitédon, n. gr. (eig. op de wijze van
gepelde gerst, van álphiton, gepelde gerst) Chir.
eene beenbreuk met verbrijzeling van het been
tot gruis; — alphitomantie (spr. tie=tsie),
f. eene wichelarij met meel, met gepelde gerst
of grutten.
Alphónsus, Alfons, mansn. (oudd. Alfuns. Adal funs, van funs, bereid, gewillig, genegen) de geheel bereidwillige, welwillende, edel bereide ; — alphonsinisehe tafelen, astronomische tafels, vervaardigd op bevel en met
medewerking van A 1 p h o n s u s X, koning van
Castilië; — alphonsine, f. [Chin.] kogeltrekken, driearmige kogeltang bij geschoten wonden
(door Alphonso Ferri in 1552 uitgevonden.)
Alphus, m. gr. (alphós) Med. eene meelvlek, wittehuidvlek, eene soort van l e p r a
(z. a.)
al piacére of al piaciménto, z. piacere.
Alpiou, n. fr. (spr. ou =oe ; van't ital. alpils,
eig. al meer, hooger op) het teeleen, dat men bij
het bassette in de kaart maakt, wanneer men na
gewonnen spel den inzet verdubbelt; vgl. p a r o Ii.
Alporama, z. Alpen.
al punto, z. ond. p u n c turn.
Alquiéra, f. eene port. vochtmaat, te Lissabon van 13,56 liter.
alquifoux, n. fr. (van sp. alqui fol, voor
alcofol, alcohol; voor alkohol) schoonheidsmiddel der arabische vrouwen om de wimpers en
wenkbrauwen zwart te maken, inz. bestaande
uit loodwit.
al rigore di tempo, z. rigor.
Alraunen, alrünen, f. pl. oudd. (alruna,
van ruda, gefluister, geheim ; ri no, runa, de kun
vrouwen bij de oude Germanen, wie men-dige)
eene geheime wetenschap toeschreef; (in later
hoogd. weise Frau, wijze vrouw, verbasterd in
weisze Frau, witte vrouw); witte vrouwen, waar
wijze vrouwen ; ook eene soort van la--zegstr,
res of huisgoden ; — asruin, airuinwortel,
z. mandragora.

AL SECCO
al secco, z. secco ; — al segno, z. ond. segno;
— al sgraffito,
to.
to, z. ond. sgraffito.
Alt, alto, it. f. (= lat. altus, hoog) Muz.
de tweede stem, de stem, die op den soprano
volgt en van de kleine f of e tot de twee gestreepte e loopt ; — altist, m. de altzanger;
— alta ottava, ital. Muz. een octaaf hooger te
spelen.
Altaan, m. (it. altana, van het lat. altus,
hoog) een open uitstek aan een huis, balkon.
Altaar of altáár, n. (lat. altare, n.)
haard, offertafel ; kerktafel, de tafel, waaraan
de eerste christenen hunne agapen hielden;
de toestel, waaraan de mis wordt gelezen ; —
altaragium, n. mid. lat., eene aan het altaar gewijde zaak; — altare portabile, n. lat.
een draagaltaar, draagbaar altaar; — altare
summum, het hoogaltaar ; — altarist, m. een
misdienaar, altaarpriester; kerkvader.
alta jurisdictio, z. jurisdictie.
Altaragium, altarist, z. a 1 t a a r.
alts vendita, it., z. v e n dit a.
Alta viola, f. it., z. viola 2)
Altéllu8, m. nw. lat. een gemeentekind,
een kind, dat op kosten der gemeente wordt
onderhouden.
al tempo, z. tempo.
alter, a, um, lat. de of het andere ; alter ego,
ander ik, vertrouwd persoon, een plaatsbekleeder, mederegent; — altéra pars, het andere
• deel, de tegenpartij ; vgl. audiatur en part ;
— altéra pars Petri, z. v. a. secunda Petri, z.
secunda ; — alt irum tantum, n. letterlijk:
het andere zooveel, d. i. nog eenmaal zooveel;
het dubbele of tweevoud; de renten, aangegroeid
tot de grootte des kapitaals.
alterabel, alteratie, enz., z. alt ereeren.
altereátie (spr. tie=tsie), f. lat. (alterca(io)
de oneenigheid, twist, tweespalt.
altereeren, nw. lat. (alterf re, fr. altérer,
van 't lat. alter, z. aid. ; doch het fr. altérer
in de beteekenis van dorst veroorzaken, komt
van 't lat. halitare, hijgen, een frequent. van
halare, ademen) veranderen (veelal ten kwade),
verminken, bederven ; verschrikken, ontroeren,
ontstellen; — alterato, it. Muz. veranderd; —
alterábel, adj. fr. (alterable) veranderlijk,
voor verandering vatbaar; — alteratie (spr.
tie=tsie), f. vervalsching; ontsteltenis, ergernis,
schrik, ontroering; — alterántia, altera
n. pl. lat. Med. middelen, die, zonder uit-tiva,
te bevorderen, allengs den toestand der-lozinge
vaste en vloeibare deelen des lichaams veranderen en verbeteren; — z. v. a. a 11 ce o t i k a.
altérnus, a, um, lat. de een om den anderen,
afwisselend; — altérna ratio, verwisselde ver
— alterneeren, lat. (alternáre) af--houding;
wisselen; — alterneerende koorts, afwisselende koorts; — a l t e r n e e r e n d e h u iz e n, vorstenhuizen, die in de heerschappij of
in zekere voorrechten elkander beurtelings afwisselen ; — alternatie (spr. tie=tsie), f. (lat.
alternatio) afwisseling, verandering; — de rang-
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orde, waarin contracteerende mogendheden in
de oorkonde worden opgenoemd, ook het al-ternaat geheeten; — alternátim, lat., alternative, nw. lat., alternaménte, alternativaménte,
alterno, it., of alternatief, adj. beurtelings,
bij afwisseling ; — alternatief, n. de gedwongen keuze tusschen twee even moeilijke of bezwarende omstandigheden, de dubbelkeus, noodkeus, verlegenheid; — alternatief - vuur,
Mil. wisselvuur.
,

alterum tantum, z. alter.

alteruter, lat. (eter, wie van beiden ; vgl..
alter) een van beiden.

Altésse, f. fr. (ital, altézza, van alto =
lat. altos, hoog) hoogheid, doorgaans bij het aanspreken van vorsten uit keizerlijke, koninklijke
en vorstelijke huizen verbonden met impériale,
keizerlijke, royale, koninklijke, sérénissime, door-luchtige.
Althéa, f. (gr. althaia, v. althein, genezen) Bot. de heemst, welker wortel een zoetachtig slijm bevat, dat, met arab. gom, suiker
en eiwit gemengd, het witte drop geeft.
Althioniseh, arab. -gr. uit alkohol en zwavel bestaande.
Altimeter, enz., z. ond. altus.
Altin, m. (tart. altyn, goud, goudmunt), 1);
eene turksche goudmunt = 4,50 gl. ; —2) eene
russ. zilvermunt van 3 kopeken ' of 5, cent.
Altist, alto, z. ond. alt.
altus, a, um, lat. hoog, diep ; — alturn si-compar._-lentiurm,z.s ;—altioru,
hooger, dieper ; — altióra, pl. hoogere zaken,.
kundigheden, wetenschappen ; — ad altióra, tot
hoogere dingen (overgaan), hooger, verder (gaan) ;.
— per hoc ad altfora, hierdoor tot hooger; -altioris indaginis, lat. van dieper onderzoek ; —
al' tinveter, m. lat.-gr. (van 't gr. métron,
maat) werktuig tot het meten der hoogte, hoog
— altimetrie, f. hoogtemeting, hoog -temr;
altimétrisch, wat tot de-temkuns;—
hoogtemeting behoort, hoogtemetend; — alti-tudo meridiána, f. lat., de middagshoogte.
Altmichlek, m. turksche zilvermunt vang
1 gl. 70 ets.
Aludél, m. fr. en sp. (waarschijnlijk van
arab. oorsprong) een sublimeervat of pot, aarden retort waarin het kwikzilver wordt overgehaald.
Alum, f. (van het lat. aluinen) overzwa-.
velzure alui-aarde en potasch, een zout, hetwelk
sterk samentrekkende krachten bezit ; — alurrmen.
crudum, gewone aluin; al. plumósum, pluimaluin r.
al. ustum, gebrande aluin ; — alumia, f. nw.
lat., aluinaarde ; — aluminaten, . pI. ver
aluinaarde, waarin deze aarde zich-bindgeva
als zuur voordoet ; — aluminiet, n. nw. lat.,
de bij Halle voorkomende alumineuse kleiaarde;
— alumineus, adj. lat. (aluminósus, a, um),
aluinhoudend; — alumium of aluminium, n. nw. lat. het metaal der aluinaarde;
aluminiumbrons, n. mengsel van 90 deelen koper en 10 deelen aluminium.
Alumnus, m. lat. (van alëre, voeden) een,
„
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voedsterling, kostganger, kweekeling, die koste
onderwijs geniet, gevoed en gekleed wordt;-los
— alumna, f. eerre pleegdochter, kostgangster — alumnaat of alumnéum, n. nw.
lat. eene kweekschool, waar de leerlingen ook
gevoed en gekleed worden ; — alumniaat,
n. het kweekelingschap op, de toelating tot zulk
Bene school; — alumnatieum, n. belasting of bijdrage der pastoors en bezitters van
prebenden ten behoeve van het seminarium der
parochie.
Alvaria, port. woord, waarmede men de
koninklijke besluiten van den koning van Por
aanduidt, die slechts een jaar kracht heb -tugal
een der ministers moeten mede--bendor
onderteekend zijn.
Alvearium, n. lat. (van alvus, holte;
wan, bekken, enz.) de bijenkorf; de oorholte,
dat gedeelte van het oor, waar het oorsmeer
wordt afgescheiden ; — alveólen, p1. (lat.
alveoli, van den sing. alveolus, verkl. ran ali, us) vakken, afdeelingen bij vele schaaldieren;
tandkassen; ook bijencellen, wascellen; zaadhuisjes van sommige planten; — alveolair,
adj. de tandkassen betreffende.
alvus, f. lat. het onderlijf, de buik; -- per
aalvum, door den stoelgang ; — alvi f uxus, lat
,le buikloop ; — alvus Taxa, open lijf ; — a. obstructa, buikverstoptheid.
Alwill, oudd. mansn. (v. wil-, aangenaam;
vgl. Wilhelmus) : de albeminde, overal wel
-kome.
Alwin, Alwíne, mans- en vr. naam. (van
't oud-hoogd. wini, vriend, winia, vriendin, geliefde) de alvriend, de algeliefde; v. a. verkort
van het angels. a e t h e 1w i n, band des adels.
Alyke, alysis, f., alysma, alysme,
n. gr. (van alyein, niet wel bij zinnen zin),
Med. onrust, zielsangst.
Alypias, m. gr. Med. geneesmiddel tegen
de zwartgalligheid, een hevig afvoerend middel.
Alyssum, n. gr. (álysson) schildzand, tanddraad, steenkruid, vroeger beschouwd als een
middel tegen de hondsdolheid.
Alta, n. pl. gr. (van a priv. en lyein, losmaken) onoplosbare, onverklaarbare dingen, opgaven.
alzaménto di máno, m. ital. (v. alzare, opheffen, lat. altiare, v. allies, hoog) Muz. het ophef
bij het maatslaan, de opslag.-fenvadh
amábile, amabilménte, amorévole, amoroso, it.
Muz. liefelijk, teeder, aanminnig; — amabiliteit, f. (lat. amabilitas) beminnenswaardigheid.
Amadéus, nw. lat. mansn.: Godlief; —
Amadeísten, m. pl., eene franciskamer broederschap der 14de eeuw.
Amadis, m. een romanheld, ridderlijk, minnaar (eig. de held van een ouden fr. roman:
Amadis d e G a u 1 e) ;— nauwsluitende hemdsmouw (fr. manche en Amadis), eene soort van
handlubben ; — amadigauliseeren (spr.
s=z), vervelend en langdradig schrijven.
Amalberga, f. oudd. vr.naam (v. asmal,
bedrijvig) de bedrijvige beschermster.
;

-

AMARANT
Amalgama of amalgáme, n. arab.
(door letterverzetting uit het gr. málagma, d. i.
verweeking, met voorgevoegde a, waarin 't arab.
lidwoord al ligt) eene metaaloplossing in kwik,
eene verbinding van kwik met een ander metaal,
kwikverbinding ; fig. een mengsel; — amalgameeren, nw. lat. metalen met kwikzilver
nauw versenigen ; innig verbinden, samensmelten, vermengen; — amalgamatie, (spr. t=ts),
f. de verbinding der metalen met kwikzilver;
— Pol. vermengen van natiën, rechten, gevoelens, staatsschulden, enz.
Amalgónde, Amalgíunde, oudd. vr.
naam. (van amal ; bedrijvig, en gund, oorlog)
de wakkere strijdster; — Amalia, vr.naam:
de bedrijvige, wakkere.
Amalthéa, f. gr. (A-máltheia) Myth. eene
nimf, die Jupiter voedde met de melk eener geit:
ook die geit zelve. Aan den horen, welke deze
geit eens verloor, gaf Jupiter de kracht om alles te verleenen, wat men maar van spijs en
drank begeeren mocht; vandaar de h o r e n v a n
A m a 1 t h e a, z. v. a. horen des overvloeds.
Aman, m. arab. (eig. veiligheid, bescherming). Aman roepen of vragen, zich op genade of ongenade aan den overwinnaar overgeven.
a manco (it.) of amaneo, n. (van 't lat.
mancus, z. aid.) Kmt. het ontbrekende, het debet;
de korting op eene som ; ook een voorschot.
Amánda, f. lat. (van amdre, beminnen)
vr.naam.: de beminnenswaardige, liefelijke ; —
Amándus, mansn.: de beminnenswaardige.
Amandé, n. fr. (spr. amat'udé) drank van
amandelmelk ; amandes cassées, gepelde amandelen ; amandes en toques, pl., amandelen in de
schaal.
Amanitine, f. nw. lat. giftstof der paddenstoelen.
Amant, m. fr. (spr. amán ; van 't lat. ámans,
genit. amántis, beminnend) de minnaar, vrijer;
— amante, f. (spr. amant') de minnares,
vrijster, geliefde ; — amántes, améntes, lat. (pl.
V. amans, amens) verliefden zijn gekken.
Amanuénsis, m. lat. (v. manus, hand)
handlanger, inz. hij, die eenes ambtsschrijver
ten dienste staat.
Amára, n. pl. lat. (van amárus, a, um,
bitter) bittere middelen, bitterheden ; — amaresceeren (lat. amarescére) bitter worden;
— amarézza, it., bitterheid; karteleed; -- con
amarézza, Muz. met bittere droefheid ; — amarine, f. nw. lat. [Chem.] de bitterstof; —
amarulént, adj. lat. bitter ; — amarulentie, (spr. t=ts), f. nw. lat. bitterheid.
Amarant, f. gr. amárantos, onverwelkelijk, van a priv. en marainein, verwelken) eig.
onverwelkelijk ; soort van plant, inz. in ZuidAmerika, welker bloemen gedroogd haar (meestal
fluweelig purperroode) kleur behouden (lat. amarantus) ; — het amarant, eene purperroode kleur;
— amaránthout, luchthout, violethout, purperhout, blauw ebbenhout, soort van West-Indisch schrgnwerkershout; — Amaránte, vr.
naam.: de onverwelkeljke.
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Amarélle, f. (uit het it. amarello, v. 't
lat. amarus, bitter) de wijnkers, eene soort van
groote wijnzure kersen ; de herfstgentiaan.
amaresceeren, amarézza, z. ond. a m a r a.
Amaril, n. (fr. éméri of émeril, van het
gr smyris, van smáó, ik wrijf, polijst) Miner.
een zeer zware en harde metallische, met veel
kwarts vereenigde steen, van grijze, roodachtige
of zwarte kleur, die in de industrie en de kunsten veel gebruikt wordt, om ijzer, staal, spie
hardste steenen te polijsten, om glas,-gels,d
marmer en edelsteenen (den diamant uitgezonderd) te snijden.
Amarine, z. ond. a m a r a.
amarineeren, fr. (amariner), aan de zee
gewennen.
Amaroe—slang, f eene 30 voet lange
slang, waaraan de Antis in Peru goddelijke eer
bewijzen.
amarulent, amarulentie, z. ond.
amara.
.Amaryllis, f. gr. eene poëtische herderin
leliesoort uit Z. Amerika en-neam;—
Z. Afrika, narcislelie.
Amasésis, f. gr. (van a priv. en masáomai kauwen) Med. het onvermogen om te kauwen.
Amasia, f. lat. de geliefde, minnares ; —
amasius, m. de minnaar.
amasseeren, fr. (amasser, van masse, z.
all.) ophoopen, verzamelen ; — amassette,
f. de spadel, het verfmes der schilders.
Amateur, m. fr. (van 't lat. amá tor) de
liefhebber, kunstvriend ; in het algemeen : iemand
die iets niet als beroep of bestaansmiddel, maar
voor zijn genoegen uitoefent = d i 1 e t t ant;
— amatriee, f. de liefhebster, kunstvriendin;
— Amátus en Amáta, (van amore, beminnen) mans- en vr.naam.: de geliefde, beminde ; — amatÓriseh, adj. (lat. amatorius,
a, um) liefdevol, verliefd; amatorta febris, f.
lat. de liefdekoorts ; — amatorium, n. een
liefdemiddel, liefdedrank, z. v. a. p h i 1 t rum.
Amathie, f. gr. (amathía) onwetendheid,
gebrek aan beschaving.
Amathusia, f. gr. en lat. een naam van
Venus afkomstig van de stad Amathus (Amathunt) op het eiland Cyprus.
AmaurÓsis, f. gr. (van amauroen, verdonkeren, amaurós, donker), de verdonkering;
volslagen blindheid, zwarte staar; — amaurÓtisch, 'adj. aan de zwarte staar lijdende
Amazirgh, z. K a b i 1 e n.
Amazone, f, gr. (Amazon ; afgeleid van
a priv. en mazos, vrouweborst, dus eig. zonder
borst), pl. Amazonen, een fabelachtig volk
van krijgshaftige vrouwen in Klein-Azië, die men,
naar luid der overlevering, in bare jeugd de
rechterborst afbrandde, om ongehinderd den boog
en pijlkoker te kunnen hanteeren ; in 't algemeen : moedige vrouwen, heldinnen ; — Amazonen—rivier, de grootste Z. amerik. stroom,
de M a r a n h o n, aan welks oevers Orellana in
1539 krijgvoerende vrouwen zou ontmoet hebben;
— amazonen—kleed, ook : amazone,
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een mannelijk vrouwenkleed, vrouwelijk rijkleed;
vrouwelijke dracht, welke naar die der mannen.
gelijkt.
ambabus (scil. manibus) lat. (van ambo, ambae,.
beide) met beide handen, b. v. eene gelegenheid, een aanbod aangrijpen.
ambdges, pl. lat. omwegen, draaierijen ; —
per ambages, langs omwegen ; — ambagieus,
(lat. ambagiosus, a, um), vol omwegen, wijdloopig.
Ambar, m. russ. (van 't perz. embárr) stapelplaats van waren, magazijn, pakhuis.
Ambarvalia, n. pl. lat. Ceresfeest bij do
Romeinen, veldfeest, plechtige ommegang, waarbij
men in de lente aan de godin Ceres veldoffers
bracht.
Ambassade, f. (spr. añ bassá-d' ; het naast
ontleend aan het fransch ; oorspronkelijk achter
van het goth. andbahti, dienst, oudhoogd. ambaht,.
later ambet, ons ambacht, samengetrokken tot
ambt, waarvan in mid. lat. ambascTa, ambassiáta, gevormd werd) gezantschap ; — ambassadeur, m. gezant, afgezant ; — ambassadríee, f. gezantsvrouw.
Ambe, f. ital. (ambe, beide, van het lat.
ambo, ambae) twee uitgekomen nommers van
de vijf, in zekere loterijen.
Amber, z. a m b r a.
Ambidéxter, m. mid. lat. (naar bet gr.
amphidexios), eig. aan beide zijden recht of rechts:
iemand, die de linkerhand even goed en vaardig als de rechter gebruikt, die rechtsch en
linksch is; fig. een dubbelhartig mensch, iemand,
die met beide partijen heult ; — ambidexteriteit, f. gelijke vaardigheid met beide handen ; fig. dubbelhartigheid.
ambiëeren, (lat. (ambáre, eig. omgaan, van
den een tot den anderen gaan) trachten, streven,
staan, b. v. naar eenen post ; — ambiënt,
m. (lat. ambiens) een postzoeker, dinger naar
een ambt ; — ambi tus, m. het omgaan ; de omloop, omvang ; overdekte omgang bij eene kerk;
het dingen naar iets, inz. het onbehoorlijk dingen, b. v. met omkooping en dergelijke ; —
ambitus crimen, z. ond. crimen ; — ambitie
(spr. t=ts), f. (lat. ambitio) oorspronkelijk : het
streven naar een ambt, naar gunst en bevordering ; het eergevoel, de eerliefde, eerzucht,
eergierigheid ; — ambitieus (lat. ambitiusus,
a, um) eerzuchtig, eergierig ; — ambitiósum decrëtum, n. lat. Jur. een partijdig, niet onbe-vooroordeeld besluit ; — ambitioneeren,
nw. lat. (fr. ambitionner) de eerzucht hebben
om iets te doen, te zijn of te schijnen ; uit eerzucht naar iets streven.
Ambig-een, lat. gr. van twee dingen afstammende, tweelings ...
ambigeeren, lat. (ambigére) onbesloten
zijn, aarzelen, twijfelen; — alrobiguum, n.
(van 't lat. ambiguus, a, um) iets dubbelzinnigs;
— in ambiguo, lat. onzeker, in twijfel; in netelige omstandigheid; — ambigu, fr. (anbigu)
dubbelzinnig ; als subst. ambigu, n. een meng
elkander strijdige dingen, inz. een-selvanmt
maal, waarbij koude en warme gerechten, fruit
-
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en gebak te gelijk wordt opgedischt; — ambigu—spel, een kaartspel, uit vele spelen samengesteld; — ambiguiflorisch, adj. met
bloemen van dubbelen vorm ; — amUguiteit, f. (lat. ambigurtas) de twijfel, onzeker
dubbelzinnigheid.
-heid;
Ambilogie, f. lat.-gr. (v. 't lat. ambo, beide,
en gr. logos, rede) de dubbelzinnige rede of uitdrukking, de dubbelzinnigheid.
Ambitie, enz., z. ond. a m b i ë e r e n.
Amble, f. fr. (spr. anbl') Rijsch. de tel
pasgang, drieslag, de gang van een paard,-gan,
als het de beide beenen van eene zijde te gelik
oplicht ; — ambleeren, (fr. ambler) den telgang gaan ; — ambleur, m . hert dat de ach
zet voor het spoor der voorpooten. -terpon
-

Amblóma, n., en amblosis, f. gr. Med.
de miskraam, z. v. a. a b o r t u s; — amblothridia, amblotika, n. pl. vruchtafdrijvende middelen ; — amblothridion, n. af-

gedreven misgeboorte ; — amblótiseh, adj.
vruchtafdrijvend.

Amblyaphie, f. gr. (v. ámblys, stomp)
stompheid van gevoel.
Amblygoon, n. gr. (van amblys, stomp,
en gónia, hoek) de stompe hoek ; de stomphoekige driehoek; — amblyopie, f. gr. verzwakking van het gezicht, de kortzichtigheid;
— ambl^ops, m. iemand met een zwak gezicht, een kortzichtige ; — amblyteriseh,
adj. met afgestompte randen en hoeken (van
kristallen).
Amboina—hout, n. een zeer hard, roodachtig of goudgeel hout van een palmboom op
Amboïna (een der Molukken), dat tot fijn schrijn
wordt gebezigd.
-werk
Amboise, f. fr. (sp. an boaze) roode boterpeer.
Amboisienne, f. fr. (spr anboazjèn ') eene
dichte zijdestof, te Amboise in Frankrijk vervaardigd.
Ambon, m. gr. (ámbón, v. ambaínein, anabainein, naar boven gaan), pl . ambónen, les senaar, spreekgestoelte, kansel in de oude kerken ; vand aar ambonoklásten, verbrekers
van die zanggestoelten, ijveraars tegen de kerkmuziek.
ambouteeren (spr . anboe —) fr. (amboutir
of ernboutir) eene metaalplaat met den hamer
hol uitdrijven ; onderleggen, b. v. met katoen
of zijde, bij stikwerk.
.

Ambra, a m b e r, m. (arab. anbar, spr. ambar) eene grauwe, harsige stof, die om baren
liefelijken reuk tot een zoo kostbaar als zeldzaam reukwerk dient ; — ambra►ine, n.. am-

bervet ; — ambriliquidum, n. nw. lat.

vloeibare amber, z. storax; — gele
amber, barnsteen; — witte amber, walschot, z. ond. cachelot ; — ambreáde,
f. fr. onecht barnsteenkoraal, geelroode glasparel ; — a mbreeren, met amber geurig maken ; — ambreaat, n. ambrazuurzout ; —
ambreine, f, ambrazoutstof.

Ambrometer, m. gr. sneeuwmeter.
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Ambrosia, f. gr., ambrozijn, (v. a^nbrosios, onsterfelijk, goddelijk) onsterfelijk makende godenspijs, hemelsche spijs, het voedsel
der goden volgens de fabelleer; fig. uitstekend
smakelijke spijs ; — ambrósisch, adj . (spr.
s=z) goddelijk, den goden toekomende ; hemelsch
zoet, van hemelschen geur; — ambrosia—.
non, m. pl. Augustijnermonniken en -nonnen,
in Italië ; ook oude Milaansche gouden en zilveren munten; — ambrosiaansche bibliotheek, beroemde boekverzameling te Milaan ; — ambrosiaansche lofzang, z.
T e D e u m; — Ambrosius, mansn.: do
onsterfelijke, goddelijke; — ambrozijnen,,
T. pl. de bete soort der uit Italië in den handel
komende amandelen.
Ambubájen, f. pl. syr. (lat. ambubajae)
syrische lichtekooien en zangeressen in het oude
Rome (die zich in het circus lieten zien en hooren).
Ambuleeren, lat. (ambulãre) heen- en

weêr gaan, rondwandelen, rondtrekken; — am-buláerum, n. koorgang in kerken ; — ook
bij de oude Romeinen : plaats in 't leger voor
marschoefeningen der manschappen ; — am-

bulance, f. fr. (spr. anbulduiz') het veldla
veldhospitaal; — ambulant, lat . (am--zareth,
bulans) omzwervend, rondtrekkend, heen- en
weêrloopend, onrustig ; als subst., een onbevoegd
makelaar ; — ambulante post, de postdienst op de spoortreinen ; — ambulatie (pr.
t=ts), f. lat. het rondtrekken, de wandeling;
— ambulátor, m. lat. een wandelaar, iron.
een straatslijper, diamantslijper; — ambulatÓrisch, adj. (lat. ambulator)'us, a, um), als
adv. ook ambulatoria, rondtrekkend; verander-lijk, verwisselend ; — ambulatorische ot
ambulante kliniek, behandeling van nietbedlegerige zieken, die zelf geneeskundige hulp
komen halen ; — jus volontaíis ambulatoriae,
het recht om zijn wil tot aan den dood te veranderen.
Amburbaliën, pl . lat. feestelijke optocht
in de stad Rome.

Ambureeren, lat . (amburëre) in de rondte
verbranden.

Ambuscade, f. fr. (spr. an' buuslead' )
.krijgsti. hinderlaag, bedekte post, z. ond. e mbusgee ren.
ambusta, n. pl. lat. (v. amburëre, rondom aanbranden, verbranden) Med. brandwonden;
— ambustie, f. (lat. ambustio) de ombranding, het rondom-zengen ; de cauterisatie.
Amédsji (eféndii) , m. turk. de kabinetssecretaris van den reis-efendi (z. e f e n d i).

Amelanchier, m . Bot. alpen-mispelboom;
(Pirus of Mespi.lus arnelanchier).
Amelie, fr., z. v. a. A m al i a.
amelioreeren, f. (améliorer; van 't lat.
melior, beter) verbeteren, veredelen, verfraaien;
— ameliorátie, (pr. t=ts), f. de verbetering.
a meinoria, lat. de oorkondenschrijver.
Amen, hebr. (amen) het zij zoo ! het geschiede ! worde waar ! voorzeker ! (het gewone
slot der gebeden) ; vandaar: amen zeggen,
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Bene zaak beslissen ; iets toestemmen, bevestigen.
Aménde, f. (spr. amár'd'), fr. (mid. lat.
emenda en amends, van amendare, fr. amender
= lat. emendare, verbeteren, eig. van fouten
zuiveren, an mendum of menda, fout, gebrek)
geldstraf, geldboete ; — amende honorable, fr.
(spr. — onorábl') in 't oude fr. recht : eene soort
van onteerende straf, die den schuldige veroordeelde om zijne misdaad te bekennen en er ver
voor te vragen ; kerkboete tot ontheffing-gifens
van den ban ; bekentenis van schuld én bede
om vergiffenis; — amendement, n. fr. beterschap, verbetering, inz. de wijziging van eene
wet, een besluit, bij de openbare behandeling
,laarvan in de Kamers; — amendábel, adj.
beboetbaar; voor verbetering vatbaar.
Amenie, amenorrhoea, f. gr. (v. a
priv. en men, maand, vgl. m e n o r r h oe a) het
ziekelijk uitblijven der maandstonden.
a mensa, z. ond. mensa.
Amentaeé&e, pl. katjesdragende boomen,
zooals : populieren, hazelaars, enz. ; — amentum, n. Bot. bloemkatje (zekere bloeiwijze).
Amenthes, de onderwereld bij de oude
=Egyptenaren, de bades der Grieken.
amentia, f. lat. (van a -mens, onzinnig, zin
stompzinnigheid, zinneloosheid, waanzin;-nelos)
a. activa, krankzinnigheid, waanzin; a. occulta,
verborgen waanzin; a. partidlis, gedeeltelijke,
plaatselijke waanzin; a. passiva, stompzinnigheld, stille waanzin; a. senilis, kindschheid, geesteszwakte ten 'gevolge van ouderdom ; a. sim plex, eenvoudige, algemeene geesteszwakte.
Americaniseeren, Amerikaansche vormen, zeden, enz. geven ; — americanisme,
n. Engelsche uitdrukking, alleen in Amerika In
gebruik; studie van al wat Amerika betreft;
eigenaardig kenmerk der Amerikaansche dingen;
--- americanist, m. kenner van Amerika,
van zijn talen.
Amerij, n. (versnelde uitspraak v. Ave
M a rij, wees gegroet, Maria) een oogenblik, ommezien (de tijd, dien men behoeft om een A v eM a r ij te bidden).
à merveille, z. m e r v e i l l e; — a meta, z. meta.
a meta, ital. ter helfte ; conto a meta of conto
meta, voor halve rekening, voor gemeenschappelijke rekening van twee personen.
Amétoboliseh, adj. gr. geene verandering toelatend.
amethódisch, adj. gr. (vgl. methode,
cenz.) strijdig met eene goede leerwijze; zonder
orde, zo; der grondstellingen; — amethodíst,
m. een knoeier, kwakzalver.
Amethist, m. gr. (améthystos, v. a priv.
en methyein, dronken zijn) een violetkleurig edelgesteente, in schoonheid en waarde aan den smaragd gelijk geschat (zoo genoemd, omdat men
hem hield voor een talisman tegen de dronken
amethysta, n. pl. beschonken -schap);
-heid
voorkomende middelen.
Ametrie, f. gr. (ametria, van a priv. en
métron, maat) de ongelijkmatigheid, onevenredigheid, wanverhouding (het tegendeel van s y m-

,
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m e t r i e) ; — amétriseh, adj. wat zich ongelijk verhoudt, onevenredig.
Ametropie, f. gr. afwijking van het oog
van den normalen refractietoestand ; — ametropisch, adj. daarop betrekkelijk ; a. oog,
waarvan het punt van duidelijk zien ligt buiten het vlak van het netvlies (hetgeen myopie
ten gevolge heeft als het naar voren en pres bytie als het naar achteren ligt).
Ameublement, n. (spr. —mán), fr. (v.
meuble, en dit van 't lat. mobile, iets beweegbaars, vervoerbaars) de stoffeering; het huisraad ; — ameubleeren (van 't niet gebruikelijke fr. ameubler) stoffeeren, van huisraad
voorzien.
Am$oen, n. naam dien men in 0. -Indie
aan den opium geeft z. o p i u m ; amfloen schuiven = opium kauwen.
AmI, m. fr. (van 't lat. amicus) vriend;
liefhebber; in 't quadrille-spel degene, die den
geroepen heer heeft ; ami de cour (spr. —koer,
hofvriend, valsche vriend; mon ami, mijn vriend;
par ami, door eenen vriend (op adressen van
brieven afgek. p. a.) ; — amíe, f. vriendin;
— amiábel, adj. vriendschappelijk; adv. à
l' amiable, in het vriendelijke, in der minne ; —
amitie, f. vriendschap ; bonne amitié, goede
vriendschap, broederschap ; par amitié, uit vriend
-schap.
Amiánt, n. gr. (amiantos, d. I. eig. onbevlekt ; rein) of a s b é s t, n. gr. (van asbestos,
onuitbluschbaar, onvergankelijk) steenvlas, bergvlas, bergwol, vezeisteen, eene steensoort, die
zich tot onverbrandbare weefsels (asbest-1 i nw a a d) laat verwerken ; de Russen noemen ze
k a m e n i s j i l k of steenzijde.
amicaal, amicabel, enz., zie onder
am ic us.
Amicia, f. mid. lat. de monnikskap; — amiceeren, lat. (amicire) bekleeden ; — amictorium, n. borstbekleeding, halsdoek ; —
amietus, m. kleeding ; inz. het priesterlijk
schouderdeksel tusschen de albe en de soutane
bij het mislezen.
Amicus, m. lat. vriend; eertijds als Kmt.
voor handelsvriend, correspondent ; — amica,
f. vriendin, beminde ; — amice, amicissime, vriend,
beste vriend, als opschrift of aanspraak in brieven ; — amica menu, op adressen van brieven
afgek. a. m., met vriendenhand, door een vriend
(te bezorgen) ; — amïcus human gencris, de
vriend van iedereen, d. I. van niemand; —
amicus Plato, sed magis amica veritas, Plato
is mij lief, maar de waarheid nog liever (d. I.
het is niet voldoende dat eene meening door
een eerbiedwaardig persoon wordt aanbevolen,
zij moet overeenkomstig de waarheid zijn) ; —
amicaal en amicábel, adj. (lat. amicalis
amicabtilis) vriendschappelijk; — ámicabilis composatio, f. Jur. eene minnelijke schikking ; —
amicabili modo, amicabiliter, lat. vriendschap
minne ; — amicabiliteit, f.-pelijk,ndr
nw. lat. vriendelijkheid, welwillendheid; -- amieisten of amicitianen, (spr. t=ts) m.
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TI. nw. lat. leden van de zoogen. amicisten of
vriendschapsorde, eene studenten-vereeniging, gevormd naar de vroegere m o s e 11 a n e r-o r d e
-der studenten te Jena, in 1711; — amicitia,
(spr. t=ts), f. lat. de vriendschap; ook de godin
der vriendschap ; amicitiae causa, uit vriendschap.
Amida, m. japan. hoogste regeerder des
hemels.
Amidam of amidon, z. a m y 1 o n;amidine, f. hoofdbestanddeel van het zetmeel.
Amiraal, z. admiraal, z. ook ammiJ aal.
Amiránte, m. sp., eig. z. v. a. admiraal,
- opperbevelhebber der land- en zeemacht.
amissibel (later lat. amissib ï lis, e, v. amittere, verliezen) verliesbaar ; — emissie, f. (lat.
amissio) het verliezen, het verlies.
Amitie, z. ond. a m i.
Ammann, m. (verb. van hgd. obmann of
4mtmann) districts- of gemeentehoofd in ver
kantons inz. in Grauw -scheidnZwtr
-.3bunderla
Ammas, f. eene in Frankrijk aangebouwde
nieuwe tarwesoort.
Ammeraal, m. (waarschijnlijk verbasterd
van amiraal, admiraal) Mar. eene zeildoeksche
slagputs om water te hijschen bij 't 'schoonschip:maken.
Ammochosie of ammochósis, f. gr.
(v. ámmos, zand) Med. de plaatsing van een
zieke in warm zand, inz. in het door de zon
verwarmde zeezand; een zandbad.
Ammoline, f. (van ammoniak en oleum
gevormd) Chem. de zoutvatbare basis uit de niet
overgehaalde dierlijke olie van Dippel..
Ammon, m. hebr. naam (ámón) : de getrouwe ; ook de bijnaam van den egypt. Jupiter, met eenen ramskop voorgesteld ; vandaar
ammonieten of ammonshorens, m. pi.
posthorens, versteende zeeslakken van den vorm
eens gedraaiden ramshorens.
Ammoniák, m. (gr. ammóniakón, n. lat.
sal ammoniacus ; vandaar s al m i á k, z. aid.)
vloeibare ammonia; — ammonia, f. kleurboze gasvormige verbinding van waterstof met
stikstof; — ammoniakáliseh, adj. vluchtig loogzout bevattend ; — ammoniak
eene oostersche gomhars ; -- ammo--gom,
niak–zout, een grijswit, glasachtig zout van
scherpen, pisachtigen smaak, dat in de urine
van den mensch en in de uitwerpselen van al
de dieren, die zoutbevattende planten eten, voorkomt ; — ammoniaat, n. met ammoniak ver
metaalkalk ; — ammonium, n. Chem.-bonde
de metallische grondstof van den ammoniak,
eene verbinding van stikstof en waterstof.
Ammonieten of Ammonshorens,
2. Ammon.
Ammunitie, z. munitie.
Amnesie, f. gr. (van a priv. en amnesis,
herinnering) Med. het verlies van het geheugen
of van de herinnering, geheugenzwakte, ver geetachtigheid; -- amnestie, f. gr. (amnésleia, van á-mnéstos, niet gedachtig), het niet.

4

,

V IERDE DRUK.

AMORCE
gedenken, het vergeven en vergeten van aangedane beleedigingen, inz. in den oorlog, kwijt
straf, zoen ; het bedelven in ver-scheldingva
— amnestiek, f. de geschiktheid-getlhid;
of de kunst om te vergeten ; — amnestieeren, ongestraft laten, vergiffenis, genade
schenken; — g e a m n e s t i ë e r d, voor straffeloos verklaard, in de strafontheffing begrepen,
begenadigd.
Amnieolíst, m. nw. lat. (lat. amnicóla)
rivieroeverbewoner; — amnieoliseh, adj. wat
zich aan den oever bevindt ; — amuigeniseh,
adj. in rivieren geteeld.
Amnion of amnium, n. gr. (van amnós,
lam) Physiol. het lamsvlies, waarin zich de vrucht
in 't moederlijf bevindt ; — amniomantie
(spr. t=ts), f. voorspelling uit bet lamsvlies ; —
amnitis, f. ontsteking van dit vlies.
Amodistie, z. admodiJtie.
Amaebeeiseh, adj. gr. (amoibitios, on) afwisselend, b. v. in 't gezang ; — carmen amoebaeum, n. lat. een beurtgezang; — a m o e b a e is c h e v er z e n, verzen, waarin de staande en
slepende regels met elkander afwisselen.
amoenus, a, um, adj. lat. aangenaam, beval
— amconiteit, f. (lat. amoenitas) beval -lig;
-lighed,
innemendheid, liefelijkheid.
Amok, jay. en mal. (eig. dooden) soort van
dolle woede of razernij (mania transitoria) der
inlanders in den Ind. archipel; ook de daarbij
geuite kreet; — amok maken, in dolle woede
gaan moorden.
Amómum, lat. (gr. dmómon) in de oudheid eene indische specerijplant en een daaruit
bereide kostbare balsen; Bot. eene soort van
specerijplanten, waartoe de kardamom, de gember, enz. behooren.
amontál, fr. (van á mont) eig. bergwaarts.
bergop ; oostwaarts, oostelijk.
Amor, m. lat. de liefde ; ook z. v. a. gr.
E r o s, de god der liefde, minnegod, de zoon
van Mars en Venus ; — amor vincit omnia, de
liefde overwint alles ; — con amóre, ital. met
liefde, lust, genoegen, ingenomenheid ; — amoretten of amorinen, f. pl. liefdegoodjes;
ook liefdestrikken in het haar; — amouretten, f. fr. (spr. amoe—), z. v. a. a m o r e t t e n;
ook voorbijgaande, niet ernstig gemeende minnarijen ; ook de beste vleeschstukjes, patersneetjes ; — amouréttenhout, n. een vast geelroodachtig hout uit W. Indië voor fijn schrijnwerk (van Mimosa tenuifolia en M. tamarindifolia) ; — amour, m. (spr. amódr), pl. amours,
liefde ; minnarij ; minnehandel ; -- amours
maken, het hof maken, vrijen; -- amour–
propre, eigenliefde ; ook : eergevoel, zelfachting; — amoróso, m. it. een minnaar, ver
liefdeheld ; — amoureus, adj. fr. (amou--liefd,
reux) verliefd ; — amorévole en amoróso, Mus., z.

amabile.
Amoree, f. fr. (van 't lat. mordere, fr. mardie, bijten ; vgl. morceau; lat. admordere, aan
admorsus, bet aanbijten) de lokspijs ; Mil.-bijten;
het zundkruit ; mondgat bij de mijnen ; — amor
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veeren (fr. amorcer) door lokspijs zoeken te
vangen, aanlokken, verleiden ; van zundkruit voor
ook Techn. eene koperen, plaat in eene-zien;
sterke oplossing van goud, platina of zilver dom-

amphi, gr. voorz.: om, rondom, van rondom,
in samenstellingen ook : van beide zijden, ogtweeërlei wijze, tweevoudig.

pelen.

s is) Anat. de halfbeweeglijkheid of onmerkbaar
beweeglijke gewrichtsverbinding van twee beenderen.
Amphibium, n. gr. (amphibion, van amphi, z. aid., en bios, leven), of amphibie, f.,
pl. am p h lb ï ë n, eig. dieren, die op het land
en in het water kunnen leven, inz. koudbloedige longdieren, kraakbeendieren, bij ons verkeerdelijk tweeslachtige dieren geheeten ; fig.
iemand, die beurtelings twee geheel verschillende
meeningen uit, of die twee strijdige ambten ver vult ; — amphibiolíth, in pl . amphibi--

Amoretten, amorinen, amoroso,
enz., z. ond. a m o r.
Amórpha, m. pl. gr. (van a priv. en mor
phë, gedaante) vormlooze, onregelmatige gedaanten , onvormen ; — amorphie, f. vormeloos-

-

heid, wanstaltigheid; — amórph, amórphisch, adj. misvormd, vormeloos ; — amorphIsme, n . gestalteloosheid, inz. in tegenover -

stelling met de kristalliseering.
amortiseeren, barb. lat. (spr. s=z) (fr.
amortir, eig. dood maken ; van mort, dood) minder
hevig maken, de kracht der werking temperen of
matigen, smoren ; uitdelgen, voor ongeldig verklaren , aan de doode hand verkoopen; eene leening
rentevrij maken; — amortisatie (spr. tie=
tsie), f. of fr. amortissement (spr. ti-s'máy )
schuld- of rente - uitdelging, vernietiging der openbare schuld door achtereenvolgende aflossingen;
de ongeldigverklaring, inz. van waardehebbende
papieren ; het overlaten van een stuk gronds aan
de d o o d e h a n d (aan eene gemeente, kerk, enz.);
— amortissement ook : Arch. liet topsieraad
op een gebouw; het sluitsieraad van een of ander gedeelte eens bouwwerks ; — amortisa-

tie-fonds, amortisatie-kas, het fonds,
de kas, die bestemd is tot de achtereenvolgende
uitdelging der openbare schuld.
Amos of AmoZ, hebr. mapsn.: de sterke,
rustige, moedige.
Amotie, f., z. a m o v e eren.

Amour, amouretten, enz., zie onder

amor.

amoveeren, lat. (amovëre) verwijderen,
wegruimen; ontzetten, b. v. van een post of
ambt; afbreken; sloopen; — geamoveerd,
afgezet ; gesloopt, afgebroken ; — amovibel,
nw. lat. (fr. amovible) afzetbaar; — amovibiliteit, f. de afzetbaarheid; — amótie (spr.
t=ts), f. (lat. arnot^o) de wegruiming, slooping;
afzetting, ontzetting ; — amóta res, lat. Jur. ontvreemde zaken, inz. voorwerpen, die echtgenooten
of aanverwanten zich zonder recht toeëigenen.
Ampas, f. Jay. en mal. (eig. vast overblijfsel
van iets dat uitgeperst, afgetrokken of uitgekookt
Ys) afval in suiker- en indigofabrieken.
ampel, adj. (fr. ample, lat. amplus, a, um),
zie ond. amplus.
Ampeline, f. gr. (van ámpélos, f. wijnstok)
eene door overhaling met zwavelzuur en potasch
verkregen olie ter gasbereiding; — ampelurgie, f. wijnbouwkunde, wijnbergbearbeiding.
amphamphótérodiplopie, f. gr. het
dubbelzien (met beide oogen te gelijk en met ieder
oog afzonderlijk).
ampharisterisch, gr. linksch met beide

handen.

amphemérisch, adj . gr. (van amphi, z.
ald., en hémëra, dag) dagelijksch ; dagelijks terugkeerend.

Amphiarthrósis, f., gr. (vgl. a r t h r o--

olíthen, versteeningen van amphibiën of va°i
enkele gedeelten daarvan ; — amphibioloog,
m. kenner der amphibiën ; — amphibiologie, f. beschrijving der amphibiën, kennis der
amphibiën; — amphíbisch, adj . in en buiten het water levend; (verkeerdelijk) tweeslachtig.
amphiblestroïde, f. gr. (v. amphible
stron, vischnet) netvlies in 't oog ; — amphi
-blestrodi,
ontsteking van dit vlies.
Amphibole, f. gr. (v. amphibblos, dubbelzinnig, twijfelachtig) hoornblende, uit kiezelzuren
kalk, leemaarde, enz. bestaande ; — amphi--

bolle (gr. amphibolia) of amphibilogie,
fr. de vatbaarheid voor tweeërlei opvatting, de
dubbelzinnigheid; — amphibólisch, am--

phibológiseh, dubbelzinnig.
Amphibraehys, m . gr. (v. amphi, z. ald.

en brachys, kort) eene voetmaat van drie lettergrepen, waarvan alleen de middelste lang is,
terwijl de beide andere kort zijn (..- — ._- ), b. v.
genadig.
Amphibranchia, n . pl. gr. (vgl. bra nc h u s) Anat. de amandelen en de achterste.
mondholte.
Amphideum, n . gr. (amphi-déon, d. i. eig.
ombindend) Anat. de mond der baarmoeder.
Amphidiarthró sis, f. gr. (vgl. dia rt h r ó s i s) Anat. dubbele inwrichting, dubbele
gewrichtsverbinding.
amphid—Zouten, pl. Chem. verbindingen
eener basis met een zuur, die hetzelfde negatief
bestanddeel hebben (die dus dubbel-elctrish
voorkomt); bij de meeste amphid-zouten, de zuurstofzouten, is dit de zuurstof.
amphidiplopie, f, gr. dubbelzien met
beide oogen (vgl. d i p 1 o pie).
Amphigurle, f. (fr. amphigouri, van 't gr.
amphi, z. ald., en gyros, kring, cirkel, alzoo:
wat als 't ware in een cirkel rondgaat) verwarde
taal, zinnelooze woordenkraam, onsamenhangende
woorden ; — amphigurisch, adj. verward,
onzinnig.
amphikárpiseh, gr. (amphikarpos, van
karpós, vrucht ; ook de handwortel) boven en

onder de aarde vruchtgevend, dubbelvruchtdragend ; — amphikarpium, n. Chir. een om-slag of pleister op den handwortel.
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Amphikaustis, f. gr. de vrouwelijke
schaamdeelen.

Amphiktyónen, Amphíktyons, m.
pl. gr. (amphiktyónes) raad of gerechtshof van
het oude Griekenland, waarheen alle gr. staten
hunne afgevaardigden zonden, de algemeene staten van Griekenland (zoo genoemd, wil men, naar
den insteller A m p h i c t o n, doch eig. en
oorspr. zeggende : de omwonenden).
Amphilogie, f. gr. (amphilogia) tegenspraak, twist ; — amphilógiseh, adj. betwistbaar, twijfelachtig.
Amphimacer, m. gr. (amphímakros, van
amphi, z. ald., en makrós, lang) een versvoet van
drie lettergrepen, waarvan de middelste kort is,
terwijl de beide andere lang zijn, ook c r e t i c us
geheeten (----), b. v. woordenboek.
Amphimetóres, n. pl. gr. (van amphi en
métér, moeder) kinderen van twee moeders, maar
van denzelfden vader.
Amphion, m. gr. Myth. zoon van J u p it e r en A n t i o p e, koning van Thebe, een der
oudste toonkunstenaars, die door de tooverkracht
zijner lier wilde dieren en steenen, d. i. ruwe
menschen, wist te treffen.
Amphipatóres, m. pl. gr. (v. amphi en
pater, vader) kinderen van twee vaders, maar
van éene moeder.
Amphipneüma, n. gr. (vgl. p n e u m a)
Med. het moeilijke ademhalen.
amphiprostylon, n. gr. (vgl. p r o s t y1 o n) dubbele zuileningang, een tempel met vier
zuilen aan de voor- en achterzijde.
Amphiseii, pi. gr. (amphi-skioi, van skid,
schaduw) Geogr. tweeschaduwigen, menscben,
wier schaduw in het eene jaargetijde naar het
noorden en in het andere naar het zuiden valt,
en die dus tusschen de keerkringen wonen.
Amphismila, f. gr. (v. amphí, z. aid., en
smile, mes) een tweesnijdend mes, inz. tot anatomisch gebruik.
Amphitheater, n. gr. (amphi-thdátron,
vgl. amphi en t h e a t e r) bij de Grieken en Romeinen een rond of ovaal gebouw voor de schouw
hedendaags eene halfronde, trapswijs of-speln;
schuin opgaande schouwplaats voor het tooneel,
eig. h e m i t h e at er ; — amphitheatrálisch, adj. halfrond en trapswijs opgaande,
schouwburgsgewijs.
amphitomisch, adj. gr. tweesnijdend.
Amphitrite, f. gr. (eig. de omgrenzende)
Myth. de godin der zee, gemalin van Neptunus;
H. n. eene soort van zeeworm ; rolvormige waterworm, zandkoker ; — de schoot of de rug
an A m p h i t r i t e, de zee, het vlak der baren.
amphitropisch, adj. gr. zich naar beide
zijden wendend.
Amphitryon, m. gr. Myth. de zoon van
Alkaeos en gemaal van Alkméne, bij welke Zeus,
in Amphitryons afwezigheid, Herakles (Hercules)
teelde ; daarom ook voor horendrager ; ook (naar
den hoofdpersoon in een blijspel van Molière)
een gegoed en mild gastheer.
Amphora, f. lat. (van het gr. amphoreus)

AMSJIR
eene hengselkruik, groote wijnkan ; eene groote
wijnmaat bij de oude Romeinen (volgens Budwus
maakten 5 amphorae bij de Romeinen een fr. okshoofd uit ; bij de Grieken was zij kleiner ; 2 rom.
amphorae stonden gelijk met 8 grieksche, 1 amphora of quadrantal = 8 congii, of 48 sextarii, of
96 heminae, of 192 quartarii, of 384 acetabula, of
576 cyathi. Volgens den zoogenaamden farnesischen c o n g i u s in de Dresdensche antiekenverzameling, bevat de amphorae 26,985 liters) ;
ook eene venetiaansche vochtmaat.
amphoteer, adj. gr. (amphóteros, beide,
van beide zijden) Chem. indifferent, noch basisch
noch zuur of beide; — a m p h o t é r e lichamen, zulke lichamen, welke basis en zuren te
gelijk zijn.
amphoterodiplopie, f. gr. (vgl. dip 1 op i e) het dubbelzien met elk oog afzonderlijk.
amplecteeren, lat. (amplécti) omvatten;
ook : voor erkend aannemen, goedkeuren ; —
amplectief, omvattend, omarmend ; — ampléxus, m. de omvatting, omarming.
amplus, a, um, lat. wijd, ruim; aanzienlijk,
schitterend, roemrijk ; vandaar ampel (fr. ample) wijdloopig, breedvoerig; — amplissimus (superl. van amplus) hoogaanzienlijk, hoogedel; — amplitudo, f. de wijdte, omvang; inz.
(amplitudo arcus) de boogwijdte, de boog tusschen den op- en ondergang der zon, fr. amplitude, (spr. aitplitu -d') ; — amplitudo occidua,
f, lat. de ondergangsboog ; — a. ortiva, de opgangsboog — magnetische amplitude,
de boog tusschen het oost- of westpunt van het
kompas en het op- of ondergangspunt eener
ster ; — ampliatie (spr. t=ts), f. lat. (van
ampliï re, wijder maken) de uitbreiding, aanvulling ; de verschuiving der uitspraak in een
rechtsgeding ; de opheldering ; ook het afschrift
eener quitantie, enz., die tot meer zekerheid dubbel gesteld wordt, maar slechts als enkel geldt;
— ampliatief of ampliativus, m. nw.
lat. de zeer booge graad eener eigenschap (in
onderscheiding van superlativus, den hoogsten
graad) ; — amplificeeren (lat. ampli/icare)
uitbreiden, vergrooten, breeder uiteen zetten ; —
amplifietie (spr. t=ts), f. de uitbreiding van
eene gedachte, of een beeld in de redekunde.
Ampoule, f. fr. (spr. ay poel'; van 't lat.
ampulla) eene flesch, een vat; — la sainte ampoule (spr. sèht'anpoel'), het miraculeus olie
te Rheims, waaruit de fr. koningen ge--fleschj
zalfd werden (in 1793 door den volksvertegenwoordiger Ruhl verbrijzeld); — ampoules, pl.
(spr. aaspoel') blazen of blaren ; ook zoutelooze
woordenpraal ; — style ampoulé, in. (spr. stiel' anpoulé), gezwollen, hoogdravende stijl.
Ampoulette, f. fr. (spr. anpoelétt' vgl.
a m p o u 1 e) het houten zundpijpje eener bom, de
houten zundgatnagel ; Mar. de scheepszandlooper.
amputeeren, lat. (amputare) een lid afzetten, afsnijden ; — amputatie (spr. tie=
tsie), f. de afzetting van een lichaamsdeel
Amsjir, m. turk. de 6de maand van den
turkschen kalender.
;

;

AMULET
Amulet, f. (lat. amulèturn, van het arab.
Namala, dragen, of van hamail, behoedmiddel ;
v. a. van het lat. amoliri, verwijderen) een voorbehoedmiddel des bijgeloofs tegen ziekten, tooverij, enz., bestaande uit een plaatje of penning
met figuren of spreuken, uit stukjes steen, dier tanden, vruchtkernen, reliquiën van heiligen, enz.,
die men hetzij om den hals hangt of bij zich draagt.
Amurea, f. lat. overblijfsel der uitgeperste
olijven, oliedroesem ; Med. hevige afgang.

amusabel, amusant, amusement,
enz., z. ond. amuseeren.
amuseeren, fr. (spr. s=z) (van 't oud-fr.
maser, ledig zijn, musard, een lediglooper, verwant met het hoogd. masse, ledige tijd, oud
muozon, vrij van arbeid zijn), vermaken,-hogd.
verlustigen, den tijd aangenaam doorbrengen of
verdrijven, beuzelen ; ook onnoodig ophouden, om
den tuin leiden; — amusá,bel, (fr. amusable)
vermaakbaar, voor vervroolijking vatbaar; —
amusant, (fr. amusant, spr. —zdn), onderhoudend, vermakelijk, tijdkortend; — amusement, n., fr. amusement, (spr. amuz'má) verlusting, uitspanning, vermaak; Muz.
een klein, aardig muziekstuk ; — amusétte,
f. speelgoed, kleine uitspanning; ook eene soort
van oud veldgeschut van klein kaliber.
amicssis, f, lat. het richtsnoer ; ad amicssim,
naar het richtsnoer of den regel, ordelijk, nauwkeurig.
Amygdaline, f. gr. (v. amygdálé, amandel) Chem. de amandelstof, door Robiquet en Boutrons-Charlard in de bittere amandelen gevonden;
amygdalinisch, adj. daarop betrekkelijk,
met amandelen vermengd ; — amygdalinezuur, n. (lat. acidum amygdalinicum) amandelstofzuur ; -- amygdalith, liever amygdalolith, m. de amandelsteen; — amygdalolitis, f. gr. amandelklierontsteking.
amyktisch, adj. gr. sterk aangrijpend, opwekkend.
AmI1on, gr., of Amilum, lat. n. ook
amidon en a m i d a m, naar 't fr. amidon, mid.
lat. amidonum, amidum), zetmeelwit, stijfsel ;
— amylaeéa, pl. zetmeelhoudende geneesmiddelen ; — amyleen, n. Chem. eene uit foezelolie van aardappelbrandewijn verkregen geest
vloeistof van slaapwekkende kracht, evenals-rijke
chloroform ; — amyl, n. foezelolie, eene grond
-stofvan
zetmeel.
amyntiseh, adj. gr. (van amynein, afweren,
afwenden) beschermend, sterkend; — amynteria, n. pl. verdedingsmiddelen, wapens ; Med.
beschermende middelen.
amyxie, f. gr. (v. mkos, slijm) Med. gebrek
aan slijm.
an—, gr. in samenstellingen vóor eene vokaal
1) z. v. a. alpha privativum, zie a-; 2) voor a n a,
z. ald.
ana, gr. voorz.. aan, op ; in samenstellingen,
waarbij het vóor eene klinkletter an— wordt : op,
opwaarts ; inz. echter herhaling of omvorming,
opheffing, terugkeer of terugneming aanduidend,
z. v. a. weder-, terug-, om- ; — ana (op recepten)
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evenveel, van het eene zooveel als van het andere
(afgek. a. a.)
ana, pi. (v. 't lat. suffix -anus, a, um), is, als
uitgang met een eigennaam verbonden, de titel
van verzamelingen van anekdoten, uitspraken,
geestige invallen en allerlei berichten, die betrekking hebben tot den vooropgeplaatsten eigennaam,
b. v. Scaligerana, Voltairiana, Pari
-sian,ez.
AnabaptIst, m. (vgl. baptist) weder
mennoniet; — ana--doper,h z.
baptistiseh, adj. op de wijze der wederdoopers ; -- anabaptisme, n. de leer der weder
-dopers,h l.
Anabasis, f. gr. (van ana-bainein, opwaarts
gaan, opstijgen) de opstijging, terugkeering (van
eene vlakte naar eene hoogere streek of van de
zee naar 't binnenland, inz. Xenophons verhaal
van den veldtocht des jongeren Cyrus tegen zijn
broeder); Med. het klimmen b. v. der koorts ; ook
eene redek. figuur, waardoor men eene zaak allengs uitbreidt ; Muz. een rij van opklimmende
tonen ; — anabátische koorts, eene alledaagsche, aanhoudende koorts; — anabaton,
n. de verhevenheid voor het altaar in de gr.
kerken.
Anabéxis, f. gr. (vgl. b e xi s) Med. het
opbrengen en uitwerpen door hoesten ; — anabólé, f. het op-, uitwerpen, braken.
anabroehesis, f. gr. opslurping van etter.
Anabrochísme, n. gr. de omstrikking ;
Chin. de nu niet meer gebruikelijke handelwijze,
volgens welke men door een omgeslagen draad
de binnenwaarts gerichte ooghaartjes uittrok;
de afbinding van een uitwas.
Anabrosis, f. gr. het wegknagen van een
lichaamsdeel door scherpe vochten.
Anacárdie—boom, (nw. lat. anacardium,
van 't gr. and, en kardia, hart, wegens de hartvormige vrucht) of acajou, m. (spr. akazj óé)
de olifantsluisboom, in Amerika en Oost-Indië.
De in de apotheken gebruikte vruchten dezes
booms heeten acajou -noten of inlandsche olifantsluizen.
Ana3epha1 eósis, f. gr., z. v. a. r e c apitulatie, z. ald.
Anachoreet, m. gr. (van anachórein, terugwijken) eig. een teruggetredene ; een kluizenaar, heremiet, bosch-, spelonkbewoner; — anaehorétiseh, adj. als een kluizenaar.
Anaehrémpsis, f. gr. Med. hetzelfde als
anabexis (z, a.)
Anachronisme, n. gr. (van anachronídzein, in een anderen tijd verplaatsen, van chrónos,
tijd) een misslag tegen de tijdrekening, tijddwaling, tijdverplaatsing ; — anachronistisch,
adj. tegen den tijd zondigend, met den tijd
strijdig.
Anaeónda, zie anakonda; — anacyc1—, zie anakykl—.
Anadeem, m. gr. (anádema, n., van anadein, op -, ombinden) een hoofd- of haarband der
koninginnen.
Anadiplósis, f. gr. (van ana-diploen, we-
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der verdubbelen ; vgl. di p 1 o s is) Log. verdub- een anagram ; — anagrammatist, m. i-àbeling, eene figuur, waardoor de volgende zin ker van anagrammen ; — anagraaf, f. gr.
begint gelijk de voorgaande eindigt ; ook Med. de een verkeerdschrijver, een werktuig, dat voor
verdubbeling der aanvallen bij koortsziekten.
den afdruk verkeerd schrijft; — anagraphe,
A.nadósis, f. gr. Med. de verdeeling inz. f., z. v. a. recept.
der voedingssappen, door het geheele. lichaam,
Anágros of a n é g r a s, m. graanmaat in
vertering.
Spanje, Portugal, Brazilië en de Z.amerik. vrijan .drome, f. gr. loop (van pijn) van onderen staten, ongeveer overeenkomende met 3- liter.
naar boven, opstijgen van bloed naar het hoofd.
Anakampteriën, f. pi. gr. (van anakámpAnadyomene, f. gr. (van ana-dein, op- tein, op-, terug-, ombuigen of -wenden) verblijfduiken) Myth. de uit zee opgestegene, een bijnaam
plaatsen voor armen, vervolgden, enz. bij de kervan Venus, met betrekking tot hare geboorte.
ken ; — anakamptiek, f., z. v. a. kat o pAneedia, f, gr. (an-aídeia, van aidós, schaam
t r i e k ; ook de leer van de terugkaatsing des
-te)
schaamteloosheid, onbeschaamdheid.
geluids ; — anakámptisch, adj. teruggeboAnemie, t. gr (an-aimia, van het ontken
gen, terugkaatsend, terugstralend (ten deele, z.
an- en Mime, bloed, verkeerdelijk a n w--ned
v. a. katoptrisch); — anakámptos,
m o s i s) Med. de bloedeloosheid, het bloedge- Muz. een rij van afdalende tonen.
brek ; — antematóse, f. ontbrekende of te
anakara, f. gr. keteltrom.
zwakke bloedbereiding ; — ancematurgie
Anakathársis, f. gr. (vgl. k at h a r s i s)
(onjuist ahaematurgie) de leer van de niet-bloe- Med. de lichaamszuivering naar boven, het uit
dige kunstbewerkingen.
uitbraken ; — anakatháxtische-hoestn,
Anaeresis, f. gr. (anairësis, van an-airëïn, middelen, braakmiddelen.
opheffen) Log. de wederlegging van hetgeen de
Anakephaleeósis, f. gr., z. a n a e e p hategenpartij heeft bewezen.
1 n o s is.
Anesthesie, f. gr. (van an- priv. en ais
Anakláze of anaklásis, f. gr. (van anazie w s t h e si s) de gevoelloosheid.
-thësi,
kliin, terugbreken of buigen) straalbreking ; omAnaatia (spr. t=ts), f. gr. (an-aitia, v. 't ont- buiging van een lid naar buiten ; — anaklaskennende an- en aitiaa schuld) de onschuld (als tiek, z. di o p t r ie k; — anaklastische
godin).
lijnen, schijnbare krommingen of brekingen der
anagallis, f. gr. Bot. basterdmuur, guichel- lichamen (zooals van een stok in het water), door
heil (een veldbloempje).
de straalbreking teweeggebracht.
Anaglyphen of anaglypten, f. pl. gr.
Anakleteriën, f. pl. gr. (anakletéria, van
(anáglypha en anáglypta; vgl. glyph, g 1 y p- ana-kalëin, oproepen, benoemen) aanstellingsfeest i e k, enz.) half verheven beeldwerk ; — ana- ten, inz. de feestelijkheden bij eene troonsbestijglyptiek, f. de kunst om - gedreven beeldwerk ging of eene kroning.
te maken.
anáklisis, f. gr. (van klinein, leunen) het
Anagnósma, n., pi. anagnósmáta, leunen op den rug (de ligging van een zieke) .
gr. (ana-ginoskein, weder erkennen ; lezen, voorAnakoinósis, f. gr. (van anákoinoen, melezen) stukken ter voorlezing; — anagnóstes,
dedeelen) Log. het gemeenschappelijk overleg, de
anagnósticus, beraadslaging, afspraak.
m. een voorlezer aan tafel
een tragisch dichter, die zijne stukken alleen op
Anakolléma, n. gr. (van ana-kolken, aan
voorlezing berekend heeft.
kleefmiddelen op wonden.
-lijmen)Chr.
Anagóge, f. gr. (van an-ágein, opwaarts,
Anakoloeth, n. (gr. an-akóloethon, van
terugvoeren) het op- of terugkomen ; het terug
't lat. privatieve an- en akoloethe ïn, volgen) het
iets meer algemeens of geestelijke, inz.-voernp
onsamenhangende ; ook z. v. a. anakoloede zinnebeeldige bijbelverklaring ; Med. het bloed- thie, f. (gr. an- akoloethia) een onbehoorlijke
braken, de bloedhoest ; — aasagogie, f. de hart- zinbouw, gebrek aan samenhang; — anakOverheffing tot God, tot afgetrokken bespiegeling ; loethisch, adj. onsamenhangend.
zielsverrukking; — anagógiseh, adj. geestAnakonehylisme, n. gr. het gorgelen.
verheffend, een hoogeren zin aan de letterlijke
Anakónda, f. (ceylonsch) de afgodslang,
beteekenis gevend ; geheimzinnig.
reuzenslang.
Anagram, n. gr. (anágram1rna, van anagrdanakreóntisch, naar de manier van den
phein, opschrijven ; omschrijven) de letterverzet
gr. lierdichter A n a k r ë o n: aanvallig, liefelijk,
letterkeer, een wisselwoord, b. v. n e g e r-ting,
teeder, los; —anakreontische versmaat,
en regen, kurk en kruk ; ook in 't alge- drie trochwën (— -- --- — --) met willekeurige
meen de verplaatsing der letters van een naam anakroesis.
of van meer woorden, zoodat zij den of meer
Anakroesis, f. gr. (van ana- króëein, op-,
nieuwe woorden en gevolglijk een anderen zin
terugstooten of slaan) het ophouden, terugstooopleveren ; zoo b. v. laat men Jezus op de vraag ten ; voorslag der voetmaat van sommige vers
opslag bij het aangeven der maat in-sorten;
van Pilatus : quid est veritas ? anagrammatisch
antwoorden : est vir qui adest; zoo heeft men
de muziek.
Anaktésis, f. gr. (anákte sis) het herkrijRévolution francaise, omgezet tot un Corse la
fanira en la France vent son roi anagram- gen, inz. der krachten, genezing, aansterking.
matisch, adj. in den vorm, op de wijze van
Anakykleónten, pl. gr. (v. ana-kykléin,
; —

;
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in een kring omdrijven) kwakzalvers ; -- anakykliseh vers, een vers, dat men kan omkeeren en van achteren naar voren lezen.
Analdie, f. gr. (v. áldein, aldainein, laten
gedijen of groeien) het wegblijven van den wasdom, stremming in den groei.
Analékten, n. pl. gr. (análelcta, van analégein, opzamelen, bijeenlezen), of lat. analecta, n. pl. bijeenverzamelde stukken van
schrijvers, uittreksels, bloemlezing, uitgelezen
fragmenten ; — analéetor, m. bloemlezer.
Analémma, n. gr. (análemm.a, van analambánein, opnemen, -oprichten, enz.) eig. de opheffing, oprichting; voorstelling van den hemel
vlak van den meridiaan, orthogra--bolpet
phische projectie ; inz. de dierenriem of zodiak
op zonnewijzers ; ook eene bijzondere soort van
astrolabium ; — analemmátisch, adj. den
dierenriem betreffend; — analépsis, f. gr.
Med. de herstelling der krachten na eene ziekte,
cie genezing; — anal ptiseh, adj. herstel
verkwikkend, versterkend ; — analep--lend,
tika, n. pl. versterkende, opwekkende middelen.
Analgesie of Analgie, f. g. (analgesia,
v. an-algës, pijnloos, van 't privatieve an- en
álgos, pijn) de pijnloosheid, ongevoeligheid voor
smartelijke indrukken.
analoog of analógisch, adj. (gr. análógos, on, v. lógos, rede, verhouding, enz.) eig.
overeenkomstig de rede ; gelijkvormig, overeen
evenmatig, passend; — analogon,-stemnd,
H. iets overeenkomstigs, de regel der overeenstemming ; — analógon ratiónis, lat. het met
de rede overeenkomstige; — analogie, f. gr.
(analogia) overeenkomst, gelijkvormigheid; vaak
ook gelijkvormigheidsregel, taalovereenstemming
enz. ; — analogia fidéi, lat. de geloofsgelijkvormigheid, de overeenstemming eener stelling met
de gronden der H. Schrft ; — an. juris, lat.
de overeenstemming eener stelling met de gronden van het recht ; — analogiseeren, (spr.
s=z), vergelijken ; overeenstemming zoeken of
teweegbrengen ; — analogísme, n. het gelijkvormigheidsbewijs; de sluitrede uit de leer
der overeenstemming; — analogist, m. Kmt.
dikwijls verkeerd gebezigd voor an e k 1 o g i s t,
z. ald.
Analogium, n. mid. lat. (gr. analogion,
V. analégein, lezen, voorlezen) de lessenaar, koor
gr. kerk.
-lesnar,id
analogiseeren, analogon-rationis, z. ond.
analoog.
Analphabétus. m. gr. (van het ontkenrende an- en a 1 p h a b e t, z. ald.) een onkundige in het lezen en schrijven, z. v. a. i 11 it
t eratus.
Anal-2sis of analyse, f. gr. (v. analyein,
oplossen) de ontbinding, ontleding, uiteenzetting
van het geheel in deelen, terugtred van het
samengestelde tot het enkele, van de uitwerkingen tot de oorzaken, om het gezochte onbekende te vinden ; ontwikkeling van een begrip ; -- mathematische analysis, de
letterrekening in den ruimsten zin des woords ;
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— analysis diophantéa, de oplossing van
onbepaalde voorstellen in de leer der grootheden, dus genoemd naar den Griek Diophantes ;
— analysis fiinitorum, oplossing van het eindige;
analysis infinitórum, oplossing v. h. oneindige;
— analyseeren (spr. s=z), (fr. analyser), oplossen, ontbinden, ontwikkelen, ophelderen ; —
analytisch, adj. oplossend, ontbindend, enz.,
het tegengestelde van s y n t h é t i s c h, b. v.
analytische methode, de leerwijze, waarbij men van de te bewijzen stellingen tot de
gronden overgaat ; — analytiek, f. de ontbindingsleer der verstandswerkingen ; -- analyticus, n. een oplossend, ontbindend schei
wijsgeer, enz., een kenner en uitoefe--kundige,
naar der wiskundige analysis.
Anamartesïe (spr. s=z), f. gr. (an-ainartesia, van 't privatieve an- en ha7nartánein, feilen, zondigen) de onfeilbaarheid, feilloosheid, de
onzondigheid, onschuld, vrijheid van dwaling en
zonde.
Anamn®sis, f. gr. (anámnësis, v. anamimneskein, weder te binnen brengen) de herinnering, eene log. figuur, door welke men aanvoert,
wat men veinst vergeten te hebben ; — anamnestiek, f. de herinnerings- of geheugenkunst ;
— anamnéstisch, adj. tot de herinnering
behoorde; — anamnestische middelen,
Med. geheugensterkende middelen ; — a n a mn e s t ï s c h e t e e k e n s, terugwijzende teekens,
terugwijzers.
Anamorphóse (spr. s=z), f. gr. (anamdrphósis vgl. morphosis) de omvorming,
gedaanteverandering; een drog- of schijnbeeld;
de kunst om voorwerpen zoo te teekenen, dat
zij alleen op eenen afstand gezien hunne ver
gedaante hebben of zich, hoewel wan--eischt
staltig voor het oog, in eenen cylinderspiegel
regelmatig en overeenstemmend vertoonen ; —
dioptrische a., die door straalbreking, optische
a., die door beschouwing onder een schuinen hoek,
katoptrische a., die door spiegeling regelmatig
schijnen ; — anamórphiseh en anamorphótiseh, adj. vervormd, verkeerd.
Ananas, f. maleisch (nánas of ananas) koningsappel, eene Z.amerik. plant en hare voor
vrucht, die ook in Europa gedijt. -treflijk
Anandrie, f. gr. (van het privatieve anen anër, genit. andros, man.) de onmannelijkheid, minneloosheid, verwijfdheid, onmanbaarheid — anándrisch, adj. Bot. zonder meeldraden.
Ananec sis, f. gr. (ananéô sis), vernieuwing,
verjonging.
Ananias, hebr. mansn. (gr. Ananias, hebr.
Ananjáh) genadegift des Heeren, Godlof.
Anankophagie, f. gr. (anankophagía, v.
andnkë, dwang, en phagëïn, eten) dwangspijs,
voorgeschreven eten, inz. der athleten.
Anantapodoton, n. (gr. v. 't ontkennende an- en antapodóton, tegenstellende zin of
in het algemeen tegenstelling) redek. eene figuur,
waarbij de tegenstelling bij den nazin ontbreekt.
anánthisch, gr. (anán-thës, van 't out;
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kennende an- en ánthos, bloesem) adj. Bot. bloesemloos, niet bloeiend.
Anapaest, m. gr. (anápaistos, eig. teruggeslagen, van ana paiein, terugslaan) de opspringer, wederslag, een versvoet van twee korte
en eene lange lettergreep (-. - ---), b. v. b eg ei e i d (ook anti-d a k t y l u s of omgekeerde
daktylus geheeten) .
Anapetïe, f. gr. (van anapetès, uitgezet,
uitgedijd) Med. de vaatverwijding.
Anaphïe, f. gr. (van het privatieve anen hap/te, gevoel) Med. gevoelloosheid, verminderde prikkelbaarheid der huid.

Anaphlasme, n. z. 0 n a n i e.
Anaphonésis, f. gr. (van ana phónéin,
op-, uitroepen) de uitroep ; Med. het schreeuwen, de schreeuwkuur, de oefening en sterking
der longen door luid spreken en zingen.
Anaphora, f. gr. (van anaphérein, opbrengen, ophalen ; terugvoeren, enz.) de terugvoering ; Log. de herhaling, waardoor vele zin
versregels met dezelfde woorden be--delnof
ginnen ; Med. het opbrengen, uitwerpen door
hoesten of braken ; het aanzetten, aanwassen
bij ledematen ; — anaphorïseus, m . gr. Med.
de bloedhoest, het bloedspuwen, de bloedspuwer.
Anaphrodisie (spr. s=z), f. gr. (van het
ontkennende an- e n A p h r o d i t e, enz. z. aid.)
gebrek aan geslachtsdrift ; — anaphrodiet,
m. een tot de voortteling ongeschikt persoon;
-- anaphroditiseh, adj. ongeschikt tot
voortteling.
Anaplapis, f. gr (van ana plássein, omvormen), Med. de omvorming, de herzetting van
gebroken ledematen ; vastwording, bevestiging
eener beenbreuk ; — anaplastiek, f . de kunst
der beenderzetting; — anaplastische mid-delen, daartoe dienende middelen.
Anaplerósis, f. gr. (van ana plèroen, aan
wederaanvulling, herstelling van ver -vulen)d
aangroeien-lorengaichmsdl,b.vet
van het vleesch, de aanzetting van een kunst
; — anaplerótiseh, adj. den aangroei-lid
bevorderend ; — anaplerotika,, n. pl. aanvullende, vleeschmakende middelen.
Anap1é sis, f. gr. (van ana plein, boven
drijven ; fig. losgaan) Med. het los worden van
ziekelijk aangedane beenderen, tanden.
Anapnéusis, f. gr. (van ana pnein, adem
ademhalen ; — anapnóïka-halen)Md.t
of anapnóïsehe middelen, middelen, die
bet ademhalen bevorderen.
Anaproseliet (spr . s=z), m. gr. (vgl. p r o.s e 1 i e t) een wederbekeerde, wedergewonnene.

Anapsyxis, f. gr. (van ana ps^chein, aan ademen, verfrisschen) Med. de afkoeling des li
chaams ; het lichten van het verband.
Anapt^ sis, f. gr. (van ana ptyein, uitspuwen) het uitspuwen, ophoesten.
Anarchie, f. gr. (an-archia, van 't privatieve an- en arché, heerschappij) de regeering¶oosheid; wanorde, onhandigheid, wettelooze staat;
— anárehiseh, adj . wetteloos, onhandig ; —
anarchist, m. een wettelooze, teugellooze.

-
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Anaristésis, f. gr. (van 't privatieve anen aristiin, ontbijten) de onthouding van het
ontbijt, het nuchterblijven.
Anarmonie, f. gr. (v. 't ontkennende anen harmonia, vgl. harmonie) Muz. de wanklank,
de wanluidende verbinding der tonen, z. v. a.
d i s h a r m o n i e.
Anarrhoea, f. gr. (anárrhoía ; van anarrhèin, op-, terugvloeien) Med. het opstijgen der
vochten, inz. des bloeds naar de bovenste dealen.
Anárthros, m. gr. (van het privatieve anen árthron, lid) eigenlijk een lid- of gewricht
een mensch, die zoo vet is, dat men d^3-loze;
gewrichten niet meer onderkent ; — anár-thrisch, adj. gewrichtloos.
Anasárka, n . (v. 't gr. aná en sari, vleesei)
Med. huidwaterzucht.
Anaskéué, f. gr. (eig. het wegschaffen)
Log. het wederleggen der gronden.

Anaspadie, f. (van 't gr. ana span, naar
-

boven trekken) Med. opening der pisbuis aan
't bovendeel van het lid — anaspasis, gr.
en anaspasmie, f. het op- of samentrekken;
Med. de samentrekking der maag, maagkramp.
anastáltisch, adj. gr. (van ana-stéllein,
terugdrijven, ophouden, stuiten) terugdrijvend,
stuitend ; samentrekkend, stelpend, opdrogend;
— anastaltïsche middelen, of anastaltika, n. pl. bloedstillende middelen.
Anastasis, f. gr. (van anistemi, opstaan)
het opstaan, de opstanding ; Med. het opstaan
uit den slaap, uit den dood, enz. ; de genezing,
vgl. reconvalescentie; — anastátiseh,
adj. afleidend; — anastatïsche nadruk,
de nieuwe uitvinding der heeren Glyn en Appel,
volgens welke men een onbepaald getal afdrukken of fac-simile's kan leveren van elk gedrukt
stuk en van de meest ingewikkelde teekening;
— Anastasia, f. Anastasius, m. gr. vrouwen- en mansnaam : de wederopgestane, de uit
den dood verrezene ; — Anastatica, f. Bot.
roos van Jericho.
Anastcechiósis, f. gr. (v. stoichëion,
grondbestanddeel) de oplossing, ontbinding van
vaste lichamen in hunne grondstolen.
Anastomósis, f. gr. (van ana-stómoen,
tot eenen mond openen of in eenen mond samentrekken, van stoma, mond) Med. de samenloopende inmonding, vertakking of verbinding en
uitstorting der aderen en andere buizen, ook
der zenuwen in het lichaam ; ook de ziekelijke
verwijding van de uiterste dealen der bloedvaat wanden ; — anastomotika, n. pl. of an.a;

stomotisehe middelen, middelen ter
opening van verstopte monden, oplossende, afvoerende, zweet- en pisdrijvende middelen ; —
anastomoseeren (spr. s=z), met de openingen samenkomen, ineenloopen, zich met de
uiteinden vereenigen.
Anastróphe, f . gr. (van ana-stréphein, omwenden) omkeering der woorden, woordverplaatsing bij wijze van dichterlijke vrijheid ; Med. omkeering der baarmoeder of der pisblaas.
Anatásis, f. gr. (van ana-teinein, uittrek-
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ken, uitzetten) uitstrekking, uitzetting, z. V. a.
extensie.
Anathéma en anathéma of anatheem, n. gr. (van ana-tithénai, op- of tentoonstellen), eig. het tentoonstellen ; het tentoongestelde, inz. wijdingsgeschenken in tempels ; later
bijbelsch en bij de kerkvaders : iemand, die openlijk aan schande en vloek werd prijsgegeven ; de
banvloek, kerkban, banbliksem; — anathëma esto,
hij zij vervloekt ; — anathematiseeren,
(spr. s=z) vervloeken, verwenschen, van de kerk
uitsluiten, in den ban doen.
-gemnschap
Anathrépsis, f. gr. (van ana-thrépein, opvoeden, door voeding versterken) Med. de vernieuwde voeding, de herstelling.
Anathymiasis, f. gr. (van ana-thymián,
opdampen) het verdampen, tipdampen, opwel
; — anathymisch, adj. opdampend, op--len
wellend.
anatiden, pl. lat. (van arras, gen. anatis,
eend) eendachtige vogels.
Anatocísme, n. gr. (van ana-tokidzein,
weder op rente zetten) de rente- of interestwoeker, rente van rente; ook de conversie der renten in kapitaal.
Anatolia, gr. (van anatólé, opgang, inz.
der zon) vrouwennaam : de ochtendzonnige, de
oostersche, morgenlandsche ; — anatóliseh,
adj. oostelijk, morgenlandsch.
Anatoom, anatomicus of anatomist, m. gr. (anatomikós, van ana-témnein, op-,
door-, vaneensnijden; anatómè, het vaneensnijden, ontleden), een ontleder, inz. van het menschelijk lichaam ; een kenner der ontleedkunde;
— anatomie, f. de ontleding; de ontleedkunst;
de kunst van werktuiglijk de verschillende weef
sels vaneen te scheiden en af te zonderen ; de
studie van de organische levensvoorwaarden ; ook
het gebouw, waar de ontledingen der lijken plaats
hebben, de snijkamer, ontleedkamer; — anatomiseeren (spr. s=z), ontleden, de samenstellende deelen van een lichaam afzonderen ; ook
een boek, geschrift, enz. in al zijne deelen onderzoeken, de samenstelling daarvan nauwkeurig nagaan ; — anatómisch, adj. ontledend ; ontleedkundig;— anatomische prwparáten,
dierlijke lichamen of lichaamsdeelen, zoodanig
toebereid, dat zij niet tot verrotting overgaan en
onbedorven bewaard kunnen worden.
Anatopísmen, n. pl. gr. (van tópos, oord,
plaats) verwisselingen der ruimten of plaatsen.
Anatrësis of anatrése, f. gr. (van anatrán, doorboren) Chir. de doorboring, panboring
(vgl. trepanatie).
Anatrípsis, f. gr. (van ana-tribein, opwrijven) Med. het wrijven of wasschen der lichaamsdeelen ter opwekking van de gezonken krachten ; de verbrijzeling van eenen gal-, blaas- of
niersteen; het jeuken der huid; — anatripsologie, f.de leer van het inwrijven der geneesmiddelen ; verhandeling over de inwrgvingen ; —
anatriptika,_ n. pl. of anatríptische
middelen, inwrijfmiddelen.
Anatrópe, f. gr. (van ana-trépein, omkeer,
.
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omwending) Log. wederlegging door eenvoudige
ontkenning; de omkeering van een voorstel; Med.
de omkeering der maag, geweldige braking.
anatta of anotto, n., z. orlean.
A naudie, f. gr. (an-audia, van 't privatieve
an- en audè, stem) stomheid, stemmeloosheid,.
hooge graad van heeschheid.
anceps, lat. dubbel, dubbelzinnig; — syllába
anceps, Gram. eene lettergreep, die men zoowel
voor kort als lang kan nemen.
Anchilops, gr. (van anchi, bij nabij, en
óps, oog) Med. een ooghoekgezwel voor af ter
zijde van den traanzak ; gaat dit tot ettering over,
dan heet het oe c h i l o p s.
Anchises, m., z. ond. n e i s.
anch' io (sono pittóre), ital. ook ik (ben een.
schilder) .
Anehone. f. gr. (anchónë, van dnchein, vernauwen, toesnoeren) Med. keelvernauwing.
Anchovis, z. ansjovis.
Anchüsa, f. gr. Bot. ossetong, een pronkgewas; — anchusine, f. Chem. anchusa- of
alkannarood, de roode verfstof van Anchusa
,

tinctoria.

Anehylósis beter ankylósis, z. aid.
ancien, fr. (spr. ahsièia; mid. lat. antianus, gevormd van 't lat. ante, voor ; vandaar in oud-engelsch nog antient) oud, voormalig, langdurend,
wat sedert lang bestaat of duurt ; — ancien régime, z. regime onder regeeren; — an-cienneté of ancienniteit, f. de voorrang
in jaren, de dienst- of ambtsouderdom, de opvolging naar de dienstjaren.
aneil.e, n. lat. heilig (van den hemel gevallen) schild bij de oude Romeinen, onderpand van
het bestaan van Rome.
ancóra, it. (= fr. encore) nog eens, andermaal,
herhaald ! z. v. a. da capo.
Ancrage, f. fr. (spr. an-krd-zj') Mar. do
ankergrond.
Anctër of anktér, m. gr. (van aínchein,,
vernauwen, toesnoeren) eig. gesp. haak ; Chir.
eene hechtpleister tot samentrekking van gapende
wonden ; — aneteriásme, n. hechting, samenvoeging door hechtpleisters ; Ook z. v. a. i n-fibulatie.
ancyloeeras, f. gr. (eig. kromhoren) eenes
soort versteende schelpen.
ancyloglosse, z. anky1og1osse.
And., afkorting van a n d a n t e.
Andabaat, m. lat. (andabuta), p1. andabáten, blindvechters eene soort van kampvechters, die te paard met geblinddoekte oogen
kampten.
Andalouserie, f. fr. sentimenteel lied (dat
van spaansche ridders en schoonen handelt).
Andalusiet, n. Miner. een kalkachtige:
kleikiezel in Andaluzië.
andaménto, m. it. (van andáre, gaan) eig. gang;
Muz. een gedeelte van eene fuge ; — andante, eig.
gaande, stapvoets ; niet te schielijk, gematigd ; —
andantaménte, onafgebroken, in eens door ; — andante cantabile, zangerige of melodierijke andante;
— andgntzno, eenigszins langzaam.
-
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Andarini, m. pl. it. langwerpig ronde knoedels, ter grootte van Bene erwt.
Andes of Anden, pl. (v. 't peruv. anti,
het oosten) Geogr. het hoofdgebergte in Z.Amerika, z. V. a. C o r dill e r a s; — an desist,
n. eene steensoort van de groep der veldspaathsteenen, veelvuldig op de Andes voorkomende.
Andreas, gr. (van 't gr. andreTos, mannelijk), Andries, mansn.: de mannelijke, stoute,
sterke ; — Andreas-kruis of Sint Andries-kruis, een kruis met schuin geplaatste
balken (X), zoo geheeten naar den, vorm, dien,
volgens de overlevering, het kruis had, waarop
de Apostel Andreas den marteldood is gestorven;
— Andreas-munten, f. pl. munten met
het beeld van St. Andreas ; — Andreasorde, f. eene russische orde, in 1498 door Peter
den Groote gesticht.
Andriénne, f. fr. (spr. andr—; eig. het
meisje van Andros, titel van een bekend blijspel
van Terentius, door welks opvoering in 1704 zulke
kleederen mode werden) een lang vrouwenkleed,
sleepkleed.
Andrieskruis (Sint-), zie onder Andreas.
Androcephaloide of Androkephaloide, m. gr. (van anér, genit. andrós, man,
mensch) een steen van de gedaante eens mansboofds of ander lichaamsdeel; — androgene,
f. menschenschepping, inz. de schepping van den
eersten man; — androgynus, m. een manwijf,
tweeslachtig wezen ; een verwijfde man ; — androgynie, f. de vorming van h e r m a p h r od i e t e n (z. a.) — androide, f. eene kunstige,
beweeglijke menschengestalte, draadpop, ook z.
v. a. automaat ; — androidiseh, idj . naar
den man of - den mensch gelijkende ; — androlepsIe, f. het nemen van gijzelaars als waarborgen ; — androlith, m. een versteend menschengeraamte ; — Andromachus, Andromache, mans- en vr. naam : de met mannen strijdende; — andromanie, f. de ontembare zucht van sommige vrouwen voor de mannen, mansdolheid, z. v. a. n y m p h o m a n i e.
Andromeda, f. gr. Myth. dochter van koning Cepheus en van Cassiopda, en gemalin van Perseus, die haar verloste van de
rots, waaraan zij gehecht was ; een noordelijk
gesternte ; een plantengeslacht.
Androphaag, m. gr. (van anér, genit. andros, man, mensch, en phagë n, eten) menscheneter, z. v. a. a nthropophaag; — andrOphóbiseh, adj. schuw voor mannen, mannen schuw; — androphobie, f. de mannenschuwheid ; — androtomie, f. de ontleding van het
menschelijk lichaam, de menschenontleding.
Anate, afkorting van a n d a n t e.
aneantisseeren, fr. (anéantir, van néant,
niets, en dit van 't lat. nec ens) tot niets maken,
vernietigen, te niet doen, verdelgen, verwoesten;
— anéantissement, n. (spr. anéanti-s'máñ)
de vernietiging.
Anse, f. fr. (van áne, ezel) eig. ezelslast ;

ANEPITHYMIE
eene oude lyonsche wijnmaat ; — anerie, f.
lompheid, ezelsstreek.
Anegertiek, f. gr. (v. an-egéirein, opwekken, de kunst om schijndooden op te wekken..
Antigras, z. anagros.
Aneiléma en aneilésis, ook aniléma,,
f. gr. (van an-eilein, opwikkelen) Med. de opstop
-pingva
winden in de darmen ; buikpijn.
Anekdota, n. pl. gr. (van 't priv. an, en
ékdóton, uitgegeven) nog niet of thans voor de
eerste maal uitgegeven oude schriften, z. v. a. in
't lat. in e dit a;— anekdóte, f. (fr. anecdote) eig. eene nog onbekende, nieuwe, gemeen-lijk kleine of korte geschiedenis, gedenkwaardigheid; historische trek, levensbijzonderheid, kort
en geestig verteld voorval.
Aneklogíst, m. gr. (an-eklógistos) hij, die
geen rekening behoeft af te leggen.
aneléktriseh, gr. niet-elektrisch, (z. e 1 e k-trisch.
A'nemobarometer, m. gr. (van ánëmos,.
wind) m. gr. een windkrachtmeter, werktuig om
de kracht van den wind af te meten, in 1782 door
Wilke uitgevonden ; — anemobaat, m. luchtspringer, koordedanser ; — anemochórde, f.
gr. een van de aeoolsharp verschillend windsnarenspel, door S c h n e 11 in 1789 uitgevonden ; —
anemograaf, m. windbeschrijver; — anemo(metro)graaf, f. windschrijver, een werktuig, dat zelve de richting van den wind op
een blad aanteekent ; — anemographie, f.
de windbeschrijving ; — anemologie, f. de
windleer, windkunde ; — a neurometer, m..
een windmeter; — anemometrïe, f. de wind-meetkunst ; — anemometograaf, f. wind-schrijver, een werktuig, dat de verandering des
winds zelf aanteekent ; — anemoon, f. Bot.
de windroos, windbloem, afkomstig uit de Levant, zoo geheeten omdat zij licht door den wind
ontbladerd wordt ; — anemonine of aziemonium, een eigene kamferachtige planter.stof, in vele soorten der anemonen en pulsatilla
vervat ; — anemopathie, f. de luchtkuur,
eene geneeswijze door inademing van gezuiverde
lucht, om den lijder eene grootere hoeveelheid
zuurstof toe te voeren; — anemoskoop, in.
een windwijzer, weerhaan, een werktuig om de
veranderingen des winds waar te nemen en vooruit te zien ; — anemothëka, f. de windkast
des orgels.
anenérgiseh, gr. (van 't priv. an- en e n e rg i s c h, z. aid.) onwerkzaam, onkrachtig; — anenergie, f. onwerkzaamheid, krachteloosheid.
anenkephalie, f. gr. hersenloosheid ; —
anenképhalos, m. misgeboorte zonder hersenen.
Anepie, f. gr. van 't priv. an- en épos,,
woord) sprakeloosheid, stomheid.
Anepigrapha, n. pi. gr. (vgl. epigraaf,
enz.) schriften zonder titel; — anepigrá-phiseh, adj. zonder opschrift, titelloos.
Anepithymie, f. gr. (vgl. e p it h y mie)
gebrek aan eet- en drinklust en zinnelijke aan-drift, uitgedoofd begeervermogen.
,
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Anepon^ mus, m. gr. (v. 't priv. an- en
-epónymos, bijgenaamd) iemand, die geen bij- of

kroep of vliezige keelontsteking ; — a. diphtheritis, z. diphtheritis.

Angiographie en angiologee, f. gr.

toenaam heeft.

Anerethisie, f . gr. (vgl. e re th i s i e) Med.
gebrek aan prikkelbaarheid ; ook de opwekking
der gezonken prikkelbaarheid.
Anerie, z. ond. á n d e.
aneroïdbarometer, m. gr. (van nerds,
nat, en a priv., dus droge barometer, d. i. zonder
vloeibaar kwik) een door B o u r b o n te Parijs
uitgevonden doosvormig werktuig tot bet meten
der luchtdrukking door haren afwisselenden invloed op eene metalen bus, die verdunde lucht
bevat.
Anervze, f. nw. lat. (v. a priv. en nervus,
zenuw) Med. de zenuwverlamming.

a nescire ad non esse, z. nescao.
Anesie, f. (spr. s=z) (van an iëmi, ophou-

den) het ophouden, wegblijven der ziekte.
Anétika, n . pl. gr. Med. pijnstillende, bedarende middelen ; — anetiseh, adj. pijnstillend, bedarend.

Aneurysma, n. gr. (aneürysma, v. aneu^rynein, verwijden) slagaderbreuk, slagadergezwel,

,

ANGUIS

(van ángos, ange on, n. vat. Med. de vatenleer,
de vaatbeschrijving ; — angiohydrographie, f . de beschrijving der opslorpende vaten

of zuigaderen ; — angiohydrologie, f de
watervaatleer; — angiohydrotomie, f. de
ontleding der watervaten ; — angiopathie, f.
het vaattijden, benaming van alle ziekten des vaatstelsels ; — angiorrhagie, f. vaatverscheuring — angiospermátisch, adj . gr. vaat
planten, wier zaad in een van den-zadig(vn
bloemkelk gescheiden vat zit); — angiosteno
pl. vaatsamentrekkende middelen, waar-tika,
door bloedingen gestild worden ; — angiostósis, f. vaatverbeening ; — angiotomle, f. de
vaatontleding.
Angkloeng, f. jay. soort van muziekinstrument, tot de game 1 a n behoorende.
anglais, anglaise, fr. (spr. an-glè, an-glèz') engelsch ; als subst. Engelschman, Engelsche ; a
l'anglaise, op zijn engelsch, naar engelschen trant;
— anglaise, f. fr. een engelsche contre -dans ; —
;

angliseeren (spr . s=z), de paarden op Bene

uitzetting van eene slagader, ook van het hart.
anfractueus, nw. lat. (van 't lat. anfraclus, buiging, kromming) gekromd, gedraaid, vol
bochten ; — anfractuositeit, kromming;
inz. Med. hoogte, oneffenheid der beenderen.
Angári*en, adj. f. pl. lat. (angarzae, van den
sing. angaraa, d. i. eig. bodedienst, de dienst van
den angar)'us, gr. ángaros, d. i. rijdende snelbode,
een oorspronkelijk perz. woord) leendiensten, heerendiensten der onderdanen ; ook quatertempervastendagen der R. kerk ; — angári^tie (spr.
t=ts), f. verplichting tot vervoer van personen
en goederen; beslag op schepen ten dienste
van den Staat.
Angekok, m . een toovenaar, waarzegger
en priester bij de heidensche Groenlanders.
Angelus, n. lat. (van 't gr. ángelos, bode,
gezant. engel ; een gebed in de R. K. kerk, dat
begint met de woorden : Angelus Domini nuncia.vit Mariae (de engel des Heeren bracht Maria
-de boodschap); de engelengroete aan de maagd
Maria ; ook een teeken met de klok ter herinnering aan gezegd gebed ; — angelus tutelaris (ital.
angelus custode), beschermengel ; — Angelica,
vr.naam : de engelachtige, hemelsche ; ook Bot.
engelwortel ; - Muz. de engelenstem, achtvoetig
pijpwerk in het orgel; ook een eng. luitvormig
speeltuig; — angelolatrie, f. gr. de ver
aanbidding der engelen ; — ange--eringof
lologie, f. de engelenleer, leer van de engelen
en geesten ; — angelophanie, f . de enge-

van de kust van Angola in Afrika.
Angora —haar en angorische geit,
z. kemeldier.
angoscióso, angosciosaménte, ital. (spr. sci=sj)
Muz. met de uitdrukking van kommer of angst

lenverschijning.

(voor te dragen)

onnatuurlijke, aan de Engelschen ontleende wijze
den staart afhouwen en den opgespleten stomp
gewennen zich omhoog te buigen, kortstaarten;
— een geangliseerd paard, een dus gekortstaart paard; — anglicisme, n. nw. lat.
(van ringli, de A n g e l e n, een neder-germaansch
volk, dat, met de Saksers vereenigd — vandaar
A n g e l s a k s e n— in de 5de eeuw Engeland
veroverde en aan 't land dezen naam gaf) een aan
de eng. taal eigen taalvorm, eene eng. taaleigenheid, voor zooverre men die verkeerdelijk bij andere talen inmengt ; dus engelsch-hollandsch,
engelsch-fransch, enz.; — anglicaansche
kerk, de engelsche, bisschoppelijke kerk ; —
anglo —amerikaan, Amerikaan van engel
sche afkomst; — anglomanie, f. lat.-gr. de
overdreven zucht voor, de vooringenomenheid
met al wat engelsch is ; — anglomaan, m.
wie die vooringenomenheid heeft ; — anglophiel, vriend der Engelschen ; — anglopho-

bie, gr. vrees voor de Engelschen.
Angoeri, f. (nw. lat. en ital. anguria, van
het gr. angoerion) de watermeloen, pompoen
(vrucht v. Cucumis citrullus).
Angola—hout, n. eene roode houtsoort

.

Angiëktasie, f . gr. (van ángos, angé ion,
n. vat, en e k t a s i s, z. ald.) Med. de vaatuitzet -

Angosturabast, z. A n g u s t u r a b a s t.
Angrivariërs, m . pl. een duitsche volks-

ting, vaatverwijding ; — angiëmphráxis, f.
(vgl. e m p h r a x i s) vaatverstopping ; — angiitis, f. ontsteking der vaten.
angina, f. lat. (v. angére, vernauwen, samen `trekken) vernauwing der keel ; angina catarrhaOhs, f. lat. Med. keelontsteking; — a. polypósa,

stam, tot de Inga vonen behoorende en aan de
Wezer woonachtig.
Anguillotten, pl. (spr. angielj—) ital. (anguillotti, verklw. van anguilla, aal) ingezouten en
gemarineerde kleine alen in Italië.
anguis in herba, lat., z. onder 1 a t e n t.
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Angulus, m . lat. de boek ; — angulair,
adj. (lat. anguláris, e) hoekig; — a n g u 1 a i r s y st e e m. n. Fort. het stelsel van versterking door
t e n a i 11 e s of tangwerk ;— angulariteit
en angulositeit, f. hoekigheid.
,

Angustatie, angustia, enz. z. ond. angustus.
Angusturabast (v. A n g o st u r a, hoofdstad van Caraccas in Z.Amerika) een doordrin_gend bittere, kruidige, in afwisselende koortsen
zeer heilzame bast uit Z.Amerika.
angsistus, a, um, lat. eng, nauw ; — per ang ista ad augüsta, door beknelling tot luister, door
onderdrukking tot vrijheid, door leed tot lief, door
lijden tot verblijden ; — angustátie (spr. tie=
tsie), f. nw. lat. Med. de tegennatuurlijke vernauwing der vaten van het menschelijk lichaam; —
angustia, f. lat. engte, nauwte, beklemming, nood;
— in angustiis, in het nauw, in netelige omstandigheid ; — angustia praecordi rurn, aamborstigheid ; — a. termini of angustus terminus, Jur. een
kort uitstel, kleine termijn ; — angustiae verbórum, de woordvitterij, waarbij men de woorden
=eene te beperkte beteekenis geeft.

Anhaemie, f. v. ancemie.
Anhelatie (spr. t=ts), f. lat. (anhelatio)
kort, bezwaarlijk ademhalen, aamborstigheid, het
hijgen.
Anhima, m . Brazil. H. N. de horendrager,
een brazil. roofvogel, ook k a m i s j y genoemd,
grooter dan de zwaan, een moerasvogel in ZuidAmerika.
Anhinga, m . brazil. N. H. de slangenhalsvogel in Brazilië, enz., van de grootte eener eend.
Anhydrie, f. gr. (van het priv. an- en
ddr, water) waterloosheid — anhydrisch,
adj . watervrij, inz, van zouten en oxyden ; — anhydriet, n . watervrije zwavelzure kalk.
Ani, m. brazil. N. H. de madenvreter, een
brazil. vogel, die naar den koekoek gelijkt, in
W.Indië en Afrika.
Ani–ani, jay. mes of sikkeltje om rijsthal
af te snijden, padi- sikkel.
-men
AnidrCsis, f. gr. (van 't priv. an- en hidrus, zweet) Med. de zweeteloosheid, gebrek aan
zweet.
Anijs, m. lat. anisum (gr. anison) een bekend gewas (Pimpinella anisum) en bet geurig
:zaad daarvan ; — anisette, f. fr. anijswater;
op anijs getrokken brandewijn.
Anil, m . (arab. an-nil, sp. ail; van het ind.
ntia, blauw, indigo) benaming van de indigo-plant
in 0. en W.Indië; — aniline, f. Chem. een
uit indigo of ook uit koolteer verkregen organische basis, waaruit verscheiden fraaie verfstoffen
verkregen worden, vandaar aniline-rood (fuch,sine), aniline paars; ook : aniline-inkt.
anál, lat. (anilis, e, van anus, oude vrouw)
-oudwijfsch ; — aniliteit, f. (lat. antitas) het
oude-vrouwendom; oudwijven-geloof.
Anilléros, m. pl. sp. (spr. ani-ljëros; van
anille, ring) de gematigde aanhangers van de
staatsregeling der Cortes (vgl. Cortes) .
anima, f. lat. de ziel ; anima mundi, de we;

ANIMUS.
reldziel, wereldgeest ; a. rheï, rhabarbergeest ; —
anirnarum dies, allerzielendag ; — con ánima, it.
Muz. met vuur, hartstochtelijk; - animisme,
n. de leer der zielswerkzaamheid, een philosophisch en physiologisch stelsel, dat de denkende
ziel als beginsel van elke lichaamsverrichting
beschouwt ; — animist, m. aanhanger van
die leer.
animadverteeren, lat. (animadvertére)
opmerken, aanmerken ; vermanen ; berispen ; —

animadvérsie, f. lat. (animadversia) de aan -

merking, noot ; rechterlijke vermaning, berisping.
animal, n. pl. animal^a, lat. een bezield, levend wezen, een dier; — animal disputax, n.
een twistziek mensch, twistzoeker, stokebrand,
tegenspreker ; — a. scribax, schrijflustig mensch;
— animaleula, pl . nw. lat. zeer kleine diertjes, inz. de zoogen. zaaddiertjes (Animalci la spermatïca); — animaleulist, m. een aanhanger
van het animalculisme, d. i. de leer, dat de dier
lichaamsvrucht uit zaaddiertjes ontstaat ; ---lijke
animaliën, n . pl. dierlijke lichamen; vleeschspijzen,vgl. vegetabi1iën; — animálisch,
adj. dierlijk, uit het dierenrijk; — animaliseeren (spr. s=z), verdierlijken, aan het dier
gelijk maken ; — animalisatie (spr. —zatsie), f. de verdierlijking, dierwording; — ani
dierlijke natuur, levensverrich--malíse,n.d

tingen van een dier ; — animaliteit, f. de
dierheid, het dierenwezen of dierlijk wezen.

Animatie, animato, z. ond. a n i m e e r e n.
Aníme, f. (amerik. en sp.), anime— gom,
vloedhars, een geelachtig, doorschijnend, aangenaam riekend hars van den a n i m o-b o o m in
Z.Amerika, ook de naam, dien de Engelschen aan
zekere heldere westindische kopalsoorten geven.
animeeren, lat. (animure) bezielen ; opwekken, aanvuren, bemoedigen; levendigheid bijzetten ; — geanimeerd, bezield, opgewekt,
aangevuurd, bemoedigd, ingenomen ; — ani–
matje (spr. t=ts), f. de bezieling; — animato,
it. Muz. levendig.
Animéllen, f. pl. nw. lat. (animellae) Med.
oorklieren;_ lucht- of windkleppen, z. v. a. v e nt i e 1 e n; — geanimelleerd, daarmede voorzien.
animeus, lat. (animosus, a, um) eig. bezield,
levendig; hartstochtelijk, verbitterd, vertoornd,
vijandig ; — animóso, it. Muz. opgewekt, levendig;
— animositeit, f. lat. (animositas) de hartstochtelijke warmte, vergramdheid, verbittering,
vijandschap, haat, wrok.
Animine, f. Chem. basis die men in de
dippelsche olie gevonden heeft.
Animisme, animist, z . ond. a n i m a.
animus, m. lat. geest, moed, leven ; het gemoed, de gezindheid of het oogmerk; — ad aalmum, ter harte (nemen) ; — ex animo, van harte,
met opzet ; — uno anïmo, eens van zin, eensgezind, eenstemmig; — animi causa, ter verheuging
van den geest, ter ontspanning; — animus defendéndi, het oogmerk om te verdedigen ; — a. furánde, het oogmerk om te stelen ; — a. hostilis,
vijandig opzet; — a. injuriándi, het oogmerk om
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te beleedigen ; — a. lucri faciendi, het oogmerk
om winst te doen, baatzuchtig oogmerk ; — a. nocéndi, het oogmerk om te schaden ; — a. occidéndi,
het oogmerk om te dooden ; — a. possidëndi, het
oogmerk om in bezit te nemen ; — a. sibi habéndi,
het oogmerk om iets voor zich te bezitten; —
animo, lat. met het voornemen, met het oogmerk;
— animo deliberáto, opzettelijk, met voorbedachten rade ; — a. injuridndi, met het oogmerk om
te beleedigen; — a. nocéndi, met het oogmerk
om te schaden.
Animoeórde, ital . een muziekinstrument,
waarvan de snaren door wind geluid geven.
animoso, ital. Muz. met bezieling, zeer le-

vendig.
,Anion, n. gr. (van an-iénai, opgaan) de galvanische stof, die bij electro- chemische ontbinding
aan de positieve pool der galvanische keten optreedt.
Aniridie, f. gr. (v. iris, regenboog) het ontbreken van het regenboogsvlies In het oog.
Anisette, z. ond. anijs.
Anistoresie, f gr. (van 't priv. an- en
historé in, uitvorschen) onkunde in de geschiedenis.
Ankeriet, U. een delfstof, waarin koolzuur met kalkaarde, ijzeroxydul en talkaarde
verbonden Is.
Ankistron, n . gr. haak; een chir. werktuig tot het uithalen van voorwerpen.
Ankonmen, pl. gr. (van ankón, elleboog)
de uitstrekkende spieren van den voorarm ; —

ankonagra, n. jicht In 't elleboogsgewricht.
Ankteriásme, n. gr., z. v. a. in fib ulatie.

Ankyloblépharon, n. gr. (van ank'los,

é, on, gekromd) Med. de vergroeiing der oogleden ; — ankyloglosse, f. gebrekkige krom
stijfheid der tong ; — ankyloméle,-minge
f. Chir. een haakvormig mes tot het opensnijden der wonden ; — ankylósis of ankylÓse, f. vergroeiing, gewrichtsstijfheid ; ankylotoom, m. Chir. een mes, waarmede men
de vastgegroeide tong losmaakt.
—

Ankyrísma, n. gr. eene vechterskunstgreep, waarbij men de tegenpartij een been zet
en doet vallen.
Anna, hebr. vr.naam.: (channáh, aanvalligheid) de aangename, liefelijke, aanminnige.
Anna, m. oostind. rekenmunt = .r^- zilverropij of ongeveer 8 cents.
Annabássen, f . pl. (fr. annabasse) blauw
en wit gestreepte dekens met bloemen, die men
te Rouaan en in Holland vervaardigt.

Annalen, pl. lat. (annaales, stil, libri; v.
annus, z. aid). jaarboek, jaarboeken, geschiedverhaal der in eenen staat gebeurde zaken naar
volgorde der jaren ; — annaliseeren (spr.
s=z) de jaargebeurtenissen opteekenen ; — annalf st, m. nw. lat. een jaarboekschrijver.
Annaline, f. parelwit (eng. pearl hardening)
oorspr. het fijnste gips, dat men gebruikt om
het gewicht van het papier te vermeerderen,
het eerst vervaardigd op de A n n a m o 1 e n te

ANNUEEREN
Osterode (vandaar de naam) ; thans is het algemeen : kunstmatig zwavelzure kalk.
Annaten, f. pl. mid. lat. (annátae, v. annus, z. ald.) jaargelden, datgene, wat van de
inkomsten des eersten jaars van een geestelijk
ambt in de pauselijke schatkist moet gestort
worden, sedert paus Johannes Xíi, in het jaar
1318 de gezamenlijke inkomsten van het eerste
jaar ; ook jaarlijksche missen in de R. K. kerk.
annecteeren, lat. (annectére) aanhangen,
bijvoegen; — annex, adj. aanhangend, bijgevoegd, toebehoorend ; — annéxie, f. (lat. an-,

nexio) of annexatie (spr. tie=tsie), f. nw
lat. aanhanging, bijvoeging, verbinding, b. v.
van een land met een anderen Staat ; — annexionist, m. vriend of verdediger van het
vergrooten van een land door annexatie ; -annexum., n. (pl. a n n e x a) het aanhangsel,,
de bijlage, het bijbehoorende ; — cum annéxis,
met wat er bij behoort.
Annelíden, f . pl. nw. lat. (het naast van
het fr. anneler, ringvormig maken van 't lat.
annulus, ring) ringwormen, eene soort van gelede, roodbloedige dieren.

anni, z. ond. annus.

annihileeren, lat. (annihilire, van nihil,
niets) vernietigen, opheffen, voor nietig verklaren,
omstooten ; — annihilatie (spr. t=ts), f. nw..
lat. de vernietiging, opheffing, te-niet-doening.

anniversarium, n., of pl. anniver-lat. (van anniversarius a, um, jaar

sariën,

v. annus, z. ald., en verfere,-lijksterugnd,
keeren) jaarlijksche viering van geboorte -, sterf-,
vrede -, kronings- enz. feesten, jaarlijksche gedenkdagen ; in de R. K. kerk ook zielmissen,
die het gansche jaar door dagelijks moeten
gelezen worden; — anniversáriseh, adj.
jaarlijkscb, jaarlijks te vieren.
anno, enz., z. ond. annus.

annominátie (spr. t=ts), f. lat. Log. de
woordgelijkheid, het bijeenbrengen van gelijk
woorden van verschillende beteekenis,-klined
z. v. a. paronomasie.
Annona, f. lat. eig. jaaropbrengst; bij de.
oude Romeinen de van staatswege opgelegde graanvoorraad.
Annonagium, n. graancijns mid. lat. ; -- annonáriseh, adj. lat. (annonartius, a.,
urn) den graanbouw en 't vertier van 't graan
betreffende, b. v. annonarische wetten.,
graanwetten.
annoneeeren (spr. anoàs—), fr. (annoncer,
van 't lat. annunciare) aankondigen, aanzeggen,
melden ; — annonce, f. fr. (spr. anons') de
aankondiging, het bericht, inz. z. v. a. a d v e rt e at i e; — annoneeur, m. fr. de tooneelspeler, die het eerstvolgend te spelen stuk aan- kondigt.
Annone, z. a n o n e.
Annotatie en annoteeren, z. a d n oteeren.
Annuále, annueel, z. ond. annus.

annueeren, lat. (annuère) toeknikken, toewenken, bewilligen.

ANNUITEITEN
annuiteiten, z. ond. annus.

annulleeren, nw. lat. (annulliire) vernieligen, opheffen, herroepen, voor ongeldig verklaren ; uitdelgen ; — annullátie (spr. t=ts)
. of annulleering, f. de vernietiging, omver
-werping.
annulus, m. lat. de ring ; — annulus horaKus, Astron. uurring, zonnering ; — annulus
magicus, tooverring ; — annulus palatii m. de
koninklijke zegelring ; — a. piscatorIus, de vis
paus, pauselijke zegelring, op-scheringvad
welken Petrus in eene vischschuit is afgebeeld;
-- a. pronibus en a. sponsalittus, de verlovingsring; — a. signatorius, de zegelring, het
signet ; — a. solaris of astronomicus, de zon
-nerig.
annumereeren, lat. (annumeráre, vgl.
numerus, enz.) daarbij tellen of rekenen ; —
annumerätie, (spr. t=ts), f. de bijtelling,
bijrekening.
Annuneiátie (spr. t=ts), f. lat. (annunciatio, v. annunci ire, aankondigen ; vgl. n u nt i u s, enz.) de aankondiging, aanzegging, inz.
aan Maria ; — annunciatio B. M. V. (beatae
Mariae virgins), Maria-boodschap ; — annuneiáten, f. pi. nonnen der orde van Mariaboodschap.
annus, m. (pl. anni) lat. het jaar; — annus
bissextilis, intercaldrris of embolismtcus, een schrik
a. carenti ae, een ontberingsjaar; a.-keljar;
cclimactericus, het trapjaar, het door 7 en 9 deelbare levensjaar, waaraan het bijgeloof een bij
gewicht hechtte ; a. civilis, het burgerlijk-zonder
jaar (dat met 1 Jan. begint en met 31 Dec.
eindigt) ; a.- communis, het gewone jaar (in tegenstelling met het schrikkeljaar; a. currens,
bet loopende jaar ; a. decretortus, het beslissingsjaar ; a. deservitus, het jaar van dienst;
Aa. discretiónis, jaar van zelfstandige beslissing,
-d. i. waarin de mensch bevoegd en in staat
is zelf te kiezen, inz. tusschen de verschillende
:geloofsbelijdenis van vader en moeder ; a. ec4lesiasticus, kerkjaar; a. eldpsus, verloopen jaar;
a. gra£iae, genadejaar (voor weduwen en weezen van ambtenaren) ; a. luctus, rouwjaar; a.
lunaris, maanjaar; a. normalis of normativus,
liet regeljaar; a. saxon2cus, het saksische jaar
in rechten (1 jaar 6 weken en 3 dagen) ; a.
-soláris, het zonnejaar of gewone juliaansche
. jaar ; — anni, van het jaar ; hujus anni, van
dit jaar; anni curréntis of anno currente, van
het loopende jaar of in dit jaar; anni ejüsdem,
van hetzelfde jaar; a. futuri, van het volgende
.jaar; a. praeséntis, van het tegenwoordige jaar;
,a. praecedéntis of praeteriti, van het vorige jaar;
— anno, in het jaar; hoc anno, in dit jaar;
anno ab urbe condito, in het jaar na de bouwing van Rome (753 v. C.) ; a. aerae vulgáris,
In het jaar der gewone tijdrekening; a. ante
Christum, in het jaar vóor Chr. geboorte; a.
Christi, in het jaar van Chr. of na Chr. geboorte ; a. Domini, in het jaar des Heeren, d. i.
Chr. ; a. praesénte, in het tegenw. jaar; a. elápso,
in het afgeloopen jaar ; a. mandi, in het jaar
,
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der wereld ; a. orbis conditi, in bet jaar der
schepping ; a. orbis redémti, in het jaar der
wereldverlossing ; a. post Romam condtitam, in
het jaar na de bouwing van Rome ; a. recu
in het jaar des herboren heils-perátaslui,
of der verlossing ; a. regni, in 't jaar der regeering; a. salvatöris nostri, in het jaar onzes
Heilands ; a. urbis conti tae, in 't jaar na de
bouwing der stad (Rome) ; — ad multos annos,
voor vele jaren, voor langen tijd; — annuus,
a, um, jaarlijksch; — annuae praestatiónes, pl.
jaarlijksche- verrichtingen, opbrengsten ; annui
redXtus, pl. jaarlijksche Inkomsten; — annuále,
n. R. K. de een jaar lang te lezen zielmis; —
annuarium, n. nw. lat. het jaarboek(je),
de kalender; — annueel, adj. (fr. annuel)
jaarlijksch, een jaar durend ; — annuiteiten, f. pl. nw. lat. (eng. annuities) jaarrenten, jaarlijksche renten, die voor een geleend
kapitaal gedurende een bepaalden tijd betaald
worden, in welken tijd ook het kapitaal wordt
afgelost ; inz. in Engeland eene soort van staatspapieren, welke den geldschieter zekere jaar
renten afwerpen, hetzij als tijdrenten op-lijksche
bepaalden tijd, zonder terugbetaling van het kapitaal, hetzij als voortdurende rente tot de aflossing van het kapitaal ; — annum, n.
eene jaarlijksche bijdrage, een jaargeld.
anoblisseeren, fr. (anoblir, v. noble, z.
ald.) in den adelstand verheffen, adelen; — anoblissement (spr. —bli-s'mán) de verheffing
tot den adelstand ; ook veredeling.
Anoehiilon, n. gr. (van and, boven, en
cheilon, lip) bovenlip, inz. groote bovenlip, dik
-mond.
Anode, f. gr. (ánodos, opgang) de positieve
pool van de tot chemische analysen aangewende
galvanische keten.
Anodie, f. gr. onsamenïiangende, ongerijmde spreekwijze.
anodóntisch, adj. gr. (anodóntos) N. H.
zonder tanden, tandeloos.
Anodynie, f. gr. (van 't priv. an- en od'në,
smart) de pijnloosheid, afwezigheid der barensweeën ; — anodinum, n. eene pijnstillende,
bedarende artsenij ; — liquor anodynus (mineralis Ho ffmanni) Hofmannsdroppelen ; — anodyne necklace, n. eng. (spr. énnodain néklees) d. i. pijnstillende halsband; tandpaarlen uit
eene ivoor- of beenachtige stof, die, aan een
snoer om den hals gedragen, den kinderen het
tandenkrijgen moet verlichten; iron.: de strop
(des beuls) .
Ancea, f. gr. (anoia) de verstandszwakte,
stompzinnigheid.
anoléniseh, adj. gr. (van a priv. en ólénë,
arm) N. H. zonder armen.
anomaal, anomálisch, adj. gr. (anómálos, on, eig. oneffen, van 't priv. an- en homalos, even, effen) onregelmatig, afwijkend, tegen
den regel ; — anomalie, f. (gr. andmalia)
eene afwijking van den regel, onregelmatigheid,
ongelijkvormigheid, uitzondering ; Astron. de hoekige afstand van de ware of gemiddelde plaats
1
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eener planeet tot het aphelium of apogeum ; —
anomalístisch jaar, de tijd van een schijnbaren zonsomloop ; — anomalistisehe
maand, de omloopstijd der maand, gerekend
van haar perigeeum af, totdat zij weder daarin
komt ; — anomalologie, f. de leer der onregelmatigheden en verkeerde uitdrukkingen
eener taal ; — anomalon, n., pl. a n o m al a,
Gram. een onregelmatig werkwoord.
AnomIe, f. gr. (a-nomia, vgl. n o m o s 2),
wetteloosheid, teugelloosheid — anomieten,
pl. versteeningen van zekere onregelmatig gevormde schaaldieren.
A nomceomerie, f. gr. (van het priv. an;

en h o m oe o m e r i e, z. ald.) het bestaan uit
ongelijksoortige deeles.
Anomphalos, m. gr. (van 't priv. an - en
omphalós, navel) een navellooze, zonder navel
geborene (zooals Adam en Eva) .
Anóne of a n n o n e, f. (uit de taal van
Haïti : anona) de flescbappel, de vrucht van den
flesschenboom.
anoniem, anonymisch, adj. gr. (van
't priv. an- en onyma, onvma, naam) nameloos,
ongenoemd ; — anonymus, m. een onge-

noemde ; — anoniemiteit, f. nw. lat. de
naamsverzwijging ongenoemdheid.
anophóniseh, adj . gr. (van ánó, opwaarts,
en phónc, geluid) opwaartsklinkend.

.A nophthalmie, f. gr. (van 't privatieve
an- en ophthalmos, oog) het ontbreken der oogen,
de oogeloosheid.
Anoplotherium, n. gr. (van dnoplos, wapenloos, en the-ríon, dier) een weerloos, niet
met hondstanden voorzien dier, eene diersoort
der voorwereld, tot de p a c h y d e r m e n (z. aid.)

behoorende.

Anopsie, f . gr. 1) (van 't priv. an- en opsis,
z. ald.) het ontbreken des gezichts, de blindheid ; 2) (van anti, opwaarts) het scheelzien naar
boven.
Anorchie, f. gr. (van 't priv. an- en o re h i s, z. ald.) het ontbreken der zaadballen;
- anórchos, ook anorchódos, een mensch
zonder zaadballen, gesnedene.
Anorexie, f. gr. (van het priv. an- en
o r e x i e, z. ald.) de tegenzin in spijs, gebrek
aan eetlust.
anorgánisch, gr. (an-órgunos, on, van
't priv. an- en organon, z. o r g a a n) onbewerktuigd, onbezield, dood, van levenswerktuigen beroofd (minder goed a n o r g i s c h) ; ook : de levenlooze natuur betreffende, b. v. anorganische
verbindingen, dezulke die zonder medewerking
der levenskracht gevormd zijn ; — anorganische
chemie, dat deel der scheikunde, die zich met
die verbindingen bezighoudt ; — anorganís
-me,n.dlvozf
onbezielde natuur; —
anorganogenie, f. de wordingsleer der Ievenlooze natuur ; — anorganognosie, f.
de onderscheidingsleer der levenlooze wezens,
z. v. a. oryktognosie; — anorganographie, f. beschrijving der onbezielde wezens; — anorganologie, f. leer van de
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levenlooze lichamen, inz. van de mineralen.
Anorgie, f. gr. (an-orgía) het niet-ingewijd-zijn ; — anorgiástiseh, niet ingewijd
(in de orgiën, z. a.)

anormaal, abnormaal, gr. - lat. (vgl,
norm, n o r m a a 1) onregelmatig, met den regel strijdig.
Anorthoskoop, m. gr. (van 't priv. an - ,
orthá, recht, juist, en skopeïn, zien, kijken) een
door Plateau uitgevonden werktuig, dat uit
twee parallelle schijven bestaat, waarvan de eena
van insnijdingen is voorzien, terwijl op de andere doorschijnende schijf eene wanstaltige teekening staat, die zich regelmatig voordoet, wanneer men onder het omdraaien der beide schijven
door de openingen der eerste kijkt.
Anosie, f. gr. (van de priv. a- en nósos,.
ziekte) Med. ziekteloosheid, het vrijzijn van ziek
ten, gezonde toestand.
-

Anosm^e of anosphrasie, f. gr. (van
het priv. an- en osme, osphrasia reuk) de reu
gebrek aan reuk.
-keloshid,t
Ansa, f. lat. (fr. anse) hengsel, handvat;
(fig.) aan- of inleiding tot handelen.
Ansaren, Aasariërs, m. pl. arab. (ansir, pl. v. násir, v. nasara, helpen, beschermen, verdedigen) de beschermers, naam vaag
Muhammeds vrienden in Medina, die beloofd.
hadden hem tegen vervolgingen in bescherming,
te nemen ; volksstam en secte in 't noordelijke
gedeelte des Libanons in Syrië, wier godsvereering ons nog schier een geheim is (z. v. a..
nosaíren).

Ansélmus, Anshélmus, oudd. (van
ans, oudn. a's, God, en h e 1 m) mansn.: godsbescherming, de gehelmde krijgsman.
Ansjovis, f. (sp. anchova, anchoa, van iberischen oorsprong ; eng. anchovy, fr. anchois)
eene soort van kleine visschen, die inz. in de
Middellandsche zee, maar ook aan de eng. en
noorw. kusten gevangen en met kruiderijen en
zout ingemaakt worden, eene kleinere soort van
sardellen (z ald.).
ant—, gr. voorzetsel in samenstellingen voor
anti, z. aid.
,

Anta, z. tapir.

Antacida, n . pl. gr.-lat. (vgl. acidum) zuurtemperende middelen, middelen tegen 't zuur;
inz. van de maag.
Antaërópthora, n. p1. gr. (v. anti, z.
ald., aér, lucht, en phtheirein, bederven) luchtzuiverende middelen.

Antagonisme, n. gr. (van ant-agónidzesthai, tegenkampen) de tegenwerking, het tegenreven ; de vijandschap ; — antagonist, m.
een tegenstrever, tegenwerker, dwarsboomer,
vijand, partij ; ook Anat. de tegenwerkende spier;
— antagonístiseh, adj. vijandelijk, tegenwerkend ; — antagoniseeren (spr. s=z),
wederstreven, tegenwerken.

Antal, z. Anthal.
Antalgika, n. pl. gr. (van álgos, pijn)
Med. pijnstillende middelen ; -- antálgisch,
adj. pijnstillend.
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antalkalisch, adj . gr. -arab. de alkalien
(z. a.) tegenwerkend; — antalkálisehe
zelfstandigheden, zuren.
Antallagma, n. gr. ruiling ; het voorwerp
der ruiling.
Antanagc ge, f . gr. (vgl. a n a go g e) Log.
het kunstig overbrengen van de beschuldiging
op den beschuldiger.
Antanaklásis, f. gr. (vgl. a n a k l a s i s)
Log. wederkaatsing, terugslag, de herhaling van
hetzelfde woord in eene andere beteekenis, b. v.
»Die mensch is geen mensch."

Antaphrodisiacum of antaphroditieum, n. gr. (vgl. A p hr o dit e, enz.) Med.
middel tot bedaring van de te sterke geslachtsdrift ; ook middel tegen de venuskwaal ; — an-

taphroditisch, adj. z. v. a. antiveneris eh.

Antapodósis, f. gr. (vgl. a p o d o sisLog. Bene vergelijking, waardoor het vergeleken
voorwerp, niet afgescheiden is van dat, waarmede men het vergelijkt ; Med. de terugkeering
van de koortsaanvallen.
Antapopléktiseh, adj . (vgl. a p o p 1 e x i e,
enz.) beroertewerend ; — antapoplektika,
n. pl. gr. middelen tegen de beroerte.
- Antares, gr. (met den oorlogsgod Mars,
nl. in kleur, te vergelijken) een roodfonkelende
ster der eerste grootte in den Schorpioen, alleen in Zuid -Europa zichtbaar.
antarktisch; adj. gr., z. p o o 1.
- antarthritisch, adj. gr. (vgl. art h r i
tegen de jicht dienend, jichtwerend; —-tis)
antarthritika, n . pl. geneesmiddelen tegen
de jicht.
antasthmátisch, adj. gr. (vgl . asthma)
tegen de aamborstigheid dienende.
antatróphisch, gr. (vgl. a t r o p h i e) tegen de uittéring dienende ; — antatropha,
n. pl. of antatrophische middelen, middelen tegen de tering.
Antaeus, m. gr. Myth. een reus, welke door
aanraking met de aarde, zijne moeder, steeds
nieuwe krachten kreeg, doch eindelijk door Hercules, die hem in de lucht ophief, geworgd werd.
ante, lat. voorz.: voor; b. v. ante diem, voor
den dag ; in samenstellingen : voor -, vooraf-,
vooraan -, voorop -.
Anteáctum, n. pl. ant e á eta, lat. (van
ante-agére) voorafgebeurde handelingen, gebeurtenissen of voorvallen.
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Antecursor, m. iat. de voorlooper (inz._
Johannes de Dooper, gr. p r o d o m o s).
antedateeren, nw. lat. (vgl. d at urn,
d a t e e r e n) iets onder eene vroegere dagtee-kening zetten, b. v. een brief.
ante diem, z. ond. dies.
Antediluviánen, m. pl . nw. lat. (van
't lat. diluvium, overstrooming) de voor den zondvloed levende menschen; — antediluviä--

nisch, antediluviaansch, adj. wat tot
het tijdperk voor den zondvloed behoort.
ante elápsum ternianum, z. ond. terminus.
AntefIxum, n. lat. (vgl. fix) een boven
aan gebouwen vastgemaakt beeldwerk.
Antehomerica, n. pl. lat. gedichten, dievóor Homerus zijn vervaardigd.
antejustiniáanseh recht, de gezamenlijke rechtsbepalingen voor keizer Just inianus.
An telogium, n. lat. - gr. (v. anto, voor,
en gr. logos, rede) de voorrede, de pro 1 o o g.
Anteloquïum, n. lat. (v. loqui, spreken)
de voorrede ; bevoegdheid v. eerst te spreken.
ante lucem, lat., z. lux.
Anteludium, n. lat. een voorspel ; vgl.

prmludium.

ante mare, undae, lat. voor de zee, de wateren, d. i. de oorzaak gaat aan het gevolg
vooraf, het geheel bestaat uit de vereeniging
der deden.
Antembasis, f. gr. (van ant , voor anti,
en émbasis, d. I. eig. het tusschenkomen) Med.
wisselwerking, wederzijdsche werking, inz. der
beenderen op elkander.
ante meridiem, lat., z. meridies ; — ante—
meridiaan, adj. lat. (antemeridianus, a, um},
voormiddagsch.
-

Antemetika, z. antiëmet1ka.
antemundaan, ad). nw. lat. (van meendus, wereld) voorwereldlijk.
Anten, pl. lat. (antae) deurpost of deur-pijler, voorzuilen ter weerszijden van de huisdeur.
Antenátus, m. Med. lat. (v. 't lat. ante,
voor, en natus, geboren) de eerstgeborene ; —
antenagium, n. het eerstgeboorterecht.
Antend^ixis, f. gr. (vgl. e n d ei xis).
Med. tegenaanwijzing.
Antenne, f. lat. (anténna) de zeilspriet,
de ra ; pl. antennen, de voelhorens der insecten ; — anténnifÓrm, adj. naar voelhorens gelijkend.
Antenuptiaal (spr. —psi—), lat. voor de
bruiloft.
Anteoccupátie (spr. t=ts), f. lat. (vgl.
o e c u p e e r e n) eig. vóorkomende inbezitneming;
Log. de wederlegging van zelfgemaakte tegen-

anteeedeeren, lat. (antecedëre) voorafgaan, den voorrang hebben ; — anteeédens,
m. of n. het voorgaande ; het eerste lid eens
voorstels ; pl . antecedénten, (lat . antecedentia) voorafgegane, vroegere gebeurtenissen of
verhoudingen ; de verrichtingen, gedragingen,
denkwijze, enz. van iemands verloopen leven;
— antecessor, m. de ambtsvoorganger ; —
in antecéssum, vooruit, op afkorting.

werpingen.
Antependium, n. mid. lat. (van het lat.
pendére, hangen) een voorhangsel van altaren,
ornaten, enz.

ken, overtreffen, zich onderscheiden.
Anteccenium, n. lat. een maal voor den
hoofdmaaltijd.

t i m a) de derde lettergreep van achteren, de
voor-voorlaatste lettergreep eens woords.
Antephialtika, n. pl. gr. (vgl. e phi-

antecelleeren, lat. (antecellére) uitblin-

Antepenultima, f.

lat. (vgl.

p e n al-
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a l•t e s) Med. middelen tegen de maagdrukking
of zoogenaamde nachtmerrie.
Antepileptika, z a n t i ë p i l e p t i k a.
anteponeeren, lat. (ante pondre) vooraanstellen, vóortrekken ; — anteposítie, (spr.
tie=tsie) f. nw. -lat., vooraanstelling, vooropplaatsing.
Anterëisis, f. gr. (v. éreisis, het steunen)
liet tegenstellen tot steun, het tegensteunen ; —
anteridion, n. stut, schoor, steunpilaar.
Anterióres, pl. lat. voorvaderen, voor
; — anterioriteit, f. nw. lat. z. v. a.-ouders
prioriteit (z. a.).
Anteros, m. gr. (vgl. E r o s) de god der
wederliefde ; v. a. de god, die versmade liefde
wreekt ; — anterótika, pi. of anteróti–
ssehe middelen, middelen tegen de liefde
-of de geslachtsdrift.
Antestature, f. fr. (spr. —ant'statuur')
Mil. in der haast gemaakte verschansing met
,schanskorven, palissaden, enz., opwerping.
antesteeren, lat. (antestári, samengetrokken uit ante-testarí, vgl. t e st e er e n) tot getuigen oproepen ; betuigen.
ante terminum, enz., z. terminus.
Anteversie, f. (spr. —zie) lat. Med. de
buiging naar voren van de baarmoeder.
Antevolüte, f. nw. lat. (v. 't gr. antvoor anti, en e v o 1 u t e, z. ald.) Math. de tegenradlijn, tegenroltrek.
Anthal, m. (bong. antalag en dtalag) eene
hongaarsche wijnmaat van 74,438 liter.
anthektische middelen, z. ant i
-hektisc
middelen.
Anthelia of antheliën, n. pl. gr. (vgl.
b e 1 i o s) tegenzonnen, bijzonnen.
Anthélix, f. gr. (vgl. h e 1 ix) Med. de
binnenzoom van het uitwendig oor.
A.nthelminthika, n. pl. gr. (vgl. h e 1m i n t h i s e h) wormmiddelen, middelen tegen de
-ingewandswormen ; — anthelmintiseh,
.adj. wormafdrijvend.
Anthema, n. gr. (oorspr. bloemenrei, van
anthos, bloem) een oud-grieksche dans ; in Engeland kerkelijke beurtzang, z. v. a. a n t i p b o o n.
Anthemis, f. gr. Bot. plantensoort der
samengesteldbioemigen met kamillebloemen.
,Anthemion, n. gr. (van anthos, z. aid.)
eig. bloesem, bloem ; de spiraal- of slakkelijn
aan de ionische zuilen.

,

Antheren, anthesis, anthobolie,
anthalithen, anthologie, enz., z. ond.
anthos.

Antholka, pi. gr. (v. hélkein, trekken)
"tegenwichten.
Anthomologesis, anthomologie, f.
gr. (van ant-, anti, en homologein, overeenko.men) wederzijdsch verdrag, wederzijdsche belofte.
Anthóra, f. (uit anti-thora, ontstaan, vgl.
- t h o r a) eene soort van den wolfswortel of de
monnikskap (Aconitum anthora ; vgl. akoniet)
1In de Pyreneën, welker wortel als tegengift wordt
gebruikt.
..Anthorismos, m. gr: (v. ante, z. aid.,
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en horidzein, scheiden ; bepalen) Log. de tegen
tegengestelde verklaring.
-bepaling,
Anthos, n. gr. bloem, bloesem; redetooi;
uitslag, inz. in 't gezicht; — anthobolie, f.
het bestrooien met bloemen ; — anthocyaan, n. gr. (kyáneos, blauw) Chem. bloemenblauw, de blauwe kleurstof der bloemen ; —
antho–
anthodium, n. gr. bloemdek
koptographiek, f. gr. (v. kóptein, scheiden, en g r a p h i e k, z. ald.) de kunst om, door
eenige sneden met het pennemes In 't papier,
bloemen als doorschijnende beelden voort te brengen, ter versiering van de kamervensters, van
de lampenballons, enz. ; — antholíthen of
anthotypolíthen, m. pl. bloemsteenen met
bloemfiguren, versteende bloemen of afdruksels
van bloemen ; — anthologie, f. eene bloemlezing, keurverzameling van kleine gedichten,
van spreuken, gezegden, van muziekstukken, enz.;
— anthologfum, n. het misboek in de gr.
kerk; — anthomyia, f. bloemvlieg; — anthosmias, m. gr. bloemengeur; welriekende
wijn; — anthodium, n. gr. de bloemscheede,
het bloemhulsel; — anthoxanthine, f. gr.
(xanthós, geel) chem. bloemengeel, de gele kleurstof der bloemen ; — anthéren, f. pl. de
stofkolfjes der bloemen, de mannelijke geslachtsdeelen der bloemen, die het bloemstof bevatten en op de meeldraden (stamina) zitten,; vgl.
pi St ii ; — anthësis, f. de bloesem ; het
bloeien, de bloeitijd; — anthesterion, m.
de 8ste maand van het atheensche jaar, de attische bloeimaand, van 't midden van Februari
tot het midden van Maart; — anthesteriën,
n. pl. (gr. anthesteria) het in deze maand gevierde driedaagsche bacchusfeest.
Anthrax, m. gr. kool; Med. pestkool, pestbuil; — anthraceen, n. (vroeger p a r a n a p ht a 1 in e) eene (in de laatste producten der distillatie van steenkolenteer voorhanden) verbinding
van koolstof en waterstof, die men gebruikt ter
vervaardiging van alizarine en andere kleurstoffen ; -- anthraciet, n. gr. koolblende, glanskool ; koolstof met aardachtige stoffen vermengd;
— anthrakokali, n. een uit bijtend kali en
steenkolen bereid geneesmiddel tegen huiduitslag;
— anthrakolith, m. een door kool gekleurde
kalksteen; — ánthrakometer, m een kooi
anthrakósis, f. gr. verkoling;-stofiner;—
Med. ooglidbrand, eene versterving van het oog;
— anthrakotheriën, pl. kooldieren, eene
soort van voorwereldlijke dieren, welke zich versteend in steenkolenlagen (ook in zeekalk, enz.)
bevinden.
Anthrazóthion –zuur, n. gr -nederd.,
zwavelblauwzuur, verbinding van blauwzuur met
zwavel.
Anthropareskie, f. gr. (van ánthropos,
mensch, en aréskein, behagen) de zucht om den
menschen aangenaam te zijn (een bijbelsch begrip,
in tegenstelling met de godsvrucht, t h e o s e b i e).
Anthropiatriek, f. gr. de geneeskunde
van den mensch (in tegenst. van de veeartsenijkunde) ; — anthropisch of anthropi; —
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niséh, adj. den mensch betreffend; — anthropisme, n. de menschheid, het mensch,dom ; — anthropobóros, m. een menschen-eter; — anthropodsemon, m. een vergode
mensch, godmensch ; ook een booze geest in menschelijke gestalte ; — anthropochemie, f.
wetenschap der chemische verschijnselen in 't
menschelijk lichaam ; — anthropodidáktos, adj. van menschen geleerd; — anthropoglóssa, f. de menschenstem op het orgel;
-- anthropognóst, m. de menschenkenner;
— anthropognósie, f. de menschkunde,
menschenkennis ; — anthropogonie, f. de
leer van het ontstaan des menschen ; — anthropographie, f. beschrijving van den mensch;
— anthropohistorie, f. de geschiedenis der
-ontwikkeling van het menschdom ; — anthropolatrie, f. de menschenaanbidding ; — anthropolepsie, f. het aanzien des persoons, de
partijdigheid ; — anthropolíthen, m. pl. ver
gedeelten daarvan;-stendmchliaen
— anthropologeet, m. de verdediger der
menschheid; — anthropologie, f. de natuur
weten -lervandmsch,ekund
naar zijne natuurlijke ge--schapvndem
steldheid ; — anthropoloog, m. een menschkundige, een kenner van de natuurleer des menschen ; — anthropológisch, adj. menschnatuurkundig, hetgeen de leer van 's menschen
lichaam of natuur aangaat ; — anthropomantie (spr. tie=tsie), f. waarzegging uit menschen-ingewanden ; — anthropometrie, f.
de leer van de verhouding der deelen van 's menschen lichaam tot elkander; — anthropomórphen, m. pl. steenen, die naar menschen
of menschelijke ledematen gelijken ; — anthr0–
pomorphIsme, n., of anthropomorphóse, f. de vermenschelijking, de voorstelling
van het goddelijk wezen onder eene menschengedaante ; — anthropomorphoseeren (spr.
s=z) vermenscheljken, aan God menschelijke
-eigenschappen, zwakheden, enz. toekennen ; —
yanthropomórphiseh, adj.vermenschelijkt;
naar de menschengestalte gelijkend; — anthropomorphistisch, adj. het anthropomorphisme betreffende, of daarop berustende; — anthropomorphist, m. hij, die God eene menscheljke gestalte geeft; — anthroponomie, f.
de leer van de wetten des geheelen menschenlevens ; de wetgevende rede van den mensch (in
Kants Tugendlehre) ; — anthropopathie, f.
anthropopathisme, n. menscheljjke hartstocht of gewaarwording ; vermenschelijking ; voorstelling van God met menschelijke hartstochten;
— anthropopáthisch, adj. vermenscheljkend, voorgesteld als op menscheljke wijze gevoelende ; — anthropophaag, m. een menscheneter; — anthropophagie, t het menscheneten ; — anthropophobie, f. menschenvrees, schuwheid voor menschen ; — anthropophoniek, f. de leer der menschelijke
stemklanken; — anthropoplastiek, f. de
menschenvormkunst ; — anthroposkopie,
f., z. v. a. p h y s i o g n o m i e k;— anthro,

,

,

,

,

,
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posomatologie, f. leer van het menschelijk
lichaam ; — anthroposophie, f. de wetenschap der menschenkennis naar wijsgeerige beginselen ; — anthropotheisme, n. de menschenvergoding, vergoddelijking van het menschelijke ; — anthropotheologie, f. de erkentenis van God (zijner wijsheid, enz.) uit de zede
geestelijke begaafdheden der menschelijke-lijken
natuur ; — anthropotherapie, f. menschenheelkunde ; — anthropotherie, f. menschenjacht, menschenvangst ; — anthropothysie,
f. menschenoffering; — anthropotomie, f.
menschenontleedkunst.
Anthydropika, z. antihydropika.
Anthypalláge, f. gr. (vgl. h y p a 11 age)
Gram. de wederzijdsche omwisseling der naamvallen (casus).
Anthyperidrotikon, n. gr. (van anti,
tegen, hyper, bovenmatig, zeer, en hidrus, zweet)
middel tegen sterk voetzweet.
Anthypheeresis, f. gr. eene wederzijdsche berooving.
Anthypnotika, n. pl. gr. (vgl. h y p n ot ï cum) Med. slaapverdrijvende middelen ; —
anthypnótiseh, adj. slaapverdrijvend.
A.nthypochondriáka, z. ant lb y p ochondriaka.
Anthypophóra,f. gr. (vgl. h y p o p h o r a)
Log. de aanhaling eener tegenbewijsplaats; de
aanhaling van de tegenwerpingen, om die te wederleggen.
Anthysterika, n. gr. of anthysterische middelen, middel tegen vrouwen
-ziektn.
anti, gr. voorz. in samenstellingen voor eene
klinkletter of h ook ant–: tegen ; — in lat. en
fr. woorden ook z. v. a. ante, voor.
Anti–abolitionist, m. (vgl. ah o l e er e n, enz.) een tegenstander van de afschaffing
der slavernij.
Antides, f. pl. gr. (van den sing. antiás)
de amandelen, klieren aan den hals; — antia–
dóncus, m. de amandelzwelling ; — antiaditis, f. de amandelontsteking.
Antiadiaphorist, m. gr. (vgl. a d i a p h or i s t) een ijveraar tegen zedelijke onverschilligheid.
Antiannexionist, m. tegenstander der
annexatie (z. aid.) ; — antiannexionistiseh, adj. vijandig gezind tegen de annexatie.
Antiar of antiar-oepas, n. een roodbruin gomhars, het sap van den oepasboom, waar
inboorlingen van den indischen archipel-med
hunne pijlen vergiftigen ; — antiarine, f. pijl
giftstof van antiar.
-gift,de
Antiaristokraat, m. een tegenstander
van de heerschappij des adels (vgl. a r i s t okratie).
Antiarthritiseh, adj. tegen de jicht
dienstig.
antiaathénisch, gr. (vgl. a s t h e n i s c h)
de levenskracht opwekkend.
antiasthmatisch, zie a n t a s t h m atiseh.

f;6

ANTIBACCHIUS
Antibacchius, z. palimbachius.
Antiballomena, n . pl. gr. (van antibállein, eig. tegen -, terugwerpen; vergelijken) ge
overeenkomstige werking.

-nesmidlva

Antibarbárus, m. gr. (vgl. b a r b a a r,
enz.), vijand van onbeschaafdheid en onwetend
een taalzuiveraar, vijand van vreemde woor--heid;
den ; ook een boek, waarin de gewone fouten
tegen de taalzuiverheid zijn aangewezen.
Antibasis, f. gr. de tegenstand, weerstand.
Antibolbos, m. fr. schoonheidswater om
de vetwormpjes in 't gezicht te verdrijven.
antiboréïsch, adj . lat. (antiboreus, vgl.
anti en b o r e a s), naar het noorden gekeerd,
noordwaarts.
Antibulla, f . gr. lat. (vgl. b u 11 e) tegen
-bul,
bul van een tegenpaus.
Antieabinét, n. fr. een voorkamertje.
Anticagliën, f. pl. (spr. —ká-ljen) ital.
(sing. anticáglia, verklw. van antica, a n t i e k,
zie op antiqua), z. v. a. antiquailles.
anticamera, ital. z. v. a. antichambre.

anticancreuse middelen, anticanerósa, n. pl. gr.-lat. (vgl. c a n c r e us)
middelen tegen den kanker.

Anticardium, z. a n t i k a r d i u m.
antícarieuse middelen, gr. -lat. (vgl.
caries, enz.) middelen tegen beenbederf.
Antichambre, f. fr. (spr. anti-sjánbr') de
voorkamer in de huizen der grooten ; — antichambreeren, zijne gedurige opwachting bij
de grooten maken.

antichloor, n . gr. tegenchloor, chemische
middelen om het chloor uit de daarmede gebleekte
stoffen te verwijderen.
antichceradische middelen, gr. (van
choirás, klier, krop) middelen tegen het krop
-gezwl.

Anticholerika, n. pl. gr. of anticholérische middelen, middelen tegen de
cholera.

Antiehrésis of antichrése, f . gr. (vgl.
c h r e s i s) de verpanding van het vruchtgebruik
van een onroerend goed ter uitdelging eener
schuld; —' antíchretice of antiehrétisch,
adj. pandsgewijs en wel met het recht van vruchtgebruik.

Antichrist, m. gr. tegen - Christus, een
vijand, tegenstander van Christus en zijne leer;
ook de duivel ; — arntichristianisme, n.
de bestrijding van het christendom.
Antichronísme, n . gr. (van chronós, tijd)
eene tijdverzetting, fout tegen de tijdrekening;
Gram. gebruik van den eenen tijd voor den
anderen.
Antiehthónen, pl . gr. (van chthón, aarde)
Geogr. tegenwoners, menschen, die op gelijke
gradenbreedte, doch op tegengestelde halfronden
wonen.
anticipeeren, lat . (anticipáre) vooruitnemen, - genieten, - beschikken, -doen, enz.; — anti.cipándo, lat. vooruit, voorschotswijze ; — anticip^tie (spr. t=ts), f. het vooruitnemen, het
.bij voorraad beschikken over nog te verdienen
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loon, over de staatsinkomsten, enz.; de vooruitbetaling, het bij voorschot verstrekte; Philos eene
voorbarig genomen algemeene gevolgtrekking.
anticivisch, adj . gr.-lat. (van eivis, z. ald.),
onburgerlijk.
anticonstitutioneel (spr. tio=tsio), gr.
nw. lat. (vgl. constitutie, enz ) met de staatsregeling strijdig;

—

anticonstitutionist,

m. een tegenstander van de staatsregeling; ook
van de pauselijke bulle unigenitus.

anticontagiëus, gr.-lat. (vgl. c o n t ag i e, enz.) tegen de aansteking of besmetting
dienstig; — antieontagioníst, m. een bestrijder van de leer der besmetting; — antieontagiflsa, n . pi. middelen tegen besmetting.
antíconvulsivisch, gr. nw. lat. (vgl.
c o n v u 1 s i e, enz.) stuipwerend.
antieornlawleague, f. (spr . —lá- lieg
het te Manchester, inz. door Cobden in 1838 gestichte bond tegen de bestaande engelsche koren
einde vrijen invoer van koren te ver--wetn,
krijgen.
Antieyra, eene stad op de kust van Phocis,
waar men het nieskruid (H e 11 e b o r u s) als geneesmiddel tegen den waanzin het best bereidde,
vandaar (bij H o r a t i u s, enz.) : »iemand moet
naar Anticyra" d. i. hij is gek.
Antidoemoníst , m. gr. (vgl. daemon)
een duivelsloochenaar.
Antidakt los, m. gr. z. v. a. a n a p ae s t.
')

antidateeren, z. a n t e d a t e e r e n.

antidemokratisch, adj. de volksheer -.
schappij vijandig.
Antidieerésis, f. gr. (vgl. d i er e s i s) de
tegen-, onderafdeeling.
Antidiegésis, f . gr. (vgl. di e g e s i s) tegenverhaal , voorstelling van bet verhaal der partij
op eene andere wijze.
AntidikOS, m. gr. (van diks, recht, rechtsgeding) eene tegenpartij voor het gerecht ; — antidikasie, f. rechtsstrijd.

Antidinika of antidinische middelen, gr. (van dinos, werveling, duizeling)
duizelingwerende middelen.

Antidóron, n., pl antidóra, gr. (van
dóron, geschenk) een tegengeschenk ; vergelding;
in de gr. kerk de uitdeeling van het overgebleven
gewijde brood na het avondmaal onder de aanwezenden.

Antidotum, n., pl. antidota, gr. (antidóton, daartegen gegeven) tegenmiddel, tegengift,
behoedmiddel tegen vergiftiging; — antido
een boek, dat over tegenmiddelen-tarium,n.
handelt, in 't algemeen een artsenijboek, p h a rmakopoea.
antidramatisch, adj . gr. (vgl. dram at i s c h) in strijd met de regels van bet drama.
antidynastisch, adj . den vorst en zijn
geslacht vijandig.

Antidysenterika, n. pl. gr. (vgl. d ys e n t e r i e) middelen tegen den ronden loop.
antiek, adj . (van 't lat. antiquus, z. aid.), fr.
antique, in den geest of smaak der oudheid
overoud ; ook oudvaderlijk, ouderwetsch ; — an;
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tieken, f. pl. oude kunstwerken, oudheden,
oude gedenkstukken, beelden, enz.
Antiëmetika, n. pl. gr. (vgl. e m e Si s,
enz.) middelen tegen het braken ; — antiëme–
tiseh, adj. het braken stillend ; — antiëpileptika, n. pl. gr. (vgl. e p i 1 e p s i e, enz.) middelen tegen de vallende ziekte ; — antiëpileptiseh, adj. tegen de vallende ziekte dienstig.
antiëvangéliseh, adj . gr. (vgl. e v an ge1 i s e h) vijandig tegen 't evangelie.

antifanatiek, adj. gr.-lat. (vgl. fa nati e k) de geloofsdweperij bestrijdend, haar vijandig.
Antifebrilia, n . pl. gr. -lat. (vgl. te b r i s)
koortswerende middelen ; — antifebriliseh,
adj. koortsverdrijvend.
antigállisch, adj . gr. -lat. (vgl. Galli ë,
enz.) niet franschgezind, den franschen vijandig.
Antiganymëdes, m . gr. een leelijk, misvormd mensch, het tegendeel van G a n y m edes (z. a.)
Antigorium, n. glazuur voor aardewerk,

enz.
Antigraaf, m . gr. (antigrapheus) een tegenschrijver ; — antigraphum, n. (gr. antigraphon) een tegenschrift, afschrift, afbeelding,
afdruk.

Antihsemorrhágisch, gr. tegen bloed
werkzaam.

-vloeing

Antihoemorrhoídisch, adj. gr. (vgl.
h ae m o r r h o ï d i s c h) de aambeien verdrijvende.

Antihektika, n . pl. gr., of antihéktische middelen (vgl. h e k t i k a), middelen
tegen de longtering; — antihelmintika, n.
pl., z. anthelmintika; — antihydro -

pika, n. pl. gr., of antihydropische
middelen (vgl. by d r o p i s c h), middelen tegen de waterzucht ; — antihypnotika, z.
anthypnot1ka; — antihypochondriaka, n. pl. middelen tegen de miltzucht, de zwaar
(hypochondrie, z. ald.); -- an--moedigh
tihypoehondriacus, m . een miltzuchtverdrijver, lachverwekker, grappenmaker; — antihysterisch, adj. wat de vrijsterziekte (hysterie, z. ald.) bestrijdt.
Antiinerustátor, m. gr. -lat. toestel om
het vormen van ketelsteen in stoomketels tegen
te gaan.

Antikausotzka, n . p1. gr. (van kusos,
brand, brandende koorts) middelen tegen de brandende koorts.

Antikaustika, n . pl. gr. (vgl. k a u sis,
enz.) middelen tegen bijtende schadelijkheden;
— antikaustisch, adj. tegen het inbijten
dienstig.

Antiklimax, f. gr. (vgl. k 1 i m a x) Log.
de tegenopklimming, de verzwakking der opeenvolgende uitdrukkingen.
Antikolika, n. pl. gr. (vgl. k oh i e k onder
k o 1 o n) middelen tegen buikkramp.
Antikritiek, f. gr. (vgl. k r it i e k) de tegenbeoordeeling, wederlegging eerier boekbeoordeeling, de bestrijding van het afkeurend oordeel;

— antikriticus, m. tegenbeoordeelaar; —

antikrítiseh, adj. tegenbeoordeelend; Med.
met de (verwachte) krisis strijdig; storend op de
krisis werkende.

Antilegoménon, n., pi. antilegomena, gr. (van anti-légein, tegenspreken) bestreden schriften, zulke, welker schrijvers onzeker zijn, in tegenoverstelling met homo 1 o g um é n a ; — antilogie, f. de tegenspraak, tegenovergestelde meening, inz. zulk eene, die tegen
de eischen der rede is.
antiletharg^sche middelen, gr. (vgl.
1 e t h ar g i e) middelen tegen de slaapzucht.
Antiliberalisme, n. gr. -nw. lat. (vgl. 1 i b e r a a 1, enz.) onvrijzinnigheid.

Antilogie, z. ond. antilegomenon.
Antilópe, f. gr. (van antholops, d. I. bloemenoog, wegens de schoone oogen van deze dieren) de hertegeit, een fraai gehoornd viervoetig
horendier van Azië en Afrika, waartoe de g az e 11 e (z. ald.) behoort.
Antiloquist, m. gr. -lat. (van logui, spreken) de tegenspreker, wederlegger; — antiloquium, n. mid. lat. de tegenspraak, weder
-legin.

Antilyssum, n., pl. antilyssa, gr. (van

Antïinoeulíst, m. (vgl. in o e u 1 i s t) een

lyssa, z. ald.) middelen tegen de hondsdolheid of
watervrees.
Antimacassar, m. (vgl. m a c a s s a r o11 e) gehaakt kleedje over sofakussens, sluimerrollen, enz., ter afwering van haarolievlekken.
Antimacehiavél, m . eene wederlegging
der grondstellingen van Mac c h i a v e l l i (vgl.
machiavellisme) in zin boek over den vorst.

tegenstander van de pokinenting.
antikachéktisch, adj . (vgl. k a c h e x i e,
enz.) wat de kwaadsappigheid bestrijdt.

hebben onder anderen zulk eene wederlegging
beproefd.

Antikardion of antikardium, n. gr.
(van kardia, hart) de hartkuil; de holte tusschen
de sleutelbeenen aan 't benedendeel van den hals.
Antikatarrhalia, n . pl. gr. (vgl. k a t a rr h u s) Med. middelen tegen zinkingachtige aandoeningen, tegen hoest en verkoudheid ; — antikatarrháliseh, adj . daartegen dienstig.
Antikategorie, f. gr. (vgl. k at e g o r i e)

(Frederik de groote, Hess, Jakob e. a.

antikathólisch, antikatholiek, adj.

antimelanchólisch, adj. gr. (vgl. me1 a n c h o 1 i s c h) zwaarmoedigheid - verdrijvend,
opvroolijkend.
Antimephitisch, adj. gr. (vgl. m e p h i
-t
i s, enz.) luchtverbeterend, luchtzuiverend.
Antimerie, f. gr. (van méros, deel, rededeel) Log. verwisseling van bet eene rededeel met
het andere ; het noemen van de stof, waaruit een
voorwerp is vervaardigd, in plaats van dat voor
zelf, b. v. s t a a l voor degen.
-werp

gr. het katholieke geloof vijandig, daarmede
strijdig.

gr. (vgl. metabole en m,etalepsis) Log.

de tegenklacht, tegenbeschuldiging.

Antimetabóle of antimetalépsis, f.
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herhaling van dezelfde woorden in omgekeerde
plaatsing.
Antimetathesis, f. gr. (vgl. met at h es i s) herhaling van dezelfde woorden in tegen
zin, b. v.: »Eet om te leven ; leef-overgstldn
niet om te eten."
antiministeriëel, adj. fr. tegen de ministers of het ministerie (z. ald.) gericht, gezind,
enz.; — antiministeriëelen, nw. lat. de
bestrijders van het ministerie.
antimonárchaal, adj. (vgl. monarch,
enz.) tegen de alleenheerschappij.
Antimonium, n. mid. lat. (van het gr.
anti, tegen, en monos, enkel, omdat men het nooit
alleen, maar steeds gemengd aantreft ; v. a. bedorven uit het arab. al- ithmidoen) spiesglas of
spiesglans; antimonium crudum, ruw spiesglans;
a. muriaticum, zoutzuur spiesglans ; a. sulphuri tum, zwavelspiesglans; a. tartarisátwm, braak
; — antimoniaal, adj. spiesglanzig;-wijnste
— antimoniáka, antimonialiën, pl. gr.
Med. spiesglansmiddelen.
antimorálisch, adj. gr.-lat. (vgl. m or a al, enz.) strijdig met de zedelijkheid, de goede
zeden wegnemend; — antimoralisme, n. de
leer, die het onderscheid tusschen goed en kwaad
opheft en alle menschelijke verrichtingen voor onverschillig verklaart; — antimoralist, m. een
aanhanger dier leer, bestrijder der zedelijkheid.
Antinarkotika, n. pl. gr. (vgl. n ark ot i k a) Med. middelen tegen narkotische vergiftiging.
antinationaal (spr. do=tsio), adj. strijdig
met den geest, met de belangen des volks.
antinephritisch, gr. (vgl. n e p h r i t i s c h)
nierziektewerend, -bestrijdend — antinephritika, n. pl. geneesmiddelen voor de nieren.
Antinomie, f. gr. (antinomia, van nómos,
wet) tegenstrijdigheid der wetten, het aandruischen van twee wetten tegen elkander; ook de
schijnbare tegenspraak der rede met zich zelve;
, antinomisme, n. theol. de schijnbare tegenstrijdigheid tusschen de oud-testamentische
wet en de leer van het christendom ; — antinomI sten of antinomiánen, m. pL wetbestrijders, eene secte der 16de eeuw, die de onderhouding der oude joodsche wetten voor ver
evangelie en als-enigbarmtdlvhe
gunstig voor het pausdom hield ; aanhangers
eerier dweepzieke secte in Britsch Amerika ten
tijde der kolonisatie van dat land.
Antinol s, m. gr. een uitstekend schoon
jongeling (naar een jongen Bithyniër van dien
naam, gunsteling van keizer H a d r i a n u s).
Antiodontalgika, zie a n t o do n t a lgika.
Anti–orangisten, m. pl. (vgl. o ra n gist e n) tegenstanders van 't vorstenhuis van Oranje.
Antiórgastika, n. pl. gr. (vgl. or gas m e)
middelen tegen bloedopwellingen, tegen de te
groote prikkelbaarheid.
Antipeedobaptist, m. tegenstander van
den kinderdoop (wederdooper).
Antipápa, m. gr. (vgl. p a p a, enz.) een
;

ANTIPHLEBOTOMIST
tegenpaus; — antipapisme, n. de pausbestrijding, het tegenpausdom; — antipapístiseh, tegenpauselijk, den paus vijandig.
antiparallél, adj. gr. (vgl. p ar a 11 é 1) de
parallellen doorsnijdend.
antipara1 tisch, adj. gr. (vgl. p ara 1 ys i s) tegen de verlamming dienstig.
Antiparalytika, gr., antiparalytisehe middelen, pl. middelen tegen verlamming (paralysis).
Antiparasitika, n. pl. gr. (vgl. p ara5 1 e t) middelen tegen woekerdieren of -planten,
die zich op levende wezens bevinden.
Antiparastásis, f. gr. (van parastdsis,
uiteenzetting, bewijs) Rhet. eene figuur, waardoor men beweert, dat eene daad, die afgekeurd
en veroordeeld wordt. integendeel lofwaardig is;
tegenbewijs; Jur. eene telastelegging van den
schuldige tot zijn voordeel, wederlegging der partij.
Antipáscha, n. gr. -hebr. (vgl. p as c h a)
de zondag na Paschen in de grieksche kerk (=
quasi mo dog e nit i).
Antipasigraphie, f. gr. bewijs van de
onmogelijkheid der p a s i g r a p h i e (z. a.)
Antipathie, f. gr. (antipátheia, van pathos,
lijden, toestand) een natuurlijke afkeer van iets,
tegengevoel, wederstreving, het tegengestelde van
s y m p a t h i e; — antipáthisch, adj. afkeerig, wederstrevend.
Antipatri6t, m. gr. (vgl. p a t r i o t) een
tegenstrever der vaderlandsvrienden, vijand des
vaderlands ; — antipatrlóttisch, adj. tegen
het vaderland of zijne vrienden.
Antipelargie, f. gr. (antipelargia, van
pelárgos, ooievaar, als zinnebeeld der liefde tusschen de leden van een gezin) de wederliefde,
beantwoording der ouderliefde, vergelding der
weldaden.
Antipendium, liever a n t e p e n di u m,
Z. ald.
Antiperiagóge, f. gr. (van periagógê, omdraaiing) de tweevoudige tegengestelde beweging
der vaste sterren.
antiperistáltisch, adj. gr. (vgl. p e r i st alt i s c h) tegendraaiend, wat de wormsgewijze
beweging der ingewanden wederstreeft, tegen
-wormsgeij.
Antiperistasis, f. gr. (van peristasis, eig.
het omstaande) de tegenwerking van twee natuur
bestendige drukking en tegendrukking.-krachten,
Antipernium, n. gr.-lat. (vgl. p e r n i on e n) Chir. middel, balsem, zalf tegen wintergezwellen (winterhanden, wintervoeten).
antipestilentiaal (spr. —tsiaal), gr.-lat.
pestwerend.
Antipharmácum, n. pi. antipharmaka, gr. (vgl. p h a r m a k o n) het tegenvergift.
Antiphásis of antiphasie, f. gr. de
tegenspraak, wederlegging.
Antiphérna, n. pl. gr. (van pherné, het
ingebrachte der vrouw, bet uitzet) Jur. tegengeschenken des bruidegoms aan zijne bruid, of des
echtgenoots aan zijne vrouw.
Antiphlebotomist, m. gr. (vgl. p h 1 e-
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botomist, onder phlebemphraxis) een
vijand van het aderlaten.
A.ntiphlogistiek, f. gr. (vgl. p h 1 o gis-

verdrijvende middelen ; — antipodágriseh,
adj. tegen het voeteuvel dienstig.

t o n, enz.) of het antiphlogístiseh sys-

podós, voet) Geogr. een tegenvoeter, iemand, die

teem, de tegenbrandstotleer, het nieuwe, tegen
het p h l o g i St o n of brandbare beginsel gerichte
leerstelsel der chemie, door L a v o i s i e r in 1789
tegen St ah 1 verdedigd; — antiphlogisti
-Cus,n.
een tegenstander der brandstofleer; --

op tegenovergestelden meridiaan en parallelwoont;
oneig. tegenpartij, wederstrever, vijand; — antipódisch, adj . de tegenvoeters betreffende;
weerstrevend.
A.ntiport^cus, f., doorgaans m., gr. -lat.
(vgl. p o r t 1 c u s) het met zullen voorziene open
portaal bij kerken.
Antiprotasis, f. gr. (vgl. p r o t a s i s) Log.
de aankondiging eener volgende wederlegging
(meest door eene vraag uitgedrukt).

antiphlogístiseh, adj. tegen de brandstof
gericht; ook ontstekingwerend, hitte -temperend;
— antiphlogist^ka, n. pl., bf antiphlogisttsche middelen, Med . ontstekingwerende, verzwakkende en te gelijk verkoelende
middelen.

Antiphóna of antiphoniën, f. pl. gr.
(van phóné, geluid, stem) tegenzang, wisselgezang, dat door bene stem aangeheven, door twee
koren beurtelings afgezongen en door het gansche
koor herhaald wordt — antiphonále of antiphonarium, n . het gezangboek der psalmen, hymnen, beurtzangen der R. K. kerk; —
antiphonie, t. de logische strijdigheid.
A.ntiphora, f. gr. (van anti phërein, tegenbrengen of -stellen) tegenstelling.
Antiphotisme, n . gr. (van phós, gevit.
phótós, licht) het tegenstralen des lichts.
Antiphrasis of antiphráse, f. gr. (vgl.
p h r a s e) Log. de tegenbenaming, de benoeming
eener zaak door het tegendeel, dat meestal spottenderwijs geschiedt; zoo b. v. noemden de Grieken de Furiën »E u m e n i d e n, de welwillenden";
de Zwarte zee 'P o n t u s E u x ï n u s, de herbergzame zee"; ook eene bevestiging door eene
dubbele ontkenning, b. v. »Dat meisje is niet
onbevallig."
Antiphráxis, f. gr. (van antiphrássein,
tegenversperren) het versperren door een tegenoverstaand voorwerp.
Antiphthiriáka, n . pi. gr. (vgl. p h t h ir i a s i s) middelen tegen de luisziekte.
antiphthísisch, adj . gr. (vgl. p h t h i s i s)
Med. de longtering te keer gaande of genezende,
teringwerend ; — antiphthisika, n . pl. middelen tegen de tering.
Antipiraat, m. gr. -lat. (vgl. piraat) een
;

zeeroovervijand'; — antipirátiseh, adj. tegen de zeerooverij gericht, b. v. a n t i p i r a t is e h e vereeniging, in 1814 door Sidney Smith
tegen de zeeroovers der afrikaansche roofstaten
gesticht.
antiplástisch, adj. (vgl. plastisch)
Med. de tegenvorming betreffende, tegenvormend.
antiplatónisch, adj . (vgl. plat o ni s c b)
tegen Plato gericht; antiplatonische liefd e, zinnelijke, wellustige liefde.

antipleuritisch , adj. gr. (vgl. pleur i
dienstig tegen het zijdewee ; — antipleu--t1s)
rit ka, n. pl. middelen tegen het zijdewee.
antipneumónisch, beter antipneumonitisch, adj. gr. (vgl. pneumonitis)
dienstig tegen de longontsteking.
Antipodagrxka, n. pl. gr. (vgl. p o dagr a) Med. middelen tegen het voeteuvel, jicht-

Antipóde, m . gr. (antipoes, van poes, geuit.

Antipsorika, n . pl. gr., of antipsorische middelen (vgl . p s or a) middelen tegen jeukenden uitslag, inz. tegen schurft.
Antiptó sis, f. gr. (vgl. pt o si s) Gram. de
verwisseling van den eenen naamval met den
anderen.
g ntiputrida, n. pi. gr. -lat. (van putsi dus,
a, urn, verrot) verrottingwerende middelen.
Antipyretika, n . pi. gr. (vgl. p y r e t i k a)
middelen tegen de koorts.

A.ntipyroticum, n., pl. antipyrotYka, gr. middelen tegen brandwonden, brandmiddelen.

antí`quus, a, um, lat. oud, ouderwetsch (vgl.
a n t i e k) ; — antiquis morzbus, naar oud gebruik,
volgens oudheden en gebruiken ; — antiqua,
f. Typ. eene hoofdsoort van recht staande lat.
drukletters, in tegenst. met cursief, zoowel als
met de gothische en duitsche letter ; Jur. de oude
rechtsstellingen, die in de lex Wisigothorum bij
de west-gothische constitutiën te vinden zijn; —
antiquailles, f. pl. fr. (spr. aiatikálj') kleine
oudheden van weinig waarde, b. v. munten uit
vroeger tijd ; ook oude vodden, kramerq, rommel;
—

antiquarms, antiquaar, m. lat. een
-

oudheidkenner, -onderzoeker; handelaar in oudheden ; in Duitschland : handelaar in oude boeken
(in 't fr. bouquiniste geheeten) ; — antiquáriseh, adj. tot de oudheid behoorend ; — antiqueeren (lat. antiquare) het bij 't oude laten ; voor verouderd verklaren ; verwerpen, opheffen, afschaffen, b. v. wetten; ook oude geschrif-,
ten naschrijven ; de snede der boeken met figuren
versieren, die met een gloeiend ijzer worden opgebrand; — antiquiseeren (spr . s=z) (barb.
lat.), den smaak der Ouden nabootsen, antieke
voorbeelden nabootsen, het tegengest. van m od e r n i s e e r e n; — antiquiteit, f. (lat. antiquatas) de oudheid; een voorwerp uit de oudheid; pl . antiquiteiten, oudheden ; gebruiken der Ouden of der oudheid.
Antirationalisme (spr. tio=tsio), n. gr. nw. lat. (vgl. r a t i o n a l i s m e) bestrijding van
het redegeloof ; — antirationalist, m. een
vijand van 't gebruik der rede, inz. in geloofszaken.
Antirefórmer, m : eng. (vgl. r e f o r m e r)
bestrijder van elke verandering of nieuwigheid,
zoowel in den Staat als in de Kerk.
Antirepublikein, m. gr.-lat. (vgl. r e.
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publiek, enz.) een tegenstander van een gemeenebest, een vrijheidsvijand ; — antirepublikeinsch, adj. niet gemeenebestgezind, vrij
-heidatn,ovrjbuglk.

Antispectrologie, f. gr. -lat. (vgl. spe ct r u m) de wetenschappelijke bestrijding van 't geloof aan spoken.

Antirevelationísme (spr. tio=tsio), n.

spiritualisme) de ontkenning van het geestelijke in den mensch, z. v. a. materialisme.
Antispodium, n. gr. (antispódion, van

gr. -nw. lat. (vgl. r e v el e e r e n) het loochenen
der openbaring.
Antirevolutie (spr. tie=tsie), f. gr. - nw.
lat. (vgl. re v o 1 u t i e) de tegenomwenteling, tegenopstand ; — antirevolutioneeren, eene
tegenomwenteling maken, eene omwenteling wederstreven ; — antirevolutionair, adj. wat
de tegenomwenteling betreft, of bevordert, wat de
omwenteling wederstreeft, inz. van eene politieke
partij : tegen de beginselen der fransche revolutie
van 1789 gericht ; — de antirevolutionairen, voorstanders van een staatkundig beginsel,
dat berust op een rechtzinnig protestantsche wereldbeschouwing.

antirheumátische middelen, gr.
(vgl. r h e u m a) middelen tegen rheumatiek of
zoogenaamde vloeiingen.
Antiroyalisme, n. gr. -fr. (vgl. r o y a 1 i sm e, enz.) de koningsvijandschap ; — antiroyalIst, een koningsvijand, tegenstander van het
koningschap ; — antiroyalístisch, adj. vijandig tegen den koning of het koningschap gezind.
Antiscabiosa, n . pl. gr. (vgl. s c ah i e s)
middelen tegen de schurft.
Antiseli, m. pl. gr. (van skid, schaduw)
Geogr. tegenschaduwigen, menschen op gelijken
afstand aan tegenovergestelde zijden des evenaars,
welke des middags tegenovergestelde schaduwen
hebben.
antiseirreus, adj. Med. de kanker heelend.
antiscorbu tisch, adj. gr. nw. -lat. (vgl.
s e o r b u u t) scheurbuikwerend, - genezend.
Antiscripturarms, m. gr. -lat. (v. scriptüra, schrift) vijand der Heilige Schrift; — antiscripturisme, n . verloochening der H. Schrift.

Antiscrophul ®sa, n. pl. gr. (vgl. s c r op h u 1 a) Med. middelen tegen de klierziekte.
antiséptisch, gr. (vgl. s e p s i s, enz.) bederfwerend ; — antisepticum, n., pl. antiseptika , bederfwerende middelen.
Antisialagóga, n. pl. gr. (vgl. s i a 1 ag o g a) Med. middelen tegen kwijling, tegen speek
-selvod.
antisociaal, adj. gr. -lat. (vgl. s o c ia a 1)
onmaatschappelijk, ongezellig, tegen de burgerlijke orde.
antisolí bel, adj. moeilijk op te lossen.
Antispasis, f. gr. (vgl. s p a si s, enz.) eig.
de tegentrekking ; Med. de afleiding van het bloed
of -van andere vochten naar een ander deel ; ook
de tegenprikkeling; — antispástisch, adj. afleidend, vooral door antispastika, n. pl. blaartrekkende middelen ; — antispasmodtka, n.
pl. gr. krampstillende middelen; — antispást(us), m. gr. (antispastos, eig. tegengetrokken;
wederstrevend) een gr. en lat. versvoet van vier
lettergrepen, twee lange tusschen twee korte of
een jambus en een trocheus (^------) b. v.
gezagvoerder.

Antispiritualisme, n. gr. -nw. lat. (vgl.

spodós, asch) plantenasch.

Antisternum, n . gr. (vgl. s t e r nu m) Med.
het tegengestelde van 't borstbeen, de bovenrug.
Antistes, m. lat. een opzichter, bestuurder,
kerk- of schoolopziener; opperpriester; — antistita, f. eene bestuurster, opzichtster, inz.
eene abdis, stiftopzienster.
Antistrephon, n . eene onjuiste wijze om
een besluit te trekken, uit wier bewijsgronden
zich ook het tegendeel laat afleiden.
Antistróphe, f. gr. (an-tistróphe ; vgl.
s t r o p h e) de tegenzang of het antwoord van
't koor ter linkerzijde van het gr. tooneel op de
strophe van het koor ter rechterzijde ; — antistróphon, n. Log. eene onjuiste sluitrede,
waaruit zich ook het tegendeel laat bewijzen.
Antisyphilitïka, n . pl. gr. (vgl. s y p h i1 i s) middelen tegen de venusziekte ; — antisyphilítiseh, adj. tegen de venuskwalen
dienstig.
Antitasis, f. gr. (vgl. t a si s) tegenuitzetting bij beenbreuken, tegenspanning; wederstrevi ng, tegenstand.
Antitechnos, m . gr. (van téchné, kunst)
een mededinger in eene kunst.
Antithaumaturgie, f. gr. t h a u m a t u r g, enz.) de betwijfeling, loochening der wonderwerken.
Antithéï, m. pl. gr. (antitheoi, van theós,
God) eig. tegengoden; booze geesten.
Antithese of antithésis, f. gr. (vgl.
t h e s i s) Log. de letterverwisseling ; eene tegen
denkbeelden als woorden, z. v. a -stelingzo
antithëton, doch niet z. v. a. contrast (z =
a.); ook de wederzijdsche opheffing van twee oor
tegenoverstel --deln;—atihk,f.de
ling ; het onderzoek naar de schijnbare tegenspraak van de rede met zich zelve ; — antithé
tegenstellend; — antithéton, n.-tisch,adj.
het tegengestelde, de tegenstelling, krachtens
welke het tegengestelde wordt samengesteld.
Antitragus, m. gr. (van tragós, bok) eig.
tegenbok; Anat. een kraakbeenplaatje aan het
uitwendige oor.
Antitrinitarius, m . gr. -lat. (vgl. t r i n i
i t, enz.) -een loochenaar van het leerstuk der-te
Drieënheid, z. u n i t a r i u s.
antitropisch, adj . Med. verkeerd liggend
(van de vrucht in het moederlijf).
Antityple, f. gr. (vgl. t y p u s) Log. tegenslag, tegenwerking; Rhet. de hardheid en wanklank van twee op elkander volgende woorden;
— antitipus, m. het tegenbeeld; — antitypiseh, adj. een tegenbeeld vormend.
Antiunionist, m. tegenstander der ver
samensmelting, inz. in kerkelijk op--enigof
zicht.
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antivenerisch, adj. gr. -lat. (vgl. Venus,
enz.) tegen de venusziekte dienstig.
Antizeloot, m. gr. (vgl. z e 1 o o t) een
vijand der ijveraars, een gematigde.
Antjar, m. Bot. de vergiftboom (phonoepas)
op Java ; ook het giftige sap van dien boom,
'waarmede de Indiërs soms hunne wapenen ver
-giften.
Antlia, f. gr. (antlia, eig. het verwijderen
van het zeewater uit het onderste scheepsruim)
,een putwerktuig, eene pomp; — antlia pneu.matiea, (van p n e u m a, z. aid.), de luchtpomp.
Antodontalgika, pl. gr. (vgl. o d o n t a lg i e) middelen tegen de tandpijn.
Antceci, p1. gr. (ánt-oikoi, van óikos, wo
onder den-nig)Geor.tws,mnche
zelfden meridiaan, maar tegenovergestelden parallel. (D e ant oe c i zijn altijd ant i s c ii, doch
c1e antiscii niet altijd antoeci).
Antonius, Antonio, lat. mansn.:: de
onschatbare, prijswaardige ; vr. Antonia en
Antoinette (spr. antoa-) ; — Antonius
-vur,
de roos, eene huidontsteking, pestaard e roos, zoo genoemd naar Antonius van
:Padua, wiens beenderen in de ilde eeuw gewaande wonderen deden tegen eene boosaardige
roosziekte, 't welk aanleiding gaf tot de stichting
der St. Antonie -orde, wier leden Antonijnen of Antoniërs heetten ; — Antonius–kruis, een kruis in de gedaante eener
T, waaraan S t. A n to n i u s van Egypte in de
Ode eeuw moet gekruist zijn.
Antonomasie, f, gr. (ant-onomasia, van
onomádzein, noemen, onoma, naam) Log. de
naamwisseling, het in-de-plaats-stellen van een
eigen voor een gemeen naamwoord, of ook omgekeerd b. v. Demosthénes of Cicëro in
plaats van groot redenaar.
Antophtalmika, n. p1. of antophthalmisehe middelen, gr. (van ophthalmós, oog) middelen tegen oogkwalen, oogmiddelen.
Anubis, n. egypt (eig. anepoe) de gouden
eene oud-egypt. godheid met eenen hondekop,
.zoon van Osiris en Nephthys, als grenswachter
-en beschermer van Egypte beschouwd.
Anurie, f. gr. (van a priv. en oeron, pis)
Med. het uitblijven der pis.
Anus, m. lat. de aars, het uiteinde van
den endeldarm ; — per anum, Med. door den
raars.
Anxiëteit, f. lat. (anxiétas, van anx)us,
a, um, angstig) de angst, benauwdheid.
Anxis, f. gr. Med. de beklemming, samen
een of ander orgaan.
-snoerigva
Anydria of anydrie, f. gr. (van 't priv.
an- en hyáór, water) het watergebrek, de dorheid.
Aoknie, f. gr. (van a priv. en óknos, ver
vlijt.
-zuim)deonvrth,
Aorasie, f. gr. (van a priv. en horãn, zien)
de onzichtbaarheid (der goden) ; de blindheid.
Aorges'ie, f. gr. (van a priv. en orgê,
toorn) de toornloosheid; — aorgétisch, adj.
loornloos, niet oploopend, gelaten.
Aorlstos of aorlst, m. gr. (van a priv.
-
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en horidzein, begrenzen) in de gr. Gram.: onbegrensde tijd, inz. de tijdvorm van het onbegrensd verledene, onbepaald verleden tijd, de
verhalende tijd; — aoristie, f. gr. aoristía)
onbepaaldheid, onbeslotenheid, twijfelende toestand van geest of gemoed (inz. der sceptici) ;
— aorístiseh, adj. onbegrensd, onbepaald,
inz. de beteekenis van den onbepaald verleden
tijd hebbende.
Aórta, Aórte, f. gr. (aorté, lat. aorta)
de groote pols- of slagader, hoofdslagader ; —
aorteurísma, n. ziekelijke verwijding der
aorta ; — aortitis, f. ontsteking der aorta.
Aosmisch, adj. gr. (van osmé, reuk) reukeloos.
ap –, gr. voorz. in samenst., z. a p o.
Apaedeusie, f. of apsedeutísme, n.
gr. (van a priv. en paideuein, onderrichten) onwetendheid uit gebrek aan onderricht ; — apeedeutiseh, adj. ongeleerd, onwetend.
apage, gr. en lat. voort ! weg ! pak u weg!
— a. Satánas, ga weg (van mij), Satan, (Jezus'
woorden tot den duivel, die hem verzocht).
Apágma, n. gr. (van ap-ágein, af-, weg-,
terugvoeren) Cbir. verschuiving van beenderen
uit hunne natuurlijke plaats ; — apagóge, f.
gr. Log. terugvoering op eene ongerijmdheid;
gevolgtrekking uit het ongerijmde der tegenwer
pingen, die men tegen de te bewijzen stelling
kan aanvoeren: een apagogïsch besluit
eene gevolgtrekking uit de valschheid van bet
tegendeel. (Zij is niet altijd juist, omdat de
valschheid eener stelling nog niet de waarheid
van het tegendeel bewijst.)
apaiseeren, (spr. apèz-), fr. (apaiser) bevredigen, stillen, geruststellen, verzachten.
Apalláge, f. gr. (ap-allage) Med. de verwijdering, inz. van lichamelijke kwalen door genezing of dood ; verlichting ; zachte ontlasting.
Apálto of apálto, m. it. (med. lat. apaltus, appaltus, waarsch. van arab. balata, snijden, deelen) de pacht of verpachting van vorstelijke inkomsten ; — apaltatóren, m. pl.
(mid. lat. appaltores) of apaltisten, pachters
van vorstelijke inkomsten, van heerenrechten;
inz. pachters van ondernemingen bij de pauselijke regeering.
Apanage. f. liever n. fr. (spr. —á-zj') mid.
lat. apanagium (van 't lat. panis, brood, mid.
lat. panagium, levensonderhoud) verzorging der
jongere prinsen van een regeerend huis door
geld of door de inkomsten en het vruchtgebruik
van daartoe aangewezen goederen ; prinsen-lijftocht, geldelijke toelage uit de staatskas aan
niet-regeerende vorsten, onderscheiden van p ar a g i u m ; ook hetgeen een voorwerp, hetzij ten
goede of ten kwade eigen is ; ook aanhangsel;
— apanageeren (spr. g=zj), beschenken met
een apanage.
Apantésis, f. gr. (van ap-antán, ontmoeten) de ontmoeting ; het antwoord, de wederlegging.
Apanthropie, f. gr. (ap-anthropia, van
ánthrópos, mensch) de onmenschelijkheid, wreed:

APARAGEMENT
heid; ook droefgeestigheid met menschenvrees
gepaard.
Aparagement, n. fr. (spr. —zje—mdn;
verg. p a r a g i u m) huwelijk met iemand van gelijke geboorte.
Aparageeren (spr. —tjee), gelijkmaken,
bemiddelen; aan iemand van gelijke geboorte
uithuwelijken.
Aparésis, f. gr. Log. wederopvatting, de
uiteenzetting van het vroeger slechts aangestipte.
Aparithm®sis, f. gr. (van ap-arithmëin,
af-, optellen) de opsomming der tegenwerpingen.
Aparktias, m. gr. (van árktos, vgl. a r kt i s c h) de noordenwind.
apárt, fr. (van 't lat. a parte, van of op
de zijde) ter zijde, voor zichzelven ; afzonder
; — aparte, n. ter-zijde-spraak, datgene-lijk
wat een tooneelspeler hoorbaar voor de toeschouwers, maar (voorondersteld) niet hoorbaar
voor zijne medespelers zegt ; — apártement,
n. eene bijzondere woonkamer, eene afdeeling
inz. van een aanzienlijk huis ; de dag van opwachting, de speeldag aan hoven; ook het hei
gemak.
-melijk
AparthrÓsis, f., z. v. a. diarthrosis.
Apartisis, t. gr. (v. artidzein, ap-artiduin, klaar maken, voltooien) volkomenheid ; inz.
lichamelijke volkomenheid.
Apastie, f. gr. (apastia, v. á pastos, niets
gegeten hebbende) nuchterheid, vasten.
Apatétiseh, gr. (van apatán, bedriegen)
bedrieglijk, valsch.
Apathie, f. gr. (apátheia, van a priv. en
pathos, z. ald.) gevoelloosheid, zoo van ziel als
lichaam, onverschilligheid, ongevoeligheid voor
sommige indrukken, zorgeloosheid ; — apáthisch, adj. gevoelloos, enz. ; — apathist,
m. een gevoellooze.
Apatiet, n. misleider (van 't gr. apatán,
misleiden, door Werner dus genoemd, omdat
deze steensoort alle mineralogen lang omtrent
haren waren aard misleid heeft) phosphorzure
kalksteen.
A.paturien, f. pl. gr. (apatur).'a) een Bacchusfeest in Athene, dat drie dagen duurde, ter
plechtige opneming der kinderen In de phratiën
(z. ald.) of ter verzekering van hun burgerrecht.
Ape, apen, n. eene broodsoort der hindoe's.
Apechéma, n. gr. (van ap-echein, weêrklinken, vgl. echo) de weêrklank, naklank;
Chir. de tegenscheur aan een beleedigd been,
c o n t r a f i s s u r a (z. a.) ; ook de werking van
den val, wanneer de daardoor veroorzaakte pijn
aan de andere zijde gevoeld wordt.
a pedibus, lat. de lakei.
Apeirokalie, f gr. (van ápeiros, onervaren, en kalós, schoon) onervarenheid in het
schoone, smakeloosheid; Log. het gedwongen
streven naar sierlijkheid.
Apela,inezuur, n. (van gr. apó, van en
elaion, olie) Chem. eene door ontleding van oliezuur door salpeterzuur gevormd organisch zuur.
Apelles post tabulam, lat. spreekw.: eig. Apel-
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les achter de schilderij (om 't oordeel daarover•
af te luisteren) luisteraar, luistervink.
Apemphasis, f. gr. (van ap-emphainein,.
onwaarschijnlijk, strijdig) zwarigheid in den zin,,
strijdigheid daarin.
Apepsie, f. gr. (van a priv. en p e p s is,
z. ald.) de niet-vertering, slechte spijsvertering;
onverteerbaarheid ; — apéptiseh, adj. onverteerbaar, aan slechte spijsvertering lijdende; -apépta, n. pl. onverteerbare spijzen of dingen..
Aperantoloog, m. gr. (v. áperantos, on-begrensd, en légein, spreken) en onophoudeli k
praten of snappen.
Aperceptie, z. apperceptie.
Aperçu, n. fr. (spr. apersu ; van aperce-voir, waarnemen) eig. het waargenomene ; kortoverzicht, hoofdinhoud, ontwerp.
aperi ens, n. pl. aperienti a, lat. (van aperire,
openen) Med. openende middelen; — aperitief, nw. lat. openend; — apert, lat. (apértus,
a, um) open, openbaar, onverholen; — apérto-termino, lat. Jur. na geopenden rechtsdag ;
aperto libro, met open boek z. v. a. ad aper
turam libri (z. aid.) ; — apertuur, f. (lat.
apertura) de opening, inz. de openstelling van
een leengoed voor den leenheer (apertura feudi).
apetálisch, gr. (apétd los, on, van a priv.
en pétalon, z. ald.) blad of bladerloos.
à peu près, f. (spr. - prè) bijna, ongeveer.
Apex, m. (pl. apices) lat. eig. spits, top,
enz. ; Gram. het toonteeken op eene lettergreep ;
ook de muts der kath. priesters (wegens hare
spitstoeloopende gedaante) ; — apices juris, spitsvondigheden der rechtsgeleerden, rechtsvonden,
advocaten-streken.
Apheeresis, f. gr. (aphairësis, van aphairëmn, af-, wegnemen) Gram. afsnijding, verkorting eens woords van voren, afwerping doorgaans van medeklinkers vooraan het woord,
b. v. tuigen voor getuigen; 'tvoor het,
enz. Chir. het wegnemen van een overtollig lid.
A.phagie, f. gr. (van a priv. en phagein,
eten) Med. het onvermogen om te eten, te slikken..
Aphasie, f. gr. (aphasia, v. a priv. en
phémi, ik spreek), de sprakeloosheid, het verstommen ; een schrik, die doet verstommen.
Apheleia, f. gr. (v. aphelès, zonder steevlak, effen) Log. het eenvoudige, natuur- -ne,
like, ongedwongene der voorstelling.
Aphelium, n. gr. (van ap-, apo, en hëlios, z. aid.) Astron. de zonsverheid, zonsafstand,
het punt, waar eene planeet bij haren grootsten afstand van de zon zich bevindt ; vgl. p e-rib elium.
Aphelxe, f. gr. (van aphélkein, aftrekken) Med. afgetrokkenheid van het denkvermogen, verstrooidheid.
Aphésis, f. gr. (v. aphiemi, ik laat los,,
ontsla) Med. het afnemen, wegblijven .van ziekten ; ook verslapping.
Aphilanthroop, m. gr. (vgl. p h i l a n-t h r o o p) een liefdeloos mensch, menschenhater;
— aphilanthropie, f. gebrek aan nmenschenliefde; menschenhaat, menschenschuwheid._
--
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Aphis, f. bladluis.
aphlogistisch, adj. gr. (vgl. p b 1 o gist o n, enz.) zonder vlam brandend; - a p h 1 og i s t ï s c h e lamp, het gloeilampje.
Aphobie, f. gr. (aphobia, van a priv. en
phóbos, vrees) onbevreesdheid, onverschrokkenheid.
Aphonie, f. gr. (van a priv. en phone,
geluid, stem) de stemmeloosheid, sprakeloosheid,
stomheid, het onvermogen om te spreken of te
zingen; — aphónisch, adj. stemmeloos, sprakeloos.
Aphorie, I. gr. (van a priv. en phérein,
dragen) Med. de onvruchtbaarheid der vrouw.
Aphorismen, f. pl. gr. (sing. aphorismós, van aphoridzein, losscheuren, afzonderen
van ap-, apó, en horidzein) korte spreuken stellingen, voorschriften, regels, enz., die schijnbaar
geen onderlingen samenhang hebben ; leerspreuken, kernspreuken ; — aphoristisch, adj.
in den vorm van losse spreuken voorgedragen,
kort, afgebroken, onsamenhangend; spreukmatig
(b. v. zoodanige stijl).
A.phriet, n. gr. (v. aphros, schuim) de
schuimaarde, schuimkalk.
Aphrisiet, n. (spr. s=z) (v. 't gr. aphridzein, schuimen, omdat deze steen voor de blaaspijp schuimt) Min. eene verscheidenheid of variëteit van den gemeenen schorl, eene soort van
tinerts.
Aphrodite, f. gr. (eig. de uit het schuim
der zee voorgekomene, vandaar ook Apbrogeneia,
de uit schuim geborene), Myth. de godin der
schoonheid en liefde, bij de Romeinen Venus;
schoonheid, bevalligheid, b. v. der rede ; ook
eene soort van zeeworm, zeerups, goudworm;
— aphroditiseh, adj. wat Venus of de
liefde betreft ; — aphroditográphiseh,
adj. liefdevoorwerpen schilderende ; ook de planeet Venus beschrijvende ; — aphrodisia,
n. pl. Venusfeesten ; — aphrodisiaka, n.
pl. middelen ter opwekking tot wellust, teeldriftprikkels ; — aphrodisiásme, n. aphrodisie, f. en aphrodisaa phrenitis, f. Med. zie
ontembare liefdedrift, verliefde waanzin -kelij,
— aphrodisius morbus, aphroditische-nighed;
ziekte, venusziekte.
Aphronatron, n. mineraal koolzuur, mi
loogzout.
-neral
Aphronésis, f. gr. (van a priv. en phrónésis, z. aid.) onverstand, dwaasheid, waanzin.
Aphronítrum, n. gr. (aphrónitron, v.
aphros, schuim, en nitron, z. n i t r u m) salpeterschuim, salpeterbloemen, rotssalpeter, muurzout.
Aphros:rne, f. gr. (aphrosynë, van áphrön,
onverstandig) onverstand; Med. de zinneloosheld, waanzin, het ijlen in koortsen.
aphthae, f. pl. gr. (áphthai, van den sing.
áphtha) Med. spruw, kleine witte blaasjes of
zweertjes in den mond, soms ook in den slokdarm en de geheele darmbuis; — aphtheus,
adj. nw. lat. aan spruw lijdende.
aphy11isch, adj. gr. (áphyllos, on, van a
priv. en phyllon, blad) bladerloos, zonder kelk-
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blad; — aphy]lánthe, f. de bladerlooze,.
eene bladerlooze bloem.
a piacere, of piacimento, z. p i a c ere.
Apiarium, z. onder a p i s (le art.)
apices jut-is, z. onder apex.
Apieius, m. eig. de eigennaam van eenigesmulbroêrs te Rome, die hun gansch vermogen
verbrast hadden, inz. de vermoedelijke schrijver
van 't voornaamste werk over de oud-rom. kookkunst (Coelius Apicius); vandaar in 'tal-gemeen een smulbroêr, lekkerbek.
à pied, z. pied.
Apiine, f. chem. eene uit de peterselie
(Apium petroselinum) verkregen stof.
Apilagium, n. mid. lat. (van pila, de pi-laar) het recht op winkels, omdat de winkels
of kramen (tabernae) tegen de pilaren aan stonden
en daarnaar betaald werden.
Apirie, f. gr. (apeiria) 1) (van a priv. en
peIra, ondervinding) 't gebrek aan ondervinding,
onervarenheid ; 2) (van peïras of póras, grens)
onbegrensdheid, onbepaaldheid ; — apiriseh,.
adj. onervaren.
Apis, f. lat. de bij ; — apiarium, plaats
of huisje waar de bijenkorven staan ; — apium,
m. (eig. bijenkruid), eppe, een bloemschermdragende plant.
Apis, m. de heilige stier, eene godheid der
oude Egyptenaren ; het levende beeld van den
akkerbouw en van 0 s i r i s, die den akkerbouw
had ingevoerd; — apisperiode, f. de oude
egypt. tijdmaat.
Apistie, f. gr. (apistia, van d-pistos, niet
geloovig) ongeloof, ongeloovigheid, mistrouwen.
aplaneeren, fr. (aplanir, vgl. plan) effenen, gelijk of vlak maken, slechten, uit den::
weg ruimen ; in orde brengen.
aplanétisch, adj. gr. (van a priv. en pia-násthai-, dwalen, vgl. p 1 a n e e t) Astron. niet
afwijkend, niet van plaats veranderend; ook
aplanatisch, b. v. aplanatïsche kijk e r s, eene soort van verrekijkers, waarbij de
voorwerpen zich geheel zonder gekleurde randen vertoonen.
Aplestie, f. gr. (aplêstia, van a priv.. en
pimplánai, vullen) onvulbaarheid, onverzadelijkheid.
aplomb, n. fr. (spr. aplón; vgl. aplomb,
onder plomb) de loodrechte stand; ook de vastheid van handelen, van karakter, gedrag.
Apneustie of apnoea, f. gr. (apneustia
en ápnoia, van a priv. en pneCn, ademen) Med..
de ademloosheid, het zeer zwak ademen ; verstikking; — apnéustiseh, adj. ademloos;
-- apnceasphyxie, f. het uitblijven van den
adem en den pols, de schijndood.
apó, gr. voorz. in samenstellingen voor eene
vokaal of eene h enkel ap-: van, af-, weg-, ont-r
ook weder-, terug-.
Apobaat, m. gr. (apobálés, v. apobainein,
afstijgen, afspringen) de afspringer, kunstrijder,
een kampvechter, die al rijdende van den wagen of van 't paard afsprong en zich weêr op.
andere wierp.
,
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Apobroehisme, n. gr. Med. het afbinden, het onderbinden.
Apóehe, f. gr. (apoch, van ap-échein, afhouden) afstand, verwijdering; onthouding; kwijting, quitantie ; — opoehometrie, ook onjuist : apokometrie, f. afstandsmeting.
Apoehrémpsis, f. gr. (van apo-chrémptesthai, uithoesten, uitwerpen) de uitwerping van
slijm, enz., inz. uit de long.
a poco a poco, z. poe o.
a poc u lis, lat. de schenker van een vorst.

Apodakrytika, n. pl. gr. (van apodakryein, tot weenen opwekken) middelen, die
den tranenvloed bevorderen.
Apodéipna, n. pl. gr. (van dërpnon, maal
gezangen na 't avondmaal in de gr. kerk.-tijd)
Apodeixis, z. onder a p o d i kt i s eb.
Apodemialgïe, f. gr. (van apodemia, het
wegreizen, de afwezigheid, en algen, smart geivoelen, smartelijk verlangen) verlangen naar
'vreemde landen, reislust, het tegengest. van
nostalgie, heimwee ; — apodemiek, f. de reiskunst, de handleiding of wegwijzer tot reizen.
Apodie, z. ond. apodis ah.
apodíktisch of apodeiktisch, adj.
gr. (apodeiktikós, van apo-deiknynai, aantoonen,
bewijzen) bewijzend, overtuigend, klaar; volstrekt noodzakelijk, onwedersprekelijk, onwederlegbaar ; a p o d í k t is c h bewijs, eig. een bewijzend bewijs; een volkomen klaar en voldingend bewijs; apodiktische imperatief,
z. v. a. kategorische imperatief (z. a.);
— apodéixis of apodixis, f. (gr. apódeixis) openlegging, tentoonstelling, inz. eene
proef of pronkrede; bewijsvoering, onwederlegbaar bewijs.
Apodióxis, f. gr. (van apo-diókein, eig.
voortjagen) Log. de verwerping met minachting
of verontwaardiging van eenig voorstel of gevoelen.
apódisch, gr. (á poes, genit. dpodos, van
poes, voet) voeteloos, zonder voeten ; — apodie, f. (gr. apodía) voeteloosheid.
Apodokimasie, f. gr. (van dokimádzein,
onderzoeken) verwerping, afkeuring.
Apodosis, f. gr. (van apo-didónai, af-, teruggeven) eig. de teruggave ; Log. het 2de gedeelte
van een volzin, het nazindeel ; vgl. p r o t á s is.
Apogteum, n. gr. (apógaion, vgl. G ie a)
Astron. punt, waar eene ster zich op haren
grootsten afstand van de aarde bevindt, aardverte (vgl. p e r i g w u m) ; fig. het toppunt, b. v.
van roem.
Apogalaktisme, n. gr. (van gala, genit.
gálaktos, melk) Med. eig. ontmelking; ontwenning
„van de moederborst, spening.
Apogeustie, f. gr. (vgl. g e u st i e k) Med.
°een bedorven smaak.
apogónisch, adj. gr. (a pagan, van pógón,
.baard) ongebaard, baardeloos.
Apográphon of apográphum, n.,
pl. apográpha, gr. (van apo-gráphein, afschrijven) afschriften van een oorspronkelijk stuk;
— apograaf, f. instrument om teekeningen
na te maken, copieermachine.
-

,

-

,

74

APOKRYPHA_
a point, z. ond. p o i n t.

Apoj ovium, n. gr.-lat. (vgl. Jupiter)
Astron. het punt, waar een van de vier wachters
van Jupiter het verst van die planeet verwijderd is.
Apokalypsis, f. gr. (van apo-kalyptein,
onthullen) eig. onthulling, ontdekking ; de openbaring van J o h a n n e s; — apokalyptiseh,
adj. tot de openbaring van Johannes behoorend,
daarnaar gelijkend ; geheimzinnig, duister, raadselachtig; — apokalyptieus, m. iemand,
die de openbaring gelooft, haar onderzoekt
Apokapnisme, n. gr. (van kapnós, rook)
Med. de berooking als behoedmiddel tegen besmettelijke ziekten z. v. a. s u f f u m i g at i e.
Apokarterésis, f. gr. (v. apo-karterein,
zich door onthouding van spijs dooden) de vrijwil
opzettelijke hongerdood.-ligespjonthud,
Apokatastasis, f. gr. (vgl. k at ast a si s)
de terugkeer tot de vorige plaats, kringswijze
loop; inz. Astron. de terugkeer eener ster tot
hetzelfde punt van haren kringloop, de sterreomloop tot aan zijne voleinding (onregelmatig
a p o kat ast ë r i s) ; Med. herstelling genezing.
Apokathársis, f. gr. (vgl. k at h ar si s)
zuivering van het darmkanaal.
Apokenésis, f. gr. (vgl. k e n o si s) Med.
ontlediging, overmatige ontlediging der vaten,
b. v. door bloedverlies.
Apoker xis, f. gr. (van apo-këryssein,
uitroepen, door openlijke uitroeping uitsluiten)
uitstooting uit de kerkelijke gemeenschap.
Apoklásma, n. gr. (van apo-klán, afbreken) Chir de beenbreuk.
Apokléisis, f. gr. (apokleisis, van apokleiein, afsluiten) het afsluiten, sluiten ; Med. de
afkeer van spijzen.
Apoklerósis, f. gr. (apokierosis; vgl.
kl e rus) de uitloting, verkiezing (der overheid)
door het lot.
Apokope, f. gr. (van apo-kóptein, afhouwen, afsnijden) Gram. afkapping, weglating van
eene of meer letters aan het einde van een
woord, de eindverkorting, b. v. g á voor gade
(vgl. a p h ae r ë s i s) ; Chir. liet afsnijden of wegnemen van een lid; — apokopeeren, een
woord aan het einde afkorten ; in 't algemeen
verkorten.
Apokrisis, f. gr. 1) (van apo-krinein, afzonderen) Med. de verdrijving of afzondering
van overtollige vochten uit het lichaam; 2) (van
apokrinesthai, antwoorden) antwoord, bescheid ;
— apokrisiarius, m. (eig. wie taal en
antwoord moet geven) sedert de Ode eeuw de
benaming van bisschoppelijke gezanten, inz. der
pauselijken, aan het hof in Konstantinopel ; —
apokrItiseh, adj. Med. afzonderend, tot afzondering genegen.
Apokrustika, n. pl. gr. (van apo-kroeein,
terugstooten) uit- of terugdrijvende middelen.
Apokr:rpha, n. pl. gr. (van apokryphos,
verborgen, ondergeschoven) of apokryphe
(apokryphisehe) boeken, bijbelboeken,
die door de katholieke kerk niet tot de eigen
goddelijke oorkonden gerekend of niet in-lijke
-

den kerkbijbel opgenomen worden, in tegenstelling
met de k a n o n i e k e; onechte boeken ; ook de
schriften van onbekende schrijvers; — apo-

krief of apokr'phisch, adj. onzeker, ver dacht, ondergeschoven.
Apokyésis, f. gr. (vgl. k y e sis) de geboorte, het baren.

Apolepisis, f. of apolepisme, n. (van
apo lépein afschillen) de afschilfering der huid.
Apolepsis, f. gr. (van apo lambánein, op-

-

houden, stuiten) Med. de staking, stuiting, het
uitblijven, ophouden van den adem, van de
spraak, van den pols.
Apolinosis, f. gr. Med. het af- of onderbinden met draden.
ApÓlis, m. gr. (van a priv. en pólis, stad,
staat) iemand, die van zijne burger- en staatsrechten beroofd is.

Apolithóse, f. gr. (v. lithos, steen), de
versteening, de verandering in steen.
Apollinarísten, m . pl. eene christensecte
in de Ode eeuw, door den bisschop A p o 11 in á r i s van Laodicea gesticht.

Apóllo, m. lat. (genit. ApolVinis) of Apollón, gr. afgekort Apol, Myth. de lichtende,
de god der zon, der dicht- en toonkunst, geneeskunst, welsprekendheid, enz., zoon van Zeus
ien Lito (Jupiter en Latona) ; N. H. de naam
van een grooten, schoonen dagvlinder; de A p 0110
v a n B e 1 v e d e r e, het schoonste standbeeld van
Apollo, in de 15de eeuw, onder de puinhoopen
van Antium gevonden, thans te Rome ; — apóllisch of apollinisch, adj. (lat. 4pollineus)
Apollo betreffende ; hem toebehoorend, gewijd,

enz. ;

—

apollonikon, n. een groot draai -

orgel, dat ook op vijf naast elkander geplaatste
'klavieren door onderscheidene personen tegelijk
kan bespeeld worden, door Flight en Robson in
1817 voltooid; — apollomon, n. een speeltuig met twee klavieren en een pijpwerk, dat
door een automaat bespeeld wordt, uitgevonden
door V b 11 e r te Hessen-Darmstadt.
Apollyón, m. gr. (van ap-oll'nai, verder
te gronde richten), de verderver, doods--ven,
engel, hebr. Ah add o n (Openb. Job. IX. 11).
,

,

Apolog®ma, n. gr. (van apologe sthai,
zich door redeneering verdedigen) Jur. een ver
apologie, f. verweerschrift,-deignsput;—
verantwoording, verdediging van zichzelven of
anderen tegen ingebrachte beschuldigingen ; —

apologeet en apologist, m. verdediger,

beschermer, handhaver, inz. van het christendom;
lofredenaar; — apologetiek, f. de leer, de
wetenschap der verdediging, inz. van de waarheid des christendoms ; — apologétiseh,
adj. rechtvaardigend, verdedigend ; apologetische schriften, schriften ter verdediging van
apologiseeren, (spr.
het christendom ;
s=z) verdedigen, eene lofrede houden.
Apoloog, m. gr. (apólógos, vertelling) zin
leerzaam vertelsel, leerfabel, inz. waarin-rijken
menschen, goden en redewezens handelen en
spreken
Apolisis, f. gr. (van apo-liein, loslaten)
—

,
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het wegzenden der gemeente in de gr. kerk.
Apomékometer, m. gr. (vgl. m e k om e t e r, enz.) afstandsmeter, werktuig om den
afstand van verwijderde voorwerpen te meten;
apomekometrïe, f. vertemeting ; ook
Mil. afstands-, vertemeting door middel van den
pas der manschappen of de beweging der troepen.
Aponeurósis, f. (van apo-neuruën, in
eene pees veranderen) de vliezige uitbreiding
eener spier; peesvlies; aponeurogra phie, f. de peesbeschrijving; — aponeurologZe, f. de peeskunde ; aponeurótiseh, adj. breedpezig.
Aponie, f. gr. (a-ponia, van a priv. en
pónos, moeite) het zonder-moeite-zijn, het ver
ophouden der pijn, het welbevinden.-dwijneof
—

—

—

Aponogeet, m. nw. lat. (aponogeton,
waarsch. bedorven uit het gr. potamogeiton, eene
waterplant, eig. nabij de rivier) eene soort van
waterplanten : waterlisch, drijver.

Apopemptikon, n. gr. (van apópemptos, weggezonden) een afscheidsgedicht van den

vertrekkende aan de blijvenden het tegengestelde
van propemptikon, z. aid.).
Apophasís, f. gr. (van apo phánai, afzeggen, ontkennen, ook verklaren) ontkenning;
raadgeving, zonder den schijn alsof men dien
geven wilde ; ook eene lijst of opgave van het
vermogen, inventaris.
Apophlegmatísme, n . gr. (vgl. p h 1 e gm a, enz.) Med de afvoering van het slijm ; —
apophlegmatika, n. pl. middelen, die de
apophlegslijmafscheiding bevorderen ;
mátiseh, adj. slijmafvoerend.
Apophoréta, n. pl. gr. (apophorëta, van
apophorëin, wegdragen) geschenken aan eetwaren, die men den gasten na den maaltijd mede
gaf ; bij de oude Romeinen in 't algemeen geschenken onder vrienden op feestdagen, inz. op
de Saturnaliën.
Apophthégma, n., pl. apophthegmata, gr. (van apo phthéngesthai, zijne mee
uitspreken) eene korte, zinrijke spreuk,-nig
—

kernspreuk;

—

apophtegmatisch, adj.

spreukmatig, kort en zinrijk uitgedrukt.
Apophthora, f . gr (van apo phtheirein,
bederven), z. v. a. abortus (z. a.).
Apoph$^ge, f. gr. (v. apo pheugein, ontvlieden) Arch. de plaats waar eene zuil uit haar
grondstuk opgaat, aanloop.
Apophylliet, n. gr., z. v. a. i c h t h yophthalma.
.

-

Apoph sis of apophyse, f. gr. (van
apo phyein, uitgroeien) Med. beenuitwas, beenuitsteeksel, beenuiteinde, inz. het gewrichteinde
der pijpbeenderen, dat met de beenderen door
beenstof vereenigd is ; vgl. e p i p h y s e; Bot.
uitwas, aanzetsel bij sommige mosplanten ; Arch.
het dunnerworden van de schacht der zuil; —
apophysen, pl . tak- of wortelvormige uitbreidingen eener steensoort (b. v. van graniet)
in eene andere (ook r a m i f i c a ties)
Apoplanésis, f. gr. (van apo planun,
afdwalen, op een dwaalspoor leiden) Log. de
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afdwaling, afwijking van de hoofdzaak in het
redeneeren, om den toehoorder in de war te
brengen; Med. eerdwaling der vochten, ic:z. van
de maandelijksche zuivering.
Apoplexie, f. gr. (apopléx%a, van apop l éssein, nederslaan, verdooven) Med. beroerte,

geraaktheid, plotselinge verlamming der hersenen;
— apopléktiseh, adj. door eene beroerte
verlamd, bedwelmd; — ap o p l e k t ï s c h e mi dd e 1 e n, apoplektika, n . pl. middelen tegen
de beroerte
Apopneusis, f. gr. (van apo pnein, uitademen) het uitademen.
A.popnixis, f. gr. (van apo-pnigein, verstikken) het verstikken, verstikking.
Apopsyeh.e, f. gr. (vgl. psyche) ontzieling; Med. diepe onmacht.
Aporetine, f. gr. (apó, van, en rhetinê,
hars) chem. eene uit den rhabarberwortel verkregen stof, die achterblijft, als men p h a e or et i n e (z. ald.) in wijngeest oplost.
Aporie, f. gr. (aporia, van á poros, ongebaand, hulp- en radeloos ; vgl. p o r e n) verlegenheid, radeloosheid, besluiteloosheid ; hulpeloosheid ; — aporëma of aporisma, n.
een moeilijk op te lossen vraagstuk; — aporem^tiseh, adj. twijfelachtig; — aporetieus, m. twijfelaar (= scepticus).
Apornc^ea, f. gr. (apórrhoia, van aporrhëin, ai-, uitvloeien) Med. uitvloeiing, afvloeiing; uitdamping.
Aposepedine, f. gr. (van sepedón, ver-
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apo-statéan) afvallig zijn; zijne gelofte breken; —
apostaat, (gr. apostátes) m. een afvallige,
geloofsverloochenaar, overlooper; bijnaam van
keizer Julianus (Julianus Apost ita); —
apostatiseh, adj. afvallig.
Apostel, m. gr. (apostólos, van apo-stéllein,
afzenden) een gezant, bode, godsbode, leerverbreider, naam der 12 jongeren van Jezus en
verkondigers van het evangelie; — apostelbroeders, eene geestelijke orde der 13de eeuw,.
wier leden geen vast verblijf mochten hebben,
maar barrevoets Italië, Zwitserland en Frank-rik doortrokken ; — apostolaat, n . het apostelambt, de goddelijke roeping tot het leeraars- ambt; de bisschopswaardigheid, de pauselijke
regeering; -- apostóliseh, adj . van de apostelen komend, met hunne leer overeenstemmend;
— apostolische vaders (PatresApostolici),
de onmiddellijke leerlingen der apostelen (en hun
geschriften, zooals B a r n a b a s, Hennas, P o
lykarpus, Clemens, Romanus, Ignatius) ; — apostolische kamer, de gezamenlijke beheerders van 's pausen inkomsten te
Rome; — apostolische majesteit, titel
der koningen van Hongarije en sedert 1758 der
oostenrijksche keizers; — a p o s t o 1 i s r h e st o e 1
(sedes apostolica), de pauselijke zetel te Rome,
als door Petrus gesticht ; — apostolischen,
m. pl. eene secte der 3de eeuw, die de gelofte
van kuischheid en armoede deed; ook eene secte
der 12de eeuw, die het huwelijk verwierp, maar
vleeschelijke gemeenschap met vele vrouwen toe-

rotting) Chem. rottingslof der kaas, kaasoxyde.

stond; (in Spanje) aanhangers van onbeperkte

Aposie, f. gr. (van a priv. en pósis, drank)
het gemis van dorst, de ongeneigdheid tot drinken.
Aposiopésis, f. gr. (van apo-siópan, ver
verzwijging, plotselinge af--stomen)Lg.d
breking der rede, uit verontwaardiging, droef
heid, enz., b. v. Ik zal u .... !
Apositie (spr. t=ts), f. gr. apo-sitia, van
sïtos, spijs) Med. gebrek aan eetlust, tegenzin
of afkeer van spijzen.

kerkelijke heerschappij en wereldlijke alleenbeer schappij ; -- apostolieísme, n. het stelsel
der onbegrensde kerkelijke heerschappij ; —
apostolieiteit, t overeenstemming (der ware
chr. kerk) met de zuivere leer der apostelen;
— apostolieum, n. de gezamenlijke apostolische geschriften in bet Nieuwe Testament,
de Handelingen der apostelen, de apostolische
brieven en de Openbaring van Johannes, in tegenstelling met het Evangelie.
Apostéma, n . gr. (apO-ste ma, eig. afstand;
uitwas) Med. eene zweer, een ettergezwel, afscheiding door bederf; — apostemãtie (spr.
tie=tsie), f. nw. lat. het zweren; — apos-

Aposkémma, n. of aposképsis, f.
gs. (van apo-skeptein) Med. verplaatsing eener
ziektestof.
.&poskeparnísme, n. gr. (van skMparnon, bijl) Chir. de bijlsnede, de verwonding,
waarbij door eenen houw met een snijdend werktuig een stuk des bekkeneels wordt afgescheiden.
Aposmilensis, f. gr. Med. het afbeitelen
(b. v. der vingerleden).

Apospasma, n. of liever apospásme,
n. gr. (van spil , trekken) een afgescheurd stuk;
-- Chir. verscheuring van weeke, pezige deelen.

Aposphakelisis, f. aposphakelis–
me, n. gr. (vgl. s p ha c e 1 u s) Med. het koud
bij weeke deelen.
-vur
Aposphragisma, n. gr. (van sphragis,
zegel, een zegelafdruk.
a posse ad esse, z. ond. p o s s e.
Apostasis of apostasie, f. (spr. s=z)

gr. (apo-stasia) afval, geloofsafvalligheid, breking
der ordesgelofte ; ook z. v. a. a b s c e s en me-

t a s t a s e (z. a.) ;— apostasieëren, gr.

tema–kruid, z. scabiosa.

a posteriori, z. ond. p o St en.
Apostil, m. en apostille, f. mid. lat.
(apostíllus of apostólus, van 't gr. apo-stéllein,
z. a p o s t e 1) een afscheids- of ontslagbrief ; (door
verwisseling met p o s t i 11 e en evenzoo af te leiden) het naschrift, aanhangsel, de kantteekening,
aanmerking; — apostilleeren, (spr. ll=ljy
kantteekeningen, enz. maken ; — apostillator, m. maker van kantteekeningen, van glossen.

apostolaat, apostolisch, enz. zie
apostel.
Apostrophe, t. gr. (apostróphos, van apostréphein, afwenden) het weglatings-, afkappingsteeken (') ; — apostrophe, f. gr. apostruphë,
d. i. eig. afwending ; de wending van de zaak
tot den persoon) de toespraak ; inz. eene leven-
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dhge, plechtige of harde toespraak, een bestrafling; ook eene figuur waardoor de redenaar het
woord tot afwezige personen, zelfs redelooze
voorwerpen richt ; — apostropheeren, i)
met een afkappingsteeken voorzien ; — 2) levendig of krachtig aanspreken, verwijten doen,
bitterheden zeggen; Log. de voordracht afbreken om -een afwezende als tegenwoordig aan te
spreken.
Aposynagógos, m. gr. iemand die uit
de kerkelijke gemeenschap verstooten is.
Aposyrma, n. gr. (van apo -si rein, aftrekken, afscheuren) afschaafsel ; Med. de afschillering na voorafgegane huiduitslag.
Apotelésma, n. gr. (van apo-telézn, voleinden) voleinding, gevolg, , werking ; inz. de invloed der sterren ; — apostelesmátiseh,
adj. gr. tot de voleinding, tot de werking, tot
de sterrenwichelarij behoorende ; — a p o s t e 1 e sm a t ï s c h e k u n s t, sterrenwichelarij, z. v. a.
astro1og Ie.
Apothanasia, f. gr. (vgl. t h a n a t o s)
de ontwijfelbare dood.
Apotheek, f. gr. (van apo-tithénai, af-,
nederleggen ; eig. bewaarplaats, pakhuis) een
artsenijwinkel (beter pil arm a k o p 011 u m geheeten) : ook eene kast, kist, enz. met artsenijen, b. v. reis-apotheek ; — apothéker,
m. de artsenijbereider, minder juist kruidmenger(vgl. pharmakopaeus, pharmakopola,
enz.).
Apothéma, n. gr. (van apo-tithénai, afleggen, verwijderen) Geom. de loodlijn, die uit
het middelpunt van een regelmatigen veelhoek
op eene zijner zijden valt; Chem. de nederslag,
het bezinksel van plantenaftreksels.
Apotheosis of apotheose, f. gr. (spr.
s=z) (van apo-theóén, vergoden, van theós, God)
de vergoding, eene plechtigheid bij de Ouden,
waardoor iemand na zijn dood in den rang der
goden geplaatst werd; — apotheoseeren,
vergoden ; — elektrische apotheose, z.
beatificatie.
Apotherapie, f. gr. (vgl. therapie)
Med. de volkomen genezing, de nakuur.
Apothesis, f. gr. (v. apo-tithénai, afleggen)
Arch de aanloop van de kroonlijst der zuil.
Apothráusis, f. gr. (van apo-thrauein,
afbreken, aan stukken breken) Chir. eene beenbreuk, waarbij een stuk been geheel van het
.been is afgebroken.
Apotimésis, f. gr. (v. apo-timzin, schatten) de schatting, z. v. a. lat. c e n s u s, z. aid.
a potióri, z. ond. p o t 1 o r.
Apotoom, n. of apotome, f. gr. (apó,tomon, van apo-témnein, afsnijden) eig. een afsnijdsel; Math. verschil van twee onmeetbare
grootheden; overschot; Muz. het verschil tus.schen den heelen en naasten halven toon.
Apotropeeër, m. gr. (van apo-trépein,
afwenden) afwender ; noodhulp ; — apotropneon, n. (gr. apotrópaion) een afwendend
,middel, z. v. a. a m u 1 e t.
Aposéma, n. gr. (van apo-dzéein, afkoken)
,

,

,

-
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Med. een afkooksel van kruiden en wortelen,
kruidendrank.
appaiseeren, z. appaiseeren.
Appalto, appaltatore, z. a p alto.
Apparaat, n. lat. (apparátus) toestel, toebereidsel, voorraad van of kistjes met werktuigen, gereedschappen, hulpmiddelen, enz. tot een
of ander gebruik; — apparátus muliebris, lat.
vrouwelijke gereedschappen, uitrusting, toebehooren, bij den uitzet van de huwelijksgift onderscheiden en meestal uit huisraad, linnengoed,
kleederen enz. bestaande.
Appareil, n. fr. (spr. aparélj') prachtige
toerusting, praal, aanstalte ; Fort. de glooiing
aan de wallen voor de kanonnen en wagens;
— Arch. de oprit naar den verhoogden ingang
van een paleis z. v. a. r a m p e.
Apparéntie, f. lat. (apparentia) of apparenee, f. fr. (spr. sparans') oogenschijnlijkheid, waarschijnlijkheid, schijn, aanzien, uitwendig voorkomen ; — apparént (lat. appi rens, van apparére, zichtbaar worden, verschijnen)
oogenschijnlijk, schijnbaar, duidelijk, openbaar;
-- apparitie, f. apparitio, in oud lat. alleen:
de bediening, dienst) nw. lat. voorbijgaande ver
V. van geesten, spoken ; kort verblijf,-schijng,b.
oponthoud; — apparrtor, m. lat. voorheen
een gerechtsdienaar, kerkenraadsbode ; pedel,
deurwachter.
Apparesseeren, vermoeien, traag maken.
Appartemént, z. a p a r t e m e n t.
appassion7lto, it. (vgl. p a s s i e, enz.) Muz.
hartstochtelijk, gevoelvol.
appauvrisseeren (spr. apovri-s—), fr.
(appauvrir, van pauvre, arm) arm maken.
appelleeren, lat. (appelliire, aanspreken)
Jur. zich op eene hoogere rechtbankberoepen;
de beslissing van een derde vragen ; Mil. door
den trommel bijeenroepen; een nieuwen inzet
wagen om in 't verloren maar nog voortdurend
spel weder mede te doen; aanslaan (van honden) ; — appél, n. fr. Mil. de oproeping, het
sein ter verzameling door trommelslag of trom
beroep op-petgblas,dnmfropig;Ju.
eene hoogere rechtbank ; vernieuwde inzet bij
het biljart of een ander spel om andermaal in
dezelfde partij te mogen medespelen; bij het
schermen : een korte en sterke pas met den
vooruitgezetten voet ; het gehoorzamen van honden op den roep ; hof van appél, een hooger gerechtshof, waarvoor men zijne zaak van
eene lagere rechtbank kan overbrengen ; nominaal appel, oproeping der namen van de
aanwezige leden in eene vergadering; hoofdelijke
stemming bij afroeping der namen ; — appel
adj. nw. lat. bevoegd om zich op hooger-labe,
gerecht te beroepen ; — appellant, m. een
beroeper, hij, die zijne zaak voor hooger gerechtshof wil behandeld hebben; zijne tegenpartij
heet appellaat, ; — appellánten, m. pl.
naam, die in 't begin der vorige eeuw gegeven
werd aan eenige bisschoppen en andere geesteliken, die appelleerden tegen de bulle Unigenitus, waarbij een boek van pater Quesnel werd
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veroordeeld als besmet met de ketterij van Jansenius ; de Jansenisten ; — appellátie (spr.
t=ts), f. lat. (appellabo) beroeping op hooger
rechtbank; appellabo admissibilis; een vergunbaar beroep ; a. inadmissibális, een verwerpelijk
beroep ; a. desérta, verzuimd beroep ; a. frivóta,
nietig beroep ; a. nuncupativa, een mondeling
ingebracht beroep ; a. scripta, een schriftelijk
ingediend beroep ; a. temeraria, ongegrond, onbezonnen beroep ; appellatiónis desertio, z. d es e r t i o;— appellativum (nomen) n. lat.
Gram. een gemeen naamwoord, soortnaam, naam,
die aan alle voorwerpen van dezelfde soort gemeen is, b. v. hui s, b o e k; — appellatief,
als soortnaam, de soort aanduidend.
Appéndix, n. aanhangsel, b. v. van een
boek, catalogus, enz., toegift, aanvulling; —
apendieiën, pl. nw, lat. (appendiciae) of
appendéntiën, z. v. a. pertinentiën;
eene zaak met al hare a p- en d e p e n d e nt i ë n eene zaak met al wat er toe behoort ; —
app endieeeren, aanhangen, bijvoegen ; —
appendiculum, n. liever appendieula,
f. een klein aanhangsel, toevoegsel.
appercipeeren, nw. lat. (van ad- en
percipëre, z. p e r c i p e e r e n) waarnemen met
bewustheid ; — appereéptie, f. de opvat
waarneming; het zelfbewustzijn, de zelf-ting,
-beschouwing.
Appertinentiën, pl. lat. (appertinent•ïa,
van appertinëre, ergens toe behooren) bijbehoorende dingen, toebehoor; cum appertinentiis, met
bet bijbehoorende.
Appeténtie, f. lat. (appetentia, van appetëre, naar iets streven, begeren) natuurdrift,
begeerte, geslachtsdrift; — appetiet, appetijt, m. (lat. appetitus) neiging en begeerte
tot iets, eetlust, honger ; — appetijtelijk,
ook appetissant, adj. fr. (spr. --ti-sdh)
lustwekkend, prikkelend, uitlokkend, lekker, smakelijk; — appetItie (spr. tie=tsie), t. lat.
appeti(io) het begeeren, streven, de lust, aandrift;
— appetitief, adj. begeerend, aandriftmatig.
applaneeren, z. a p l a n e e r e n.
applaudisseeren, (fr. applauder, lat. applaudëre, van ad en plaudere, goedkeuren met
handgeklap) goedkeuren, toejuichen door handgeklap ; grooten bijval betuigen, prijzen, billijken; — applaudissement, n. fr. (spr.
aplodis'mán) of appláus, n. nw. lat. (applausus) goedkeuring met handgeklap, bijval.
appliceeren, lat. (applicáre) op iets leggen, aanleggen, opdrukken; aanwenden (inz. een
middel) ; toeleggen, zich voegen ; toepassen ; toedienen; — applicétur, Med. het worde aangewend, aangelegd; applicábel en appli
adj. wat opgelegd, aangevoerd, toe--eatif,
gepast, enz. kan worden ; — applie átie (spr.
t=ts, f. de op-, aanlegging; de toediening van
uitwendige geneesmiddelen, het verband, leervlit, ijver, inspanning; toepassing; — applic€ten, pl., z. v. a. ordinaten; -- appliCatuur, f, nw. lat. Muz. de vingerzetting.
Applombeeren, fr. en applumbee-
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ren, lat. (applumbdre) met lood bevestigen,
vastsoldeeren ; — applombist, m. iemand
die applombeert; — applombatie, f. (spr..

=tsie) bevestiging, soldeering met lood.
appoggiato, it. (spr. appodzjáto) Muz. gesteund,,
gedragen ; — appoggiatura, f. (spr. —toera) Muz.
de voorslag, eene kleinere noot, die men vóor
eene grootere laat hooren, het sleepen, dragen
der tonen.
Appoint, n. fr. (spr. apwai; van à point,
d. i. op het punt) de kleinere munt of pasmunt
tot volmaking eener som of rekening ; som, die
't juiste saldo eener rekening uitmaakt; — appoint (fr.) of a punto (it.) t r a s s e er e n, z.
t r a s s e e r e n;— appointeeren, (fr. appointer) bezoldigen; de partijen bescheiden; eene
overeenkomst treffen ; eene rekening met de
boeken vergelijken ; — appointement, n.
(fr. apoairat'man) bezolding, jaarwedde; gerech-.
telijk bescheid.
apponeeren, lat. (apponëre) bijplaatsen.
bijvoegen, opleggen; — apponatur, het worde
toegevoegd, bijgevoegd ; — apponántur acta, men
voege er de akten bij ; — appositie (spr.
t=ts), f, de bijvoeging; oplegging (b. v. der
zegels) ; Phys. de ophooping van buiten, de aanzetting van nieuwe deden ; Gram. ophelderend
of verklarend bijvoegsel, b. v. Caesar de r o em
der v e l d h e e r e n;— appositief, adj. Gram.
nw. lat. in de betrekking der appositie staande,
bijstellend.
apporteeren, fr. (apporter, lat. apportáre) aanbrengen, brengen, halen; — apporte!
(spr. apórt') zoek op ! breng hier ! — apportage, n. (spr. —td-zj') het breng- of draagloon.
Appositie, appositief, z. ond. a pponeeren.
Appreeátie, (spr. t=ts), f. nw. lat. (van
't lat. apprecári, smeeken) het smeeken, de
dringende bede.
appreciëeren, fr (apprécier) of appretieeren, lat. (appretiáre, van pretium) schatten,
waardeeren, de waarde bepalen; in waarde
houden, op prijs stellen ; — appreciateur,
m. schatter; — appreciatie, f. schatting,
waardeering.
apprehendeeren, lat. (apprehendëre)
grijpen, vatten, gevangen nemen; bevatten;
duchten, vreezen ; — apprehénsie, f. gevangenneming; bevatting; bezorgdheid; het begripsvermogen; — apprehensief, adj. nw.
lat. bezorgd, vreesachtig uit inbeelding.
A.ppréssie, f. nw. lat. de aandrukking;.
— appressie—pomp, de perspomp.
appreteeren, fr. (appréter, v. prét, gereed) toebereiden, toerichten, inz. aan lakens,
stoffen, enz. eene glanzige oppervlakte geven ;_
gereedmaken; — appreteur, m. toebereider,
enz. van stoffen ; — appretuur, f. (van 't.
fr. apprgt, met lat. uitgang) de toebereiding,
de glans, het schoone uiterlijk aanzien ; de stof,.
die tot het appreteeren der lakens, enz. dient;
Mus. juiste verhouding in de samenstelling van
een muziekinstrument.
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appretiëeren, lat. (appretiáre, van prehum, z. ald.) of appreciëeren, fr. (appré-

cier) schatten, waardeeren, op prijs stellen.
approbeeren, lat (approb are) billijken,
goedkeuren; — approbátie (spr. t=ts), f.
(lat. approbatio) de billijking, goedkeuring, bewilliging, bijval, de vergunning, inz. tot het
drukken van boeken, tot het uitvoeren van openbare werken ; — approbatur, het wordt
goedgekeurd (de formule van bisschoppelijke
goedkeuring voor drukwerken) ; — cum approbatióne, met goedkeuring; — approbatief
en approbatorisch, nieuw-lat. goedkeurend.
approcheeren (spr. apro-sjeeren), fr. (approcher) naderen, nabijkomen ; ook loopgraven
maken ; — approehes, f. pl. fr. (spr. aprósj' )
de loopgraven om eene vesting te naderen.
approfondeeren, fr. (appro fondir, van
pro fond, diep) in den grond dringen ; uitvorschen, grondig, nauwkeurig onderzoeken ; —
approfondissement, n. (spr. —di-s'máh)
grondig onderzoek, uitvorsching, navorsching.
appropriëeren, lat. (appropiáre, van
proprius, z. ald.) zich toeëigenen, aanmatigen;
-- appropriátie (spr. t =ts), f. de toeëigeritsng, aanmatiging; Chem. de toestand van twee
lichamen, die zich niet kunnen vereenigen dan
ander medewerking van een derde.
Appropinquatie, f. lat. (van propinquus, nabij) de nadering, het naderen, inz. van
een tijdstip of gebeurtenis; — appropinqueeren, naderen, naderbijkomen.
approvisioneeren, fr. (spr. s=z) (approvisionner, vgl. p r o v i s i e) van levensmiddelen voorzien (eene stad of een leger), monden krijgsvoorraad bezorgen; ook approviandeeren (z. p r o v i a n d) ;— approviandeering, f. verzorging met levensmiddelen.
approximeeren, lat. (approximáre; vgl.
p r o x i mu s) naderen, benaderen, ramen ; —
approximándo, door benadering; allengs; —
approxi.mátie (spr. t=ts), f. nw. lat. de
nadering, benadering ; — approximatief,
adj. geraamd, benaderd ; de waarheid nabijkomend; — approximative, f. het benaderingspunt.
Appui, n. fr. (spr. apwi; van het oudfr. pui=lat. podium, iets hoogs of uitspringende)
steunpunt, stut, leuning ; — appui—main
(spr. —méh) de handsteun, het stokje, waarop de
schilder den arm laat rusten; — appuyeeren
(fr. appuyer, mid. lat. appodiare) op of tegen iets
leunen, steunen ; op iets drukken, blijven staan,
aandringen; (een voorstel) ondersteunen; den
nadruk geven (aan een woord of eene lettergreep.
Appuls, m. lat. (appülsus) de aanstoot,
beweegkracht ; — Astron. het samenkomen van
twee punten.
Appunto, n. ital. z. v. a. appoint, wissel
van bepaald bedrag; ook: afsluitingswissel ter
verzekering der verschuldigde som ; — appuntamento, n. ital. (verg. appointement) overeenkomst, afspraak ; ook : plaats van bijeenkomst,
rendez-vous.

AQUA

après, fr. (spr. apré) na, hierna, naderhand;— après coup (spr. koe) te laat, nadat de zaak
reeds is afgeloopen.
A.pricátie (spr. t=ts), f. lat. (van aprï-cus, zonnig, aan de zon blootgesteld), z. v. a.
1nso1atie.
April, m. (lat. Aprilfis, van aperire, openen;,
hetzij als opening van de lente, hetzij als de maand'
waarin de aarde zich voor nieuwe vruchtbaarheid
opent) de We maand in het jaar, grasmaand; -aprilboodschap, f. (fr. poisson d'avril, eig.
aprilvisch) eene laffe scherts, bestaande in het.
uitzenden van een onnoozele op den lsten April,
om iets ongerijmds of dat niet te verkrijgen is te
halen, welken persoon men dan aprilgek heet.
a prima vista, z. prima vista, onder p r i mus;
— a priori, z. ond. prior — a proportion, z.
ond. proportie ; — à propos, z. ond. pro
poneeren.
Apsíden, Ah si d e n, f, gr. (pl. van apsis,.
of eig. hapsís, d. i. verbinding ; ronding, welving)
Astron. de beide keerpunten in de baan der planeten, waarvan het eene het verst, het andere
het dichtst bij de zon is ; — apsidenlijn, f.
de grootste as der planetenbaan of de rechte lijn,
die het aphelium met het perihelium of
de beide apsiden verbindt; — apsis of apside,
f. Arch. halfronde overwelfde altaarnis.
Apsychie, f. gr. (van a priv. en psyché, z.
aldaar) afwezigheid van den geest ; onmacht,
flauwte.
Aptera, pl. gr. (van a priv. en ptéron, vleugel) N. H. ongevleugelde insecten, vleugellooze
gekorven dieren; — apterologie, f. beschrj-ving der vleugellooze insecten.
apteeren, lat. (aptare) aanpassen, van pas;
maken, schikken ; — apteering, de van-pas-making; — aptitude, f. fr. de geschiktheid,
aanleg, bekwaamheid.
Aptota, n. pl. gr. (vgl. p to s i s) Gram.
naamwoorden zonder naamvalsbuiging, onver-anderlijke naamwoorden.
a punta d'arco, z. punts; — a punto, z. ond.
punctum.
Apurement, n. fr. (spr. a-pu-r'mán) Fin..
het nazien, onderzoek, afsluiten der rekeningen.
apyrénisch, adj. gr. (van a priv. en pyren,.
de kern van het steenooft) kernloos, zonder pit;
— apyrenoméle, f. (vgl. m e 1 e) Chir. de
sonde zonder knopje.
apyrétiseh, adj. gr. (vgl. p y r e t i k a, enz.)
koortsvrij, zonder koorts ; — apyrexie, f.
koortsvrije toestand.
apyrisch, adj. gr. (van a priv. en pyr, vuur).
vuurbestendig, vuurvast, onbrandbaar.
a quadro, liever a quattro, z. ond. quattro.
aqua, f. lat. water; aqua et igne interdictus,
lat. een verbannene, wien water en vuur ontzegd
is; aqua mihi haeret, eig. het water hapert bij
mi : ik ben in verlegenheid; aqua fortis, f. lat.
onzuiver salpeterzuur uit vitriool en salpeter gemaakt tot scheiding der metalen, enz.; aqua Binelli, bloedstillend water, zoo genoemd naar den
uitvinder B i n e 11 i ;, aqua cohobáta, met aethe;
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Tische oliën beladen water; aqua gregor"aána,
.„gregorisch water, zuiveringswater, dat met asch,
zout en wijn vermengd is, dus genoemd naar paus
r e g o r i u s IX ; aqua regis, koningswater, een
mengsel van salpeterzuur en zoutzuur ter oplossing van het goud, den koning der metalen ; aqua
saturnine, loodhoudend water ; — aqua–Tof–
fána, een langzaam doodend giftwater, dus genoemd naar eene ital. giftmengster T o f f a na;
— ageeduet, m. (lat. aquae-ductus) of fr.
aquedue (spr. akeduuk) eene waterleiding;
een duiker; Med. een kanaal in het menschelijk
lichaam, b. v. dat van het slakkenhuis in 't gehoororgaan; — aquagium, n. lat. eene watergroef; en aquaticum, Jur. het afwateringsrecht, de bevoegdheid om het water van een
stuk land, enz. af te leiden ; — aquamanile,
n. mid. lat. (van 't lat. aqua, water, en menus,
hand) het watervat, waarin de kath. priester bij
't mislezen de handen wascht, meest in den vorm
van een dier; — aquamarijn, n. (van het
lat. aqua marina, zeewater) een zeegroene, doorzichtige edelsteen, ook beryl geheeten ; ook
eene zeegroene verf of kleur; — aquarél, n.
-(van 't stal. acquerello, van acqua = lat. aqua,
water) fr. Piet. doorzichtige waterverf, teekening
°.met waterverf ; waterverfkunst, waarbij de lichte
plaatsen door het doorschijnende witte papier gegeven worden; — aquarelleeren, met waterverf schilderen ; — aquarellist, m. schil
waterverf; — aquarium, n. lat. (van-dermt
aquarius, a, um, tot het water behoorende, enz.,
van aqua, z. ald.) de bewaarplaats van het water
to eene apotheek; inz. evenwel doorschijnend
watervat of glazen bak voor aquatiliën in zodlogische tuinen, enz.; — aquariu8, m. de waterman, een der 12 sterrenbeelden van den dierenriem; (de zon staat schijnbaar in dit teeleen in
Januari) ; — aquatiliën, n. pl. (lat. aquatilia)
N. H. waterschepsels, waterdieren en waterplanten; — aquatinta, f. (spr. — tienta) ital. acqua
tinta, (d. I. eig. gekleurd water) eene soort van
waterkleur in de graveerkunst ; de kunst die aan
te wenden; — aquatische planten, waterof moerasplanten.
à quatre épingles, à quatre mains, z. ond.
tquatre ; — a quattro (voci), z. ond. quattro.
Aquavlta, f. lat. (aqua vitae) levenswater,
gekruide brandewijn, afgetrokken en verzoete
brandewijn.
Aquifolium, z. a e r 1 f o 11 u m.
aquala, f. lat. de arend, adelaar; naam van een
-sterrenbeeld ; Arch. sieraad in de gedaante eens
arend.s aan den gevel van een huis; Archaeol.
een lezenaar In de gedaante van een arend met
uitgespreide ' vleugels ; aquila alba, 'eig. witte
.arend; in de alchemie : de steen der wizen ; —
,aquila non capit muscas, een adelaar vangt geen
vliegen, d. I. een groot verstand behoort kleine
quaestiën beneden zich te achten.
Aquilisehe wet, een oud-romeinsche wet
op het moedwillig toebrengen van schade (van
een praetor Aquilius).
Aquflo, m. lat. de noordenwind of, juister,
-
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de noordoostenwind; — aquilóniseh, adj.
(lat. aquilonius, a, um) . noordelijk.
Aquositeit, f. (lat. aquositas) rijkdom aan
water, waterigheid.
ara, f. lat. of de het altaar; pro aris et focis,
voor altaren en haardsteden, d. I. voor zijn eigendom, voor 't vaderland (strijden).
Arabier, m. inboorling en bewoner van het
groote aziat. schiereil. Arabië (d. I. dorland,
van 't hebr. areb, woestijn) ; — arabisch, adj.
den Arabieren eigen of toebehoorend ; uit Arabië
afkomstig ; de a r a b i s c h e t a a 1, eene der Se mitische (z. ald.) talen ; — Arabélle, vrouwen:
eig. de arabische vrouw; — arabéske, f. (it.
arabesco, rabesco, m., fr. arabesque) p1. a r a b e sk e n, of morésken, arab. figuren, versieringen van loofwerk, bloemen, planten, enz., aangebracht op de wijze der Arabieren, wier godsdienst
het afbeelden van menschen en dieren verbiedt;
arabische beeldhouw-, bouw- en schilderwerk;
ook bouwsieraden in 't algemeen; — arabiei,
m. pl. eene secte der 3de eeuw, die leerde, dat
de ziel met het lichaam stierf en weder opstond;
— arabieiteit, f. nw. lat. het wezen en de
kennis van de arabische taal; —arabiseeren
(spr. s=z) arabisch maken ; — arabine, f.
Chem. het in water oplosbare deel van ver
gummi-soorten, inz. van gummi arabi--scheidn
cum — arabísme, n. eene eigenaardigheid
van het arabisch; — arabist, m. een kenner
der arabische taal; — arabo-tedeseo, arabisch-duitsch, in schilder- en beeldhouwkunst een
mengsel van den moorschen en gothischen stijl.
Arachniden of araneiden, f. pl. gr.
(van ardchné, spin, lat. aranea) N. H. dieren van
het spinnengeslacht ; — arachnoditis, f. Med.
ontsteking van het spinnewebsvlies der hersenen;
— arachnoide, Anat. het spinnewebs- of
derde hersenvlies ; — araehnolíthen en
arachnieten, spinnesteenen, versteende zeespinnen, steenen met spinnewebsfiguren; -araehnologie en a r a n e o l o g e, f. de spinkunde, de kunst om uit de waarneming der spinnen het weer te voorspellen; — arachneloog
en araneoloog, m. een spinkundige, spinkenner; — araehnopod&on, n. Chir. de spinnepoot, een chirurgisch werktuig.
A.rBeometer, m. gr. (van araiós, d, on,
dun), z. v. a. h y d r o m e t e r, z. ald.; — areaometrie, f. de bepaling van de dichtheid en
van het specifiek gewicht der vloeistoffen; —
arBeost ion, Arch. met hier en daar of ver
vaneen staande zuilen: dunzuilig ; — ar2eothermometer, m. gr. een werktuig, dat de
graden van de zwaarte der vloeistoffen, te gelijk
met hare temperatuur aangeeft ; — areeotika,
n. pl. Med. uitdrogende, mager makende spijzen
en artsenijen ; — arseótiseh, adj. gr. Med.
zweetbevorderend, de poriën openend, de vochten verdunnend.
Araf, arab. (draf, pl. van urf, hooge plaats)
in de moham. godsdienst eene middelplaats tusschen paradijs en hel, eene soort van vagevuur.
Aragonaise, f. aragonisch lied.
;

ARAGUATA
Áraguata, f. soort van brulaap (Simia
crsina) .
Arain, n. fr. (spr. arèn) Kmt. indisch gestreept en geruit taf.
Arak of a r r a k, ook r a k, m. (arab. araq,
zweet, sap, afgetrokken geestrijk water, van
araqa, zweeten) rijstbrandewijn, een zeer geestrijke drank, die uit rijst, suiker en kokosnotensap
.gestookt wordt.
Arali a, f. (canadaasch en nw. lat. aralia)
'Rot. beidragende engelwortel; inz. Bene N.amer.
-soort (Aralia spinósa) met eenen stam van 3
-meter hoog en een geneeskrachtigen wortel,
Araneïden, z. a r a c b n i d e n; — ara
m. de spinbeschrijver; — araneo--ineograf,
graphie, f. de spinbeschrijving; -- araneologie, enz., z. arachnologie, enz.
A ranzáda, f. sp. een morgen lands, vlakte
Spanje, inz. bij wijnbergen = 35 tot 40-matin
are (z. ald.)
m. pl. it. (van arancia, oranjeeAranzmni,
appel ; arancino, sinaasappel) kleine gedroogde
appel
en gesuikerde oranje-appelen.
Aras of ara, m. N. H. een prachtige, lang
indische papegaai ; inz. de r o ode-starigeW.
ara of indiaansche raaf; vgl. ook m a c a o.
Arba, f. turk. (araba, wagen) een oostersch
rijtuig met 2 wielen en den paard, inz. voor
vrouwen.
Arbalète, f. fr. (van 't lat. arcuballista,
,eerre werpmachine met een boog) samengestelde
boog, waarmede men pijlen en ander werptuig
met meer kracht en juistheid dan met den gewonen boog voortschiet, hand- of voetboog; Arch.
-dakschoorbalk in 't bovendeel van een fr. dak.
Arbigássi, pl. turk. de opzichters over de
'hofbedienden des sultans.
Arbiter en arbitrator, m. lat. scheidsman, scheidsrechter in geschilzaken; — arbitrair, adj. (lat. arbitrarzus, a, um) willekeurig,
eigenmachtig, eigendunkelijk; — arbritaal,
,adj. (fr. arbitral) Jur. door scheidslieden beslecht
of te beslechten ; — arbitrium, n. lat. de uitspraak van scheidsrechters, machtspreuk; ook de
meening, het goedvinden, de vrije keus, willekeur; — arbitrium boni viri, billijke uitspraak;
a. divinum, het goddelijk raadsbesluit ; a. judzcis,
met goedvinden, de uitspraak des rechters ; a.
libërum, de wilsvrijheid, vrije keus; — arbitr-io,
!t. Muz. naar goedvinden (bij de maat); — arbitreeren, lat. (arbitrari) naar goeddunken of
gissing te werk gaan ; Kmt. wisselkoersen berekenen; — arbitrage, f. fr. (spr. tra -zj) de ra
benaderende schatting ; de beslissing of uit--ming,
spraak van eenen door partijen gekozen scheidsman ; Kmt. de vergelijking der verschillende wis
berekening van de loopende waarde-selkorn,
van geld en wissels ; — arbitrátie (spr. tie=
isie), f. lat. (arbitratvw) het goeddunken ; de
schatting.
Arbíth, n. (van 't hebr. dreb, avond) het
.avondgebed der Joden.
A.rboláde, f. fr. perenvlade, taartjes uit
meel, melk, boter, suiker en perenmost bereid.
-
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arbor, f. lat. de boom ; arbor Dii nae, lat. de
boom van Diana, z. ond. Diana; arbor genealogica, de stamboom ; arbor vitae, de levensboom, t h u j a; — arboreseeeren (lat. arborescére), tot een boom worden ; — arborescent (lat. arboréscens), als een boom wassend;
— arborescéntie, f. nw. lat. boomvormige
groei ; — arboreeren, nw. lat. (fr. arborer)
Mil. oprichten, opsteken, b. v. vaandels, alarmseinen, enz.; — arboricultuur, f, nw. lat.
boomteelt ; — arboriform, adj. boomvormig;
— arborisatie, f. natuurlijke loof- en boomteekening op steenen, vgl. d e n d r i e t; — arborIst, m. fr. een boomkweeker.
Arbouse, t. fr. (spr. — boet'; van, 't lat. ar
Bot. zandbes, zeekers (Arbutus unedo). -butm)
Arbousse, f. fr. (russ. arboes oorspr. karboes, waarsch. van 't perz. kherboesch, meloen)
Bot. de watermeloen van Astrakan (Cucumis ei;

trullis) .
arc, m. fr. (van 't lat. arcus, z. ald.) boog;
— are—boutant, m.. (spr. — boetára) Arch.
steunboog, gewelfpijler ; schoor ; — arc—bouteeren (fr. arc- bouter) door gewelfpijlers steunen, onderschragen, stutten ; — Arcade, f. fr.
boogsgewijze opening; Arch. booggewelf, gewelfde gang tusschen zuilen.
arcades ambo, lat. 't zijn beide Arcadiërs, d. i.
't is een bespottelijk paar, zij zijn beide even
belachelijk.
Areanson, n. fr., z. v.a. ko1ophonium.
Arcanum, n., pl. a r c a n a (van arclinus,
a, um, geheim) geheimenis, inz. een geneesmiddel, welks bestanddeelen en bereiding geheim gehouden worden ; — areaníst, m. nw. lat. de
bezitter van geheime middelen of kunsten, geheimeniskramer.
areáto, it. Muz. met den strijkstok gestreken
(vgl. a r c o) .
Arceaux, pl. fr. (spr. arsó, van are = lat.
arcus, boog) boogkrommingen; Arch. saamgestrengelde togen in den vorm van klaverbladeren,
als sieraad aan beeldhouwwerk; — areeeren,
arceering,z. schraffeeren, schraffeering.
arch., afkorting van a r c h i t e c t of wel van
archipel.
Arch' us of A r c h é u s, m. gr. (van archi os, archézos, oudvaderlijk, van archë, aanvang) volgens Paracelsus : levensstof, vuurstof, de
naam van het vuur, dat men als universeel beginsel in het midden des aardbols plaatste ; wereldgeest, de alles bezielende innerlijke kracht der
aarde.
Archaisme, n. gr. (van archáios, a, on,
oud) Gram. een verouderd woord, verouderd
spraakgebruik; — archaístiseh, adj. verouderd, ongebruikelijk ; oudvaderlijk ; — areheeographie, f. beschrijving van oudheden; —
areheeográphiseh, adj. die beschrijving betreffende ; — arehe oloog, m. een oudheidkenner, -vorscher, -onderzoeker ; — arehaeologie, f. de oudheidkunde, de kennis van de
kunstgewrochten der Ouden, inz. die der Grieken
6

,
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en Romeinen ; — areheeológiseh, adj. oudheidkundig.

Archer, m ., pl . archers, fr. (spr. arsjé,
van arc, boog) boogschutters ; ook : lichte ruiters,
aanvankelijk met bogen gewapend.
Arches–court, z. v. a. Court 0/' Arches,
n. eng. (spr. artsjes-koort; van arches, bogen, en
court, z. ald.) het geestelijk oppergerechtshof, opperconsistorie van den aartsbisschop van C a nt e r b u r y (spr. kénterberri), dus genoemd naar
den geweifden toren van de S t. -Maria -kerk,
waar het gewoonlijk vergaderde.
Archetypum, n. gr. (van 't gr. archétypos, on, het eerst en als model geslagen of gestempeld; vgl. t y p u s) de eerste stempel; het
oorspronkelijk schrift of beeld ; de eerste, oudste
druk, z. v. a. o r i g i n e ei ; — pl . archetypen,
afdrukken der eerste oplage ; — arehetypiseh, adj. daartoe behoorend ; — archi— ,
gr. (van árchein, beginnen, de eerste zijn, heer schen) overeenkomende met het ned. voorvoeg
aar t s (z. a.); — archiáter, m. gr. (van-sel
iiitrós, arts) de eerste arts, opperarts, lijfarts; —
arehibouffon, m. fr. (spr. arsjiboe fón) een
aartspotsenmaker ; — arehicamerarius, m.
nw. lat. de aartskamerheer; — archieaneel-

larlus, m. nw. lat., of archichancelier,
fr. (spr. arsji-sjanse-ljé) m. aartskanselier; — arehidapifer, m. (vgl. d a p i f e r), de eerste
voorsnijder ; — arehid iakonus, m . gr. (vgl.
d i a k e n) de eerste (geestelijke) ambtshelper; —
archidiocees, n . (vgl. di o e e e s) het gees telijk grondgebied van een aartsbisschop ; — ar-

chidux, m . nw. lat. (vgl. dux) aartshertog.
Archief, n. (lat. arch.ivum, van het gr. archë^on, d. i. raadhuis, overheidshuis) de verzameling, bewaarplaats van oorkonden, acten, brieven en alle andere staatspapieren ; — arehivárius, archivist, m. nw. lat. de bewaarder, opzichter der oorkonden, bij de Ouden ook
a r c h i o t a genoemd — arehívisch, adj. tot
oorkonden betrekkelijk.
archiëpiskópus, m . gr. (ital. arcivescovo,
vgl. e p i s k o p u s) aartsbisschop ;— archiëpiskopaal, adj. aartsbisschoppelijk; — arehigymnas ium, n. gr. oppergymnasium,
eene hoogere geleerde school ; — archihierarch, m. (vgl. h i e r a r c h) de aartspriester,
hoogepriester; — archihierarchie, f. gr.
;

bet hoogepriesterschap.
archilóehisch, gr . bijtend, vinnig, hevig
smalend (van woorden of geschriften), naar eenen
gr. dichter A r e hi 1 ó c h u s van Paros, uitvinder
der jambische poëzy.
Archimagus, n . (van archi- en m a g u s,
z. ald.) aartstoovenaar, oudperzisch hoofd der
m a g i ; — arehimagie, f . aartstooverij ; goud
i e; — arehiman -makerij;z.v1hm
-driet,m.nw
gr. (van mandra, perk, omtuining ; klooster) de geestelijke gezaghebber over
een of meer kloosters in de grieksche kerk ; —
archimimus, m. de tooneelspeler die bij oud
afgestorvene in zijn-romeinschljktaëd
gebaren, mimiek, enz. moest nabootsen; — ar-
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chimonasterium, m. (vgl. m o n a s t er i u m) het hoofdklooster; — arehieekonomist, m. (vgl. oe k o n o m i s t) de beheerder van
het kerkvermogen ; — archiofficia, n . pl. nw.
lat. (vgl. o f f i c i u m) aartsambten ;— arChíp.pa, m . de eerste kerkopziener in de grieksche kerk.

arehimediseh, adj . op Archimedes, den
bekenden wiskunstenaar (gest. 212 v. C. te Syracuse, zijn vaderstad) betrekking hebbende ; — a rchimedische grondstelling, de hydrostatische wet, volgens welke ieder lichaam in het
water zooveel aan gewicht verliest ais de daardoor verplaatste watermassa weegt; — a r c h i m e d i s c h e schroef zonder eind, verbinding
van een schroef met een kroonrad.
Arehipel,gus, m. gr. doorgaans verkort
tot archipel (eig. hoofdzee, van archi-, z. ald.,
en pélagos, zee) eene eilandenzee, inz. die tusschen de kust van Griekenland en Klein -Azië.
ArchipOpe, m. opperpriester, archipapa.
Archipresb rter, m . gr. (vgl. archi- en
p r e s b y t e r) een opperkerkvoogd, aartspriester ; — archipresbyteriaat, n . het opper
-

kerkvoogdsambt.
Architékt, m. gr. (architéktón, van archi-,
z. ald., en 4éktorn, houtbewerker, timmerman,
enz.) bouwmeester, bouwkundige ; — architektoniek, f. de leer der bouwkunst ; ook de
kunst om een wetenschappelijk gebouw (systema)
op te trekken; — architektónisch, adj.
bouwkunstig, naar de regelen der bouwkunde ; -architektonograaf, m. een bouwwerkbeschrijver ; — arehitektonographie, f. gebouwbeschr(jving; — architektuur, f. lat.
(architectüra) de bouwkunde, bouwwijze ; de ver
inrichting van een gebouw ; — archi--deling
tectura civilis, de burgerlijke bouwkunde ; a. hydraulica, de waterbouwkunde; a. militáris, de
krijgsbouwkunde; a. navalis, de scheepsbouwkunde.
Architraaf, m . gr.-lat. (van archi-, z. ald.,
en trabs, balk; fr. en it. architrave) het onderste
gedeelte der kroonlijst (kornis) ; een hoofdbalk,
onder- of bindbalk, de bovendrempel.

Architype, liever archetypum, z. aid.
Archivarius, enz., z. ond. archief.
Archivolte, f. fr. (spr. arsjiwólt') Arch.
sierlijk snijwerk aan booggewelven.
Arch– J'eréj, m. (van archi en Jeréj) rus sische aartsbisschop der grieksche orthodoxe kerk
(= gr. archihierarch) .

Archocéle, f . gr. (van archós, de aars) Med.
de endeldarmbreuk; — arehoptóma, n., of
arehoptósis, f. gr. de uitzakking van den
endeldarm; — archorrhagie, f . bloedvloeiing
uit den aars ; — arehostegnósis, f. (vgl.
s t e g n o s i s) vernauwing van den endeldarm; —
archesyrinx, f . de pijpzweer of fistel in den
endeldarm.

Archologie, f. gr. (van archa, aanvang)
de aanvangs- of grondleer, z. v. a. f u n d a m e ntale philosophie.
Archon en archont, m., pl . archón-
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ten, gr. (van drehein, de eerste zijn, heerschen)
heerscher, aanvoerder, in 't oude Athene de titel
der hoogste overheidspersonen na de verdrijving
der koningen ; bestuurders, regenten ; — archontici, m. pl. secte der 2de eeuw, die o. a.
de opstanding der dooden ontkende.

Archoptoma, enz.; — archosyrinx,
z. ond. archocele.

Arciere, z. ond . a r c o .
Arcieten of a r c a c i e t e n, m. pl. nw. lat.
(van 't lat. area, kast) versteende boog- of bootvormige schelpen.
Arco, it. (= lat. arcus) de boog ; Muz. strijk
voor den vioolspeler om na een-stok;hen
p i z z 1 e a t o weder den strijkstok te gebruiken;
vandaar coll'arca, met den strijkstok; — ar
artsjiére; vgl. het fr. archer)-cier,m.(sp
een boogschutter, lgfwachter; de arcierengarde (vaak bedorven tot hart s c h i e r, hat5 e h i e r, z. ald.) de oude keizerlijke lijfwacht te
Weenen; — arcitenens, m . lat. het sterren
Schutter.

-beldvan

Arco en Arcot (spr . arkó) of arcou
(spr. arkóé) m. fr. metaalschuim, slakken bij het
metaalsmelten.
arctus, a, wm, lat. eng, nauw, saamgedrongen;
scherp begrensd of bepaald; comp. arctior, arc«us, enger, scherper, enz.; — arctior citat`ío, f.
lat. Jur. scherpere dagvaarding; arctius jus, het
nader recht; arctius mandatum, n. een dringender
bevel; — arct^tie (spr. tie=tsie), nw. lat. (van
't lat. arctdre, vernauwen) Med. vernauwing der
ingewanden en daaruit voortspruitende verstopping; Chir. bet samensnoeren van een lichaamsdeel door een verband.
arcus, m. lat. de boog, kromming, welving;
arcus diurnus, Astron. de dagboog ; a. noctürnus,
de nachtboog; arcus triomphalis, de zegeboog,
triumfboog ; a. visions, Opt. de gezichtsboog ; —
arcuntim (van arcuáre, boogvormig krommen)
boogvormig ; — arcuátie (spr. t=ts), f. lat. de
kromming, boog- of beenderkromming ; — arculus, m. een boogje; — arculus senilis, m. lat.
ouderdomsring, z. v. a. bet gr. g e r o n t o t o x o n,
z. aid.
.Ardásse of a r d es s e, f. fr. grove zijde,
perz. floretzijde; — ardassine, f. parelzijde,

van de schoonste soort.
Ardea, lat. N. H. de reiger.

Ardeb, m . arab. eene graanmaat in Egypte,
Syrië en Abyssinië = 271 tot 284 liters.

Ardelio, m. lat. pi. ardeliónen, bedriUvige lediggangers, die als ware 't met ijvervuur
rondloopen, en toch eig. niets doen (vgl. pol ypragmosyne).
Ardelle, n . (fr. eau d'Ardelle, waarsch. naar
den eigennaam van een persoon, of naar het fransche dorp Ardelles zoo geheeten) nagelwater, een
fijne brandewijn uit kruidnagelen en muskaatbloemen gesticht.
ardént, lat. (drdens, van ardere, branden,
gloeien) gloeiend, vurig, hevig; — ardénte, ital.
Muz. vurig, heftig; — ardor, m. lat. of ardeur, f. fr. gloed, hitte, warmte, ijver ; ardor sto-

AREOPA GUS
máchi of ventricüli, lat. Med. hevige maagpijn.
ardito, it. (= fr. hardi, z. ald,) Muz. stout, koen.
arduus, a, um, lat. hoog, steil; fig. moeilijk,
hachelijk; — ardua questio, eene moeilijke vraag;
— arduïteit, f. steilheid, moeilijkheid.
Are, f. fr. (van 't lat. aria, z. ald.) de een
vlakte- of landmaten in het metrieke-heidr
stelsel, vierk. ned. roede = 100 vierk. meters of
ellen; het 10de deel daarvan heet deciare;
het 100ste deel centiare = de vierk. nederi.
el; en het 1000ste deel milliare. De veelvouden heeten : decare, eene maat van 10
ares ; hectare = 100 ayes, onze b u n d er;
trilare =10oo ares; myriare =10,000 ares,
onze vierk. mijl.

Aréa, f. lat. eene vrije, ledige plaats ; een
strijdperk, eene renbaan; de grondvlakte, plattegrond; Med. een hoofdzeer, dat kaalheid verwekt;
Bot. kruid-, bloembed; — areaal–grootheid,_
f. vlakte-grootheid, vlakte -inhoud, b. v. van een
gebouw.
.Greb, oostindische rekenmunt, groot 25 lak
roepijen of 22 millioen roepijen.
à reculons, z. ond. r e c u 1.
A.rédas, pl. eene soort van lichte oostindische stof, uit de blinkende vezels van zekere zijdeachtige planten geweven.
Arefáctie, f. nw. lat. (van het lat. arefacëre, drogen) Pharm. droogmaking, uitdrogen;
— arefact, n . een drooggemaakt of uitgedroogd
lichaam.
Arek, aréka, f. malabaarsch (areek, sp. en
port. areca) of arékapalM, ook p i n a n g,
Bot. eene soort van palm in Azië (Areca catechu),
uit welks nootvormige vruchten het zoogen. katsjoe (katechu) of japansche aarde, een
samentrekkend middel in bloedvloeiingen, bij verslapping van het tandvleesch, enz., wordt verkregen; de Indiërs kauwen de pitten met betelbladen
en een weinig kalk.
Arelaat, n. of Arelátisch rijk (naar
de stad Arelate of Arelas, nu Arles, in
Z.Frankrijk) bet Bourgondische rijk in de 9de en
10de

eeuw.

Arena, f. lat. het zand, de zandbaan, kampplaats in het amphitheater der oude Romeinen;
— arenarius, m . kampvechter, gladiator ; —
arenatie, f. nw. lat. = arenisun2 balnéum,

Med. een zandbad.
Aréndal, m . sp. Geogr. naam der steppen
van Nieuw-Kastilië in Spanje.

Arendaliet, m . (ook aka n t hik 6 n e) Min.
een donkerblauw-groene, ondoorzichtige steen,
tot de talksoorten behoorende, in de ijzermijnen
van A r e n d al in Noorwegen.

A.rendator en arende, z . ond. a r r endat or.
Arénga, f. nieuw lat. suikerpalm (Palma
arecina).

Areóla, f. lat. (verklw. van a r ë a, z. aid.)
kleine vlakte, perkje ; gekleurde kring om den
borsttepel ; Astron. kring om de maan.
Areometer, liever a r ae o m e t e r, z. ald.

Areopagus of areopaag, m. gr. (AreiO.
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pugos, van'Areios, van Ares [z. ald.) gewijd, en
pdgos, heuvel) eig. Marsheuvel ; het oudste en beroemdste gerechtshof te Athene, dat op eenen
aan Are s (Mars) gewijden heuvel werd gehouden, en welks leden, zegt men, des nachts, zonder
licht, de partijen hoorden; fig: eene vergadering
van eerwaardige rechters, regenten, wijzen, geleerden; — areopagiet, m. een rechter van
dit gerechtshof.

Areostylon, areothermometer,
enz., z. a r ae o—.
Ares, m. gr. (Arés) Myth., z. v. a. lat. Mars
(z. a.) — areotektoniek, f. gr. de leer van
't aanvallen en verdedigen der vestingen.
Aretaloog, m. gr. (aretálógos, van aréte,
deugd), pl. aretalógen, lofredenaars der deugd,
gewaande wijsgeeren in 't oude Rome, die zich tot
tafelschuimers en potsenmakers verlaagd hadden;
— aretalogie, f. het snoeven op deugd ; 't bedrijf van een potsenmaker; — Aretlne, vrouwennaam : deugdzame, deugdrijke ; — areto–
logze, f. gr. de deugdleer, zedeleer.
aretinisehe syllaben, z. ut, re, mi, enz.
à revoir, z. revoir.
Argali, n. perz. (argalt) of m o u f 1 o n, m.
fr. (spr. moelón) het muffeldier, wilde steen
inzonderheid in Siberië en noordwestelijk-schap,
Amerika.
Argándsche lampen, naam der door
Ar g a n d in 1783 te Londen uitgevonden lampen,
met eene holle rolvormige pit en eene glazen buis
rondom de vlam; vandaar : A r g á n d s c h e brand e r s (met ronde vlam) voor gasverlichting.
Argéma of Argémon, n., ook ArgOmos, m. gr. (van argós, arges, wit) Chir. eene
witte oogvlek, een zweertje op het hoornvlies.
Argemone, plantensoort der papaverachtigen, die vooral in Mexico groeien.
argéntum, n. lat., argent (spr. arzján), fr. n.
zilver; zilvergeld; argéntum foliatum, bladzilver;
a. fulminans, knalzilver ; a. musivum, valsch zilver (wit tin met bismuth en kwik); a. visum, n.
kwikzilver; — argent blanc, fr. (spr. —blare) zilvermunt; — a. comptant (spr. —kontán) baargeld, gereed geld; a. courant (spr. --koerde) gangbare munt ; a. en coquille (spr. an Icokielj' ), schilderszilver in schelpen ; a. en feuille (spr. an feulj' ),
bladzilver ; a. en lames, zilver in bladen ; a. en
lingots, zilver in staven; a. haché (spr. —hasje),
eig. fijn gehakt zilver ; verzilverd metaal, ook voor
verzilverd metaal: a. plaqué, geplat--werpnva
eerd zilver, pleet, pleetzilver (met zilverblad
overdekt metaal); a. vitreux (spr. —witreu) glanszilver, glanserts; — argentaal of argentaan, n. nw. lat. schijnzilver, kunstzilver, nieuw
zilver, eene metaalvermenging uit koper, nikkel,
rink, ijzer en tin ; — argentarius, m. lat. een
wisselaar bij de Romeinen; — argenterie, f.
fr. (spr. arzjant'rie) zilvergoed, zilverwerk; —
argenteeren, fr. (spr. arzjant—) verzilveren;
— argenture, f. fr. (spr. arzjantuur') de ver
-zilverng.
Argiliet of argilliet, n. (van het gr. árg los, árgillos, lat. argilla, fr. argile, witte klei,
;

-
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van 't gr. argus, arges, wit) klei- of aluinschiefer;
— argilolith, m. gr. leisteen.
Argiven, m. pl. (lat. Argïvi) de bewoners
der gr. prov. Argos of Argolis ; bij de lat. dichters
voor Grieken in 't algemeen genomen.
Argo, f. gr. Myth. het oudste, onder Minerva's leiding gebouwde schip ; ook als sterren
-beld
aan den zuidelijken hemel.
Argologie, f. gr. (van argós, On, onwerkzaam, ledig) nietsbeteekend gesnap.
Argonauten, m. pl. gr. (van nautés, schipper) J a z o n s reisgezellen, Argo-bevaarders, de
naam der grieksche helden, die ter verovering
van het gulden vlies op het schip Ar g o den
tocht naar Colcbis deden; — argonaut, m.
ook eene soort van zeeslak, de papier-nautilis ; —
argonautika, n. pl. de geschiedenis van den
tocht der Argonauten, door Apollonius v. Rhodus
en Valerius Flaccus als heldendicht bewerkt.
Ar'gosy of Ar'gosie, f. eng. (vgl. het mid.
lat. argis, een vrachtschip, zoo geheeten naar het
schip Argo, z. a r g o n a u t e n), de kraak, karak
(z. ald.), eene soort van groot koopvaardijschip.
Argot, n. fr. (spr. argó ; van het veelvuldig
gebruikte ergo [z. ald.] door hen, die latijn, en dus
voor niet-geleerden onverstaanbaar spreken ; vandaar ergoter, woordetwisten, en argoter, argotiser, dieventaal spreken) taal der gauwdieven, landloopers, bedelaars onder elkander; dieventaal,
koeterwaalsch; -- argoteeren, árgotiseeren, brabbeltaal, dieventaal spreken ; -- argotísme, n. barb. -lat. eene uitdrukking of eigen
dieventaal.
-ardighe
Argousin, m. fr. (spr. argoezèn ; waarsch.
bedorven uit het sp. a 1 g u a c i 1, z. ald.) een opziener der galeislaven, roeimeester.
argueeren, lat. (arguére) aantoonen, overtuigen, bewijzen ; — argument, n. (lat. arguméntum) de bewijsgrond, het bewijs ; Litt. de stof,
inhoud, hoofdinhoud van een geschrift, gedicht,
enz.; argument der b r e e d t e, Astron. de afstand eener planeet van haren opgaanden knoop;
— argumentum ab invidia, een boosaardige schijngrond ; — a. achilleum, eene valsche sluitrede of
gevolgtrekking ; a. a contrario, een aan het tegen
ontleend bewijs of besluit; a. ad hom nem,-del
een algemeen begrijpelijk, naar de bijzondere vatbaarheid des hoorders geschikt en daardoor duidelijk bewijs; een bewijs, waarbij men iemand
met zijne eigen gronden bestrijdt; persoonlijke
bewijsgrond; a. ad veritátem, een bewijs, dat van
algemeen geldige, wetenschappelijk erkende beginselen uitgaat; a. a tuto, zekerheidsbewijs, geruststellend bewijs, een sophistisch bewijs, waarvan inz. de katholieke proselietenmakers zich bedienen; á. baculinum of a baciílo, een stok- of
knuppelbewijs; a. certum, onomstootelijk bewijs;
a. collaterale, bijkomstig bewijs (dat eerst in aanmerking komt, als de hoofdgrond bewezen is); a.
credibilitatis, bewijs dat iets geloofwaardig is; a.
e consénsu gentium, een bewijs, dat zich op de
overeenstemming van alle volken en tijden beroept ; a. extérnum, een bewijsgrond, ontleend aan
een buiten het geschilpunt liggend voorwerp ; a.
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intérnum, een in het onderwerp-zelf gelegen bewijsgrond; a. legfis, de grond der wet; a. palmarium en a. primar.um, een beslissend bewijs,
hoofdbewijs; a. probabile, waarschijnlijkheidsbewijs; a. reciprocum, bewijs dat juist gebruikt kan
worden tegen hem, die er zich van bedient; —
argumenteeren (lat. argumentari), een bewijs geven, gevolgtrekken, besluiten ; — argumentãtie (spr. tie=tsie), f. de gevolgtrekking,
bewijsvoering; ook de wijze van betoogen en besluiten ; — argumentator of argumentíst, hi, die 't bewijs levert, bewijsvoerder; —
argumenteus, adj. (lat. argumentósus, a, um)
rijk aan stof of aan bewijsgronden.
Argus, m. gr. ('.Argos) Myth. een prins van
Argos, de bewaker van Io, die door J u n o in eene
koe was veranderd; hij had 100 oogen, waarvan
50 beurtelings geopend en gesloten waren ; vandaar : een zeer waakzaam, scherpzichtig oppas
bediende, spion, een jaloersch echtgenoot;-ser,
argus -oogen, altijd opene, wakkere oogen,
waaraan niet licht iets ontgaat.
Argutiën (spr. t=ts), f. pl. lat. (argut)'ae)
spitsvondigheden; — argutieus, adj. nw. lat.
spitsvondig ; — arguteeren (lat. argutári),
spitsvondig spreken; haarklooven.
Argyraspiden, m. pl. gr. (de met zilver
beschilderden, van argyros, zilver) lijfwacht van
Alexander den Grooten, een deel der macedonische
phalanx, veteranen die een zilveren schild droegen ; — argy'riasis, f. eigenaardige zilverkleurigheid der buitenhuid, ontstaande na langdurig
inwendig gebruik van kleine doses salpeterzuur
-zilveroxyd.
Argyríde, n. gr. zilverhoudend zwavelkies;
-- argyrítis, f. zilvererts, zilverglit (eig. loodglit) ; — argyri cUseh, adj. zilverhoudend ; —
argyrodamas, m. kattenzilver — argyroide, f. ' schijnzilver, kunstzilver, pleet, een
naar zilver gelijkend metaalmengsel; — argyrokómiseh, adj. zilverharig ; — argyrokratie (spr. t=ts), t. de geldheerschappij, de
macht uit rijkdom geboren ; — argyrolith, m.
een zilverkleurige steen ; -- argyromanie, f.
de geldwoede, onverzadelijke geldzucht ; — argyronèta, f. gr. (zilverspinster) waterspin, naar
haar zilverglanzig web ; — argyrophaan, n.
schijnzilver, een zilverachtig metaalmengsel, in
1809 door Wolf te Dresden uitgevonden; — ar
of argyropoeie, f. de gewaande-gyropcea
kunst van zilver te maken.
Aria, f ital. 1) (= lat. alr) lucht ; ária cattiva of mala aria, kwaadaardige, koortsverwekkende lucht in Italië, vooral bij de Pontijnsche
moerassen en In de Maremmen (z. aid.); — 2) f.
(uit het it. aria, fr. air, z. aid.) eig. lucht, wind;
dan: wijs, lied, gezang, zangstuk, door eene enkele stem uitgevoerd en eene uitstorting des gevoels behelzende ; a. dibravura (spr. u =oe), brayour-aria ; aria concert? to, ital. (spr. kontschertato) concert-aria ; — ariétte, f. fr. eene kleine
aria, een liedje zonder muzikale versieringen ; —
arióso, it. voor den zang geschikt, te zingen;
als subst. arioso, n. eene zeer eenvoudige aria,
;

ARISCH
waardoor het langwijlige van het recitatief (z.
aid.) in cantaten aangenaam wordt afgebroken.
Aria, m. mal. adellijke titel op Java.
Ariadne, f. gr. naam der dochter van Mia o s, koning van Kreta, die aan T h e s e u s een
garenkluwen gaf, om weder uit het labyrinth te
geraken, waarin hij zich begaf om den Minotaurus
te verslaan; vandaar: de draad, het kluwen van Ariadne, het hulpmiddel om uit
eene netelige omstandigheid te geraken, om een
ingewikkeld vraagstuk op te lossen ; Astron. een i
in 1851 door Pogson ontdekte asteroïde.
Arianísme, n. de leer van A r ï u s, (priester te Alexandrië in de 4de eeuw) en zijne aan
Jezus voor niets meer dan een mensch-hangers,di
verklaarden ; — Ariánen, m. pi. aanhangers
van de leer van Arius.
arnde, lat. (aradus, a, um) droog, dor; —
ariditeit, f. (lat. ariletas) droogheid, dorheid,
magerheid, ook fig. van den den stijl, de rede gebezigd ; -- ariduur, f. nw. lat. Med. de verdroging, uittering, wegkwijning.
Ariël, m. oorspr. hebr. eigenn. (art, leeuw
Gods, d. i. heldhaftige strijder voor God) volgens
de demonologie der kabbala, een watergeest ;
naar de Myth. der middeleeuwen : een luchtgeest,
beschermgeest der onschuld; — ook een viervoetig dier in Arabië, van de grootte eener gazelle.
Ariërs, pl. de naam der 3 hoogste kasten
der oude Indiërs en Perzen. Tegenwoordig pleegtmen daaronder het oorspronkelijk volk van den
indo-germaanschen stam te verstaan, z. a r ische talen.
Aries, m. lat. de ram, ook als een der 1?
sterrenbeelden van den dierenriem; (de zon staat
schijnbaar in dit teeken bij de lente-nachtevening
in Maart); ook stormbok, muurbreker, als belegeringswerktuig der Ouden.
Ariette, z. ond. aria.

Arihmanus, z. Ormuzd.
Arimannen, pl. de vrijen bij de Longobarden, in tegenstelling met de onvrijen of wel met
de overheid ; — arimannie, f. de gezamenlijke
vrijen in een landschap ; ook hun belasting.
Arimáspen, pl. (lat. f4rimaspi, gr. 4rimaspai) een fabelachtig, waarsch. scytisch volk
in 't uiterst noordoosten van de wereld, zooals do
Ouden die kenden). Zij worden ons geschilderd
als eenoogige, krijgshaftige menschen, die met
grijpvogels (grypes) om het bezit van het goud
vochten.
Ariolatie, f., z. hariolatie.
Asion, m. gr. een toonkunstenaar van veel
invloed op zijne hoorders; naar den ouden gr.
lierspeler A r i o n, die, op zee in levensgevaar
zijnde, de dolfijnen door zijn snarenspel bewoog
hem te redden.
arióso, z. ond. an i a 2).
Ariovist, m. oud-duitsche mansnaam : do
eervolle, eerwaardige (van oud-hoogduitsch êra,
de eer, angels. ár) of de strijdbare, vaste in het
heer (van oud-hoogduitsch heri, han, het leger).
Arisch, m. (perz. arisch), eene perz. el
0,9716 meter.

ARISCHE TALEN
arische talen (van 't sanskr. árja, een man
van den iranischen en indischen stam, inz. een lid
van den in Indië heerschenden stam, die de drie
voornaamste kasten vormde ; vandaar Arta, een
landschap van 't oude Perzië) oud-perzische of
iranische talen, de talen, van den Indo-europeeschen stam in Perzië en Indië ; in ruimeren zin de
talen van den indo-europeeschen of indo-germaanschen stam in 't algemeen (z. ond. I n d i ë).
Aristárchus of Aristárch, m. gr. een
gestreng, maar billijk kunstrechter, zoo geheeten
naar A r i s t a r c h u s van Samothracië, die Homerus, Pindarus en andere dichters aan eene zeer
strenge critiek onderwierp; —aristárehiseh,
adj. streng kunstrechtelijk.
Aristokratïe- (spr. tie=tsie), f, gr. (aristokráteia en aristokratia, eig. heerschappij der besten en edelsten, van áristos, de beste, en kratëzn,
regeeren), de regeering der adellijken en voor
patriciers, in tegenstelling met d e--name,dr
mokratie; vgl. republiek; — aristokraat, m. aanhanger, vriend van zulk eene regeering; vriend van den adel; — aristokrátiseh, adj. wat tot de heerschappij des adels
behoort, haar begunstigt, enz.; — aristokratisme, n. het voorstaan der adel egeering ;
grondstellingen en handelwijze van de adelregeering; — aristo-demokratie,f. adel- en volks
— aristo-robino-theokratie,-regin;
f. gemengde heerschappij van den adel, de gerechtshoven en de geestelijkheid.
Aristoloehia, f. gr. (van áristos, het beste,
en locheia, het baren, dus : de geboorte bevorderend) Bot. de baarwortel, zekere plant ; — aristolochica, n. pl. (scil. r e m e dia, z. ald.)
Med. middelen, die het baren, en inz. de kraamzuiveringen en maandstonden bevorderen ; —
aristolochine,f.,Aristolochia-bitter,
n. eene in de wortels van Aristolochia serpentaria
gevonden stof ; — aristolóchisch, adj. gr.
de geboorte, de maandzuivering, de maandelijksche reiniging bevorderend.
aristophinisch, adj. geestig en scherp,
op de wijze van den atheenschen blijspeldichter
Aristophnes.
Aristotelicus, m. een aanhanger van den
atheenschen wijze A r i s t o t e l e s in de Ode eeuw
voor Chr.; — aristotelIsme, n. de leer of
wijsbegeerte van Aristoteles.
Arithmetika, f. gr. (van arithmós, getal),
de rekenkunst, cijferkunst, de leer of de weten
getallen ; — arithmetieus, m. een-schapder
rekenmeester; — arithmetiseh, adj. rekenkunstig, tot het rekenen behoorende of daartoe
betrekkelijk; door getallen of berekening bewerkt; arithmetische proportie, z. proportie — arithmologie, f. de leer van geheime, wonderbare eigenschappen der getallen;
— arithmomantie (spr. tie=tsie), f. de waar
uit getallen; -- arithmomántisch,-zegrij
adj. uit getallen waarzeggend ; -- aríthmometer, rekenwerktuig, uitgevonden door den
heer Thomas van Colmar, en waarmede omslachtige berekeningen vlug en juist worden uitgevoerd.
;
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Arkadhers, m. pl. gr. (eig. bewoners van
A r k a d i ë, een door herders bewoond bergland
in het midden van Morea, waarvan schilders en
dichters een aardsch paradijs gemaakt hebben)
naam der leden van de a r k a d i s c h e a k a d em i e, een geleerd genootschap te Rome, waarbij
ieder, die lid wordt, den naam van eenen herder
uit het oude A r k a d i ë aanneemt ;— arkádiseh, adj. herderlijk, landelijk, onschuldig, natuurlijk; vgl. idyllisch.
arktisch, adj. gr. (van árktos, beer) eig. wat
in de nabijheid van de beide sterrenbeelden des
Grooten en kleinen Beers (Ursa major en minor)
aan den noordpool ligt, vandaar in 't algemeen;
noordelijk, z. p o o l; -- arktophtlax, m. de
berenhoeder, het sterrenbeeld Boetes (de ossendriver) ; — areturus, m. (gr. arkturos, van
eros, wachter, hoeder, dus ook : berenhoeder) een
schoone ster van de eerste grootte met rood licht
(arab. Aramech), niet ver van den Beer, in het
sterrenbeeld Bootes.
Arlecchmno, m. it. (spr. arlekkino), arlequin, fr. (spr. arl'kèIs') een grappen- of potsenmaker, hansworst, h a r 1 e k ij n (z. aid.); — arlequine, f. (spr. — kien') hansworstendans; -arlequinade, z. harlekijn.
Arles- goederen (dus genoemd naar A r1 e s, gebied en stad in Frankrijk, in de middel
een zelfstandig rijk, het A r e 1 a a t, z.-euwn
ald.; anderen denken aan eene verbastering van
het duitsche urlassgïster of urlosgtter, oorspronkelijk vrije goederen).
Arlet, m. eng. O.indische komijn, inz. van
Surate.
arme, n. pl. lat. wapens, geweer; sedert de
middeleeuwen ook geslachtswapen, fr. armes (spr.
arm'); armes parlantes, fr. (spr. - parld izt') sprekende wapens, d. i. die den naam van het huis,
dat ze voert, geheel of gedeeltelijk uitdrukken,
b. v. eene wassende maan van het huis W a s s en a a r, een rennend paard van de familie van
d e r R e n n e, de figuur & voor de familie A n d
(in Engeland); — ad arma, lat., of aux armes, fr.
(spr. ozárm') te wapen ! te werk ! ter zake ; in
armis, onder de wapens, gewapend ; inter arena
silent leges, onder de wapenen zwijgen de wetten,
d. i. gedurende den krijg gelden de wetten niet;
— armada, f. sp. (van armádo, gewapend, toegerust) of armáde, eene uitrusting, oorlogsvloot, inz. de zoogenaamde onoverwinnelijke vloot,
die P h ill p s II in 1588 tegen de Engelschen en
Nederlanders uitzond; -- armadíl, m. (sp. armadilto) N. H. het schildvarken of pantserdier uit
Amerika, ook tatoe; — armadilla, sp. of armadille, f. fr. (spr. di-lja of cti-lje) eene kleine
vloot, f1 o t i 11 e ; ook een gewapend schip, inz.
tolschip ; — armalísten of armL les, m. p1.
(van 't hong. ármális, de adelbrief), adellijken in
Hongarije, die geen grondbezitters zijn en alleen
van wapendiensten leven ; -- armamentarium, n. het wapenhuis, tuighuis ; armandiae
jus, mid. lat. ook heermandiae jus, het recht van
eenen landheer of de overheid om zijne onderdanen ten krijg te roepen en hen al, wat de oor-
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log vordert, te doen leveren ; — armars um,
n. lat. eene kast voor wapens en ander gereed
middeleeuwen inz. boe -schap,tuigkmer;nd
boekerij, z. v. a. bibliotheek ; —-kenast,
armariólum, n. een kastje, boekenkastje;
hostiekastje in de R. K. kerk; — armarius,
m. mid. lat. wapensmid; ook een opziener der
boekverzameling In een klooster, bibliothecaris en
voorzanger;* — axmateur, m. fr. een gewapend koopvaardijschip ; een reeder of eigenaar
van schepen ; een kaper, zeeroover.
Armagnác, m. fr. (spr. armanják) een
goede witte wijn, die in 't landschap Armagnac
in Z. Frankrijk wast ; — Armagnacs, pl. legerbenden van den hertog van Armagnac, door
Karel VII tegen Zwitserland en de Elzas gezonden en in 1444 door de Zwitsers verslagen.
Armamentarium, Armarium, enz.,
v,. ond. arma.
Armatólen, m. pi. nw. gr. (armatólós, van
arma'óró, ik wapen) K 1 e p ht e n (z. a.), die met
de Porte in onderhandeling traden ; — Armatólië, f. de landstreken, die de Porte den Armatolen ter vestiging aanwees.
Armatuur, f. lat. (armatura) het krijgsgereedschap, de wapenrusting; wapentooi, aangebrachte krijgssieraden en zegeteekens op praalgraven, triomfbogen, enz.; ook het beslag, de ijzeren banden, die de deelgin eener machine, enz.
samenhouden; armatuur van den magn e e t, Phys. de krachtverhooging van den mag
ijzerwerk, zijne wapening — arma--netdor
tuurkamer, de wapen-, geweerkamer ; —
armatuurschip, een tot kruisen uitloopend
gewapend schip.
Armee, f. fr. (van armer, wapenen) krijgsheir, leger; armée volante, fr. (spr. —wóláiat') een
vliegend leger; — armée–korps, n. fr. de
legerschaar, heirbende, verdeeld in divisies en
deze weder in brigaden, waarvan de onderafdeelingen zijn : regimenten, bataljons en compagniën ;
— armemelt, n. fr. (spr. arm'mán) de bewapening, krijgsuitrusting, bemanning van een schip;
-de manschap zelve ; ook een oorlogseskader.
Armeniers, m. pl. inboorlingen en bewoners van A r m e n i ë, een bergland in Azië ; ook
de grootste soort van slachtossen, uit 0. Europa,
vooral uit Moldavië, ook armeniánen geheeten ; — armenische steen (lapis 4rmenius)
eene steensoort, bestaande uit kalk of kwarts, gemengd met koper-lazuur, in Armenië en in Tyrol,
die gezuiverd als bergblauw in den handel komt.
armeeren, lat. (armare) uitrusten, wapenen, van wapenen voorzien ; sterker maken ; Muz.
de voorteekens voor een muziekstuk zetten ; Arch.
een balk armeeren, hem van middelen tot versterking zijner draagkracht voorzien ; — armeerings–ankers, ijzeren stangen of ankers ter bevestiging der muren.
armes, pl. fr., z. arma.
Armida, f. eene schoone en machtige tooveres in Tasso's Verlost Jeruzalem ; vandaar fig.
liet volmaakte model eener verleidelijke vrouw.
Armifer of armiger, m. lat. wapendra;

ARNOLD
ger; in de middeleeuwen de schildknaap of page
eens ridders.
Armijn, m. en Arminca, f. oudd. namen
(het naast van 't lat. Armin)'us, den naam van
den beroemden vorst der Cherusken, die Varus
versloeg; vgl. het oudhoogd. Irmine, n. en Irmina, f.) de voortreffelijke, uitstekende, krachtige.
Armilla, f lat. een armband, armtooisel;
— armillair-sfeer, een beweegbare bol,
uit vele ringen samengesteld, om de inrichting des
hemels en de beweging der sterren voor te stellen.
Arminiánen, m. pl. aanhangers der leer
van Jacobus A r m 1 n i u s, die in den aanvang der
17de eeuw te Amsterdam en Leiden leefde en
leerde, en wiens aanhangers later als chr. kerk
naam van R e m o n s t r a n t e n-genotschapd
(z. ald.) kregen; — arminianísme, n. do
leer van Arminius en zijne aanhangers.
armipotént, lat. (armipótens) machtig in
de wapenen, krijgshaftig — armipotentie
(spr. tie=tsie), f. (lat. armipotentia), wapenmacht,
wapengeweld.
Armistitium (spr. t)'um =tsium), n. nw.
lat. of armistice, m. fr. wapenstilstand, schorsing der vijandelijkheden, bestand.
Armjak, m. russ. (spr. armék) het korte bo
venkleed van den ruse. boer en handwerksman.
Armogán, m. fr. Mar. goed weder, gunstige wind voor de vaart van een schip.
armonioso, ital. (fr. harmonieex) welluidend, harmonisch.
Armoracia, f. Bot. mierikswortel.
Armoriaal, n. (fr. armorial, nw. lat. ármoriále, van arma, z. ald.) een wapenboek;
— armorist, m. een wapenkenner, blazoenkundige.
Armoriea, f. het land der aan zee wonenden, keltische naam van West- Frankrijk, inz. van
Bretagne ; — armorisch, oud-gallisch.
Armozijn, n. fr. (armoisin) zeer dunne
zijdestof tot voering.
Armstrong–kanon, n. een door W
A r m s t r o n g te Londen uitgevonden kanon met
getrokken loop en achterlading.
Arnánt,m. eene zomertarwesoort uit Odessa.
Arnauten, m. pl. de turksche naam voor
Albaniërs of Albaneezen.
Arnica, f. nw. lat. (van 't gr. arnos, lam,
schaap, en alzoo eig. schapenkruid, waarsch. omdat alleen de schapen en geiten het zonder gevaar
eten) eene plantensoort, inz. de Arnica montána,
het valkruid, de wolverlet, eene geneeskrachtige
plant ; — arnielne, f. bittere hars der a r n i c a.
Arnold, oudd. (Aranolt, van aro, gehit.
aran, arend, adelaar en —olt uit —walt = waster,
heerscher) mansn.: verkort A r e n d, A a r t: adelaarvorst; vr. Arnolda en Arnoldina; -arnoldIsten, m. p1. eene secte der 12de eeuw,
die de goederen der kerken en priesters als onwettigen eigendom beschouwde, dus genoemd
naar A r n o u d van Brescia, een kerkleeraar
der 12de eeuw ; — Arnolph of Arnulf,
oudd. (Arinwolf, 4rnolf) mansnaam : arendwolf,
sterke adelaar.
;

AROIDEN
Aroïden, f . pl. (lat. aroïdeae) planten met
aar- en kolfdragende bloemen, zooals kalfsvoet,
kalmoes, enz.
Aroma, n . gr. (áróma, kruiderij) de geurstof
der planten en kruiden ; — aromalíth, m . een
edelgesteente van de kleur en den geur der mirrhe ; — aromatika, n . pl. specerijachtige middelen, specerijen; — aromátisch, adj. kruidig , specerijachtig, geurig; — aromatiseeren (spr. s=z), welriekend, geurig, kruidig maken ; — aromatisátie (spr. tie=tsie), f. de
geurigmaking van spijzen of artsenijen.
Aron, gr. of a r u m, lat. n. Bot. kalfsvoet,
een plantengeslacht, inz. in Amerika ; g e m e e n e
a r o n s k ei k (Arum maculátum), duitsehe gember, monnikskap.
A.rondélle, f. fr. (verklw. van 't oud-fr.
aronde = lat. hirundo, zwaluw) een licht bezeild
vaartuig van middelmatige grootte, zooals pinken,
brigantijnen, enz.
Arpa, f. ital. de harp; — arpanetta, f
kleine harp.
Arpailleur, m. fr. goudwasscher, goud
-zoekr.
Arpálik, n . turk. (v. arpa, gerst, dus eig.
gerstegeld) een rechtsgebied, welks inkomsten den
pasja's en anderen hoogeren staatsbeambten als
toelage toevloeit.

Arpanétta, f. ital. (van arpa, harp) de
kleine harp, spitsharp ; — arpeggeeren (spr.
arpedzjeeren), eig. op de harp spelen; Muz. de
tonen afbreken, achtereenvolgend en snel al de
klanken van een akkoord aanslaan, in plaats van
ze allen gelijk te doen hooren ; — arpeggio, m. it.
(spr. arpédzjio) het snel achtereenvolgend harpachtig aanslaan of breken der tonen, de toonbreking ; — arpeggiato, it. (spr. - pedzjiáto) gebroken , ontleed; — arpeggiatura, f. it. (spr. —pedzjatoera) eene rij van gebroken tonen.
Arpént, m . fr. (spr. —páû; lat. arepennis,
mid. lat. arapennis, aripennis, arpentium, aripendium, enz., een celtisch woord, welks tweede helft
een eelt. telwoord bevat) fr. landmaat, een morgen lands, = 51 are, dus iets meer dan hectare ;
— a. de Paris, = 34,2 are ; — a. commun, = 42,21
are; — arpentage, f. (spr. —pantá-zj') het
landmeten ; — arpenteur, m . landmeter.

Arpicórdo, m . (ital. van area, harp) of
arpichórde, f. , z. v. a. s p i n e t, ook een klavier , dat gelijk eene harp klinkt.
arquatus morbus, Med. geelzucht.
Arquebuse, f. fr. (spr. ark' bu-z'; oud-fr.

harquebuse, sp. arcabuz, van 't it. archibugio ; v.
't holl. haakbus) haakbus; vervolgens vuurroer;
de donderbus, een oud vuurwapen; — arque-

buseeren ( spr. s=z), (fr. arquebuser), doodschieten (als straf bij de soldaten) ; — arquebusade, f. eig. buksschot ; het doodschieten;
de schotwonde ; — arquebusade-water,
het schotwondwater ; — arquebusier, m.
(spr. —zje) een busschieter, scherpschutter; ook
de buksenmaker.
Arr., verkorting van arrondissement
(z. ald )
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Arragoniet, n . (v. A r r a g o n in Spanje^
Min. een grauwwitte of blauwachtige, doorschijnende, in zeszijdige zuilen gekristalliseerde kalksteen, arragonisch kalkspaath.
Arrak, z. arak.
Arrakatsj a, f. (sp. arracacha, amer. naam
van den maniok - wortel) een tot voedsel dienende
wortel uit Z. Amerika (Aracacha esculénta).
arrangeeren (spr. aranzj—), fr. (arranger; vgl. r a n g, r a n g e e r e n) schikken, rangschikken, in orde brengen, inrichten; een vergelijk treffen, eene schikking maken, bijleggen; Muz.
een muziekstuk voor eene andere instrumentale
uitvoering inrichten; — arrangement, n.
(spr. arànzj'-mán) de rangschikking, ordening, inrichting, het in orde brengen ; het vergelijk, de
minnelijke schikking, overeenkomst van oneenige
partijen; Muz. bewerking, inrichting; — arrangeur, m . (spr. —zjeur) rangschikker, inrichter.

Arras, z. a r a s.
Arratel, m., pl: arrateis, (v. 't arab. arratt, het pond) een port. pond (= 459 gram),
waarvan 32 eene arroba (z. ald.) en 128 een een
uitmaken.
-tenar
arrendeeren, mid. lat. (arrendare sp..
arrendar, fr. arrenter van het mid. lat. r e nd e r e, fr. rendre = lat. reddëre, waarvan rendita,
rente, z. ald.) een goed in pand geven en nemen,
;

;

pachten; — arrendátor, m . een pachter; —

arrendatio (spr . t=ts) of arrénde, f. mid.
lat. arrenda, arenda) de verpachting, het pachtverdrag ; in Rusland : een pachtkroongoed, een
kroongoed, dat aan verdienstelijke personen voor
eene matige pacht gelaten wordt.
Arrerages (spr. arerá-zj') m. pl. fr. (van
arrière, z. aid.) vertraagde, achtergebleven rentebetaling; het achterstallige.
Arrest, n. mid. lat. (arrestum, n. van 't lat.
ad en restare, blijven) verzekerde bewaring, inhechtenisneming van personen ; beslaglegging op
goederen ; — arrest of judgment, n. eng..
(spr. dzjudzjment) het stuiten van het vonnis door
de beklaagden wegens begane gebreken in den
vorm ; — arresteeren, mid. -lat. (arrestáre) i
of arreteeren, fr. (arréter) in hechtenis nemen, aanhouden, vastzetten, beslag leggen op;
doen ophouden ; — arrestant, ni. (beter ware
a r r e st a a t) een aangehouden, in hechtenis ge-nomen persoon, gevangene ; Jur. hij, die gerechtelijk beslag wil opgelegd hebben; — arrestaat, m. Jur. hij, tegen wien het 't beslag wordt
opgelegd; — arrestatie (spr. tie=tsie), f. de
inhechtenisneming, aanhouding, beslaglegging; —
arrestatoraum (scil. mandatum) bevel tot inhechtenisneming; — arrestatarium, n . openlijke.
oproeping der schuldeischers (bij een concours) ;.
— arrêt, n . fr. (spr. ara) een. vonnis, oordeel,.
rechterlijke uitspraak; ook bevel tot gevangen
; — arrêts d'amour, p1. (spr. a-rt-,-nemig
da-moer) uitspraken der minnehoven in de middel-eeuwen ; — = árrêté, n. een besluit, eene be-.
slissing van eene administratieve autoriteit.
-

„

Arretinisehe vaten, noemt men de„

ARRHA
overal, waar romeinsche nederzettingen geweest
zijn, voorkomende pottenbakkerswaren uit meer
of minder rood leem met een glanzig, uiterst dun
en koraalkleurig vernis.
Arrha, f. lat. (arrha en arrhubo, gr, arrhabUn, oorspr. hebr. of ph(entc. Or4bón, onderpand,
van arab, waarborgen, verpanden) handgeld, aan
den verkooper gegeven tot zekerheid van eenen
koop ; rouwkoop ; godspenning; alles wat de eene
contractant den anderen tot zekerheid van een
gesloten verdrag op hand geeft; arrha nuptialis
of sponsalitia, uitzet, huwelijksgift, morgengave;
a pcenitentialis, rouwgeld; — pro arrha, Jur. als
inleg of voorschot.
Arrhepsie, f. gr. (v. a priv. en rhépein,
nijgen, doorslaan van de balans), het niet -schommelen, uiterlijk of innerlijk evenwicht, toestand
van rust.
Arnc^ea, f . gr. (v. a priv. en rhein, vloeien)
Med. gebrek aan uitvloeiing.

Arrhostéma, n. of arrhostie, f. gr.
(van arróstëin, krachteloos zijn) Med. de zwak
verstandszwakte, stompzinnigheid.
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-heid,

Arrhythmus, m. gr. (v. a priv. en rhythmós, z. r h y t h m u s) Med. onregelmatigheid, inz.
van den pols, ongelijke polsslag ; — arrhythmi e, f. onregelmatige beweging, gebrekkige gelijkmatigheid.
arrideeren, lat. (arridere) aanlachen, toelachen, uitlokken, gunstig zijn.
a r r i è r e, voorz. fr. (van 't lat. ad en retro,
terug) in samenstellingen : achter, terug, rugwaarts; en arrière (spr. an—), ten achteren, achterwaarts; achterstallig — arrière-ban, m.
;

(spr. —141e verbasterd uit het oud-fr. arban,
heriban, oud-hoogd. hariban, hoogd. heerbann)
laatste en algemeene oproeping ter wapening;
landstorm; — arri3re - garant, m . (spr. —ga rd,c) borg van eenen borg, achterborg; — ar
achterhoede; — ar-riëegad,f.Ml
investituur, f. achterbeleening; —-rièe
arrière-main, f. fr. (spr. —mèn) achterdeel
van het paard — arrière-neveu, achterneef ; — arrière-pensée, f. (spr. —paitsé' )
gedachten, die men voor zich behoudt, geheime
bedoeling; — arrière- positie (spr. t=ts),
achterwaartsche stelling, noodstelling ; — arrière - saison, n. (spr. sèzón) najaar, naherfst.
arriero, m., pl. arrieros, sp. (ook harnero, van harre, arre, voort ! marsch ! een toeroep der voerlieden aan hunne paarden, van baskisch-iberischen oorsprong) muildierdrijver, lastdierdrijver in Spanje en Z. Amerika.
arrimeeren, fr. (arrimer, v. 't oud-hoogd.
rim, rij, getal) Mar. schikken, stapelen, stuwen of
;

;

stouwen ; — arrimage, f. (spr. —md-zj') het
gelijkmatig schikken der scheepslading, opeensta
stukgoederen, stouwing; — arri--pelingdr
meur, m. de stouwer
Arripagium, n. nw. lat. (van ad en ripa,
oever, vgl. a r r i v e e r e n) havenrecht, n., haventol , m.

arripeeren,lat . (arripére) aangrijpen; zich

ten nutte maken (met de bijbeteekenis van on
rechtmatigheid).
arriseeren, fr (spr. s=z) (arriser) Mar. de
ra's, de marszeilen laten zakken, laten loopen.
arriveeren, fr. (arriver, eig. aanlanden,
van 't lat. ad [z. aid.] en 't fr. rive = lat. ripa,
oever, in 't lat. ad-ripare) aankomen; gebeuren,
voorvallen, zich toedragen ; — arrivement,
m. (fr. spr. —mán) de aankomst, de aanlanding;
de gebeurtenis.
arróba, f. (van 't arab. ar-roeba, eig. een
vierdedeel) in Spanje en Port. een gewicht van
25 pond of 1 centenaar, of ongeveer 11,5 kilo;
ook eene wijn- en oliemaat in Cadix; en eene
perz. graanmaat van ongeveer 1500 kilo.
.

arrogeeren, lat. (arrogáre) zich aanmatigen , zich laatdunkend aanstellen; ook eenen niet
onder vaderlijken macht staanden persoon als
kind aannemen ; — arrogant, adj. (lat. arrugans) aanmatigend ; laatdunkend, trotsch, vermetel, opgeblazen ; — arrogantie (spr. t=ts),
f. de aanmatiging, laatdunkendheid, trotsch-held, overmoed ; . — arrogátie, zie a d r 0gat Ie.

arrondeeren, fr . (spr. arorad—, fr. arron-dir, van rond = lat. rotundus, rond) rond maken,
afronden; samenhang brengen in bezittingen, landerijen, staten, enz. door er bij te voegen ; Pict.
een beeld door schaduwing, door juiste plaatsing
van licht en bruin doen vooruitkomen, ronden ;
Log. eenen volzin vloeiend, welluidend maken;

de arrondeering of het arrondissement, n. fr. (arondis'máñ) de ronding, afronding, aanvulling, enz.; het laatste woord beteekent ook eene onderafdeeling van een departement in Frankrijk, van eene provincie in België,
Nederland, enz., aan welks hoofd een onderprefect staat ; in Parijs en andere groote steden:.
stadswijk, kwartier.
arroseeren, fr. (spr. s=z) (arroser, eig.
bedauwen, van 't lat. ros, fr. rosée, dauw) bevochtigen, besproeien, besprenkelen, begieten;
schuldeischers met kleine sommen op afkorting
paaien ; nabetalingen op actiën doen.
Arrow-root, n. eng. (spr. árroroet), het
zetmeel van den Z.amerik. pijlwortel (Maranta
arundinacéa en indica), hetwelk zeer fijn, voedzaam en licht te verteren is.
Ars, m. (arab. 'ars, uiteenzetting) in Turkije:
bepaling der voorrechten van een ambtenaar, die
in zijn aanstellingsdiploma zijn omschreven ; ook:.
verzoekschrift.
ars, f. (gen. artis), lat. kunst ; ook handwerk;
wetenschap (theorie); ars angelica of spirituum,
tooverij, magie ; ars clericiilis, mid. lat. de geestelijke kunst, d. i. schrijfkunst ; ars combinator 'a,
leer der combinatiën ; ars longa, vita brevis est,
lat. de kunst is lang, het leven kort; ars mnemonzca, geheugenkunst, mnemoniek; — artes, pl.
kunsten, wetenschappen; artes liberates, de zoogen. vrije kunsten; artium liberatium magister.
meester der vrije kunsten ; — artium magister
meester der kunsten ; — artefáet, n. (lat. artc
factum) een kunstvoortbrengsel, kunstwerk; -;
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arteperitus, of artis peritus, m. een in de
kunst bedrevene, zaakkundige.
Arsa, door de Kalmukken uit zure melk bereide melkwitte brandewijn ; vgl. koemiss.
Arsenaal, n . (fr. arsenal, it. arsenale, aranale, arzand, mid. lat. arsena, verbastering van
het arab. dár-sinah, huis der nijverheid, van dar,
huis, en sináat, sinnah, kunst, nijverheid; vandaar ook bet ital. darséna, het binnengedeelte
eener zeehaven en op sommige plaatsen het arsenaal) een tuighuis, bewaarplaats voor allerlei wapens en krijgsvoorraad ; bij de Franschen verstaat
men er ook de artillerie - werkplaatsen onder, die
dan co nstructie - arsenal e n heeten;—zeea r s e n a a 1, een gebouw, waarin al het vereischte
ter uitrusting eener vloot voorhanden is.
Arsénik, arsenicum, n . (gr. arsenikón,
d. i. eig. mannelijk, wegens zijne kracht of wel
sernik, operment) een enkelvoudig-lichtvanrb.
metaal van hoogst vergiftigende eigenschappen,
dat veel in ijzerkies en kopererts wordt gevonden,
tij 180 0 Réaumur vervliegt, eenen sterken knoflookreuk verspreidt en soortelijk 8' maal zwaarder is dan water; rottenkruid (eig. een der geoxydeerde verbindingen van het arsenicum). Met
zwavel vermengd (zwavel-arsenicum) geeft
het eene goudgele stof tot inbijting der kleuren en
bereiding van het koningsgeel, o p e r m e n t (verbasterd van het lat. a u r i p i g m e n t u m), alsook
eene donkere, schoone roode zelfstandigheid, veelal
r e a 1 g a r genoemd; — arsenikaal, adj. arsenik bevattend, vergiftig — arsenik-oxyde,
n. vliegensteen, zeer oneigenaardig kobalterts genoemd ; — arseniaat, n . arsenikzuur zout.
Arsis, f. gr. (van airein, heffen) Poet en
Muz. de stem-, toonverheffing (het tegengest. van
t h e s i s); ook het opheffen der hand ter aanduiding van het begin der maat.
Arsjíne, f. (russ. arsjin, m., v. turksch-tataarschen oorsprong), de russische el, verdeeld in
16 w e r s j o k, (z. ald.) en = 0,7112 nieter ; 3
arsjinen doen een s a s j e n (z. ald.) en 1500 eene
`werst (z. ald.)
Art., verk. van artikel.
;

Artsbad of artábe, m . perz. en egyptische graanmaat.

Artefact, z. ond. ars.
Artémis, f. gr. Myth., z. v. a. lat. D i a na
Viz. aid.)
Artemisia, f. gr. Bot. bijvoet; ook een
vr. naam, z. m a u s o l e u m; — ,1. absinthium,
alsem, van spreekwoordelijke bitterheid; — Ar
a b r o t o n u m;— A. dra -temisabronu,z.
dragon ; — A. vulgáris, gemeene bijvoet.-cunls,

Artemonieten, n. pl. eene secte, dus genoemd naar den ketter A r t e m o n, wiens stellingen in 198 te Rome veroordeeld werden. Zij loochenden inz. de godheid van Christus.
Arteperitus, z. ond. ars.
Arterie, gr. (arteria) slagader, polsader; —
arteriaka, n . pl. middelen tegen gebreken van
de luchtpijp ; — arterialiteit en arterioSiteit, f. nw. lat. slagaderlijkheid, rijkdom aan
,slagaderen ; — arteriëel en arterièëus, adj.
,

ARTIKEL
slagaderlijk, de slagaderen betreffend ; — arteriëktásis, f. of arterieurysma, n. gr.
Med. slagaderuitzetting, slagadergezwel; — ar
slagaderbreuk, z. v. a.-teriohalás,f.
a n e u r y s m a; — arteriographie, f. de
slagaderbeschrijving ; — arteri ólae, f. pl. nw. lat.
de kleinste slagaderen ; — arteriologie, f. gr.
de slagaderleer; — arteriopalmus, m. het
sterke kloppen der slagaderen ; — arterior-

rhsxis, ook arteriodial rsis, f. de slagaderscheuring; — arteriotomie, f. kunstmatige slagaderopening; — arteritis of arteriitis, f. de slagaderontsteking.

artes, enz., z. ond. ars.
Artesische putten (fr. puits artésiens,
dus geheeten naar het graafschap Artois in
Frankrijk, alwaar zij sedert het begin der vorige
eeuw vooral geboord werden, ofschoon zij reeds
vroeger in Oostenrijk en Opper-Italië, en waarschijnlijk nog vroeger in China in gebruik waren)
geboorde welputten, die bet water uit eene diepliggende waterader opbrengen.
Arthralg^.e, f. gr. (van árthron, lid, gewricht) de gewrichtspijn ; — arthrembéla of
arthrembolus, m. Chir. een werktuig ter
herzetting van ontwrichte ledematen ; — a rthrembo1 sis, f. Chir. het zetten van ontwricbte leden ; — arthritis, f, de jicht in het
algemeen; — arthrítiseh, adj. jichtig, de
jicht betreffende ; — arthroearcinóma, n.
de gewrichtskanker; — arthrocéle, f. het ge-

wrichtsgezwel ; — arthrodynie, f . de gewrichtspijn ; — arthrokakie of arthrocace, f. de winddoorn, eene gewrichtsziekte;
— arthrokakologie, f. Med. de ontwrich tingsleer; — arthróncus, m . harde gewrichtszwelling, stijfheid; — arthropathïe, f. gewrichtslijden; — arthrophlogósis, I. ontsteking van de gewrichtsvliezen ; — arthrophyma, n. week gewrichtsgezwel ; — arthrophyósis, I . eene zweer aan of in het gewricht, gewrichtsettering; — arthroplastiek, f. gr. lid- of gewrichtsvorming, inz. de
kunstmatige langs chirurgischen weg ; — arthrósis, f. de beweeglijke beenverbinding, ge-

wrichtsvereeniging; — arthrospóngüs, m.
sponsgezwel der gewrichten.
Arthur, ook Artus, mansnaam, inz. van
den oud-engelschen koning (6de eeuw), stichter
van de veelbezongen R o n d e t a fe l (table ronde)
en gemaal van Ginevra.
articulus, articuleeren, articolata-

mente, z. artikel.
Artifex, m. lat. (van ars, z. aid., en facëre,
maken) de kunstenaar; — artiheium, n. een
kunststuk ; eene kunstgreep ; — artificiëel (fr.
arti/iciel, lat. arti/icialis, e) kunstig, kunstmatig,
nagemaakt; — artif ciëus, adj. (lat. arti/1ciósus, a, um, fr. arti/icieux) kunstrijk, kunstmatig;
ook listig, sluw.
Artikel, n . lat. articulus m., pl. articuli,
m. het lid, stuk, de afdeeling, b. v. van eene rede
geschrift, van een dagblad (een-voering,wt
hoofd- of leading - artikel, z. ald.), enz.,
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hoofdstelling, hoofdpunt ; eene bepaalde soort van
waren ; Gram. het lidwoord, geslachtswoord (de,
het); in de geloofsleer : de 3 artikelen, de drie
hoofdstellingen des geloofs ; artikelbrieven, alle
verordeningen, welke op de krijgstucht, politie en
den ganschen zeedienst op oorlogsvloten betrek
hebben; ook: de statuten en privilegiën van-king
een gilde ; articulus addition?r lis, lat. een bijgevoegd artikel; a. captiósus, gevaarlijk, bedenkelijk of nadeelig artikel; a. consecutivus, een gevolgtrekking; a. defensionális, een verdedigingspunt ; a. elusivus, een ontwijkend artikel ; a. fidëi
fundamentális, een geloofsartikel, hoofdpunt van
't geloof ; a. illativus, gevolgtrekking ; a. imper(inens, eene niet geldige stelling; a. irrelévans,
een onbeduidend punt ; a. spurius, eene onechte,
ondergeschoven stelling of plaats; — arlicñli demonstratiales, m. pl. getuigende stukken, eert if i c a t e n; a. inquisitioniiles, punten, waarover
de rechter den gedaagde of beschuldigde ondervraagt; a. probatoriáles, bewijsstukken; a. reprobatorinles, tegenbewijsstukken; — artieulair, adj. tot het gewricht behoorende, het gewricht betreffende ; — articulátim, stuksgewijze,
stuk voor stuk ; — articuleeren (lat. articuldre) Anat. (beenderen) samenvoegen ; Gram.
woorden en lettergrepen duidelijk en bepaald uitspreken ; ook : iets punt voor punt voordragen ;
gearticuleerd,, adj. geleed; duidelijk uitgesproken; — gearticuleerde tonen, tonen,
die door de spraakwerktuigen voortgebracht en
als het ware g ei e e d zijn ;— artieulament,
n. nw. lat. het gewricht ; — artieulátie (spr.
tie=tsie), f. de geleding, gewrichtsverbinding; de
duidelijke en bepaalde uitspraak der woorden en
hunne deelen bij het lezen; Piet. de juiste uitdrukking van alle deelen in eene schilderij ; — articolataménte, artieoláto, ital. duidelijk
bij het uitspreken.
Artillerie, f. fr. (van 't mid. lat. ars, artellaria, arti!lar)'a, artilleria, f. machine, krjgswerktuig ; fr. artiller, een schip met geschut voor
plaats wapenen, bevestigen) oorspr.-zien,
alle krijgstuig, thans inz. het zwaar of grof ge-'
schut en al het daartoe behoorende ; de geschutkunde, de vuurwerkkunst ; artillerie de ligne, het
lichte geschut der linie ; artilterie de position,
zwaar geschut voor belegeringen, enz.; artillerie
volante (spr. wolánt'), rijdende (eig. vliegende)
artillerie ; — artillerie-park, de geschutplaats, de bewaarplaats voor het zwaar geschut;
ook het daar bewaarde geschut zelf ; — artillerie–trein, gevolg van zwaar geschut met het
daartoe behoorende ; -- artillerist, m. een geschutsoldaat ; — artillerie–vuur, losbranding van kanonnen.
Artilveeo, m. eene kleine zilvermunt te
Ragusa, de oude (a. v e c c h i o) = 8 grossetti
of 23 cents, de nieuwe (a. n u o v o) = 3 gros
-setiof
ongeveer 9 cents.
Artisan, m. fr. (spr. —zán), van art = lat.
ars, z. aid.) een handwerksman ; — artist, m.
(fr. artiste) een kunstenaar, kunstoefenaar ; bij de
Franschen staat het vaak voor den naam van het

bedrijf, evenals bij ons het woord me e s t er; artiste vétérinaire, veearts ; — artístiseh, adj.
tot de kunst behoorend, kunstmatig.
Artisjók, f. (it. articiocco, fr. artichaut, van
't arab. ar'di-schaukí', d. 1. aarddoorn) een distel
gezond moesgewas met zeer vleezige,-achtig,
schubvormig gegroeide krop, waarvan de vrucht
gekookt gegeten worden-bodemnklar
(Cynara scolymus); ook een voorheen gebruikelijk krijgsgereedschap, bestaande uit een veelpuntig ijzer, dat inz. dienen moest om de vijandelijke
ruiterij in hunne vervolging te belemmeren.
artist, artistisch, z. ond. a r t i s a n.

aroom liberalium magister, z. ars.

Artokarpen, m. pl. gr. (van àrtis, brood,
en karpós, vrucht) broodvruchtboomen, broodboomachtige gewassen ; — artolatrie, f. de
brooddienst, dienst om brood; ook de aanbidding
des broods (der hostie); — artolatrist, m. (le
broodaanbidder; — artollthen, m. pl. broodsteenen, steepen, die er als brood uitzien ; — artophorium, n. brooddrager, de doos ter bewaring van het gewijde avondmaalsbrood voor
zieken, in de grieksche Kerk, vgl. p y x i s ; —
artotyrieten, m. pl. (van tyros, kaas) christenen in de 2de eeuw, die kaas bij het avond
gebruikten en vrouwen tot de pries--malsbrod
terschap toelieten.
artuátim, lat. lids- of stuksgewijze ; —
artueeren, lat. lidsgewijs losmaken, verbrokkelen.

artus, z. arches.

Arum, z. a r o n.
arundeliaansch marmer, een groot
stuk marmer, in het begin der 17de eeuw op Paros door den graaf van A r u n d e l gevonden,
waarop een goed gedeelte der geschiedenis van
Athene is gegrift, en dat ten grondslag verstrekt
heeft tot eene vaste tijdrekening voor de grieksche geschiedenis. Het heet ook m a r m e r v a n
P a r o s, ook van Oxford, omdat de kleinzoon
van A r u n d e l het aan de bibliotheek te Oxford
heeft geschonken.

Arundel–maatschappij (Arundel-society for promoting the knowledge of art), genoot
kunstvrienden.

-schapvnegl

Arundinaceen, f. pl. (arundinacéae, van
arundo, riet) rietgewassen ; versteeningen van
verscheiden rietsoorten ; — arundineus, adj.
(lat. arundinósus, a, um) vol riet, met riet bewassen.
Aruspices, z. h a r u s p i c e s.
Arvalen, pl. lat. (fratres arváles, v. arvum,
veld) veldbroeders, eene priesterschap in het oude
Rome, wier dienst betrekking had op de vruchtbaarheid der velden.
aryteenoïdé ïsch, adj. gr. (arytainoeides,
van arytaina, vaatwerk om te putten of scheppen)
bekervormig, b. v. Anat. arytxnoïdéïsche
k r a a k b e e n d e r e n (lat. cartilagines aryttenoïdeae) de bekervormige kraakbeenderen van het
strottenhoofd.
Arythmus, liever a r r h y t h m u s, z. aid.
As, m. lat. (genit. assis) eene oud rom. koper-

ASAB
munt, die aan de eene zijde een Janushoofd en
aan de andere een scheepssteven vertoonde ; het
oud rom. pond, houdende 12 unciae ; — ex asse,
eig. tot op een as, d. i. geheel en al, tot ep een
cent, inz. van erfenissen, vgl. a a s.
Asab, m. turk. (naar een zekeren A s ah
door Murad II benoemd) ongeregelde turksche
soldaten, die tegen vrijdom van belasting te veld
trekken ; ook de manschap der vloot en des arsenaals (sedert de 18de eeuw).
a sacris, lat. der heilige zaken.
Asa fcetida, f. nw. lat. Pharm. duivels
harsige, zeer heilzame sap uit den wor--drek,ht
tel eener perzische plant (Ferule asa fcetida); —
Asa dulcis, zoete of welriekende asant,
z. v. a. benzoë.
a salvo, z. onder salvus.
Asaph, m. muziekmeester uit het geslacht
der Levieten, die, naar men zegt, onder koning
David het godsdienstig gezang in den tabernakel
leidde, terwijl zijne 4 zonen hoofden van 4 zang
geweest zouden zijn. Of de aan Asaph-klasen
toegeschreven psalmen (50, 73-83) van leden der
van Asaph afstammende familie afkomstig zijn, is
meer dan twijfelachtig.
Asaphie, f. gr. (van a-saphës, onduidelijk)
de onduidelijke uitspraak, zwakke, doffe, heesche
stem of spraak.
Asar, eene gouden munt te Ormus in de golf
van Perzië = 6 gl. ?0 ct.
Asarine, f. een alkaloïde van het europeesche mansoor (,4sárum europaeum).
Asarkie, f. gr. (van a priv. en sari, sarkós,
vleestb) de vleezeloosheid, magerheid.
Asbest, z. a m i a n t.
Asbolïne, f v. 't gr. asbólé, ásbolos, roet)
een geel, olieachtig, in water oplosbaar bestanddeel van het roet.
Asearíden, z. a s k a r i d e n.
Asceet, etc., z. a s k e e t.
aseendeeren, lat. (ascendére of adscendére, van scandére, stijgen) opklimmen, opstijgen ; bevorderd worden ; — ascendant, n. fr.
(spr. assaridá a) overwicht, invloed, gezag, aanzien ; — aseéndent, m., pl. aseendénten,
verwanten in opklimmende lijn, ouders, grootouders, enz. in tegenoverstelling van d e s c e nd e n t e n; — aseendéntie (spr. t=ts), f. nw.
lat. de opklimmende lijn van bloedverwantschap,
de verwantschap ; — aseenseur, m. fr. (spr.
asanseur), ook : aseensoir, n. fr. (spr. asai'csoar) toestel om menschen naar boven te hijschen,
ten einde het trappen klimmen te vermijden (in
hótels, enz.), stijgmachine f.; — aseénsie, I. de
opstijging, opvaart ; Astron. r e c h t e of s c h u in_
s c h e a s c e n s i e van eene ster, de graad of het
punt des evenaars, dat zich te gelijkertijd met die
ster in de rechte of schuinsche sfeer bevindt;
voorts: de hemelvaart van Christus; ook het feest
daarvan : de Hemelvaartsdag ; — aseensionaaldifferéntie, f. Astron. bet klimmingsverschil ; — aseensionist, m. opstijger (b. v.
aan het koord).
Ascii of Askii, m. pl. (gr. eig. dskioi, van
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skid, schaduw) Geogr. onschaduwigen, schaduw
bewoners der heete luchtstreek, die-lozen,d
geen schaduw werpen, als de zon recht boven
hen staat.
Ascites of Askites, m. gr. (van askós,
een zak) Med. buikwaterzucht ; — ascitisch,
adj. waterzuchtig.
Asebie, f. gr. (asébeia) goddeloosheid.
a secretis, lat. de geheimschrijver van eenen
vorst.
Asega—boek, n. (van 't oud friesch aséga,
d. 1. een door de volksgemeente aangestelde rechter) oud friesch rechtsboek der Rustringers, een
der friesche landrechten uit de 13de eeuw.
Aseiteit, f. (mid. lat. aseitas) zelfstandigheid, eene scholastieke uitdrukking om de volstrekte onafhankelijkheid van God aan te duiden ; God is n. 1. niet van anderen (ab aliis),
maar alleen van zich zelven (a se) afhankelijk,
en juist daarom ten volle onafhankelijk, zelfstandig.
Asel-enisch, gr. (v. a priv. en selëné,
maan) zonder maan b. v. aselenische nacht.
Aselgie, f. gr. uitspatting, wellust.
Asma, (van 't gr. ásémos, on, van a priv.
en séma, teeken) de plotselinge beslissing eener
ziekte zonder voorafgaande teekenen ; — asemiseh, adj. teekenloos, zonder kenteeken, onduidelijk ; ontijdig, ongewoon.
Asen, m. p1., sing As, Ase, (oude. ás,
pl. dsir; goth. en oudhoogd. ans) noordschei
Myth. het nieuwe godengeslacht, uit 13 goden
en 18 godinnen bestaande, afstammende van
0 d i n ; — asgard, hunne woonplaats.
à se perdre, fr. of asperdo, ital. biljartspel;
een spel waarbij men moet verloopen.
aseptisch, adj. gr. (van a priv. en sepein,
verrotten) niet verrottend, niet tot bederf overgaande ; — aseptine, f. middel om het zuurworden der melk te verhinderen (uit boorzuur
bestaande).
Asexuaal, adj. nw. lat. (asexuális, van
a priv. en lat. sexus, geslacht) geslachtloos,
zonder geslacht.
Asigmatisch, gram. geen s i g m a (z. ald.)
aannemende.
asmus, m. lat. de ezel; asznus ad lyram,
lat. (ergens toe geschikt zijn als) de ezel tot
het bespelen der lier; — asinus asinum fricat,
sprw. de eene ezel jeukt den anderen (van twee
personen die elkander overdreven lof toezwaaien) ;
— asinárisch en asininisch, adj. (lat.
asinarius, asminus, a, um) tot den ezel behoorende, den ezel eigen; afkeerwekkend; — asi—.
niteit of asinerie, f. ezelachtigheid, domheid.
Asitie (spr. t=ts), f, gr. (asitia, van a
priv. en sitos, spijs) het niet-eten, vasten; onthouding van voedsel, gebrek aan eetlust.
à six parties, fr. (spr. si parti), muziekstuk
voor zes stemmen ; à six temps, fr. (spr. taus),
in 6 maat.
Asjani, z. asslani.
Askar of A s k u r, m. oudnoordsch (askr.,
eig. esch) Myth. de eerstgeschapen mensch, dien
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Asophie, f. gr. (a-sophia) on«'ijshei(1,

t) d 1 n uit een drijvend stuk hout voortbracht.

Askaríden, f . p1. H. N. aars- of endeldarmwormen, spoelwormen.

Askésis of askése, f. gr . (van askein,

oefenen) oefening, streng vrome levenswijze, ge;paard met vasteii en onthouding van alle wereidsch genot; de zoodanig levenden noemde
mien In de eerste chr. kerk asketen of as–
ceten, streng vrome menschen, deugdbeoefe-

naars — asketiek of asketika, asce;

tika, f. de oefening der godzaligheid, de leer
(ier deugdbeoefening of strenge vroomheid; —
asketieus of aseetieus, m. een schrijver
van stichtelijke werken ; — asketisch of
ascêtiseh, adj. strengvroom, stichtelijk, tot

een zedelijk goed gedrag opwekkende, b. v. asketische schriften, stichtelijke schriften;
-- ascetisme, n. de denk- en leefwijze der
asceten.
Askiepiade, z. ond. Ag s c u l a p i u s.
asklepiádiseh vers, eene voetmaat, dus
genoemd naar den dichter A s k 1 e p i á d e s; zij
begint met eenen trochwus of spondeus en sluit
met Benen jambus, en bestaat bf uit twee (het
kleine), Of uit drie choriamben het groote asklepiadische vers). Het kleine ask!. vers heeft
alzoo deze gedaante : : —' -- ! --

.-- 1 — ; askiepiadische strophe,

1. eene door verbinding van gezegd vers met
andere verssoorten gevormde strophe, inz. uit
2 askiepiadische, een pherekratisch (z. ald.) en
een glykonisch (z. ald.) vers.
Asklepje, f. (nw. lat. a sclepias) Bot. zwa-

lawwortel, een talrijk plantengeslacht, waartoe
de syrische zijdeplant ende stinkende
9 o u w e behooren ; — asklepion, n. het uit

het melksap der Syrische zijdeplant verkregen
kristalliseerbare hars.
Asklepios, z. ond. AB s c u l a p i u s.
Asmodi, chald. (eig. a s dim o dal, fr.
A s m o d é e, d. i. verwoester) een booze geest,
lemon des satans, die volgens het boek Tobias
Oe '1 mannen van Sara doodde ; vandaar, iron.
-etssi huwelijksduivel, verstoorder der echtelijke
eendracht.

asódiseh, gr. (asodes, van ase, oververzadiging, walging) met walging, benauwdheid
an groote onrust verbonden; — asodes (sail.
ebris) of asodische-koortsen, braak -

kortsen, met walging en benauwdheid ver

dwaasheid.

Asor., m. muziekinstrument der Hebreeën,
langwerpig vierkant, met 10 snaren, op de nabla gelijkende.
Asorath, m. Mahomedaansch godsdienstig
boek, de uitlegging der godsdienstleer door de
Khalifen, enz. behelzende.
Aspaláth, m. gr. (aspálathos, rozenhout),
eene plantensoort, waartoe de amerikaanscn^
ebbeboom behoort, welks hout, dat naar aloe
riekt tot inlegwerk gebruikt wordt.
Asparagine, f. gr. (van aspariugos, as•
perge) de asperge - stof, het alkaloïde der asperge;
— asparalogith, m aspergesteen, schelpig.^
apatiet (z. ald.)
Aspasia, gr. (spr. s=z) vr.naam : de aa:n
gename, welkome, vriendelijke ; ook eene door
schoonheid, aanminnigheid en verstandsbescha
ving uitstekende vrouw (naar de atheensche
A s p a s i a, de vriendin en later de gade van
Pert el es.

Aspect, lat. (adspéctus, van adspicere, aanschouwen) aanblik, voorkomen, uitzicht ; , voor
pl. aspecten, Astron. de verschillende-tekn;
standen der planeten met opzicht tot elkander ;
de astrologist besluit uit . die asp e ate n tot het
toekomstig geluk of ongeluk der menschen.
Asper, m. van het nieuw gr. áspros, wit)
de kleinste turksche zilvermunt, nu nauwelijks,
1 cent waardig; in Turkije wordt zij atsjeh of
liever aktsjeh genoemd (v. h. turkschagtsjeh, wit).
aspers asplra, aspérum, lat. ruw, hard,, scherp,
enz. ; nec aspéra terrent, ook wederwaardigheden schrikken niet af (leus der oude Welfen,
nog heden in 't hannoversche wapen) ; -- per
aspëra ad astra, door wederwaardigheden (stijgt
men) tot de sterren, door lijden tot verblijden,
door leed tot heerlijkheid; z. ook onder s p
ritt us ; asperifoliën, f. pl. ruwbladeriga
planten; — asperiteit, f. (lat. asperitas)
ruwheid, hardheid, scherpte; asperugo,
f. Bot. het kleefkruid, eene . plant met stekelig.,
bladeren.
aspergeeren, lat . (aspergëre of adspergére)
besproeien, bevochtigen ; — aspergíllum
of aspersorium, nw. lat. de wijkwast ; —
aspérsie, f. lat. (aspersio) de besprenging
met wijwater.
—

—

Asperifoliën, asperiteit, z. ond. as-bonde.

Asoka, m. een boom van buitengemeene
bloemenpracht (Jonesia Asoka), die bij indische
dichters eene groote rol speelt en volgens de
sage bij aanraking door een meijesvoet bloeit.
Asomáton, n. gr. (van a priv. en soma,
lichaam) een onlichamelijk wezen, geest ; —
asomátisch, adj. onlichamelijk.
à son Dise s z. a i s e ; ic son god t z. gooit.
Asoot, m. gr. (ásótos, d. i. eig. onredbaar,
van a priv. en sódzein, redden) een slemper,
brasser ; uitspattend mensch ; — asotïe, f. brasserij, zwelg3rij, uitspatting, ongeregeld leven ; —
asótisch, adj. zwelgend, liederlijk, buitensporig.

per (2e art.).

Aspermasie, i. gr. (van a priv. en spérma,
zaad) Med. zaadgebrek ; aspermatísme,
n. gebrekkige uitwerping van het mannelijke
—

zaad; aspermisch of aspermátisch,
adj. zonder zaad.
asperneeren, lat. (aspernari) verachten,
—

versmaden, verwerpen.

Aspersie, apersorium, z. onder asp e r g e e r e n.
Asperugo, z. ond. a s p e r (2e art.)
Asperula (odorata L .), f. Bot. walmeester.
Asphált, n. gr. (ásphaltos), aardpek, aard of berghars ; steenhars jodenlijm van Judea ; --
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asphalteen, ii. de hoofdmassa van bet asphalt, door behandeling met alcohol, dan met
tether en verdamping der aetherische oplossing
verkregen ; — asphalteeren, met een meng
kalk bedekken (daken, vloe--selvanpht
ren, enz.).
Asphódélus, m. gr. (eig. de stille plant,
in tegenst. met sphódros, sphedanós, hevig, heftig, stormachtig) eene lelieachtige plant, (inz.
A s p h o d e In s l u t e u s, gele affodil, wier wortelknollen een schraal voedingsmiddel en door
de oude grieken, als 't ware tot voedsel, bij
de dooden op 't graf geplant werden. In Homerus onderwereld wandelen en droomgin geesten van helden op eene affodilweide. Verg.
affodil.

asphyktiseh, adj. gr. (á- shyktos, van a
priv. en sphydzein, vgl. s p h y g mis c h) van
den polsslag beroofd, onmachtig, schijndood; —
asphyxïe, f. gr. hoogste graad van onmacht,
polsstilstand, schijndood; — asphyxieeren,
onmachtig of schijndood maken, worden of zijn.
Aspic, m. fr. (spr. aspiek) Mil. een stuk
geschut, twaalfponder; ook eene gelei-spijs, koude
vleesch- of vischspijzen met eene geleiachtige saus.
Aspidïum, z. polypodium.
aspireeren, (lat. aspirure of adspiráre)
eig. aanademen ; Gram. met aanademing uit
doen hooren, verscherpt uit -sprekn,h
naar iets streven, dingen ; — aspi--sprekn;
rita, f. (stil. litterte, pl aspiratee, Gram.
aangeademde letters, sterke medeklinkers met
.

opvolgende scherpe ademing verbonden ; — aspirátie (spr. t=ts), f. (lat. aspiratio) Gram.

de gescherpte uitspraak eener letter, het uit
klinkletters ; ook de-drijvensamóo
zielsverheffing, het verlangen naar God ; — aspiránt, m. (lat. aspirans) een aanzoeker, dinger, b. v. naar eenen post, eenen graad, enz. ;
een in 't geheel niet of gering bezoldigde ambtenaar, die op eene vaste plaats wacht ; — aspirante, f. aanzoekster; in kloosters : n o v i e e,
die op het aantrekken van haar kloostergewaad

wacht ; — aspirator, m. een vat, waarin
door afvloeiing van water luchtledigheid ver-

oorzaakt en daardoor versche lucht opgezogen
wordt.
Aspis, f. N. H. eene kleine zeer vergiftige slang, wier beet ongeneeslijk is.
Asport, n. fr. (spr. —pór) de roof, schaking ; — asporteeren, wegvoeren, rooven.
Aspríno, m. een goede !tal. wijn.
ass., Muz. afkorting voor a s s a i.

Assa foetida, z. a s a.
Assagái, ook hassagaai en sagaai,
m. eene lange dunne werpspies der Javanen
en Maleiers.
assái, ital. (= fr. assez, van 't lat. adsatis)
Muz. genoeg, genoegzaam ; het woord dient
vaak tot versterking van het volgende : a s s a I
allegro, vrij vlug ; — assai voce (spr.
wootsje), alleen met de stem, zonder accompagnement met het instrument.
Assaisonnement, n. fr. (spr. assèzonn'
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mán, v. assaisonner, kruiden) de toebereiding,

kruiding, saus, enz. van spijzen.
Assáki, liever c h a s s e k i, z. aid.
Assarium, n. eene rom. zilver- en kopermunt.
Assassijn, m. (fr. assassin, ital. assassino),
pl assassijnen, sluipmoordenaars; oorspr.
de naam eener in de lade eeuw gestichte en
door hare wreedheden beruchte arabische secte
(arab. hasjisjin, van hasjisj, eene hennepsoort,
uit welke een geestrijke drank bereid werd, met
welken zij zich een roes dronken en alsdan, op
bevel van hun opperhoofd, den Oude of Heer
van den Berg, eiken moord begingen ; — assassineeren, moorden, met voorbedachten
rade dooden, verraderlijk ombrengen ; — assassinium, mid. lat ook assassinaat,
n. de sluipmoord; — assassinátor, m. Jur.
de huurder of betaler van eenen sluipmoord.
Ass^tie (spr. t=ts), f. nw. lat. (v. bet
lat. assure, braden) het koken der voedsels en
geneesmiddelen in hunne eigen sappen, zonder
bijvoeging van eenig ander vocht.
Assaut, n. fr. (spr. assó ; oudfr. assault,
assalt, van 't lat. ad-saltus d. i. eig. aansprong)
de bestorming, berenning ; de aanval bij den
strijd, bij het tweegevecht; ook eene soort van
schermoefening.
.

z. ond. vox.
asseeteeren, lat. (assecture) aanhangen,
volgen, vergezellen; — asseetátor, m. een
assa voce,

aanhanger, volgeling.

asseeureeren, mid. lat. (assecurare, van
ad en secürus, zeker) verzekeren, borg

't lat.

blijven voor gevaar, z. a s s u r e e r e n; — asseeurántie (spr. t=ts), f. de verzekering,
borgblijving, vrijwaring tegen schade; z. verder
onder assureeren.
Asseeutie, z. ond. assequeeren.
Assef, m. naam der perz. stadhouders, beneden de Khans staande.
Assemblée, f. fr. (spr. assanblé' ; van assembler, mid. lat. assimulare, verzamelen, dat
men, evenals ensemble van in simul, op het lat.
simul, ad-simulare terugvoeren kan, doch zich
onder den invloed van ons z a m e l e n schijnt
gevormd te hebben) eene bijeenkomst ter beraadslaging; een talrijk, aanzienlijk gezelschap
tot uitspanning, een praalgezelschap ; a. dansante (spr. dansant'), danspartij ; a. nationale
(spr. nationaal), nationale vergadering ; — assembleeren, vergaderen.
assenteeren, (lat. assentiri) bijval schenken, toestemmen, inwilligen, toestaan; — assénsie, f. (lat. assensïo) ook assént, n. (lat.
assénsus) de toestemming, bijval.
assequeeren, lat. (asséqui) bekomen, erlangen; bereiken; inhalen; — asseeLtie (spr.
t=ts), f. nw. lat. de verwerving, bereiking.
assereeren, lat. (asserre, eig. iets tot
zich nemen, zich aanmatigen) beweren ; — assértie (spr. t=ts), f. (lat. assert(o) de bewering, het beweerde ; — assertórisch, adj.
nw. lat. (assertorius, a, um) bewerend, verze-
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kerend (het houdt het midden tusschen problematisch en apodictisch); — assertorzum, z. juramentum.
assermenteeren, fr. (assermenter, van
serment, eed, en dit van 't lat. sacramentum)
den eed afnemen, beëedigen.
asserveeren, lat. (asserviire, bewaren ; —
asserv^tie (spr. t=ts), f. de bewaring; —
asservatum, n. het bewaarde.
assessor, m. lat. (van assidëre, bijzitten)
bijzitter, de persoon, die eenen voorzitter, eenen
rechter, als naaste helper is toegevoegd ; —
assessoraat n., of assessuur, f. het ambt
van zulk eenen bijzitter.
assevereeren, lat. (asseveráre, v. sëvërus , ernstig) plechtig verzekeren, bezweren ; —
asseverdtie (spr. t=ts), f. de verzekering,

U. pl. staatspapier tijdens de fr. omwenteling,
waarvan de betaling was aangewezen op den
verkoop of de opbrengst van de nationale goederen ; — assignatie (spr. t= ts), f. (lat.
assignaiio) eene aanwijzing of overdracht om:

bezwering.

Assízen, f. pl. (fr. les assises, van assis,
gezeten) eig. zittingen ; rechtszittingen op vast
gestelde tijden, waarin over lijfstraffelijke zaken
werd gevonnisd; — cour d'assíses, (spr,,
koer dassiéz'), hof van lijfstraffelijke rechtszitting.
assisteeren, lat. (assistére) bijstaan, helpen, ondersteunen; — assistent, m. (lat. as-,
sisten) helper; ondersteuner; — assistance,
f. fr. (spr. assi-stáres'), ook assistentie (spr.
t=ts), nw. lat., bijstand, hulp, hulpbetoon, ondersteuning.
Assláni, of verbasterd, asjáni, m. turk.
(voluit goeroes] iisláni of g. aslani, d. i. leeuwenpiaster, v. goeroesj, piaster, en aslan, de
leeuw) leeuwendaalder, eene in Nederland voor
Turkije geslagen munt v. 80 tot 120 a s p e r s.

assez, fr. (spr. assé, van 't lat. ad-satis, of
wel van 't celtisch assez, asse, verzadigd) genoeg.
assibileeren, lat . (assibili re, bij iets sissen, vgl. sibilus, enz.) Gram. met eenen sisklank
begeleiden of verbinden ; — assibilátie (spr.
t=ts), f. nw. lat. aansissing, verbinding met
eenen sisklank.
assidá, fr. (lat. assiduus, van assidere, gezeten zijn, zich houden bij, enz.) aanhoudend
vlijtig, volhardend, onafgebroken ; — assiduitiet, f. lat. (assidurtas) aanhoudende vlijt, volharding, onvermoeidheid.
Assiento, m. sp. (assiento, asiento) verdrag,
het verdrag der slavenlevering naar Amerika van
de spaansche regeering met eene vreemde natie,
waardoor zij deze den alleenhandel met afrikaansche negerslaven naar amerik. koloniën ver-

gunde ; — assiento- compagnie, f. maat -

schappij tot slavenhandel ; — assiento -trae-

taat, n. bet verdrag in 1713 tusschen Spanje
en Engeland gesloten, waarbij Eng. het uitslui-

tend recht kreeg om gedurende 30 jaren Negers
uit Afrika naar de spaansche Z. amerik. koloniën te voeren, en dat in 1750 werd opgeheven ; — assientíst, m. medelid dier maat
-schapij.
Assiette, f. fr. (provenc. assieta, vaststel
opbrengsten, assetar en assetjar, zetten,-lingder
nederzetten ; it. assettare, inrichten, in orde brengen, nederzetten, v. b. goth. satjan, zetten) de
stand, stelling, houding, vastheid bij het rijden;
fig. de gemoedsstemming, rustigheid; vandaar:
i n z ij n a s s i e t t e blijven, zijne bedaardheid,
kalmte, enz. behouden ; — ook : een tafelbord,
assiette volante, fr. (spr. —wolánt') eig. vliegend tafelbord, een bijschotel, rondgaand bord;
toespijs.
assigneeren, lat. (assignare, vgl. signum,
signeeren) eene schriftelijke aanwijzing op betaling geven; aanwijzen; — assignánt of
assignátor, nw. lat. m. die eene aanwijzing
doet, de aanwijzer, trekker; — assignatarius, m. nw. lat. de ontvanger eener aan wijzing tot invordering bij eenen derde ; — assignaat, m. degene, op wien de aanwijzing
is gesteld, de betrokkene; — assignaten,

£

iets te betalen, een aanwijzingsbrief.

ássimi eerera, lat. (assimiláre, beter as-simuldre, van sirrialis, e, gelijk, overeenkom stig), gelijkmaken, vereenzelvigen ; in voedingsstof
veranderen; — assimildtie (spr. t=ts), f.
de vereenzelviging, de gelijkvormigmaking ; do
verandering der spijzen in de stoffen van het
dierlijke lichaam, dat ze opgenomen heeft; Gram.
de verandering van eenen medeklinker in den
daarop volgenden, ter wille van de welluidendheid en het gemak, b. v. o ft e n d o voor o b-

fendo.

in waarde (vgl. a s p e r).
associëeren, lat. (associ?ire ; van soc)'us,
z. ald.) zich vereenigen, verbinden b. v. tot get.,
meenschappelijken handel ; iemand als deelheb.
ber in eene zaak opnemen ; — associatie
(spr. t=ts), f. nw lat. de verbinding, vereeniging van velen tot een of ander doel, inz. tot
handelszaken; associatie der ideeën (nw.
lat. associatio ideárum) de verbinding, aaneenschakeling, samenvoeging der begrippen, voorstellingen, waardoor zij elkander onwillekeurig
verwekken en op elkander werken; — associé, m. fr. genoot, deelhebber, handelsgenoot,
medehandelaar, vennoot ; associé en commandite,
fr. (spr. an kommandiet') -de stille, geheime medehandelaar, die geld tot eene zaak verschaft,
zonder overigens werkzaam aandeel te nemen.
assoleeren, fr. (assoler, v. sole, akker
lat solum, grond, bodem)-afdeling,sv.'t
bouwland in verschillende kampen of slagen
verdeelgin, om er de afwisselende bebouwing
(assolement) op toe te passen.

Assomption, fr., z. ond. assumeeren.,
assoneeren, lat. (assonáre, van sonus,

klank, geluid) eig. aanklinken ; gelijk luiden ;
assonantie (spr. t=ts), f, nw. lat. Poet.
halfrijm ; onvolkomen rijm, b. v. van spits en:
v i s c h; eene gelijkheid van klinkletters, gelijk
de a i 1 i t t e r a t i e (z. ald.) van medeklinkers
is, b. v. hij veroordeelt dat voorbeeld.
(Zij is inzonderheid aan de sp. en port. poëzie-
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-eigen) ; Muz. gelijkheid der toonfiguren in eene
muzikale gedachte.
assorteeren, fr. (assortir, van sorte, z.
ald.) een geheel naar soorten doelmatig indeelen, uitzoeken, schikken (s o r t e e r e n) ; zich
assorteeren, of zijn winkel ass—, zich
niet waren volledig voorzien ; een wel g e a ss o r t e e r d e winkel, zulk een, die met al de
tot eenen handelstak behoorende voorwerpen is
-voorzien; — assorteering, f. het bijeenvoegen der voorwerpen van dezelfde soort, het s o rt e e r e n;— assortiment, n. (spr. —man')
een warenvoorraad, eene voorraadplaats; ook
al het tot iets behoorende, een toestel van bij
elkander passende dingen, b. v. een assort im e n t van paarlen, diamanten, z. ook sort iment.
assoupiëeren (spr. ou=oe) fr. (assoupir,
van 't lat. ad en sopire doen inslapen) slaperig
maken ; verdooven ; stillen, geruststellen, sussen;
-- assoupissement, n. (spr. assoepis'máit)
: sluimering, verdooving, zorgeloosheid.
assoupleeren (spr. 'ou=oe) fr. (assouplir,
- van souple, z. ald.) buigzaam, lenig maken.
,

assourdeeren, assourdisseeren
(spr. ou=oe) verdooven, doof maken ; Pict. het
licht in de kleine tinten verminderen, doen in,eensmelten, een zachteren toon geven.
assumeeren, lat. (assumëre, van sumëre,
nemend ,bijnemen, aannemen, aan-, opvatten, b. v.
,cene gedachte ; Jur. de hoofdgevolgtrekking der
partij vóor de wederlegging herhalen ; — assumtie (spr. t=ts), f. (lat. assumtto) de aan-,
opneming; de bijstelling van eene sluitrede; de
opneming eener ziel in den hemel, de sterfdag
van ' een heilige; inz. assumtio bedtae (Mariae)
virganis, lat., of assomption, fr. f. (spr.
.asonpsión), of assunta, f. it. (spr. assóënta),
Maria's hemelvaart , verheerlijking ; assumtio
Christi of salvatoris, de hemelvaart van Christus of van den Verlosser.
assureeren, fr. (assurer, van sdr, z. ald.)
verzekeren, bevestigen ; inz. z. v. a. a s s e c ur e e r e n, mid. lat. (assecurare, van 't lat. ad
en secürus, zeker) waarborgen, verzekeren voor
schade, gevaar; — assurantie (spr. t=ts),
f. verzekering ; stoutheid, vastheid ; brutaalheid;
-ook z. v. a. assecurantie en assecurát i e (spr. t=ts), f. verzekering, waarborging te,gen schade van brand, van zee, enz., door middel van eene overeenkomst of verdrag (polis) ;
00k de bijzondere personen of maatschappij, voor
wier rekening de waarborging geschiedt ; —
e,ssurántie–premie, f. de vastgestelde vergoeding voor het verzekerde voorwerp; — assureur, assuradeur, a s s e c u r á n t, m.
de verzekeraar.
Assynenhout, zeer hard turksch eiken
-bout.
Astakolith, m. (v. het gr. astákos, kreeft)
lkreeftsteen, versteende kreeft.
Astaróth, f. (ontstaan uit het bijbelsche
A s t h o r e t h, 2 Kon. XXIII, 13) oorspr. eene
godheid der Sidoniërs, door de Hebreën tot een
,

,

,
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daemon of booze geest verlaagd; naar de grieksche benaming .Astarte, f. als phoenicische
godin der liefde, tevens voor de planeet Venus.
Astasie, f. gr. (spr. s=z) (a- stasia, van
á- statos, onbestendig) Med. de rusteloosheid, het
woelen van zware zieken.
Asteisme, n. gr. (asteïsmós, van aste os,
steedsch, aardig, geestig, van ásty, stad ; vgl.
het lat. urbanus, urbanitas) steedsche wijze van
doen, fijne toon; vernuftige fijne taal of han
ook fijne scherts, als men den lof on--deling,
der den sluier der kleinachting of berisping ver
kunstgreep, dat men zich houdt,-bergt;Rh.d
alsof men iets wil verzwijgen, hetwelk men desniettemin zegt; plagerij, spotternij.
Aster, f. (van ; het gr. aster, m. ster) eene
zeer fraaie herfstbloem, uit N. Amerika afkomstig, waarvan men in Europa reeds omstreeks
40 soorten kent, de sterrenbloem ; — astéria,
f. Min. een schoon veelkleurig gesteente, eene
soort van opaal, sterrensteen, kattenoog; — asteriet, m. stervormige versteening, versteende
zeester ; — astériseh, adj. tot de sterren
behoorende ; stervormig ; — asteriscus, m.
gr. (asterikós) een sterretje (*) bij schrijvers en
drukkers ; — asterisma, n., pl. asterísmen, sterrenbeelden; — asterias, m. N. H.
de zeester; — asteriaciet, asteriet of
asterolíth, m. versteende zeester; — asteroiden, pl. sterretjes, inz. de kleine planeten
tusschen Mars en Jupiter ; — ásterometer,
m. een sterremeter.
.Asthenie, f. gr. (a-sthéneia) Med. de krachteloosheid, zwakte, inz. van het vaatstelsel (vgl.
s t h e n i e) ;— asthenisch, adj. krachteloos,
uit zwakte voortspruitend; eene a s t h e n i s c h e
k o o r t s, eene zenuwkoorts ;— astheniseeren (spr. s=z), verzwakken, de werking der
levenskracht verminderen ; — asthenologie,
f. de leer der levenszwakte ; — asthenomakrobiotiek, f. de aanwijzing of de kunst
om een zwak leven te onderhouden; — asthenopie, f. de zwakzichtigheid ; — asthenopyrétos, m. koortszwakte.
Asthma, n. gr. de aamborstigheid, het
moeilijk ademhalen ; — asthmátisch, adj.
aamborstig, kortademig; — asthmatieus,
m. een aamborstige.
Astig, m. fr. (spr. astiek), likbeen, bij schoenmakers het been, waarmede de zolen worden
glad gemaakt; Mil. het gereedschap om de patroontasch blinkend te wrijven.
Astigmatisme, n. gr. (van a priv. en
stigma, punt) toestand (van het oog) waarin de
stralen, die van een punt uitgaan, zich niet weder in een punt kunnen vereenigen.
Astomen, m. pl. gr. (van a priv. en stóma,
mond) Myth. fabelachtige volken zonder mond.
astraal, z. ond. a s t rum.
Astrabikon, n. gr. Poët. het herdersdicht, bucolicum, ecloge (z. ald.)
Astreea, f. gr. (Astraia) Myth. de godin
der gerechtigheid, inz. van het eigendomsrecht,
dochter van Zeus en T h e m i s (z. ald.) ; Astron
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naam eeimr kleine planeet of asteroïde (z. ald.),
in 1845 door Hencke ontdekt.

phiet, m. N. H. de boonvormige zeester; —

Astragálos, .gr., of Astragaal, m. bik-

photographie om zonnevlekken, eclipsen enz. in
beeld te brengen; — astrophotometrie,
f. gr. meting der helderheid der sterren ; —
astrophysika, f. gr. een tak der astronomie , die bij voorkeur op grond van physische
methoden, de samenstelling en beweging' der
hemellichamen onderzoekt ; — astropodium,
n. een steen of eene versteening met stervormige teekening; — astroskoop, m. een
sterrenkijker; — astroskopie, f. de kunst
der sterrenbeschouwing door verrekijkers ; —
astrosophie, f. de sterrenwisheid, z. v. a.
astronomie; — astrostatiek, f. de ster-

kel, beentje ; Anat. - de enklauw, het kootbeen ;
(Arch.) rond loofwerk, dat de basis van het
kapiteel vormt en onmiddellijk op de schacht
der zuil aangebracht is ; Bot. dragant, wervelkruid, wild basilicum ; — astragalisme, n.
het bikkelspel; dobbelspel ; — astragalomantle (spr. tie=tsie), f. de waarzeggerij uit
of met dobbelsteenen, op welke letters staan,
en waarbij uit eiken worp het antwoord op eene
voorgelegde vraag wordt opgemaakt.

astrálisch, astraal-geesten, astraallamp, z. ond. a s t r u m.
Astrapoea, f. gr. (eig. de bliksemende)
tot de Biittneriaceeën behoorende plant in Oost ,Indië, op Madagascar en het eiland Bourbon.
Astratïe, .f. gr. (van strateia, veldtocht)
ivrijdom van den krijgsdienst.

astringeeren, astringens, enz., z.

adstringeeren.
Astrobolisme, n. gr. (astrobolismós, van
ástron, n. ster, en bállein, werpen, treffen) eig.
,het getroffen-worden door eene ster, door de
J bondsster of door de zon : vandaar : zonnesteek;
dood of schijndood door bliksem; beroerte (vgl.
S i d e r a t i e) ;— astrodieticum, n. gr.
(astro-deiktïkón) Astron. een sterrenwijzer, werktuig om elke ster van de hemelglobe gemakkelijk te kunnen vinden ; — astrognosie, f.
-de kennis der sterren, voor zoover hare plaat
opzichte van elkander en de sterren--sing'te
beelden betreft ; — astrognöst, m. de sterrenkundige ; — astrograaf, f. gr. verrekijker
met een door Steinheil uitgevonden toestel tot
mechanisch teekenen van sterrenkaarten ; — astrographie, f. de sterrenbeschrijving; gebruik
der astrograaf; — astrolten of astrolithen, m. pl. sterrensteenen, sterkoralen ; eene
stervormige zeeplantversteening; — astrola
een werktuig, waarop de-bium,n.Astro
voornaamste cirkels der hemelglobe op een effen vlak zijn afgebeeld, sterrenhoogtemeter; ook
Geom. een hoekmeter; — astrolatrie, f. de
sterrenvereering, sterrendienst ; — astrolo
sterrenwichelarij, sterrenvoorzegkunde,-gie,f.d
het waarzeggen uit den stand der sterren ; —
astrológisch, adj. op die zoogen. wetenschap
gegrond, daartoe betrekkelijk; — astrologist,
astroloog, m . een sterrenwichelaar, sterren
-kijer;—astomn,f.zv ro1 o g ï e; -- astrometeorologie . f. de weêrvoorzegkunde uit de sterren; — ástrometer,
m. een sterrenmeter; — astronomie, f. (gr.
astronomos, v. trémein, verdeelen) de sterrenkunde, de wetenschap van den loop der sterren
en de wetten, waarnaar zij zich bewegen; —
astronómisch, adj. sterrenkundig ; het a st r o n o m i s c h e jaar, de duur van het jaar in
dagen, uren, minuten en seconden uitgedrukt;
astronomisch uurwerk, zulk een dat den loop
-der sterren aanwijst ; — astronomist, as,

,

#rOnOOm, m. de sterrenkundige ; — astroVIERDE DRUK

astrophotographie, f. gr. toepassing der

renstandsleer, de leer van den stand en de beweging der sterren ; — astrotheologie, de
sterrengodgeleerdheid, de beschouwing der sterren uit een godsdienstig oogpunt.
astrueeren, lat. (astrucre of adstruere),
bijbouwen; toevoegen, bijleggen, toeschrijven,
beweren, verzekeren.
Astrum, n. lat. (= gr. ástron) een gesternte, sterrenbeeld; pl. astra, de sterren, sterrenbeelden; sic itur ad astra, zoo gaat of komt
men tot de sterren, d. 1. tot aanzien, eer, enz.

— astraal of astrálisch, adj. (lat. astrális, e, de sterren betreffende, sterrenvormig ; —
astraal—geesten, sterrengeesten, wezens,
die, naar het volksgeloof der middeleeuwen, tot
de sterrenwereld behooren; — astraal—lamp,
sterren- of glanslamp, de verbeterde A r g a n dsche lamp (zie aid.).
astutieus, (spr. ti=tsie), nw. lat. (fr. astucieux, van 't lat. astutia, sluwheid) arglistig,
doorslepen, sluw.
Astygraaf, m. gr. (van ásty, stad) stad
-beschrjv,inz.aRom;—stygrphie,
f. stad- of stedebeschrjving; — astygráphíseh, adj. stedebeschrjvend; — ^d,stynoom, m. een (atheensch) regeeringspersoon,
belast met het toezicht over de gebouwen; -astyn.omle, f. het toezicht over de gebouwen.
Astylon, n. gr. (van a priv. en stylos,
zuil) een gebouw zonder zuilen.
Astysie, f. gr. (v. a priv. en stpsis, oprichting) Med. mannelijk onvermogen.

a suo bene plácito, a suo arbitr o, a suo
cómmódo, ital. Muz. naar verkiezing.
a sue luógo, ital. Muz. op zijne plaats (als
atl'ottava is voorafgegaan).
Asvarna, m. pl. nimmer sluimerende geesten, een algemeene naam der booze geesten bij
de Indiërs.
Asy1, n. gr. (ásvlon, eig. onberoofd, ongedeerd, van a priv. en sylán, berooven, plunderen) lat. asylum, fr. asyle, asile (spr. aziel')
asiel, het toevluchtsoord, de vrijplaats voor
personen, die door de wet vervolgd worden; —
salle-d'asyle, f. fr. bewaarschool voor kleine
kinderen.
Asymmetrie, f. gr. (vgl. s y m m e t r ie) de
ongelijkheid, wanverhouding, onevenredigheid ; —
asymmetrisch, adj. ongelijk, onevenredig.
'1
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Asympathie, t. gr. (vgl. sympathie) heil) Myth. de godin des kwaads, der verblingebrek aan deelneming, aan medegevoeligheid, ding, eene dochter van Jupiter, die hij in toorn
aan meewarigheid.
uit den Olympus slingerde en welke sedert op
Asymphonïe, f. gr. (vgl. symphonie) aarde rondzwerft om de menscben van het rechte
Muz. de wanklank, wanluidendheid ; — asym- spoor af te brengen, en hen tegen hun eigea,
phónisch, adj. wanklinkend.
belang te doen handelen.
Asymptoot, f. gr. (van a-symptótos, niet
Atechnie, f. gr. (atechnia, van a priv.
samenvallend; vgl. s y m p t o o m, enz. Geom.
en téchnê, de kunst) de onervarenheid In eene
eene rechte lijn, die eene kromme lijn steeds kunst, kunstgebrek ; — atechnisch, gebreknadert, zonder haar immer te raken of te snij- kig uit het oogpunt der kunst.
den (tevens als beeld voor een oneindig streAteknie, f. gr. (ateknia, van a- en téknon,.
ven, dat nooit zijn doel bereikt. Leibnitz noemde kind) de kinderloosheid; Med. onvruchtbaarheid
den mensch eene a s y m p t o o t der godheid.)
der vrouw; mannelijk onvermogen.
Asyndesie, f., of asyndeton, n. gr.
Atelekstasie, f. gr. (v. atelës, onvolko(vgl. s y n d e sis) Log, het weglaten der voeg- men en ekteinein, uitzetten) onvolkomen uitzetoorden om de rede meer kracht bij te zetten, ting, inz. der longen bij pasgeborenen.
b. v. ik kwam, ik zag, ik overwon ; in tegen
Atelie, f. gr. (atéleia, v. a- en télos, doet,*
polysyndeton; — asyndé--stdlingva
einde) doelloosheid, ondoelmatigheid, onvolko-tiseh, adj. verbindingloos, zonder samenkop- menheid; soms beteekent het zooveel als vrij
pelende woorden.
zekere lasten of opbrengsten (omdat-domvan
Asynesie, f. gr. (vgl. s y n e sis) het on- talos ook de beteekenis van census, vermogenverstand, gebrek aan in- en doorzicht.
schatting, heeft) b. v. den ouden philosopher
Asynod , f. gr. (van a priv. en syno- werd hier en daar at e l i e toegestaan; ook het
dos, samenkomst ; bijslaap) het onvermogen tot vrij zijn van zekere ambten of bedieningen.
den bijslaap.
Atelier of attelier, n. fr. (spr. ate-ljé,
Asystata, m. pi. gr. (van a-sjstátos, on, oudfr. artelier, mid. lat. artiliaria, als van ' t
niet bestaande of samenstaande ; vgl. s y s t a- lat. artiliarium, v. ars, genit. artis, de kunst)
s i s) onvereenbare dingen, strijdigheden; —asys- de kunstenaarswerkplaats; ook de gezamenlijke
tasie, f. de onvereenbaarheid.
daarin werkende personen.
Atacamiet, n. zoutzuur koperzand in de
AteU nen, f. pi. (lat. atellanae, stil. (azandwoestijn A t a c a m a, tusschen Peru en Chili.
bulae) eene soort van oud-it. kluchtspelen, dus
Atagan, z. v. a. jatagan
geheeten naar de campanische stad Atella, en
Ataktisch, z. ond. at a x i e.
vandaar In Rome Ingevoerd.
Atalánte, dochter van S c h w n e u s koAtelokardie, f. gr. (v. atelës, onvoltooid )
ning van Seyros, vermaard door hare vlugheid Med. de onvolkomen vorming van het hart ; —
in het loopen, doch die door de list van H i p- atelomyeke, n. onvolkomen vorming van 't
p o m e n ë s in den wedren werd overwonnen, ruggemerg.
waardoor hij haar tot gemalin kreeg; ook N.
Atemandulet, m. arab. (d. i. steun des
H. eene soort van vlinder, vulcanus of admi- rijks) de perzische eerste minister, z. v. a. viraal geheeten.
zier in Turkije.
Atalia, vr. naam (van 't gr. atalds, kindera tempera, it. z. tempera.
lijk, teeder) de jeugdige, bloeiende, teedere.
a tempo, à temps, z. ond. t e m p o.
Ataman, z. v. a. hetman.
Ateramuie, f. gr. (v. a priv. en téramAtap, mal. dak; inz. bedekking van stroo nos, vast, dicht) Med. de niet-verweekbaarheid,
en palmbladeren (tegenover scrap, bedekking de onverteerbaarheid.
met houten pannen).
aten dies, z. ond. dies.
Ataraxie, i gr. (vgl. t a r a x i s) de onatermoyeeren, fr. (atermoyer, van terme
verschrokkenheid, onverzettelijkheid, zielerust,
=lat. terminus, z. ald.) den termijn van betagelijkmoedigheid.
ling verlengen ; de betaling verschuiven : vgl.
Atavisme, n. nw. lat. (v. 't lat. atdvus, pro1ongeeren; — atermoiement, a.
oudovergrootvaders vader, grootvaders overgroot(spr. —moáj'mth) de betalings-verlenging, tervader; voorts voorvader in 't algemeen) de wet mijns-verschuiving.
der overerving van lichaamsvorming en ver
Atháir, m. arab. eene ster der eerste
gelijkenis op den groot -standhoeig;z.
grootte in het sterrenbeeld van den Arend.
eigenaardige van zoodanige overerving,-vader,ht
Athamantine, f. nw. lat. Chem. een In
dat de kleinkinderen meer de eigenschappen hun- de wortels en het halfrijpe zaad van de bergner grootouders dan hunner ouders hebben.
peterselie (Athamanta oreoselinum) ontdekte
Ataxie, f. gr. (vgl. t a x i s) Med. wanorde, eigenaardige stof.
onregelmatigheid met betrekking tot de ziekteAthambie, f. gr. (van a priv. en thamtoevallen ; Philos. wanorde in de zedelijke en bos, verbazing, schrik) onverschrokkenheid, onverstandèlijke vermogens; — atáktisch, adj.
versaagdheid ; — athambisch, onverschrokonordelijk, onregelmatig, b. v. at a k t i s c h e ken, onversaagd.
k o o r t s.
Athanasie, f. gr. (athanasia van a-thaA'te, f. gr. (dtê, in 't algemeen schade, on- ndtos, onsterfelijk, vgl. t h a n a t 0 s) de onster,

,
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felijkheid ; — Athanasius, n. Athanasia,
f. gr. namen : de onsterfelijke ; — athanasisch
credo of symbool, een, naar het heet,
door den H. Athanasius, den patriarch van
Alexandrië, In de 4e eeuw opgestelde christelijke geloofsformulier; — athanasiaan, m.
aanhanger van den H. Athanasius ; — athanatisme, n. vereeuwiging, vergoddelijking;
geloof aan de onsterfelijkheid ; — athanatolog pie, de leer der onsterfelijkheid.
Athánor of atánor, m. Chem. eene vroeger gebruikelijke windoven.
Atharvavéda of atharvéda, f. het
vierde van de v e d a's (z. ald.) of gewijde boeken der Indiërs, bevattende de godgeleerdheid
en bovennatuurkundige wijsbegeerte.
Athaumasie, f. gr. athaumasia, van a
priv. en thauma, wonder) eig. verwonderingsloosheid (lat. nil admirari) onverschilligheid,
gelijkmoedigheid tegenover de wereld (»omdat
wij ze toch nooit begrijpen "), de grondstelling
der sceptici op het gebied van het denken, evenals op zedelijk gebied: at a r a x i e (z. ald.).
Atheist, m. gr. (athe'os, van a priv. en
théos, God) een godloochenaar, eig. een goddel oze, (zonder god) ; — atheisme, n. of
atheisterij, f. eig. goddeloosheid; godver
godloochening; — atheistisch, adj.-zaking,
goddeloos ; godloochenend, godverzakend.
Athelasie, f. of athelásme, n. gr. (vgl.
t h e l a s i s, enz.) Med. het onvermogen om te
zingen.
Athëne, f. gr. Myth. z. v. a. Minerva bij
de Romeinen, z. P al I a s; — athenseen,
pl. (gr. Athendia) feesten van Athene, inz. de
panathenwen, z. ald.; — athenaeum,
n. (gr. athená7on) een tempel van Minerva te
Athene, waar de dichters bijeenkwamen ter
voorlezing van hunne gedichten, enz. ; een wijs
geleerde of doorluchtige school,-heidstmpl,n
college of andere inrichting voor het hooger of
academisch onderwijs ; in nieuweren tijd ook
een titel van letterkundige tijdschriften.
Atheoresie, f. gr. (vgl. t h e o r e m a en
theoretisch) de onkunde; — atheorétisch, adj. onkundig.
Athermaan, z. a d i a t h e r m a a n.
A.theróma, n. gr. (van athérë, grutten van
tarwemeel, gruttenbrij) Med. een papgezwel; —
atheromátisch, adj. papgezwelachtig.
Athesie, f gr. (verg. thesis) onbestendigheid, bondbreuk, trouweloosheid.
Athesmie, f. gr. (athesmía, van a priv.
en thesmós stelling, wet) wetteloosheid, teugelloosheid, onbandigheid.
Athetése, f. gr. (athétéstis, van athetë n,
afschaffen, de afschaffing, verwerping, verklaring voor ongeldig of onecht.
Athleet, m. gr. (athlétés, van áthlos, kampstrijd) een wedstrijder, kampvechter, worstelaar,
in 't algemeen een sterk gespierd man ; — athletika, f. de worstelkunst, de kampoefeningen; — athlétisch, adj. naar kampvechters
wijze, str(jdkundig; sterk, gespierd, reusachtig
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groot ; — athlothéten, m. pl. kamprechters,
wetgevers en prijsuitdeelers bij de worstelstrijden.
at home, eng. (spr. a -toom) te huis.
Athymie, t. gr. (athymia, van a priv. en
thymos, moed) de moedeloosheid, neêrslachtigheid, vertwijfeling; zwaarmoedigheid.
Atihar, m. naam, dien de inwoners van
Congo aan het goudzand geven, en dien de
Franschen verbasterd hebben In t lb Ir ; goudstof.
Atimie, f. gr. (van atimia, van time, eer)
onteering, beschimping, eerloosverklaring bij de
oude Grieken ; — atimeeren, onteeren, beschimpen, verachten.
Atjar, jay. eene indische confituur, die ingelegd naar Europa wordt gezonden, en als maagversterkend en eetlustwekkend geroemd wordt.
Atlas, m. gr. Myth. een titan (z. aid.)
die den hemel torst ; eene hooge berg in Afrika
aan de Atlantische zee ; eene verzameling van
landkaarten; Anat. de eerste halswervel, draaier;
N. H. de naam van twee schoone surinaamsche nachtvlinders; — atlánten, n. pl. Arch.
dragers, balk- of gebinte-dragers, zuilen in menschengestalte, die een gebinte tot steun dienen;
— atlantíden, z. P 1 e Y a d e n;— atlántisch (lat. atlanticus, a, um) reusachtig, groot
en sterk, tot het gebergte Atlas en in ruimeren zin tot W. Afrika behoorende, W. Afrikaansch;
vandaar de Atlantische Zee; — Atlantische kabel, de door deze zee ter verbinding
van Europa en Amerika gelegde telegraafkabel.
Atlas, n. arab. (atlasa, afgewreven, kaal,
glad; gladde zijden stof, v. talara, uitwisschen,
uitdooven) de naam eener bekende voortreffelijke zijden stof; — atlasblik, n., z. v. a.
moiré métallique — atlaserts, n. Min. zpde6rts, atlas-kiezel, een smaragdgroen, naar zijde
gelijkend kopererts, eene soort van malachiet;
— atlashout, een kostbaar, als atlas schijnend
hout uit W. Indië en Z. Amerika.
Atmidiatrie of atmidiátriek, f ' gr.
(v. atmis, damp en iatrós, arts, iatreia, genezing) genezing door dampen, dampbaden.
Atmologie, f gr. (v. atmós, damp) leer
van de verdamping des waters in den dampkring ; — átmometer of átmidometer,
ook : atmidoskoop, m. verdampingsmeter,
een kubisch vat vol verwarmd water, ingericht
om de hoeveelheid van de verdamping des waters
te meten; — atmospheer of atmosfeer,
f. (vgl. s p h e er) dampkring, de gezamenlijke
lucht, die een hemellichaam omgeeft en waarin de
dampen opstijgen ; — atmospheerdruk, als
eenheid van de maat voor de drukking van
drupvormige of luchtvormige vloeistoffen (1 atmospheerdrukking = het gewicht eener 76 cM.
hooge kwikzilver, of 10,3 M. hooge waterkolom
= 1,033 kilo drukking op 1 cM. 2 vlakte) ; —
atmospheri l'ën, f. pl. stoffen, die zich in
den dampkring ophouden; — atmosphè.
riseh, adj. wat tot den dampkring behoort,
daarin is; atmospherische lucht, de gewone lucht; atmospherische" drukking,
de drukking, die de dampkring uitoefent ; een
;
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stoomwerktuig van 20 atmospheren b. v. is zulk
een, dat de drukking van 20 dampkringen als
die der aarde wederstand biedt of verdraagt;
atmospherische spoorweg, zulk een
spoorweg, bij welken de luchtdrukking als beweegkracht in plaats van den stoom wordt aan
; — atmospherologie, f. de damp--gewnd
kringskunde, weêrkunde.
Atocha, f. sp. sparto-gras (Stipa tena-

cissima).

Atocie of atokie, f. gr. (van a priv. en
fokos, geboorte) onvermogen om te baren ; onvruchtbaarheid ; — atocia, n. pl. onvruchtbaar
makende middelen.
Atol, m. z. a t t o l e.
Atolmie, f. gr. (van a priv. en tolmen,
wagen) de moedeloosheid, lafhartigheid.
atomisme, enz. z. ond. a t o o m.
Atonie, f. gr. (atonic) eig. de toonloosheld ; het gebrek aan spankracht ; verslapping,
zwakte des lichaams ; — atoni$eatie, f.
(spr. t=ts), verslapping, verzwakking, het in
slaap maken; — atónisch, adj. verslapt, ver
; — atonon, n. een toonloos, niet-zwakt,m
geaccentueerd woord, pl. atóna.
Atoom of atóme, n. gr. (atómos, on,
ondeelbaar, van a priv. en tome, tOmos, snede,
stuk, vgl. t o m u s) iets ondeelbaars, kleinste
deeltje ; een zonnestofje, een volstrekt ondeelbaar lichamelijk bestanddeeltje der stof (uit wier
beweging en verbinding Epicurus het ontstaan
der wereld zocht te verklaren) ; — atoom
n. Chem. de kleinste (relatieve)-gewicht,
hoeveelheid gewichts, waarin zich eene grondstof met andere verbindt ; — atoomvolumen, n. de verhouding van het atoomgewicht
tot te dichtheid; — atomisme, n. of atomistika, f. het atomistische systema,
de grondstofleer, naar welke alle lichamen uit
atomen bestaan, ook corpusculaire phi1 o s'o p h i e geheeten; — atomist, m. een
voorstander der grondstofleer; — atomís–
tisch, adj. wat de leer betreft ; oneig. oplossend of opgelost in afzonderlijke deeltjes zonder
organischen samenhang; — atomologie, f.
Chem. leer van de wederzijdsche werking der
stofdeeltjes onder elkander.
atópisch, gr. (á-topos, on, van topos, plaats)
niet op de rechte plaats, niet gepast, onbehoorlijk, onwelvoeglijk; — atopie, f. (gr. atopia)
ongepastheid, onbetamelijkheid.
d tort ' et á travers, z. f o r t.
Atour, m. fr. (spr. atóér) de opschik, tooi,
het kapsel der voorname vrouwen ; vgl. dames
d'atour; — atourneeren (fr. atourner) tooien,
opschikken.
tout, een atout, atouteeren, z.
ond. tout — à tout hasard, z. hazard ; —
à tout prix, z. prix.
Atrabiliteit, f. nw. lat. (van het lat.
atra bilis, zwarte gal) Med. de zwartgalligheid,
galzucht ; — atrabilair of atrabiliëus,
adj. (fr. atrabilaire, atrabilieux) zwartgallig, galzuchtig.

a
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Atraehélos, m. gr. (van tráchélos, nek)
Med. een halzelooze, korthals.
atraméntum, n. lat. (v. ater, zwart) de zwartheid, zwarte kleur, inz. inkt; a. indicum, oostindische inkt ; — atramenteus, adj. nw. lat.
inktzwart, inktachtig ; — atraméntsteen,
lat. -nederd., de inktsteen, die zwavelzuur ijzer
bevat en waaruit het meeste vitriool gekookt
wordt.
a tre, enz., z. ond. tre.
Atrekie, f. gr. (atrékeia) werkelijkheid,
gewisheid, zekerheid; — atrekisch, gewis,
zeker, waar.
Atremie, f. gr. (atremia) de onbevreesdheid,
bedaardheid, standvastigheid; — atremisch,
onbevreesd, rustig; — atremograaf, f. een
door Prof. Maas te Berlijn uitgevonden toestel
om schrijfkramp te voorkomen.
Atresie, f. gr. (van a priv. en trap, doorboren, vgl. t r e m a) Med. sluiting van een kanaal des lichaams, inz. de vergroeiing van den
aars ; — atrëtiseh, adj. ondoorboord, met
gesloten aars of geslachtsdeelen.
Atriehie, f. gr. (van a priv. en thrix, genit.
trichás, haar) de onbehaardheid, de haarloosheid.
Atriden, m. pl. bij Homerus de naam van
Agamemnon en Menelaus, naar hunnen
vader Atreus ; elders komen zij echter voor
als zonen van diens broeder P 1 i s t h e n e s.
Atrium, n. lat. pl., atria of atriën,
de voorhof, voorzaal van een huis; Med. de
boezem, of voorkamer van het hart (atria cordis) ; — atrium mortis, n. lat. de voorzaal des
doods, de doodsaanvang, de voorboden des doods.
Atrociteit, f. lat. (atrocztas, van atrox,
gruwzaam, wild, enz.) de wreedheid, afschuwelijkheid, ijselijkheid.
a trois, z. ond. trois.
Atrophie, f. gr. (van a priv. en trophê,
voeding, tréphein, voeden) Med. de wegkwijning, uittering, verdroging ; — atróphisch,
adj. slecht gevoed, aan de wegkwijning lidend,
teringachtig.
Atropine, f. nw. lat. (v. atröpa, wolfkers,
van het gr. átropos, onafkeerbaar, wegens de
doodelijke werking der plant) Chem. een plantenzout (alkaloïde, z. ald.) dat zich in de wolfkers of belladonna bevindt, en uit koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof bestaat.
Atropos, f. gr. (van a priv. en trépein,
wenden) de onafwendbare, onverbiddelijke, eene
der drie P ar c e n, z. ald.
atrox inj aria, z. ond. i n j u r i e.
Atsjárja, m. sanskr. (naar eng. schrijfwijze acharya) een geestelijk leeraar der jonge
Brahmienen in Indië.
Atsjeh of aktsjeh, z. asper.
Atsjia, z. aehia.
attacca, s' attacca sublto, it. (spr. —soeb)to)
eig. hang aan, wel aan te voegen ; Muz. hel
volgende onmiddellijk, zonder afbreking, aan hei
vorige te doen aansluiten, b. v. attacca allegr(
na een adagio ; attaca sublto it sequénte, da•
delik het volgende stuk te beginnen.
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attacheeren (spr. —sjeeren) fr. (attacher)
aanhangen, aanhechten, aankleven ; z i e h a t t—,
zeer genegen zijn, zich aan iets gewennen, iets
lief krijgen ; — attachant (spr. —sján) aan
aanlokkend, bekoorlijk; aanhangend,-treknd,
aanhankelijk ; — attaché, m. (spr. —sjé) een
aanhangeling; een aangestelde, inzonderheid bij
een gezantschap ; — attachement, n. (spr.
—sj'mán) aanhankelijkheid, genegenheid, gehechtheid.
attalische schatten, zeer groote, onmetelijke schatten, gelijk die eenmaal A t t á 1 u s,
een koning van Pergamus (gest. 133 voor Chr.)
bezat — attalisehe conditiën, hoogst
voordeelige voorwaarden, dus genoemd, omdat
dezelfde At t á l u s al wat hij kocht zeer duur
betaalde.
attaqueeren of attakeeren, fr. (attaquer) aanvallen, aantasten; het paard de sporen geven; — attaque, f. (spr. atak') een
aanval, b. v. van den vijand, van de koorts,
enz. ; uitval bij het schermen ; — attaque carriére, z. carrière attaque attaque dans les formes, regelmatige aanval van vestingen ; attaque
en débandade, aanval in verstrooide orde; attaque en échelon, laddervormige aanval der rui
attaque en muraille, aanval-terij(z.éch1on);
in gesloten gelid.
Atte, mansn. in Friesland (van het frankduitsch hdtto) vader.. (Ook in het landfrlesch
beteekent heit vader.)
Atteláge, f. fr. (spr. —att' lá-zj' ; van
atteler, aanspannen) de bespanning, het span
paarden voor een rijtuig, stuk geschut, enz. ;
het doelmatig aanwenden der paarden als trekdieren.
Attelier, z. atelier.
attempereeren, lat (attemperare, aanpassen ; oudfr. attemprer, nw. fr. tempérer, it.
attemperare, matigen, verzachten, temperen ; —
attemperátor, m. bij de bierbrouwers eene
inrichting tot verhitting der zwelkuip met stoom.
attemporeeren, nw. lat (van tempus,
tijd) zich naar den tijd schikken, naar de omstandigheden voegen.
attendeeren, lat. (attendëre) acht geven, opmerken ; — attendre, fr. (spr. atldnd'r)
wachten; en attendant (spr. an attandd e), eig.
fn het wachten : ondertusschen, onderwijl ; —
attént, adj. lat. (attentus, a, um) oplettend,
opmerkzaam ; — attentie, 1. (lat. attentio)
de opmerkzaamheid; — attentie ! ' opgelet,
acht gegeven!
attendrisseeren, (spr. attaiidries—; fr .
attendrir, van tendre, teeder, zacht) week maken, roeren, treffen, aandoen, bewegen; — attendrissement, m. (spr. —mán) de verteedering, de aandoening.
attent, z. ond. attendeeren.
attenteeren, lat. (attentáre) eenen aan
maken, in eens anders recht grijpen, straf -slag
handelen ; — attentaat, n. lat. (at--wardig
tentatum) een aanslag, aanranding van eens
anders recht, gewelddadigheid ; beproefde, maar
;

;
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mislukte aanval op eens anders leven ; — attentuta crimina, lat. Jur. beproefde, bedoelde,
maar 'niet volvoerde misdaad of aanslag.
Attentie, z. and attendeeren.
attenueeren, lat. (attenuáre ; van tenuzs,
e, dun) verdunnen, verzwakken, vermageren ; —
attenuantia, n. pl. lat. .verdunnende middelen ; — attenuatie, f. de verdunning, vermindering, verzwakking, vermagering.
Attérage, etterrage, f. fr. (spr. —rá-zj';
van attérir, landen, van terre, aarde, land) Mar.
de plaats, waar men het land herkent, dat men
uit het gezicht had verloren ; de nadering der
kust, zonder die nog te bemerken; de landingsplaats ; het landen ; — atterrissement, n.
(spr. —ri-s'mán) oever-vermeerdering door aanslibbing ; aangeslibd land.
attermineeren, lat. uitstellen ; — attermindtie (spr. tie=tsie), f, het uitstel, tijd
-verln.
attesteeren, lat. (attestctri; vgl. t e s teer e n) mondeling of schriftelijk getuigen, verklaren,
bekrachtigen ; — attest, n. en attestátie
(spr. tie=tsie), f. (lat. attestatie) een schriftelijk
getuigenis, getuigschrift.
Attica, f. nw. lat. (van att)cus, a, um, attisch, tot Athene behoorende, daar inheemsch,
enz.) of attique, f. fr. (spr. attiek') f. Arch.
een attisch werk, halve verdieping boven eene
hooge verdieping op lage zuilen rustende ; — attieisme, n. (gr. attikismós) het attische spraak
zuiverste griekscbe tongval; de fijne-gebruik,d
smaak in denken en spreken, aan de Atheners
eigen ; — áttiseh, adj. met dien fijnen smaak
overeenstemmend, schoon, sierlijk, smaakvol, ver
i s c h z o u t, zinrijke, vernuftige taal,-nuftig;a
fijne scherts; attisch temperament, fijne,
levendige geaardheid.
Attilla, f. een korte, met snoeren bezette
huzarenrok (zoo geheeten naar A t t i 11 a, den koning der Hunnen).
Attin, m. Myth. de zeegod of de Neptunus
der Scandinaviërs.
Attine, f. eene poolsche zilvermunt = 15 ct.
Attinentiën, f. pl. lat. (van attinere, toebehooren, betreffen), z. v. a. p e r t i n e n t i ë n
(z. aid.)
Attique, z. ond. Attica.
Attirail, m. fr. (cpr. —rálj') toebehooren,
gereedschap, tuig ; Mil. het noodige voor de artillerie, de tros.
Attis, z. A t y s.
attisch, enz., z. ond. Attica.
Attitude, i ( ontstaan uit a p t i t u d e, van
't lat. aptus, gepast, geschikt) de houding des
lichaams in den staat van rust, lichaamshouding;
gebaar ; (in 't ballet) de stand op éenen voet.
Atto, m. ital. (vgl. actus) de handeling, de
acte, het bedrijf (bij tooneelspelen); — atto di cadenza, it. (spr. —cadéntza) Muz. het sluiten van
een stuk met eene c a dans.
Attoen, z. chique.
Attóle of Atólle, f. mileisch (fr. attole,
attolle, attolon) Geogr. ring- of laguneneiland,
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ringvormig koraaleiland, dat van binnen een binnenwater bevat, zooals b. v. de Malediven.
Attorney, m. eng. (spr. ettórni van 't oudfr. attorné, v. attorner, eene zaak of een recht
aan iemand overdragen) eig. in 't algemeen : een
plaatsbekleeder, gevolmachtigde, zaakwaarnemer;
inz. in Engeland, z. v. a. procureur en advocaat,
die onmiddellijk met den cliënt handelt en schrifturen voor hem bij het gerecht indient (het tegen
-gestldvanbri,z.);toeyg e n e r a 1, m. (spr. —dzjénnerel) de generaalfiscaal, de advocaat des konings voor alle zaken,
die den koning aangaan.
Attouchement, n. fr. (spr. atousj'má.n)
aanraking, betasting, inz. voor geneeskundige
doeleinden, z. v. a. manipulatie.
attraheeren, lat. (attrahére) aantrekken;
— attrahentia, n. pl. aantrekkende middelen, trekmiddelen; Med. trekpleisters, b. v. spaan
vliegen ; — attractie, f. (lat. attractio)-sche
de aantrekking, het aantrekken, de aantrekkingskracht ; — attractibiliteit, f. aantrekbaarheid; — attractief, adj. nw. lat. aantrekkend;
— attraheerend of attractórisch (later
lat. attractor).us, a, um), adj. aantrekkend; —
attrait, m. fr. (spr. attrè) aanloksel, bekoor
-lijkhed.
attrapeeren, fr. (attraper, van 't mid. lat.
trappa, val) in een ' strik of in eene val vangen,
vatten; misleiden, bedriegen, beethebben; —
attrape, f. (spr. attráp') de val, strik, valstrik;
de misleiding, bedrieglijke schijn ; op a t t r a p e
s p e 1 e n, het op misleiding gemunt hebben, iem.
in de val zoeken te krijgen.
attribueeren, lat. attribuëre vgl. t r ib u e er e n) toeëigenen, toeschrijven ;- attribuut, n. (lat. attributurn) de bijgelegde eigenschap; het kenteeken, zinnebeeld, onderscheidingsteeken, eigenschapsteeken; b. v. bij afbeelding der
heidensche goden is de bliksem het a t t rib u u t
van Jupiter, de lier van Apollo, de herautenstaf
van Mercurius, enz.; — attributie (spr. tie=
tsie), f. (lat. attributie) het bijleggen, verleenen,
toedeelen van rechten; de volmachtiging tot rechterlijke beslissing; — attributief, bij wijze
van attributivum, als adjectief bij het substantief
gebruikt ; — attributivum n., pl. attri-.
butiVa, Gram. een kenmerkend woord, zulk
een, dat de onzelfstandige eigenschappen of ver
voorwerpen aanduidt (het bijvoeg -richtnged
lijk naamwoord en werkwoord, in tegenoverstelling met het zelfstandig naamwoord).
Attrltie (spr. tie=tsie), I. lat. attrit(o, van
attérere, aan-, opwrijven) de wrijving van twee
lichamen tegen elkander; ook : uitwendig berouw,
alleen uit vrees voor straf (het tegengest. van
e o n t r i t i e) ; — attritus, m. lat. Med. het
openrijten of verwonden der huid, b. v. bij het
rijden (in platte taal : een blikaars), z. v. a. Int ertnig 0.
attroupeeren (spr. ou=oe), fr. (attrouper,
van troupe, troep) te hoop loopen, samenrotten;
— attroupemént, n. (spr. — troep'máya) de
samenscholing, oploop, volkshoop.
;

;
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AUCTOR
Attys, z. a t y s.

a tutta briglia, ital. (spr. brielja), spoorslags;
a tutta carriers, met lossen teugel; a tutta possa,
naar vermogen ; a tutte cords, op alle snaren ; a
tutto andare, altijd door; a tutto pasto, onafgebroken ; a tutto potère, naar kracht ; a tutt' uome,
uit alle macht.

A.tychi e, f gr. (atychia vgl. t y c h e) een
ongeluk, onheil.
atypisch, adj. gr. (vgl. typ is c h, ond. t yp u s) Med. eig. onvoorbeeldelijk ; onordelijk, onregelmatig; atypische ziekten, ongeregelde
ziekten, waarvan de aanvallen zonder eenige regelmatigheid terugkeeren ; — atypie, f. onregelmatigheid in 't beloop van ziekten.
Atys, Attys of Attis, gr. Myth. een
schoon jongeling en lieveling van de godin Cybele, die hem, nadat hij zich in ijlhoofdigheid had
ontmand, in eenen pijnboom veranderde.
Atzhigadze, m. n. Myth. de dondergod der
Laplanders, de beschermer der rendieren.
Aubáde, f. fr. (spr. obaad'; van aube, mor
alba, van 't lat. albus,-genschmri,pov.
a, sea, wit) eene ochtend- of wekmuziek, eene
ochtendbegroeting met muziek voor iemands deur
of onder iemands vensters.
Aubaine, f. fr. (spr. obein'; van het fr.
aubain, mid. lat. albanus = allienus, vreemd), z.
V. a. albinagium (z. ald.)
Auberge, I. fr. (spr. -obérzj'; oudfr. hauberge, herbergti, héberge, f. soldatentent, soldatenhut, veldleger, woning ; provenc. alberga, f., albere, m., it. albergue, m. mid. lat. heriberga, heribergum, van 't oudhoogd. heriberga, f., oudn. herbergt, heir-berging, herberg) de herberg, het logement; de kroeg; — aubergiste, m. (spr.
oberzjiest') de waard, herbergier, kastelein, logementhouder.
au besoin, z. b e s o i n.
Aubry, m. (spr. obri) fr. mansnaam, in het
duitsch Alberich, oudhoogd. 41per4ch, d. i. licht-,
lucht- of berggeestbeheerscher.
au contraire, z. ond. c o n t r a r i u m; — au
courant, z. ond. c o u r a n t.
Auctarium, n. lat. (v. augére, z. a u g e ere n) de toegift, toelage, het aanvullingsstuk; —
auctie (spr. t =s), I. lat. (auctie, d. i. eig. vermeerdering) een openlijke verkooping aan de
meestbiedenden, veiling, opveiling (van roerende
goederen) bij ons ook vendu (spr. wando) geheeten; — auctions lege, bij openbare veiling; —
auctie–katalogus, m. de lijst der te ver
voorwerpen ; — auctioneeren (lat.-kopen
auctionári, of v e r a u c t i o n e e r e n, aan den
meestbiedende verkoopes, veilen, opveilen; zie
ook subhasteeren; — auetionátor, m.
nw. lat. de opveiler, vendumeester.
Auctor of autor, m. lat. (auctor, eig. de
bevorderaar van het gedijen of van den wasdam
eener zaak, van augere, zie a u g e e r e n), fr.
auteur (spr. au =o) de dader, werker, oorsprong, stichter, maker, schrijver, opsteller; —
auctor delicti, rixae, lat. de dader van een mis
wanbedrijf; — auteurschap, n. lat.--drjf,
;
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inederd. het schrijverschap, beroep van schrijver;
— autoriseeren (fr. autoriser) met behoor
gezag voorzien, gerechtigen, volmachtigen;-lijk
-ook : billijken, rechtvaardigen, goedvinden ; —
autorisatie (spr. satie=zatsie), f. de volmacht,
bekrachtiging, wettelijke goedkeuring; — autoriteit, f. (lat. auctoratas, fr. autorité) het aan:zien, de erkende geloofwaardigheid, het gezag, de
wettige macht, het bestuur; verlof, vrijheid; de
getuigenis (uit schriften); — de g e co n s t i t ue e r d e autoriteiten, geordende staatsmachten; de ingestelde staatsambten, grondwettelijke
machthebbers; — auctoritiite, lat. op gezag, met
goedkeuring, in naam ; — auctoritáte curatöris
of a. tutóris, lat. met voorweten, toestemming of
inwilliging van den voogd.
Aucuba, f. japansch (nw. lat. Aucuba japonica) Bot. een japansche struik uit de familie
der rhamnëen, met geelgevlekte, groote bladeren
en kleine bruine bloesems.
audax, adj. lat. (van audëre, wagen) stout,
moedig, vermetel; audace, it. (spr. audátsje) Muz.
stout, moedig; audácem (of audáces) fortuna juvat, lat. sprw.: de fortuin helpt den moedige, den
dappere; die waagt, (die) wint; audax Japeti
genus, de stoutmoedige zoon van Japhet, het
menschelijk geslacht, de mensch; — audaciteit, f. nw. lat. de koenheid, vermetelheid.

Audianen of Audseánen, n. pl. eene
syrische monnikenorde in de Ode eeuw, die a nthropomorphieten (z. a.) waren, door
eenen syrischen geestelijke A u d ae u s gesticht.
audiátur et altéra pars of audi et altgram partem, lat. (audi, hoor, audiátur. het worde geboord, van audïre, hooren) hoor ook de andere
partij, hoor en wederhoor, ook : de tegenpartij
worde gehoord; — audientie (spr. t=ts), f.
lat. (audientia, opmerkzaa^aheid, gehoor) de gehoorgeving, het gehoor verleenen, de toegang;
de rechtszitting, handeling des gerechts; — audientie–zaal, de gehoorzaal, toegangkamer;
— audiencia, f. sp. oppergerechtshof in 't
voormalig sp. Amerika; ook gerechtshoven in
eenige steden van Spanje, gelijkende naar de oude
parlementen in Frankrijk; — audientïa episcopális, lat. de bisschoppelijke jurisdictie; — auditeur, fr., of auditor, m. lat. (pl. audit ór e s) een toehoorder; bijzitter in onderscheidene
gerechtshoven, enz., een rechtsgeleerde bij den
krijgsstand, een krjgs- of regimentsrechter, veldrechter; — auditeur–militair, m. ambtenaar van het openbaar ministerie bij een militair
gerechtshof ; — auditoraat, n. nw. lat. het
ambt van krijgs- of veldrechter; — auditorium, n. de gehoorzaal, leerzaal ; de verzamelde
toehoorders van tenen spreker of leeraar ; —
aaud itus, m. lat. het hooren, gehoor ; audïtus di falis, de hardhoorigheid ; — de audàtu, van hooren-zeggen,
au fait, enz., z. fait; -- au fond, z. ond. fond.
Augias, M . gr. (,4uge as) Myth. een koning
van Elis, die eene kudde van 3000 runderen had,
wier stallen in geen 30 jaren gereinigd waren, een
werk, dat Hercules in éenen dag volbracht ; van-
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daar : de stal van Augias of de Augiasstal, een moeilijk en hoogst onaangenaam, schier
onmogelijk werk.
augeeren of augmenteeren, lat. (augére, augmentdre) vermeerderen, bijvoegen, ver
versterken; — augmént, h. lat. (aug--groten,
méntum) het toevoegsel, de vermeerdering ; Gram.
de voorklank of voorlettergreep bi de vervoeging
der werkwoorden in de gr. spraakkunst ; augmenturn salarai, toelage, verhooging van inkomen ; —
augment^tie (spr. tie=tsie), t. nw. lat. de
vermeerdering, versterking ; Muz. de invoering
van een reeds aangewende muzikale gedachte in
noten van dubbele tijdswaarde (in fugen) ; —
aumentándo, ital. Muz. vermeerderend; — aug
-mentaivu,.Gramvegotinswrd,
het tegengestelde van d i mi n u t iv urn.
Augiet, m. (van bet gr. augë, glans) of k o1 o p h o n i u m- steen, een groene sterk schitterende steen uit het kiezelgeslacht.

Augment, enz., z. ond. a u g e e r e n.

Augsburgsche confessie, z. Jugustana confessio.

Augur, m. lat., pl. auguren (lat. augures, ontstaan uit avi-gur, van avis, vogel, en

't eelt. gur=vir, man; vgl. a u s p e x) vogelwichelaars, waarzeggers uit de vlucht en het geschreeuw der vogelen bij de Romeinen ; — augureeren (lat . augurari) voorspellen, voorzeggen en waarschuwen ; gissen ; — augurium,
n. de vogelwichelarij ; het voorteeken, voorgevoel.
Augustána confessio, f. lat. afgekort
A. C., de Augsburgsche geloofsbelijdenis of confessie der Evangelischen, door L u t h e r in 17 artikelen vervat en in 1530 op den rijksdag te Augsburgs aan den keizer en het rijk overhandigd.
Augustus, lat. de heerlijk] , verhevene,
eerwaardige, eernaam van Caesars opvolger Oe
titel der romeinsche keizers in-tavinuselr
het algemeen, waarmede zich dan ook de zooge-

naamde duitsche keizers tooiden : semper Augustus, hetgeen- men verkeerdelijk vertaalde (z. a ug e e r e n) : 'altijd vermeerderaar des Rijks." —
Vandaar de mansn.: August of A u g u s t us
vr. Augusta, Augustine); alsmaand (naar
den rom. keizer A u g u s t u s genoemd) de oogstmaand, eertijds in den rom. almanak s e x t 11 i s

of de Ode maand gebeeten ; — august d'or of
gouden augustus, een saksisch vijfdaalderstuk = ongeveer 9 gl.; — augustalen, feesten
ter eere van keizer Augustus ingesteld; ook priesters, bestemd tot den eeredienst van Augustus, die
na zijnen dood door Tiberius werd vergood ; nog
de naam van gouden munten van keizer Frederik II, in 1231 te Napels geslagen ; — Augustijn of Augustinus, m. (lat. .Augustinus)
mansnaam, z. v. a. Augustus ; — augustijn, f. zekere lettersoort tusschen groote tekst
en cicero ; — Augustijnen, m. pl. monniken

naar den regelvan S t. Augustinus, bisschop
van Hippone.
Augustura, beter angustura-bast,
z. ald.
Aula, f. lat. hof, voorhof ; de zaal, eene
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groote vergaderzaal, inz. aan universiteiten ; —
aulieus, m. een hoveling ; — aulísme, n.
hoofsche vleierij.
Au1Beum, n., pl. aula, lat . (gr. aulaia,
f.) een gestikt of gewerkt tapijt, voorhangsel, gor-

AUSPEX
acres habent et non audient, (lat.) zij hebben

ooren en hoorera niet.
au revoir, fr., z. r e v o i r.
auri, enz., z. ond. aurum.
auricula, f. lat. (verklw. van auris, oor) eig..

dijn, inz. het tooneelgordijn.
au large, z. ond. 1 a r g u s ; — au lavis, z.
lavis.
Aule, een kokosblad, dat den Indianen dient
om op te schrijven ; een zoodanig beschreven

het oortje, de oorlel ; Anat. het uitwendige oor;.
Bot. de sleutelbloem, het berenoor, eene veredelde soort van Primula veris; — aurieulair, adj. (lat. auricular^us, a, um) het oor of de
ooren betreffende ; — auriculaire eonfés-

blad.

sie, f. oorbiecht ; — aurisealpium, n. lat..
de oorlepel; — auríst, m. barb. lat. een oorarts._

Auleet, m. gr . (aulëtës, van aulein, de fluit
blazen, van aulos, m. fluit) een fluitspeler; —
auletiek, f. (gr. auletikë) de fluitspeelkunst;
— auletriden, pl. (gr. sing. aulëtris) fluitspeelsters bij de Ouden ; — aulodie, f. gezangbegeleiding tot de fluit; — aulodion, n. een
door de gebroeders K a u fm a n n te Dresden uitgevonden speeltuig, dat piano-forte-, fluit- en flageolet-tonen vereenigd.
au marc, z. ond. m a r k; — au moment, z. ond.
mónlént.
aumentándo, z. ond. a u g e e r e n.

Aumónier, m . (spr . omonjé) van aumóne,
aalmoes, en dit van het gr. eleëmosine, medelijden, barmhartigheid) aalmoezenier, een priester
in den dienst van een groot heer om de mis te
lezen en zekere weldaden aan de armen uit te
reiken.
a una chords, ital. op éene snaar (te spelen) .
Aune, f. fr. (spr. oon', van 't lat. ulna, elleboog, el) de oudfransche of panische el, =1,18845
meter.
au pair, z. pair; — au pavé, z. p a v é ; -L au
pis- aller, z. pis -aller; — au porteer, z. p o r-

teur.
aura, f. lat. =4ucht, zachte wind; geur; — aura
populdris, volksgunst; — aura vitális, levensadem, levenskracht ; — aura epileptica, Med.
kleine krampen ; — auree, pl. lat. luchtgoden
bij de Romeinen, die het bewind hadden over
hitte en koude en alle weersveranderingen; ook
de verpersoonlijkte lenteluchtjes.
Aurade, f. fr. (spr. oraal') kamfer van
oranjebloesem; — aurantia, f. uw. lat. (spr.
t=ts) de oranje; — aurantine, f, keizergeel,
een oranjekleurige verfstof.

Auratur, z. ond. aurum.
Aurea, z. ond. aureus.
Aurelius, lat. (oorspr. Auset us, misschien
van 't oudlat. ausum=aurum, goud) mansn.: de
gouden zoon, vr. Auréa of Aurelia.
aurëus, a, um, lat. (van aurum) gouden, van
goud ; — aureus, m. eene oud-rom. goudmunt,
ook s o 1 ï d u s geheeten (z. aid.); — auréa bulla,
z. ond. bolle ; — aura mediocrïtas, f. de gulden
middelmaat; — aureole, f. nw. lat. (aureola,
scil. lux van aureólus, a, um, gouden, als ver
aurhus) de licht- of straalkrans,-kleingsvorma
de straalkroon om het hoofd der heiligen, z. g 1 or i e; — auráte, f. fr. goudpeer, eene kleine
saprijke boterpeer ; — auxine, f. eene gele verfstof, verkregen door verhitting van phenooi met
oxaalzuur en geconcentreerd zwavelzuur.
;

Auriga, m. lat. de voerman Astron. een
;

sterrenbeeld aan den noordelijken hemel, recht
boven Orion.
Auripigment, n., z. a r s e n i k.

Auriscalpium, aurist, z . ond. auricula.
Aurora, f. lat. het morgenrood; Myth. de,
godin des dageraads, in bet gr. E o s geheeten
ook een schoone dagvlinder; — aurora borealis, f.
het noorderlicht ; aurora Musis arnica, het morgenrood is den Muzen gunstig, de morgenstond
heeft goud in den mond; aurora sürgens, Alch. de
toenemende kracht van den steen der wijzen.
áurum, n. lat. goud; aurum fulminans, n. knalgoud, slaggoud, dondergoud; a. potah 'le, drinkbaar goud (dat als geneesmiddel gedronken wordt);
a. musïvum of mosa)cum, valsch goud, met kwik
gesublimeerd tin, dat door den daarbij gebruikten
hittegraad eene goudkleur heeft verkregen; —
auri sacra fames (Virgilius), de verwenschte honger naar goud, de afschuwelijke goudhonger; —
aurátuur, f. (lat. auratura, van auráre, ver
-gulden)vri.
à usance of a uso, z. usance.
Ausbeuten–gulden (Saalfelder-), hg&
zilveren munt van Saksen-Meiningen-Hildburghausen = 1 gl. 20 ct. •
auseulteeren, lat. (auscultáre) toehooren,
luisteren, acht geven ; — auscultánt of auscultátor, m. een aanhoorder, een bij rechtbanken aangestelde beginnaar, zittingshoorder; -auseultátie (spr. tie=tsie), f. (lat. auscultatio) het toehooren, luisteren ; Med. het onderzoek
door het gehoor, inz. van eene borstkwaal, hetzij
dit onmiddellijk met het oor, of wel middellijk met
de hoorbuis (stet h o s k o o p) geschiedt.
Ausonia, oude naam van Italië, nog bij der
dichters in gebruik (naar de A u s ó n e s, oude bewoners van dat land).
au sillet, fr. (spr. osieljè) op het tastbord der
viool (te spelen).
Auspex, m . lat. (uit avi-spex samengetrokken, van avis, vogel, en specere, spicëre, beschouwen ; vgl. a u g u r), pl. auspices, vogelwichelaars, oud-rom. priesters, die uit de vlucht der
vogelen toekomstige dingen voorzegden, waardoor
men zich bij alle gewichtige staatszaken en ondernemingen liet leiden ; vandaar ook : leidsman, beschermer, begunstiger; — auspieium, n., pl.
auspicia of auspiciën, eig. vogelbeschouwing, vooruitzegging der toekomst uit de waarneming der vogelen ; voorspellingen, voorteekens,
voorgevoelens, vermoedens ; ook het toezicht, de
.

Jescherming, het bestuur van eenen meerdere;

1

zuspicáo tuo, onder uwe bescherming, onder uw
toezicht; sub auspiciis, onder bescherming; —
E►uspiciëu8, ndj. nw. lat. iets goeds voorspellend, heilspellend ; — auspieiëeren (lat. aus-

pieetri) de vogelvlucht uitleggen, waarzeggen,
voorspellen.
Auster, m. lat. de zuidenwind; Myth. de
zoon van Eolus en Aurora; — austraal, austr disch, adj. zuidelijk ; -- Australië, n.
nw. lat. het zuidland, het Me werelddeel, ook
Oceanië en Polynesië geheeten; — austraallicht, zuiderlicht ; — austromantie (spr. tie=tsie), f. lat.-gr. de windwaarzeggerij, voorspelling uit den wind.
austère, fr. (spr. au=oo ; van het lat. austérus) streng, hard, onvriendelijk ; scherp, wrang;
— austeriteit, f. lat. (austeratas) de streng
onvriendelijkheid, barschheid, stugge ernst.-heid,
austraal, z. ond. a u s t e r.

Austrêga of austregaal instantie,
-

(oorspr. hoogd. met lat. uitgang, van austrag, beslissing eener rechtszaak door scheidslieden) gerechtelijke beslissingen ter eerste instantie in
Duitschiand door zelfgekozen gerichten, waartoe duitsche vorsten ter beslechting hunner geschillen het recht hebben.
Austria, f. nw. lat. Oostenrijk ; 4ustriae Est
Imperare Orbi Universo, z. A E I 0 U; —
austriacisme, n. een oostenrijksche taalei
eigenaardig oostenrijksche spraakwen--genhid,
ding ; — A.ustr(i)omanie, f. lat. gr. de hartstochtelijke ingenomenheid met al wat oostenrijksch
is ; — austr(i)ophobie, f. afschuw of vrees
voor Oostenrijk.

aut—aut, lat., Of — Of; aut Caesar, aut nihil,
of keizer Of niets, alles of niets, op of onder ; aut

vincëre, aut mori, Of overwinnen Of sterven, de
zege of de dood.
Autan, m. fr (spr. o-táIt; provenc. autan,
auta, lat. altanus, omdat hij van zee af, ab alto,
waait) de zuidenwind in Z.Frankrtjk, die over de
Middellandsche zee komt.

Autarchie, f. gr. (van autos, ë, ón, zelf, en
árchein, heerschen) de zelfheerschappij, zelfheer
zin zegt men daarvoor lie--sching;poltek
ver a u t o k r a t i e (z. ald.) ; — autárch, m.

de zelfheerscher ; — autarkie (gr. autárkeia,
van arkéin, genoegzaam zijn) de zelfgenoegzaam held, zelfstandigheid; — autemesie, f. (vgl.
em e si e) Med. het vrijwillig braken, b. v. bij den
aanvang der zenuwkoorts en bij maagkatarrh; —

authadie, f. (gr. authádeia, van hadë^n, behagen) adj. de zelfgevalligheid, zelftevredenheid,
aanmatiging ; — authemérisch (van heméra,
dag) Med. nog op denzelfden dag gebeurende,
werkende ; authemeron, n. een geneesmiddel, dat op den dag van 't gebruik reeds werkt.
—

Auteur, z. ond. auctor.
Authentie (spr. tie=tsie), f. gr. (authentia)
of authenticiteit, f. nw. lat. de machtsvol
echtheid, geloofwaardigheid, inz.-komenhid;
van geschriften ; de rechtsgeldigheid, b. v. van
eene oorkonde ; authentieum, n . Jur. het
—
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oorspronkelijk stuk ; — authentiek, adj . (gr..
authentikos, é, ón) echt, geloofwaardig, rechtsgeldig; — authentieke interpretatie,
geen twijfel overlatende uitlegging; authentieke kerktoonaard, waarin het gezang zich
bewoog tusschen den grondtoon en zijn octaaf;
authentiek slot, Muz. slot door het dominantakkoord in de tonica.
auto, m. sp. en port. (= lat. actus) eene openlijke handeling, voorstelling, enz.; — auto-defé, sp., of gewoonlijk auto-da-fé, port. m.,
doorgaans n., woordelijk : daad des geloofs (lat.
actus fcdëi) het plechtige ketter- of geloofsgericht,
de terechtstelling der door de inquisitie veroordeelde ketters, de ketterverbranding in Spanje ;.
auto sacramental, m., pl. autos sacramentáles, sp.
geestelijke schouwspelen ter viering van den heiligen sacramentsdag ; autos al nacimiénto, (van
't sp. nacimiento, geboorte, geboorte van Christus) geestelijke schouwspelen ter viering van
Christus' geboorte op het kerstfeest.
Autobiographie, f. gr. (van autOs, enz.
zelf, en b i o g r a p h i e, z. ald.) de eigenlevens -

beschrijving ;

—

autobiographisch, aclj.

daarop betrekking hebbende; — autochir, in .
(gr. autócheir, van their, hand, dus : eigenhandig)
een zelfmoordenaar; — autoehirie, f. de zelfmoord, zelfontzieling; = autoehthónen, pl .
(van den sing. autóchthón, van chthón, aarde,
land) 1 ° uit de aarde geteelde, d. I. uit de planeet
de aarde zelf gesproten menschen (?) in tegenstelling met de schepping van Adam ; 2 ° de inboorlingen of oorspronkelijke bewoners van een land, z.
v. a. aborigines; — autoclave, f. gr. -lat.
zelfsluiter, een zich zelf sluitende pot, de papini-

sche pot ; — autocraat, autocritiek, enz .
zie a u t o k r ..., enz.

auto-de-fé, auto-da-fé, z. ond. auto.
Autodicie of liever autodikte, f. gr.

(van autos, enz., zelf, en dikë, z. ald.) de bevoegdheid om zich zelven ten rechter te zijn; eigen
rechtshof ; autodidáktus of autodidakt, m. (vgl. d i d a k t ie k, enz.) een zelfgeleerde, iemand, die geen anderen leermeester in
eene kunst of wetenschap dan zich zelven gehad
heeft ; — autodidagie, f . de zelfgeleerdheid,
—

zelfonderwijzing ; autodynámisch, adj.
(vgl. d y n a m i s, enz.) zelfkrachtig, zelfwerkend;
— autognosie, f. (vgl. g n o sis) de zelfkennis, eigen onderzoek; — autograaf, f. (van
gráphein, schrijven) een zelfschrijver, eene copiëermachine, een naschrtjfwerktuig ; — autographum, n., pl. autographs, een eigenhandig schrijven, eigen handschrift ; ook de eerste, door den schrijver zelven uitgegeven (origineele) drukken uit vroegere tijden der boekdruk
tegenstelling met ,de nadrukken; —-kunst,i
autográphisch, adj. eigenschriftelijk, met
eigen hand geschreven, eigenhandig ; — autographomanie, f. de overdreven zucht tot
handschriften, het jacht maken op autografen, inz.
van beroemde personen; autokephalie, f.
(v. kephale, hoofd, dus: eigenhoofdigheid) in het.
kerkrecht : de zelfstandigheid van een bisschop,
—

—
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die aan geen patriarch, enz. ondergeschikt is ; —

-autokephálisch, adj. (van kephule, hoofd)
woordelijk : zijn eigen hoofd hebbende ; onafhankelijk, zelfstandig; — autokephálos, m. een
bisschop in de grieksche kerk, die niet onder den
patriarch staat; — autokratie (spr. ti-e=tsie),
I. (van kratéïn, heerschen) de zelfheerschappij,
de staatsvorm, waarbij de regent zelf alleen de
bevoegdheid heeft wetten te geven, belastingen te
heffen, krijgsvolk te lichten, kortom naar willekeur zonder medewerking van staten of volks
te regeeren, onafhankelijke-vertgnwodis
macht ; vgl. autarchie; ook de heerschappij
der rede over de zinnelijkheid, zelfbeheersching ;
-- autokraat, m. zeifheerscher, zelfgebieder,
-onbepaald regeerder; — autokrátiseh, adj.
zelf- of alleenheerschend, onbeperkt; — autokratísme, n. de denk- en handelwijs van den
.zelfheerscher; — autokritiek, f. (vgl. k r it i e k) zelfbeoordeeling, beoordeeling van zijne
eigen schriften, werken, enz.; — autolatrie,
f. zelfvergoding; — autolithitomOS, m. Chir.
een zelf-steensnijder, d. I. een werktuig, dat als
van zelf den steen in de pisblaas stuk snijdt; —
autologie, f. (vgl. 1 ó go s) Log. eigenlijke rede
of taal, in tegenstelling met de figuurlijke ; ook
i. v. a. autonomie.
Automaat, m. gr. (autómátos, on, uit eigen
beweging handelend, vrijwillig) bij de Ouden al
wat zich schijnbaar van zelf beweegt, b. v. een
uurwerk ; thans een werktuig, dat de bewegingen
der bezielde lichamen nabootst, zooals de automaten van Vaucanson. (De automaat heet and r o ï d e, als hij ten doel heeft, den mensch en
eenige zijner verrichtingen na te bootsen); iron.
een dom mensch, die als eene machine handelt;
— automatisch, adj. zelfheweegljk; automatische
beweging, onwillekeurige beweging in het menschelijk lichaam, zooals de bloedsomloop; — automatie (spr. tie=tsie), f. en
automatisme, n. zelfbeweging, werktuig
beweging, zonder dat de wil er deel aan-lijke
heeft; het vermogen, de leer der zelfbeweeglijkheld ; ook de zucht om alles uit zich zelven te
leeren; — Automatie is ook de bijnaam der
Fortuin, onder welken Timoleon te Syracuse een
tempel voor die godin oprichtte ; — automa
f. de kunst van uurwerken te-topëica,
maken.
Automachie, f. (van autos, etc., zelf, en
mdehesthai, twisten, strijden) zelfstrijd, tegen -spraak met zich zelven.
automatisch, automatie, enz., z. ond.
automaat.
Automedon, m. gr. de wagenmenner van
Achilles ; (fig.) bekwaam koetsier.
automobiel, adj. zich zelf in beweging
brengende.
Automolíth, m. gr. een als oktaëder gekristalliseerd mineraal, ook ga h n i e t geheeten,
kiezelschors, zinkhoudend s p in el (z. ald.)
autonoom of autonómisch, adj. gr.
(autónomos, on, van autos, enz., zelf, en nomos,
wet) naar eigen wetten levend, zelfstandig, onaf,

hankelijk, wilsvr(j ; — autonomie, f. de zelfwetgeving, zelfregeering, zelfbestuur; Philos. de
zedelijke vrijheid of wilsvrijheid, eigenwil ; Jur.
de onderwerping aan zelfgekozen, bij verdrag
vastgestelde rechtsbepalingen, inz. bij den adel
en de steden ; — autonosographie, f. gr.
(v. nósos, ziekte) beschrijving van zijne eigen
ziekte; — autonyktobatie (spr. tie=tsie),
(vgl. nyktobatie), z. v. a. autosomnamb u 1 i s m e;— autopathie, f. (gr. autopátheia,
vgl. p a t h o s) zelfervaring, eigene gewaarwording; — autophagie, f. zelfvertering, vermagering door onthouding; — autophilie, f. (van
phileí'n, beminnen) zelfliefde, eigenwaan; —
autophonie, f. (van phónos, moord), ,z. v. a.
a u t o c h i r i e (z. aid.); ook Med. (v. phone, geluid) auscultatie door de eigen stem des waarnemenden arts, als hij zijn oor op de borst van den
patient legt ; — autophysiotherapie, f.
Med. de zelfgenezing door de kracht der natuur;
— autopistie, f (van pisfis, geloof) de geloof
welke de heilige Schrift in zich-wardighe,
zelve heeft ; — autoplastie, f. (vgl. pia s m a,
enz.) woordelijk: zelfvorming; de herstelling van
een verloren lichaamsdeel door autoplastiek,
f., d. i. de kunst om het vernietigd deel door een
ander, aan denzelfden persoon ontleend deel weder te vergoeden ; — autopragí e, f. (van
prássein, handelen) het handelen uit eigen aan
vrije zelfbepaling — autoprosópiseh-drift,
(van prósopon, gezicht, persoon) in eigen persoon,
persoonlijk; — autopsie, f. gr. (aut-opsia, vgl.
o p s 1 s) de zelfbeschouwing, eigen waarneming;
Med. lijkopening en lijkontleding; het onderzoeken van een zieke enkel door hem te beschouwen;
— autópt, m. (gr. autóptés) een ooggetuige ; —
autóptiseh,- adj. uit of naar eigen aanschouwing, met eigen oogen.
Autor, autoriseeren, enz., z. a u c t o r.
Autorama, n. gr. (v. horn, zien) soort
van optica, waardoor voorwerpen als onder de
oogen des beschouwers gebracht worden.
;

auto sacramental, z. auto.

Autoschediasma, n., pi. autoschediasmata, gr. (van auto-schediádzein, onvoorbereid iets doen, enz.) voor de vuist gemaakte opstellen ; — autosehediást, m. iemand, die
voor de vuist spreekt, schrijft, dicht of iets anders
vervaardigt, z. v. a. i m p r o v i s a t o r; — autoschediástisch, adj. voor de vuist gemaakt,
z. v. a. geïmproviseerd.
Autoskopie, i., z. v. a. aut opsie.
autós éphi , gr. hij (Pythagoras) heeft (het)
gezegd, (eene uitdrukking, waarmede de pythagoristen allen twist over eenti verschillende mee
-nig
beslechtten) .
Autosomnambulisme, n. gr. nw. lat.
(van autos, zelf, en somnambulisme, z. ald.)
het van zelf ontstane magnetisch slaapwandelen;
— autotelie, f. gr. (autotéleia, van auto -tel 's,
d. i. eig. zich zelven voleindend, in zich zelven
voleindigd, zelfstandig) zelfstandigheid, onafhankelijkheid, onvoorwaardelijkheid (vgl. ab s o 1 u ut
enz.); — autotheisme, n. (vgl. t h e i s m e)
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zelfvergoding, do leer, dat de godheid éen met het
menschelijk wezen is ; — autotherapie, f.
zelfgenezing door de natuur ; — autotype, f.
gr. (vgl. t y p us) een zelfdruk, oorspronkelijke
afdruk.
autrichienne, à l' autrichienne, fr op oosten
wijze, op zijn oostenrijksch.
-rijksche
autumnaal, adj. lat. (autumnális, e, van
autumnus of auctumnus, herfst) herfstachtig, tot
den herfst behoorende.
aut vincére, aut mori, z. ond. aut.
Auvent, n. fr. (spr. owán'; eig. tegen den
wind, nl. beschermend, lat. ad ventum, a vento)
schermdak, schutdak tegen weer en wind, inz.
voor winkels.
Auvernat, m , fr. (spr. owerná) een sterke,
ronde fransche wijn, auvergner-wijn.
Auvesque, f. fr. (spr. owesk') soort appel
Normandië.
-wijn
aux armes, z. ond. arma.
Al]
f. gr. (van auxdnein, vermeerderen) Rhet. de vergrooting of overdrijving, b. v.
e nit e zee van tranen ; Med. het toenemen

eener ziekte ; — auxometer, m. de vergrootingsmeter, een werktuig om de vergrootingskracht der verrekijkers te bepalen.
auxiliáir, adj. fr. (lat. auxiliáris, e, van
auxitium, hulp) helpend, huipbiedend, wat tot
hulp strekt, meestal in het krijgswezen ; — auSihair eskader, n. eskader bestemd om in
Ned.-Indië dienst te doen ; — auxiliaire
troepen, hulptroepen; - auxiliair woord,
hulpwoord.
auxitrophiseh, adj. den groei bevorde-

AVARIE

ces maken, voorkomend. zijn, de eerste schrede
doen ; par avance, vooruit, bij wijze van vQorschot; -- avaneemént, m. (fr. spr. awans'mdn) het geraken tot hooger posten, de bevordering, vooruitgang, standsverhooging.
Avance, f. fr. (it. avania, nw. gr. abania, afpersing, mishandeling, belastering, valsche aanklacht, van 't arab -turk. hawan, verachting, ver
dit van 't arab. hána, verach--achtelijkd,n
ten, minachten) eene moedwillige beleediging en
beschimping; inz. de willekeurige geldheffing der
turksche pasja's en tolbeambten van de in hunne
koopsteden handelende christen-kooplieden; Mar.
het vijandelijke, verraderlijke overvallen van een
schip ; Kmt. hetgene men aan eene zaak minder
verdient dan te wachten stond.

Avans, f., z. avance.
avant, fr. (spr. awán ; uit het lat. ab. ante ontstaan, dus eig.: van voren) vóor, eer dan, vroeger
dan; -- avant la lettre, z. ond. lettre — en avant
(spr. an awàn) naar voren, voorwaarts; —
;

avantage, n. (spr. awantá zj) het voordeel,
-

nut, de verbetering; het voorrecht, de meerderheld, b. v. in den strijd; in a v ant a g e zijn,
den voorrang hebben ; — avantageeren (spr.
awantazjeeren) begunstigen, bevoordeelen; vooruit geven, b.v. bij testament; — avantageur,
m. fr. (spr. —zjeur) Mil. bevoordeelde, begunstigde, die in het leger op bevordering tot officier
dient ; — avantageus, adj. (spr. —zjéus ; (fr.

avantageux) voordeelig, gelukkig, nuttig, gunstig;
— avant-ehemin –couvert, m. fr. (spr.
awansjemèh-koewèr) Mil. de bedekte buitenste

rend; — auxiphonisch, de stem verster-

weg aan den voet van het glacis; — avant–
corps, n. (spr. awáickór) de voorop geplaatste

kend; — auxiphotisch, het licht versterkend.
Au.zometer, m., z. ond. a u x e s i s.
Ava, f. zekere bedwelmende drank op de

krijgsbende ; Arch. het vooruitgebouwde, voorgebouw ; — avant –cour, n. (spr. awaitkoer)
voorplaats, voorhof; — avant-coureur, m.

Sandwichseilanden.
Avál, m. fr. (gevormd van het lat. ad vallem,
naar het dal, dalwaarts, beneden, onder, omdat
men de onderteekening, waarmede men zich tot
borg stelde, onder op den wissel schreef) wisselborg, medeonderteekening als borg op wissels;

(spr. awá%koereur) de voorlooper, voorbode, voordraver; — avant–fosse, m. de voorgracht,
buitenste vestinggracht ; — avant–garde, f.
de voortroepen of de eerste linie eens legers, de
voorhoede, voorwacht ; — avant–logic, n.
(spr. awanlozjie) woning in 't voorhuis; —
avant–main, f. (spr. —mèn) de voorhand;
— avant–patrouille, f. (spr. awanpatroelj')
de voorste wacht ; — avant–propos, n. (spr.
awanpropó) de voorrede, het voorbericht van een
boek, voorwoord; — avant– scène, f. (spr.
awansèn') het voortooneel, de voorgrond van een
schouwtooneel tusschen 't orkest en 't gordijn.

— avaleeren of avalleeren (fr. avaler)

,

1 0 inslikken ; ^° van schepen : stroomafwaarts
drijven of gaan ; 3° Kmt. eenen wissel mede onderteekenen en daarvoor borg blijven.
Avalure, f. fr. (spr. — luur'; v. aval, bene -

den, omdat ze onder aan den hoef van het paard
zit ; vgl. a v a 1) overhoef, hoefgezwel der paarden; overvoeding der kanarievogels.

,

Avanturino, it., zie aventurine; —

avanceeren, fr. (avancer, van avant, z.

avantureeren, avanturier, enz ., z. ond.

aid.) voorwaarts doen gaan, vooruitgaan, verder
komen, toenemen, vorderingen maken, bevorderd
worden ; van een uurwerk : te spoedig gaan, voor
ook geld leenen, voorschieten ; -- avan--lopen;
Ceerboom, een hefboom om het teruggeweken afgevuurd geschut weder op zijne plaats te
brengen ; — avance, f. fr. (spr. awaits'), it.
avanzo (spr. awántzo) voordeel, winst; voorschot,
vooruitbetaling ; ook de eerste schrede, het te
gemoet komen ; 1 n a v a n c e z ij n, iets bij een

aventuur
avánzo, it., z. avance, ond. avanceeren.
Avarie, f. fr. (ital. avaria, holl. haverij, van
haven, fr. hdvre, dus eig. havengeld) ook averij,
haverij, f. Kmt. de zeeschade aan schepen en
hunne lading op de reis ; g e w o n e a v e r ij, al-

ander te goed hebben of in voorschot zin ; a v a n-

boord wordt geworpen, het verlies van ankers,

lerlei gewone scheepsonkosten : haven-, loods -,
baken -, liggeld, enz.; buitengewone averij
of a v e r ij - g r o s (fr. avarie grosse), al wat bij
gevaar tot behoud van schip en manschap over-
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zeilen, enz., het kappen der ankers, het stranden, enz.
a vau l'eau, fr. (spr. a wo ló) eig. stroomaf
verijdeld, tot damp, tot niets vergaan.-warts;
ave of have, lat. wees gegroet; avéto, moge
God u behoeden (als slot gebezigd in brieven);
ave pia anima, vaarwel, vrome ziel (groet aan
afgestorvenen); — ave Maria, n. (ook enkel
ave) woordelijk : gegroet zijt gij, Maria ! de engelengroet aan de maagd Maria, Luc. I, 28 ; een
klein formulier-gebed der R. Kath., bevattende
die engelengroet; een ave Maria bidden,
het gebed opzeggen, dat als formulier door Alb e r t van Padua het eerst in gebruik werd gebracht; Z. ook am e r ij ; (ital.) het einde van den
dag, aangegeven door klokgelui dat tot dit gebed
oproept.
avec, fr. (spr. awék; v. oud-fr. eb lat. apud
en oc = lat. hoc, dus oorspr. bij of met dit) met;
avec la lettre, z. ond. lettre ; avec permission, z.
ond. permissie ; avec accompagnement, fr.
Muz. met begeleiding, met accompagnement.
Avellánen of avellinen, f. pl. ital. (sing.
avelldna, pl. avelidne, van 't lat. nuces ,4vellanae
of Avellinae, naar A v e 11 a, eene stad in Campanië, nu A v e 111 n o) groote hazelnoten, lammertsnoten.
avelleeren, lat. (avellére) af- of losscheuren.
Ave Maria, z. ave.
Avna, I. lat. haver ; a. decorticáta, havergort.
avenant, fr. (spr. aw'nd n ; van avenir =
lat. advenire, eig. naar toe komen; voorvallen,
,gebeuren, enz.) zich bevallig, goed voordoende;
gepast, geschikt ; — à l' avenant, of naar avenant of advenant, naar verhouding, naar
evenredigheid; overeenkomstig; -- non avenu;
niet geschiedt, ongebeurd; — avenue, I. de
toegang tot eene plaats, voorplaats, oprijlaan,
inz. in engelsche parken : de laan, die naar het
kasteel leidt.

aventureeren, avonturier, aventureux, z. ond. avontuur.
Aventurien, n. of a v a n t u r i n o, m. (fr.
aventurine, it. aventurina, van aventura, geluk,
toeval, wegens de toevallige uitvinding zoo genoemd) eene soort van gekleurd glas, waarin
men tijdens den gesmolten toestand kleine deel
metallische compositie-tjesoflvrn
uit koper en ijzer heeft gemengd; eene compositie met goudpoeder, dat men op vernis of
gesmolten glas werpt, glimmersteen ; — natuurlijke aventurino, goudglassteen, regenboogsteen ; eene variëteit van kwarts of
veldspaath, met kleine schitterende punten bezaaid; — aventurienverf, f. een het aventurino nabootsende, met metaalloovertjes gemengde lak.
Aventuur, n. (fr. aventure, van 't mid.
lat. aventura, en dit van 't lat. advenire, fr.
avenir, naartoe komen, gebeuren) of minder goed
avontuur, een zeldzaam, zonderling, vreemd
voorval, eene zonderlinge ontmoeting, gebeurtenis; buitenkansje; een gewaagde handelsonder-
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neming ; — d l' aventure, fr. (spr. alawantuur')
op goed geluk af, in den blinde ; — aventureeren, avonturen, te ver gaan, zich
blootstellen, iets wagen, op het spel zetten ; -aventurier, m. (fr. spr. awantu-rje) een
a v o n t u r i e r, geluksridder, waaghals ; een partijganger, vrijbuiter, sluikhandelaar, zwendelaar,
in 't algemeen iemand, die zonderlinge ontmoetingen bij kwalijk of niet berekende uitkomsten gehad heeft of zoekt ; — aventureux,
adj. (spr. awantureu), avontuurlijk, wonderlijk,,
vreemd, gewaagd ; — avontuurschip, a._
een gewapende koopvaardijsmokkelaar.
Avenue, z. ond. avenant.
a verbis ad verbcra, z. ond. verbum.
avére it granchio nella scarcella, ital de kreeft
in den geldbuidel hebben, d. i. gierig zijn, bang
zijn om de hand in den zak te steken, alsof
er een kreeft in zat, die u knijpen zou.
Average, f. eng. (spr. ewweredsj') Kmt.
de schade die een met koopmansgoederen bevracht schip onderweg lijdt en de evenredige
bijdrage der belanghebbenden tot de schadevergoeding.
Avereeren, fr. (avérer, v. lat. verus, a,,
urn, waar) bewaarheiden, bewijzen.
Avernus, m. lat. (scil. lacus) het meir
van Averno, in de nabijheid van Cuma in Beneden-Italië, welks verpeste uitwasemingen de
daarover vliegende vogels doodde, waarom de
Ouden zich den ingang tot de Onderwereld in
de nabijheid van dit meer voorstelden ; Poët.
ook : de Onderwereld zelve ; — avernáliseh,
adj. helsch ; allerpijnlijkst.
Averrhoë, f. (door Linneus dus genoemd
ter eere van den arab. geneesheer Averrhoë)
Bot. een indische boom met langwerpig ronde,
zuurachtige, smakelijke vruchten, die B i 1 i m b i_
heeten.
Avérs, m. (uit het ital. avvérso = lat.
adversus, toegekeerd, pars adversa, de toegekeerde zijde ; vgl. adversus), de voorzijde, kop of beeldzijde van eene munt, in tegenst. met
revers.
Avérsie, f. lat. (aversio, van avertëre, afwenden, afkeer, tegenzin, afschuw, walging ; —
aversie-handel (lat. emt(o per aversionem,„
d. I. eig. koop met afwending, zonder nauwkeurige bezichtiging) een koop bij den roes,
dooreengeslagen, het een door het andere gerekend; — aversum of aversaaiquantum, n. de som waarvoor iemand een zaak
schikt, van iets afstand doet ; som waarvoor
men iets bij den roes koopt, gemiddelde vergoeding.
averteeren, avertissement, z. a dverteeren.
aveto, z. ond. ave.
Aveu, m. fr. bekentenis, toestemming, goed
-keuring.
Aviarium, n. lat. (van avis, vogel) vogelhuis ; — avieeptologie, I. de leer van
het vogelvangen ; -- avicinium, n. lat. Muz.
vogelgezang, een verouderd orgelregister.
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Aviditeit, f. lat. (avidtitas) de gretigheid,
begeerte, hebzucht.
Avignon, f. fr. (naar de stad Avignon
benoemd) eene lichte soort van fransche taf,
voeringzijde.
avileeren of avilisseeren (fr. avilir,
van vil=lat. vilis, laag, gemeen) verachtelijk
maken, vernederen, schenden, onteeren; — avilissement, m. (spr. li-s' -man) de vernedering, de verachtelijke staat.
Avineeren, fr. met wijn bevochtigen.
Avis, aviso, aviseeren, z. on a d v i e s.
Avis, eene geestelijke ridderorde in Portugal, ingesteld in 1147 door Alp h o n su s I, dus
genoemd naar de stad A vis.
a vista, it., z. vista.
avitailleeren (spr. awitalj—) fr. (avitailler, ontstaan uit avietuailler, van victuaille,
levensmiddel, van 't lat. victualis, victualia, vgl.
victus, enz.) van levensmiddelen voorzien, spijzigen, z. V. a. proviandeeren; — avitaillernent, n. (spr. —mán) ook avitailleering, f. de verzorging van levensmiddelen.
A.vitieiteit, f. barb. lat. (v. lat. avitus,
a, um grootvaderlijk) het oude recht van het
onveranderlijk familiebezit In Hongarijë, volgens
welke de goederen slechts In den vorm eener
verpachting konden verkocht worden, sedert 1853
afgeschaft.
avitum bonum, z. bonum.
Aviveeren, fr. helderder, glanziger maken (geverfde stoffen).

a voce Bola, z. voce.
Avocasserie, f. fr. (v. avocat, advocaat)
rechtsverdraaierij, advocatenstreek.
avoceeren, lat. (avocáre, vgl. v o c e eren)
terugroepen, terugeischen, afvorderen ; avocén.tur acts, de stukken zijn terug te vorderen; —
aVOCatie, f. (spr. t=ts), de terugroeping, opvordering b. v. der stukken, welke de rechter
naar den hoogeren rechter zenden moet ; —
avocatorium, n., pl. avocatorïa of
avoeatoriën, terugroepingsbrief, waarbij een
soeverein zijne onderdanen uit buitenlandschen
dienst terugroept.
Avogato–boom, m. een hooge westindische boom (Laurus persea).
avoir, fr. (spr. awoár, van 't lat habëre, ital.
avére) hebben ; het te goed of credit (in fr.
koopmansboeken) actieve schulden; avoir-dupois, n. eng. (spr. ewerdjoepoïs; v. fr. avoir
du poids, [oud.fr. pois], het [vastgestelde] gewicht hebben) het zware handelsgewicht in Engeland, de centenaar (hundredweight of centweight, verk. cwt.) van 112 pond (pound z. ald.)
= 50,8024 kilo, in Noord-Amerika op sommige
plaatsen b. v. te New-York, alsmede in de staten Massachusetts, Connecticut, Texas slechts
van 100 pond = 45,3593 kilo.
Avoisinement, fr. (spr. awoazinemáh),
aangrenzen, nabuurschap ; — avoisineeren,
aangrenzen.
Avontuur, enz., z. a venture.
Avortement, n. fr. (spr. —mán) z. v. a.
-
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abortus; -- avorteeren, z. v. a. ah o rteeren.
Avoué, m. fr. (spr. awoe-é, van 't lat.
advocates) een ambtenaar, bij rechtbanken en
gerechtshoven aangesteld, ten einde de procesvoerende partijen in rechten te vertegenwoordigen en de noodzakelijke acten in den vorm
op te maken ; onder het voorm. fr. recht werden zulke personen pr o cur e u r s geheeten, en
dien naam hebben zij bij ons tegenwoordig recht
behouden; voorheen ook een voogd over kerkelijke goederen, z. p a t r o o n.
avoueeren (spr. awoe—), fr. (avouer provenu. avoar, lat. advotare, v. ad en votam, gelofte), bekennen, erkennen, belijden, toestemmen.
a voos, fr. (spr. awoe) aan u, uw beurt (bij
het spelen) ; uwe gezondheid, uw welzijn (bij
liet drinken).
Avoyer, m. fr. (spr. awoajé) ook advoyer, (lat wellicht advocatartus, v. advocáre,
aanroepen) ; titel der twee eerste regeeringspersonen in de zwitsersche kantons Bern, Lucern
en Solothurn.
à vue, z. ond. vu.
Avulsie, (spr. s=z) f. lat. (avulsio) de
af- of losrukking.
Awret-bas r, m. turk. (v. perz. -turk.
awret, awrat, vrouw en dit van arab. awrat,
rima, pudendum ; vgl. bazaar) de vrouwenmarkt
te Constantinopel.
Axenïe, f. gr. (v. a priv. en xénos, vreemd
de vreemde, de gast) ongastvrijheid (z. v. a.
i nhospitalfteit); — axenisch,ongastvrij.
Axil1a, f. lat de okselholte ; — axillair,
wat op de oksels betrekking heeft b. v. axillaire klieren, okselklieren (lat. axillares).
Axiniet, m. (van het gr. axing, bijl) Min.
de bilsteen, eene bijlvormig gekristalliseerde
steensoort van het kiezelgeslacht ; — aXinomantie (spr. t=ts, f. gr. vaarzegging uit
bijlen, waarbij men eenen agaat op eene gloeiende
bijl leide.
Agioma, n. gr. (axioma, van axioen, daar
houden, erkennen) eene erkende, klaarblij--vor
kelijke, aanschouwelijke, onbestreden, onloochenbare grondstelling, die geenerlei bewijs behoeft;
eene eeuwige waarheid; — axiomátisch,
adj. aanschouwelijk, zeker, uit zichzelve bewezen, onloochenbaar, eeuwig waar.
Agiometer, m. lat. gr. (v. axis, as) Mar.
roermeter, een klein werktuig, dienende om de
bewegingen van de roerpen aan te geven. Het
wordt tegenwoordig weinig gebruikt.
.xi.opiatie, r. gr. (van áxios, a, on, waard,
waardig, en pistis, geloof) de geloofwaardigheid,
echtheid van een geschrift.
Axoïde, f. gr. de tweede halswervel.
Axónen, pl. gr. (axons) houten wettafels in Griekenland, die om eene as draaiden
en waarop de wetten te lezen waren.
Axonometrie, f. de asmeting In meetkunstige lichamen ; — axonométrisch,
daarop betrekking hebbende.
Axungia, f. lat. (van axis, as, en un-
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glre, zalven, smeren) eig. as- or wagensmeer;
Med. in 't algemeen vet, smout.

Aya, f. sp., aja, (It. (v. nasktscn-toenschen oorsprong) hormeesteres, opzlchtster; ayo, ajo, m. normeester, bestuurder.
Ayacuchos, m, pl. sp. (spr. ajakoetsjoos)
scbeldnaam der vroeger in Spaanscb-Amertka
gestreden hebbende, later in Spanje commandeerende generaals , ook de door Engeland 01\.dersteunde rnilitaire partij gedurende bet regentschap van Espartero.
Ayenia, f. nw.lat. zoo geheeten naar den
bertog van Ayen, beschermheer der botanical,
eene plant nit West-Indi~, die bijonsin broetkasten wordt geteeld.
Aypnie, f. gr. (van a priv. en h'1l1fflos, zie
ald.) slapeloosheid; - aypnisch, adj.stapeloos.
Ayuntamiento, m. sp. (spr, ajoent-;
v. ayuntar, vergaderen) de gemeenteraad eener
stad, stadsraad,
Azala, f. eene zeer seboone soortvan meenap in bet oosten tot net verven derturksche
garens, - azale, r. kleurstot In de meekrap.
Azalea, f. nw.lat. (van 't gr. azaleos, a,
on, dor, droog, omdat deze struik een drogen
grond verlangt) rotsstnnk, eene famllie van netdeplanten, die meest butten Europa wast, en
waarvan verschelden soorten als pronkgewassen in de tumen gekweekt worden.
Azar6le ot azer6le, t. (fr. azarole, aserole, sp. acerola, oudsp. azarolla, van 't arab.
oz-zoeroer, de mispel; ook 1a z er 0 I e, z. ald.)
de mispelpeer, eene kletne roode, zure kernvrucht, van de grootte en kleur eener kers,
eene del"klelnste peersoorten in Z.Europa.
Azem-Oglam, turk. (kinderen der scnatling) weleer 700 In het serallte Constantlnopel
opgevoede klnderen, die later tot versehlliende
dlensten gebrulkt werden.
AziArch, m. gr. regeerlngspersoon In zakere steden van AZi~, bekleed met het hoogePfiesterschap en het recht van voorzittlng bij
de gewijde spelen, die door de gezamenlijke gr.
steden van Azi~ werden gevierd; - aziatisme,
D. nW.lat. aziatische (oostersche) taaleigenheld
enschrijRrant; gezwollenheid en nuttelooze woordenpraal eener rede.
Azimuth, n. arab. (van as-soemoet, de
wegen, pI. van as-sami, de weg; vgl. zen it h)
Astron. de toppuntshoek, dehoek, welke deloodreehte cirkel eener ster met den middagcirkel
cener plaats maakt; - azimuthaal, adj.
nw. lat. toppuntshoekig, wat den toppuntshoek
betreR, b. v. azimu thaal-wijzer, azimut h a a I- cirk e I, enz.
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sacra, ltal, Muz. een drama vangees-

telijk muzlkale soort.

Azobenzo·ide en aaobensoyl, n.
Chern. twee organtsche verbindingen door inwerking van ammoniak op ruwe nlttere-amandelolie gevormd
Azot>dynamie, t. gr. (vg], z 0 (j d Y n ami e) Med. de verminderde levenswerksaamhetd,
krachtamemlng , - azobgenfe, r. de voortbrenging van net levenlooze en deleer daarvan.
Az6res, pl, dikke, langharige, naar bevervellen gelijkende stotlen nit Bohemen,
Azoth, azoch of azock, n. Alch. de
grondstor der metalen, net algemeen geneesmlddel of panaceum van Par ace I sus, welks samenstelling men niet kent; later is die raadselaehttge benarning ook toegepast op het gele
koper en andere metaalverbingen; bet kwik;
de steen der wijzen.
Azotum, n. (uit net gr., van a priv. en
dzao, dzo, leven, dus: waarin men met kan
leven) de stikstof, de sttklucht , - azotisch,
adj. stikstofhoudend; - azotiseeren, (spr.
s=z) met stlkstot bezwangeren, verzadigen; azotometer, n, stikstormeter, eentoestel ter
bepaling vannet ammoniakgehalte in deteelaarde,
Azrai:H, m, de doodsengel des Arabieren.
Azteken, m. pI. een amerik. volksstam,
die het ten tijde van Cortez bloeiende Mexicaansche rijk gesttcht bad en regeerde,
Azumbre, m. sp. (v. 't arab. as-soemr or
as-soebr, de rand van een vat, en vandaar een
tot den rand gevuld vat, eene kan, eene spaansene vocntmaat, ongeveer = 2,9172 11ter.
Azuur, n. (fr., proven~. en oudsp. azur,
it. azzurro, azzuolo, sp. en port. azul, van 't
perz. lddsjaward, de lazuursteen, de blauwe
kleur, lddschawardi. hemelsblauw); vgl. 1a zuur)
de blauwe kleur des hemels, het hernelsblauw;
ook kobalt, een balt metaal, waaruit men eene
schoone donkerblauwe vert bereidt; - azuren, adj. naar 't azuur gelijkend, hoogblauw,
hemelsblauw; - azuriet, n. soort blauwspaath; - blauw koolzuur koper.
azygisch, adj. gr. (van dzygon, juk)zonder
juk; ongepaard; - aZygie, f. ongepaardbeid.
Az1mon of azymum, n. gr. (van a
priv. en dZ'1lme, zuurdeeg) ongezuurd brood;Azymieten, m. pI. Christenen, die bij hel
avondmaal 0 ngezu ur d broo d gebruiken. Dus
werden de KathoUeken door de grieksche Christenen genoemd, dieenkel gezuurd brood bezigeD.
De Grieken kregen daarvoor van de Latijnen
den naam van Prozymiet en.

E
B (alsoud-romeinsch getal), driehonderd; -

'11 (als oud-romeinsch getal), driehonderdduizend ;

- B. of b = beatus of beata, dezalige; - b. (In de

muziek) teeken dat eennoot eenhalven toon verlaagt; - B. (in de muziek), basso, laagste stem
of bas; - B. .d. = Bachelor of arts, eng. Bac·

B

calaureus der vrije kunsten ; op romeinsche munten en opschriften = bons auspiciis of bonis avibus, d. I. onder goede voorteekenen ; — bb. teeken in de muziek, dat een noot 2 halve tonen
verlaagt ; — b. b. = bene, bene, zeer goed;
— b. c. of B. C. = basso continuo, doorgaande
bas ; ook balneum cin éris, een aschbad ; — B. C.
D. = bono cum Deo, met den goeden God, met
Gods genade ; — Bco. = banco, (z. aid.) ; — B. D.
= Bachelor of Divinity, eng. Baccalaureus der
godgeleerdheid; — B. D. D. = bonis diis deabusque, aan de goede goden en godinnen; B. E.
bene est; — B. L. = benevole lector, toegenegen
of welwillende lezer ; — B. M. of b. m. = beatae
memoriae, zaliger gedachtenis; ook = bene mis
wel ondereen gemengd (op recepten); nog-ceátur,
= bal&!um maxis, een zeebad; — B. P. F. (op
= bon pour francs, goed voor (zooveel)
wissels) =
franken ; — br. m. = brevi mane; — br. = broeder(s) vrijmetselaars, belijders van een geloof,
enz.; — Bto = b r ut o (z. a.); — b. tr. = bene
tritum, wet gewreven (op recepten f ; — B. V. =
beata virgo, de heilige maagd ; beatae virgins,
van de heilige maagd (Maria); ook = balneum va
een dampbad; — b. v. = bij voorbeeld; —-póris,
B. W. = Burgerlijk Wetboek ; — chemische teekens zijn : B = Borium ; — Ba = Barpuin ; — Be
Bi = Bismuthum; — Br. =
= Beryllium;
—

Bromium.

B, op munten bet. voor Frankrijk de munt van
Rouaan ; voor Oostenrijk : Kremnitz ; voor Pruisen, vroeger : Breslau, later (en in het Duitsche
rijk) : Hanover.
Baal, m. hebr. (ba'al, eig. heer, de machtige)
ook Bal, B e 1, B e 1 u s, een god der Pluaniciërs
en Kananieten, ook der Hebreën ten tijde van
M a n a s s e, waarsch. de zonnegod, v. a. de planeet Jupiter ; joodsch : de man, echtgenoot ; —

Baal–Berith, beschermgod van Berytos, symbool der winterzon ; god der verbonden en verdragen ; — Baal–Gad, god van het geluk, der
fortuin ; -- Baal–Peor, godheid der Moabieten, ter wier eere de maagden zich prijsgaven ;
— Baal–Sebub, Beel- Zebub, die de vliegen
verdrijven moest, beer der booze geesten, Satan;
— Baal– Zamen, heer des hemels, de PheBnicische zonnegod; — Baal–Zephon, god der
noordelijke gesternten ; — Baals-priester,
eig. een priester van den god Baal ; een onwaar
liederlijk, lui geestelijke. (Met Baal zijn vele-dig,
babylonische, phaenicische en karthaagsche namen samengesteld, b. v. Hannibal, A s d r ubal,enz.)
Baanderheer, z. b a n n ier.
Baaneten, pl. manicbeesche secte der
9de eeuw.
Baar, m. (van 't mal. bandroe, nieuw) Mar.
een nieuweling aan boord, een nog onbevaren
matroos ; een Europeër, die voor bet eerst in
Oost-Indië komt, aldus genoemd in tegenstelling
met een oud-gast.
Baartse, f. Mar. soort van oorlogschip, ten

onzent weleer

in

BABLAH

ill

gebruik.

Baaras, f. Bot. eene plant uit het dal Ma-

cheron in Judea, welke, zegt men, dengene doodt,,
die haar onvoorzichtig aangrijpt.
Baat, n. een chineesch gewicht van ongeveer 15 à 16 gr.
Bab, arab. deur, poort, vorstenbof, b. v.
bab –el–mandeb, tranenpoort, poort der
rouw ; — Myth. perz. vader, z. b a b - s e c t e.
Baba, m. perz. -turk. (bdbd) de vader; —
baba–khan, de vader des konings, Inz. als
eeretitel van aanzienlijke geestelijken, b. v. baba

nasi bi.
Bab al Zokak, arab. poort der straat, do
straat van Gibraltar.
Babax, m. gr. babbelaar, zwetser; schreeuwer.
Babbit-metaal, n. een naar den uitvinder aldus genoemd metaal, bestaande uit 25 deelen tin, 2 deelen antimonium en 0,11 deel koper.
Babel, n. hebr. (babel, volgens den bijbel,
z. v. a. verwarring, maar eig. woning, van den
B a a 1) de oude stad Babylon aan den Euphraat
in Azië, die sedert de babylonische g e v a ng e n s c h a p der Joden als een beeld van goddeloosheid, zedebederf en overmoed werd beschouwd; vandaar in 't algemeen voor eene
groote stad als zetel van uitspattingen en wanbedrijven ; ook voor verwarring (met toespeling
op de babylonische spraakverwarring
volgens het bijbelsch verhaal); soms ook uitschot,
gebrekkige waar ; — babelmannen, onrust
oproermakers ; — babyloniër, m. in-stoker,
het oude Rome ook sterrenkundige en sterren-

wichelaar - babylonische vellen, in de
wapenkunde : hermel(jnvellen ; - babyloni;

sche uren, zulke uren, die van zonnenopgang
af geteld worden (in 't Oosten gebruikelijk) .
Babette, f. fr., z. v. a. B a r b ar a.
Babi of babisten, pl ., z. b á b- s e c t e.
Babiche, f. fr. (spr. babiésj'; waarsch. voor
barbiche, v. barbe, baard) een klein ruigharig
hondje, schoothondje.
babilleeren (spr. babi - ij' —), fr. (babiller)
babbelen, praten, snappen, kakelen ; -- ba-

billard, m . fr. (spr. babi -ljdr) een babbelaar,
snapper, kakelaar ; vr. babillarde.
Babinen, pl . russische bruine kattevellen,
welke tot pelterij dienen.

Babinische republiek, naam van gezelschap te B a bin e in Polen (lode eeuw), waarin men slechte gewoonten op allerlei vernuftige
wijzen zocht belachelijk te maken.
Babiólen, f . fr. (it. bábbola, kinderspeelgoed, kindergrappen) speelgoed, kinderspel, beuzelarijen, kleinigheden, vodderijen.
Babiroessa, m. mal. (van bdbi, zwijn, en
roesa, hert, ree, enz.) het zwijnhert of hoornzwijn
op de Moluksche eilanden (Sus babirussa) .
Babka, m . (bong. tabka ; eig. het boontje;
verklw. van bab, de boon) een koperen penning
of heller in Hongarije.
Bábki, pl. russ. (v . bábka, kootje) een spel
van den gemeenen man, het kootspel.
Báblah, m. (perz. bab^Cl, eene soort van
mimosa of zinkruid) de bast of schaal van de in-
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lische acacia (Acacia indica of Mimosa cineraria),
die rijk aan looizuur en gom is, en in de looierij,
de schilderkunst en ook als geneesmiddel gebruikt wordt.
Baboe, m . een indische titel, z. v. a. heer,
eig. vorst ; — baboe, f. jay. en mal. voedster of
minne van een kind, oppasster, kindermeid.
Babósj es of b a b o e s j e s, f. p1. (fr. babouches, van het perz. papoesch, paboek) eene soort
van turksche schoenen, overschoenen, pantoffels
met achterstukken.
Bab – secte, f. of bábis, pl. een door
Mullah Sadik uit Schiras in 1839 gestichte, van
dden Islam afvallige godsdienstige secte (waarseh.
van perz. báb, vader en vuur, dat door de Magiers
,als de vader aller dingen vereerd werd) .
Baby, eng. (spr. bébi) klein kind, pop.
Babylonisch, enz ., z. ond. b a b e 1.
Bae, m. fr. (v. telt. -armor. bak, bag, bark,
'bak, plat schip) veerpont ; teerschuit ; schouw ;
vergaarbak voor bronwater.
bacca, f., pl. baccae, lat. beziën, bessen ; —
bacciférae, f. pl. besdragende gewassen ; —
baccifórm, nw. lat. besvormig, besachtig.
Bacealauréus, m . mid. lat. (daarnaast in
oude oorkonden ook bacularius, bacillarius, dus
't zij afgeleid van het lat. bacca laurëa, laurierbes, alzoo eig. een g e l a u w e r d e; of van bacubs, verklw. bacillum, stokje, staf, als eereteeken) een geleerde, welke de laagste der academische waardigheden verkregen heeft (in opklimmende volgorde : baccalaureus, licentiaat, magister, doctor) ; — baccalaureaat, n. de
waardigheid van baccalaureus.
Baccána, f. stal. (v. Bacco, Bacchus) gemeene kroeg of wijnhuis.
Baceárat, n . fr. (spr. —ra) het meest ver
-spreid
hazardspel der Franschen.
Baccharis, f. nw. lat. (v. 't gr. bákkaris,
•bákcharis) Bot. een pronkgewas uit Peru met
witte schermbloemen.
Bacchettone, f. ital. (spr. cck=kk) fijn vrome, schijnheilige, kwezel, femelaar.
Bacehionieten, m. pl. zonderlinge wijs
oudheid, die de hoogste minachting-gernd
van de wereldsche goederen leerden.
Bacchus, m . lat. (gr. Bákchos) Myth. de
god des wijos, de wijngod, zoon van Jupiter en
Semélë, in 't gr. ook Jakchos en Dionysos geheeten; ook de wijn zelf; een groot wijndrinker; —
bacchanaal, n. lat., pl. bacchanaliën
{lat. Bacchanatia), feesten aan Bacchus gewijd;
drinkgelag, zuippartij; ook drinkliederen; —bacchanálisch, adj . feest - en drinklustig; — bacchanaliseeren (spr. s=z), (v. lat . báchans,
deeles. v. bacchari, het Bacchusfeest vieren) zich
vol drinken, uitgelaten:feestvieren; -- bacehánten en baechantínnen, priesters en priesteressen, vereerders van Bacchus, bij de viering
van zijn feest; wijnzuipers, zwelgers; in de 14de16de eeuw : rondtrekkende studenten, reizende
scholieren, inz. de oudere ruwe studenten op de
duitsche universiteiten (het tegengest. van p e n,

,
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n a al, z. ald. ); — bacchántisch, adj . dron-
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ken, razend, door den wijn bezeten; — baechien, pl. gr. Med. ronde puisten in het gelaat
der dronkaards, wijn -, jeneverpokken; — baeehius, m. gr. (baccheóïs) een versvoet van drie
lettergrepen, eene korte en twee lange (-- --),
b. v. kanonschot.

Bacciféra, bacciform, z. bacca

.

Bachelier, m. fr. (spr. basj ' lië) en bachelor, m. eng. (spr. bétsj' ler), z. v. a. b a e e alaureus, z. a.
Bachmatten, pl. (poolsch bacmats) podolische paarden met lange manen en zeer harde

hoeven.
Bachot, m. fr. (spr. ba -sjó, verklw. 'van
bac) kleine veerpont, schouw; —

bachoteur,

m. fr. (spr, ch=sj) veerman.
bachschisch, z. b a k s j i s c h
Bachur of Bacher, hebr. , in 't joodsch
Bocher, m. (v. 't hebr. bl chur, jongeling, eig.
de gerijpte, v. biichar, rijp worden) een joodsch
student, die zich op de studie van den talmud
toelegt; in °t algemeen een joodsch wetkenner
en leeraar.
bacillum, n. lat. (verklw. van baculum), pl.
bacillen, staafjes, kaarsjes ; ook zeevenkel;
Pharm. alle toebereidingen van dun, langwerpig
ronden of rolronden vorm ; — Neperiaan –
.

sche bacillen, Arith., of Neperiaansche staafjes, de staafjes, door baron N ep e r uitgevonden ter bekorting van de vermenigvuldiging en deeling der getallen ; — baeillarien, pi. nw. lat. (bacillar^a) stofdiertjes,
draadbacteriën, eene soort van infusie - diertjes;
ook de bultossen bij de Hottentotten.
Bacino, ital. (spr. c=tsj) korenmaat op Cor
stajo of schepel heeft 2 mez--sika,=821lter(d
zini van 6 baccini) .
Backgammon, n . eng. (spr. bekgémmen)
zeker triktrakspel, dat met het toute-table der
Franschen overeenkomt.
Backwardation, eng. (spr. bek-oeardéésjen) bij den effectenhandel de renten, die de ver
moet dragen.
-koperng
Backwoods, n. pl. eng. (spr. békwoeds;
van back, terug, achterwaarts, en wood, woud,
bosch) achterwouden, d. i. de oorspronkelijke
wouden en onbebouwde landerijen, in 't westen
der Vereenigde Staten van N. Amerika; — backwoodsmen, m. pl. de aldaar wonende blank en, die den grond bebouwbaar maken ; vgl.
s q u a t t e r s.
Baelage, f. fr. (spr. ge=zj') haven- of lig
schepen ; — bacleur, m. havensluiter.-geldr
Baconisme, n . de wijsbegeerte van F r a ne i s B a c o; — baeoníst, m. een aanhanger
dier wijsbegeerte.

Bactérium, n. nw. lat. pl. bacteriën
(v. gr. bakierion, verklw. van bakteria, bakt ron,
= lat. baculum, eig. staafje, stokje, een draad
soort van infusie - diertjes ; — baeté--vormige
risch, wat op de bactériën betrekking heeft.
bacülus, m. lat. (oorspr. gewoonl. baculum), n.
stok, staf; a baculo ad angulum besluiten,
eig. van den stok of de zijde (eens driehoeks) tot

den hoek besluiten, d. I. eene ongerijmde gevolg
maken; baculus stat in angulo, ergo plait,-treking
de stok staat in den hoek, dus het regent (insgelijks als voorbeeld van ongerijmde gevolgtrekking); baculus astronom^cus, m. de jacobsstaf,
drie ongeveer in rechte lijn staande sterren in den
gordel van Orion; b. pastoralis, de bisschopsstaf,
kromstaf, herdersstaf ; -- bacularísten, m.
pl. eene soort van anabaptisten, die geen ander
wapen droegen dan eenen stok, stokkedragers; —
baeulátie (spr. t=ts), f. afrossing met den
stok; — baculometrie, f. lat. gr de stok of staakmeting, de kunst om met staven, meetroeden, enz. zoowel toegankelijke als ontoegankelijke lijnen te meten.
Badgym, m. perz. (bl diim, amandel) bittere
amandelpitten, die in Achter-Indië als pasmunt
gelden, ongeveer = cent.

Badaud, m. fr. (spr. badó) een onnoozele
hals, een bloed, uilskuiken ; — badaudeeren
(fr. badauder), aangapen, zich lummelachtig aan -

stellen ;

badaudage, f. (spr. bado-dd-zj')
of badauderie, onnoozelheid, malligheid, zot—

heid, domheid.

Badiága, f. (russ. bodjága) soort van spons
In de binnenwateren van Rusland (Spongilla).
Badian, m . perz. (bádján, venkel; anijs) de
steranijs, een kruidig zaad uit Oost-Indië, China,
Siberië, enz., dat den smaak van anijs heeft, omgeven door een hulsel van den vorm eener zeven
ster, waarschijnlijk van de Illicia, een-stralige
boomachtige struik met zeer schoon aschgrauw,
.als anijs riekend hout.
Badigeon, m. fr. (spr. zjón) soort van
muurpleister uit gips, steenmortel en beeldhouwerslijm; -- badigeonneeren, met dat
pleister bestrijken.
badineeren, fr. (badiner) schertsen, boerten, kortswijlen, beuzelen; iemand voor den gek
houden, plagen, beethebben ; — en badinant (spr. an badinán) schertsenderwijs, uit
joks, uit kortswijl; -- badin, m . (spr. badèh)
een spotvogel, grappenmaker, potsenmaker, boer
snaak; vr . badine, beteekenende dit ook-tige
een dun wandelrietje, speelrottinkje, een rij—

badinage, f. (spr. ná zj') vroo
lujke scherts, kortswijl, boerterij ; — badine-

zweepje ;

—

—

-

-

tie, f. zottigheid, malligheid, boertigheid, moedwillige scherts; kluchten, grappen, enz.
Badinguet, scheldnaam van Napoleon III,
naar den metselaar, in wiens kleeding hij uit de
,citadel van Ham ontvluchtte (1846).
Badister, m. (v. gr. badídzein, loopen, gaan)
loopkever.
Bádjoe, mal. opperkleed, rok, buis, kleed,
tabbaard, toga, kleedingstuk, inz. wijd buis van
sits, laken of fluweel, in bet Noll. tot b aa die
geworden. Op zijn baadje krijgen = op zijn tabbaard krijgen = bekeven, afgerost worden.
Bados, m. (spr. bado) eene soort van rooden
Bordeaux -wijn.
Badwinge, of liever 'b a t w i n j e, f. (van
't russ. botwinje, n. en botwínja, f. en dit van
botwá, het blad van een beetwortel) eene . russiVIERDE DRUK.
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sche koude soep uit bladeren van kroten, gezouten augurken en kwas (z. ald.)
Badymetrie, beter Bathymetrie, z.
ond. bathos.

Balletas of báftas, n. (perz. ba ft, geweven) eene soort van oost-indisch, meestal wit
katoen.

Baffomet, z. 1 zphomet.
Bafreur, m. fr. vraat, iemand die veel eet,
vreetzak.

Bag, eng. (spr. a= è) zak, buidel, inz. een
baal katoen =120 kilo.
Bagage, f. fr. (spr. bagá-zj'; mid. lat. bagagium, ital. bagaglia, van 't oudfr. bague, provene.
bagua, een bundel, pak, mid. lat. baga, eene kist,

een koffer, zak, vgl. ons p a k, p a k k e n) het gezamenlijk reisgoed; het veld-, krtjgs- of legertuig, met uitsluiting van de wapenen ; in het gemeene leven : gepeupel, slecht volk; —bagagewagen, pakwagen.
Bagárre, f. fr. (waarsch. van het oudd.
bágan, twisten, kijven ; bága, twist) geraas, getier, geweld, geschreeuw; ook het wagengedrang.
Bagatélle, f. fr. (ital. bagatella, verklw.
van bagata, kleinigheid) eene kleinigheid, nietigheid, vodderij, armzaligheid; ook Muz. een
klein gemakkelijk uit te voeren stuk.

Bagatino of bagattfno, m. it. eene
venetiaansche pasmunt, ongeveer = 1 cent.
Bagázo, m. sp. (fr. bagasse, begasse) hetgeen
overblijft van uitgeperste planten, inz. v. suikerriet.
Bagdalien, n. katoenen stof met bont
patroon, gelijkende op de Bagdad-shawls.
Bagijn, z. begijn.
Bagnette, f. fr. (spr. banjétt') Bot. eene
soort van tulp, die licht ontaardt.
Bagno, n. it. (spr. banjo; sp. bano, van
-

't lat. balneum) eig. bad; de slavengevangenis,
de slavenkerker in Turkijë, Tunis, enz., zoo geheeten, omdat in 't aanzienlijkst gebouw van
dier. aard in Constantinopel baden en watervergaárbakken waren aangelegd; ook de groote
gebouwen, gevangenissen of kazernen, die in de
fransche zeehavens de galeien vervangen hebben,
te Brest, Toulon, Rochefort, Lorient. (fr. bagne).
Bagnolette, f. fr. (spr. banjolétt') een voor
vrouwensluier, die het aangezicht slechts-malige
ten halve bedekte.

Bagnoleezen, m. pl. eene secte van Manicheërs der 8ste eeuw, ontstaan te B a g n o 1 s.
Bagpipe, f. eng. (spr. bèg-paip, v. bag,
zak, pipe, pijp) doedelzak.
Baguette, f. fr. (sp. bagétt' ; van 't mid.
lat. baculetta, verklw. van baculus, stok) een
dun stokje, roetje, gaard, spitsroede ; de laadstok ; ook de wichelroede.
Bahama–hout, allerheiligenhout, eene
soort van Brazilie -hout van de Bahama-eilanden (W. Indië) .
Bahar, m. een oostind. gewicht van 183
à 277 kilo.

Bahia, f. sp. en port. de baai, bocht ; ook
eene provincie en stad in Brazilië, en een vandaar komende fijne tabak.
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Balar of bahri, arab. zee, groot water
1). V. Bahr-el-Akaba, de golf aan het noord
-ostelijk
eind van de Roode zee.
Baidak, pl. Baidaki, russ. schepen met
ongemeen groote stuurroeren op den Dnieper,
Dniester en Bog; — baidáren, (russ. baidára) kleine booten der Tsjoeksjen in Siberië,
uit balein of licht hout vervaardigd en met hui
overtrokken.
-den
Baigneuse, f. fr. (spr. bè-njeuz' eig. ba
vrouw, v. baigner, baden) badmuts ; —-den
baignoir, m. (spr. bè-njoar) badplaats in eene
rivier ; — baignoire, f. (spr. bè-njoar') badkuip ; in den schouwburg : loges in 't parterre
wegens de zitplaatsen in badkuipvorm (van voren smal en achteren breed).
Baikalith, m. (uit het gr. verkeerd gevormd, voor baikalo-lith) Min. de baikalsteen,
eene groene, glinsterende talksteen aan het Bal
Rusland.
-kalmeirn
Bailli, m. fr., z. baljuw.
Bain—marie, f. fr. (spr. bèh') lat. bal
Chem. een vat met heet water-neumMari,
gevuld, waarin men een ander vat , ter uitdam
voorwerp plaats, een waterbad.-pingvae
Bairam, z. b e i r a m.
Baiser, m., pl. baisers, fr. (spr. bèzé)
eig. een kus ; een hol, met schuim gevuld suikergebakje ('t welk echter de Franschen onder
dien naam niet kennen, maar bij hen méringue
heet) ; — baisemain, fr. (spr. bèz-mèh) de
handkus, als huldiging eens vazals of als hof
nederige dienstbetuiging, plicht -plechtigd;
— baisement, n. (spr. bès-máá„;-plegin;
ital. baciamento) de voetkus (alleen van het kussen der pauselijke voeten gebezigd ; — baisotteeren (spr. bèz—) fr. (baisotter) gedurig
kussen, trekkebekken.
baisse, f. fr. (spr. bèss') het dalen, vallen,
inz. van de prijzen der effecten, enz. ; à la baisse
speeuleeren, op het vallen der effecten
handelsplannen maken ; — baissier, m. fr.
(spr. bèssjé) een geldhandelaar, die op het dalen
der effecten wacht en rekent; — baisseeren
(fr. baisser) nederlaten ; lager of dieper richten
(een stuk geschut) ; zinken, vallen.
Baiva, m. naam van een god des lichts
en der warmte bij de Laplanders.
Bajadeeren, pl. van het portug. woord
bailadéira, danseres) indische danseressen en zangeressen, die te gelijk veile meisjes zijn, en door
de Indiërs ddvadassis of devallialen (d. i.
dienaressen of slavinnen der goden) genoemd
worden, en van welke er bij eiken tempel 8
tot 12 aangesteld zijn.
Bajazzo of pajazzo, m. (v. ital. Baja,
grap, bajaccia, flauwe grap, pots, of wel verb.
uit het it. pagliaccio, d. i. eig. stroo, stroozak,
wegens zijn wijd, plomp gewaad, dat in vroeger tijd zoo volmaakt op eenen zak geleek, dat
men hem zelven eenen zak noemde = fr. paillasse, stroozak; potsenmaker) een hansworst, grap
bij de napolitaansche volkskluchten, bij-penmakr
de goochelaars, koordedansers, kwakzalvers, enz.
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Bajóeeo, m., pl. bajoeehi, it eene kleine
pauselijke kopermunt, waarvan er tien een paola
deden, = ongeveer 2) cent.
Bajoire, f. fr. (spr. bazjodr' ; verbasterd
uit baisoire, van baiser, kussen), eene munt met
twee dicht achter elkander staande koppen, zoodat zij elkaar bijna bedekken.
Bajonet of bajonnet, f. fr. (baïonnette}
geweerdolk, het driekantig staal, waarmede de
geweerloop van boven wordt voorzien, in 1670.
te Bayonne uitgevonden.
Bakhsjisch, n. perz. (batch-schisch, geschenk, v. bakhsch, geluk, spr. kh =ch) geschenk,
inz. aan bedienden, fooi in het Oosten.
Bakka, f. Bot. eene hennepsoort, die men
in Indië bij wijze van tabak rookt.
baksen, Mar. het geschut met handspaken, omzetten of verschuiven ; de goederen, enz.
van de eene plaats naar de andere zeulen.
Bal, n. (fr. bal, it ballo, van het mid. lat_
ballire, ital. ballare, sp. bailar, oudfr. bailer,.
dansen ; van 't gr. ballein, werpen of pállein,
springen) een dansfeest, dansfeest, dansgezelschap;
bal en masque (spr. —arc mask') of bal masqué'
(spr. —maské) een momdans, verkleedingsdans,
maskerade-dans; bal paré, een pronkbal, pracht
— ballade, f. fr. (ital. balláta) eig. een-bal,
danslied, dansgezang ; een avontuurlijk voorval
in den vorm van een lied bewerkt en eertijds
al dansend voorgedragen ; — balladinen, f.
pl. Aziatische tempeldienaressen, een soort van
hi e r o d u l e n (z. aid.), welke zich tegen betaling prijsgaven aan de bezoekers des tempels
(vgl. bajadeeren en baladine); — bal
m. ital. dansmeesters, kunstdansers;.
-lerino,
— ballerina, kunstdanseres; — ballet, n._
(it. ballétto) een tooneeldans, schouwspeldans,
die door stomme gebaren menschelijke aandoeningen en hartstochten tracht weer te geven;
— balletdanser, tooneel-, schouwburgdanser; — balletmeester, bestuurder van den
tooneeldans; — ballet—pantomime, ballet,
waarbij niet gezongen of gesproken wordt ; —
ballisme, n. gr., eig. het dansen ; Med. een
krampachtig, stuiptrekkend rondspringen of dansen, St. Veits- of Vitus -dans, (z. aid.).
Baladin, m. fr. (spr. —dèrc) een tooneeldanser, balletdanser, ook potsenmaker; — ba
f. tooneeldanseres, balletdanseres; —
-ladine,
baladinage, f. (spr. na-zj') flauwe grap, pots.
balaena, f. lat. de walvisch ; — balaenoptëra,
pl. lat.-gr., eene soort van walvisschen met
slechts éene rugvin.
Balafré, m. fr. (van Bala fre, eene schram
in 't aangezicht, of het daarvan blijvend litteeken) een geschramde, in 't aangezicht gelitteekende.
Balagán, m. pl. Balagany ; russ. (v.
perz. Báláchánè, bovenkamer, v. bala, hoog en
chaneh, huiskamer) houten stellage, kermistent
of -spel, barak, inz. russ. kermisspel; — ba
-lagne,op
palen gebouwde zomerwoningen
der Kamschadalen.
Balais, fr. (spr. bale), ook ballas, m.
,

BALALAIKA

BALL AST

H55

een bleeke of rozeroode robijn, dus geheeten
naar de oostind. streek B a 1 a s i a, waar hij het
eerst werd gevonden.
Balalaika, f. russ. (van tataarschen oor
-sprong)etwfdisareh,nz.
door de rondzwervende heidens of g i t a nos
(zigeuners) bespeeld.
Balam, m. eene herberging, vertoefplaats,
voor reizigers in het morgenland of het oosten.
Balans, f. (fr. balance, it. bilancia v. 't
lat. bilanx, twee weegschalen hebbende) het
evenwicht of de evenaar, de weegschalen, elk
werktuig, dat bestemd is om 't gewicht der lichamen te bepalen ; Mar. de opgave der schippers van de door hen geladen goederen ; Kmt.
de staat, dien een koopman opmaakt van ontvang en uitgave, van debet en credit, de slotrekening, afsluiting der rekeningen of handelsboeken (bij de Franscben ook b i l a n, bij de
Duitschers b i 1 a n z) ; -- balance, m. de danspas, waarbij het lichaam van den eenen voet
op den anderen zich op de maat in evenwicht
houdt; — balancement, n. (spr. balans' mán) de zweving, slingering, het houden van
't evenwicht; Muz. de trilling; — balanceeren (fr. balancer), het evenwicht houden, opwegen, opgaan, sluiten van posten en sommen
eener rekening; ook besluiteloos zijn, wankelen,
twijfelachtig, onzeker, bedenkelijk wegens eene
zaak zijn ; Piet. de voorwerpen evenredig verdeden, ordenen, schikken ; Kmt. eene rekening
afsluiten; — balanceer–machine, een
werktuig om het water uit de diepte op te brengen ; — balanceerstok, de stok, waarmede
de koordedansers hun evenwicht op de koord
behouden ; — balancier, m. (spr. balansjé),
de evenwichtsbalk, de pompzwengel aan een
stoomwerktuig.
Balandína, f. een uit kwik en ijzer ver
kunststeen.
-vardigeho
Balanus, m., pi. balanen, gr. (balános, eikel) zeepokken, zeeëikels, eene soort van
schaaldieren, die zich aan de klippen, aan de
kiel der schepen of aan het paalwerk der dijken
hechten ; — balaniet, m. een zeeëikelsteen,
een versteende zeeëikel ; — balanitis, f. Med.
eikelontsteking, ontsteking van het roedehoofd;
— balanoblennorrheea, f. Med. eikelvloed ; -- balanoïdiseh, eikelvormig; —
balanophaag, m. een eikeleter.
Balasor, n. eene indische, uit boomschors
vervaardigde stof ; schorsdoek.
Balata, f. op gutta-percha gelijkende stof
uit het melksap van Sapota Miclleri in Guyana
gewonnen.
Balátro, m. lat., pi. balatrónen, schuim
potsenmakers.
-lopers,
Balbus, m. lat. de stotteraar, stamelaar
(bijnaam van verscheiden beroemde Romeinen).
balbutiëeren (spr. ti=tsi), lat. (balbutire)
stamelen, stotteren ; verward spreken ; — bal
f. nw.lat. Med. het stamelen, stotteren.-buties,
Balcon, n. (spr. balkón) fr. (ital. balco,
balcone, mid.lat. balco, misschien eer van perz.
;

Báláchánè, bovenkamer of hoog huis, dan van
't oudd. balcho, oudnoordsch balko, balk of ital.
palco, houtwerk, stellage) het uitstek, de buitentred vóor aan de gevel van een huis doorgaans
door zuilen of door consoles gedragen ; de eerste
galerij in de schouwburgen ; open of overdekte
galerij aan het achtergedeelte van groote schepen.
Baldachein, Baldakijn, m. (ital. bal
mid. lat. baldachinus, baldechinus, van-dachino,
de stad B a 1 d a eb, d. i. Bagdad in Azië ; daarom
oorspr. eene aldaar met goud doorwerkte stof)
een draaghemel, troon-, prachthemel.
Balder of Baldur, m. noord. Myth.
O d i n s en F r i g g a' s zoon, de god der zon,
de schoonste, zachtaardigste en wijsste der goden, de noordsche Apollo ; bij was de derde van
de 13 a s e n (z. a.).
Baldóber of Baldower, m. joodsch (v.
hebr. baal, heer en dabar, woord) eig. heer des
woords, een arglistig, bedrieglijk mensch, die
zoekt te overreden, zwendelaar; in de dieventaal: diegene welke gelegenheden om te stelen
opspoort.
Balduïnus, z. boudewijn.
Baldus, mansn.: de stoute, de vermetele,
de woeste; bij ons wordt deze naam, bij wijze
van euphemisme, meest S e b a 1 d u s geschreven.
Bale–balé, sail. bank, zit- of ligplaats
(doorgaans van bamboe) ; zitplaats voor bijzondere gelegenheden, paviljoen, galerij.
Balein, n. (fr. baleine = lat. balaena, wal
-visch)ben.
Baléster, ook balléster, m. (midd. lat.
balestrum en balestra en balestarius arcus, ital.
balestra van 't lat. ballista, werp- of slingermachine) oorspr. een slinger ; een ijzeren handboog, voormalig werptuig, waarmede ook kogels werden voortgestuwd; — balestarlus,
balistarius, m. een handboogschutter; vgl.
ba1listar1us.
Balije, f. uit het mid. lat. ballis, ballivia,
en dit van bajulus, drager, vgl. b a 1 j u w), een
riddergebied, district eener orde z. c o m m e n d a.
Baline, f. fr. grof wollen pakdoek.
Balista, z. b a 11 i s t a; — baiistarius,
z. ond. balester.
Baljuw, m. verbasterde spelling en uitspraak van 't fr. bailli (sr. balji, van 't mid.
lat. baj ulus ; bajuldire, dragen, besturen, leiden,
regeeren) rechters, door de fr. graven en hertogen, en later ook door de boll. graven in
hunne leenen aangesteld; — baljuwschap,
n. (fr. bailliage) het ambt, het gebied van eenen
baljuw.
Ballade, z. ond. b al.
Ballanchisme, n. (spr. ch=sj) het wijs
erfzonde gegronde wijsgeerigstelsel-tiekopd
van Ballanche (gest. 1847).
Ballas, z. balais,
Ballast, m. waarsch. van Ceitischen oorsprong van bal, iersch beal, zand, en laad, lad,
last, lading) de scheepsbezwaring, onderlast van
een schip, zand, steenen, blokken ijzer, enz.,
die de schepen, welke Beene toereikende lading
;
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hebben, ter bewaring van het evenwicht en den
vereischten diepgang innemen ; oneig. overlast,
hinderlijk voorwerp ; slecht geld; — ballastschuitjes, langwerpig vierkante blokken ijzer
van omtrent 60 kilo zwaar, ter ballasting van
de schepen.
Ballei, f. z. balije.
Ballester, z. balester; — ballet, enz.,
z. ond. bal.
balhorniseeren, hoogd. (balihornisiren
of verballhornisiren) in schijn verbeteren, doch
inderdaad slechter maken, gelijk Johann B allhorn, een boekdrukker te Lubeck in de 16de
eeuw, zulks deed met een door hem gedrukt
ABboek, 't welk hij meende te verbeteren, door
den tot dusverre gespoorden haan op de laatste
bladzijde in een ongespoorden te veranderen,
en een paar eieren naast hem te leggen.
Baljaren, het dansen der negers in Suriname.
Ballisme, z. ond. b al.
Ballista, of baliste, f. lat. (v. h. gr.
bállein, werpen) een slinger- of werptuig, eene
belegeringsmachine bij de oude Romeinen, waarmede groote steenen, enz. met geweld voortgeslingerd werden ; — ballistarius, m. een
soldaat, die genoemd werptuig bestuurde ; men
onderscheidde hen in ntanubalistarii, arrobalistarii en arcubalistarii — ballistiek, f. gr.
de kunst van het werpgeschut; ook: de werpleer, werpkunde, leer van de baan, welke de
geworpen voorwerpen in de lucht beschrijven;
— ballistische slinger, m. een werktuig
om de snelheid van afgeschoten kanonkogels
te meten ; — ballistisch probleem, het
vraagstuk om de baan van geworpen lichamen
in een weerstandbiedend midden (de lucht) te
bepalen.
Ballo, n. it. een bal (z. a.) ; een muziekstuk tevens voor dans gezet.
Ballon, m. fr. (spr. balón ; vergrooting van
belle, bal, kogel) hol rond lichaam, holle speelbal; inz. een tot opstijgen bestemde luchtbol
z. a ë r o s t a a t; een tamelijk groot kogelvormig
vat om zuren te verzenden, om sodawater te
maken, enz. ; ook ronde lantaren, ronde lamp;
ballon d' essai (spr. dès-sè), proefballon, kleine
luchtballon om de windrichting waar te nemen;
fig. een courantartikel dat er op berekend is
om de stemming van het publiek uit te vorschen.
Ballot, m. fr. (spr. baló) eene baal koopwaren, een groot pak (= 21 of 12 riem papier) .
Ballotade, f. fr. een zekere luchtsprong
van een tusschen twee palen bevestigd paard,
waarbij het de vier pooten in de lucht werpt.
Ballóte, f. (nw. lat. ballóta, L.) Bot. de
zwarte maluwe, de stinknetel, eene gemeene
plant (Marrubium foetidum).
Ballótte, f. fr. eig. kogeltje (van balie,
kogel, bal), inz. z. v. a. balloteerballetje,
het stemballetje, kiesballetje ; -- ballotage
(spr. —tá-zj'), of balloteering, stemming
of verkiezing bij meerderheid van stemmen, uit;
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gebracht door balletjes, of door witte en zwarte
boonen, besloten briefjes, enz. ; — in Engeland:
geheime stemming (met briefjes) voor de leden
van het lagerhuis, ingevoerd in 1872 ; — bal
met balletjes, boontjes, briefjes, enz.-lotern,
stemmen, verkiezen.
balnéum, n. lat. een bad, pl. balnéa ; — bal
een zandbad ; b. cinéris, een asch--néumare,
bad; b. coendsum, slijkbad; b. laconicum, een
zweetbad; b. Mariae, een waterbad (z. bainmarie); b. vapuris, een damp- of stoombad;
— balneographie, f. lat.-gr. de badbeschrjving; — balneográphisch, adj. badbeschrijvend; — balneologie, f. lat.-gr. de
badbereidingskunst, de aanwijzing om kunstbaden te bereiden en aan te wenden; — ook de
kunst om baden te bouwen en in te richten;
— balneotechniek, f. lat.-gr. de kunst
om baden te bereiden, aanwijzing om kunstbaden te bereiden en te gebruiken ; ook : de kunst
om baden te bouwen en in te richten ; — balneotherapie, f. lat.-gr. geneeskundige behandeling door baden.
Balnot, m. fr. (spr. —nó) eene soort van
bourgonje-wijn.
Balonne, f. gr. danspas, op den been,
inz. in de vierde positie uitgevoerd.
Balotte, f. fr. danspas, waarbij men eerst
op het eene, dan op het andere been springt.
.Balourd, fr. (van onzekere afleiding) m.
botterik, lummel (staande rol of masker van 't
ital. tooneel) ; — balourdíse, f. fr. (spr.
—diez') de lompheid, onbeschaafdheid.
Balse, f. (sp. en port. balsa) eene soort van
groote vlotten der Z. Amerikanen ; ook kleine
vaartuigen van zeehondevellen of van biezen
aan de westelijke kusten van Z. Amerika.
Balsem, m. (lat. balsumum, gr. bálsamon,
uit het arab. balasdn) het welriekende, dik vloeibare sap, dat sommige harsboomen uitzweeten
of door openingen in de schors laten uitvloeien,
of dat door verhitting in warm water uit hun
hout wordt afgescheiden ; eene der beste soorten is de M e k k a b a l s e m; er zijn echter ook
kunstbalsems ; oneig. troost, verzachting ; balsámum anodynum, pijnstillende balsem ; b. cordiiile,
hartsterkende balsem; b. hystericum, moederbalsem ; b. magi cum, tooverbalsem ; b. ophthalmicum, oogbalsem ; b. serum, echte of Mekkabalsem ; — balsameeren, welriekend zalven,
balsemen en daardoor voor bederf behoeden ; —
balsamiek, adj. balsemachtig, welriekend;
— balsamiea, n. pl. balsemachtige middelen ; — balsamine, f. fr. (nw. lat. balsamina) het springkruid, eene plantenfamilie, zoo
geheeten, omdat eene soort daarvan tot een
w o n d b al s e m werd gebruikt ; eene plant, die
tot de familie der geraniaceën behoort ; de tui nb a 1 s a m i n e (Balsamina hortensis of Impatiens
balsamina) is eene van de schoonste planten
onzer tuinen, met reukelooze bloesems ; terwijl
b o s c h b a l s a m i n e (Impatiens noli me tangre) scherp en gevaarlijk is, hoewel men hare
bladeren, als spinazie bereid, eet.
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Baltházar, heb. mansn.: voorstander van
bet krijgswezen, kr igsraad.
Baltische zee, (nw. lat. mare balticum,
van het lat. baltëus, oudn. belti, zw. balt, deen.
biilte, belte, gordel, gelijk de zeeëngten genoemd
worden, die de eilanden omgeven, b. v. de
groote en kleine Belt), de Oostzee.
Balustrade, f. fr. (van balustre, leuningzuiltje, en dit van het gr. balaustion, provenc.
en sp. balaustia, balanstra, it. balaustra, bloesem van den granaatboom, wegens de overeenkomst in vorm met die zuiltjes) eene op kleine
kolommen of stijlen rustende borstleuning, hek
— balustreeren, met-werk,stal;
hekwerk omgeven.
Bambalio, m. lat. naam (van 't gr. bambálein, .stamelen) een onverstaanbaar sprekende,
een, stamelaar, iemand die lispelt, brouwt, brijt;
— een botterik. .
Bambino of Bamboccino, m. it. (spr.
7 bótsjio) of bamboche, f. fr. (spr. banbósj' ;
van 't ital. bambino, fr. bambin, kindje, zuigeling) een kort, dik, ineengedrongen mensch,
dwerg ; eene draad of ledepop ; inz. B a m b i n o
een als wonderdadig beschouwd wassenbeeld,
Christus als bakerkind voorstellende, in de kerk
Ara Coeli op het kapitool te Rome ; — bambocciaden, it. (spr. —botsjiáden) of bambochades, fr. (spr. banbo-sjaad') pl. onnatuurlijke schilderijen, wonderlijke afbeeldingen
van menschengestalten; laag-grappige voorstellingen van dorpskroegen, jaarmarkten, boerendansen, enz. (naar den nederl. schilder P 1 e t er
v a n d e r L a a r zoo geheeten (die om zijne
wanstalligheid een b a m b o e o i o werd genoemd);
— bamboeheeren, fr. zich aan grove uit
overgeven, zwieren, rinkelrooien. -spatinge
Banboek, m. (fr. bambóuc) Bot. een boom
van Nigritië, die eene vetstof levert, b a m b o e kb o t e r genoemd.
Bamboes, m. (maleisch bambd, vandaar
het eng. bamboo) het bamboesriet, een rietgewas in 0. Indië, dat somtijds wel 20 meters
hoog en 6 decimeters dik is, en in zeer vele
behoeften van de inwoners der warme landen
voorziet (Bambusa arundinacea) — bamboo,
eng. (spr. oo =oe) riet- of strookleurig geverfd
aardewerk zonder glazuur in Eng.-Indië; —
bamboche, f fr. (spr. ch=sj) een aflegger
of spruit van het bamboes als wandelstokje, rottinkje ; — bamboesiet, n. (spr. s=z) ver
-stendbamori.
Bamy, m. russ. korte kroningsmantel der
Czaren.
Ban, m. slay. (serv. ban, pool en russ. pan,
heer; mid. lat. bannus, pl. banní),1) slavonisch
heer, eene oude rijkswaardigheid in Hongarije,
Dalmatië, enz., overeenkomende met de duitsche
markgraven; — het landschap, waarover zulk
een ban of (met lat. uitgang) banus of landvoogd is aangesteld, heet banaat; thans draagt
die laatste naam inzonderheid het b a n a a t v a n
T e m e s w a r, eene landstreek in Hongarije, aan
gene zijde der Theiss.
-

;
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Ban, m. mid. lat. bannum, (z. ald.) 1) het
rechtsgebied (jurisdictie) van eene stad of een
dorp ; — 2) de lichting van manschappen voor
de schutterijen, landweer, landstorm en meer
buitengewone wapeningen ; — 3) de uitsluiting
van een mensch van ergerlijke levenswijze of
van eenen ketter uit de chr. kerkgemeenschap
(z. excommunicatie); — 4) het vonnis, dat
in de middeleeuwen door den keizer en het rijk
werd uitgesproken tegen degenen, die zich aan
majesteitsschennis of het verbreken van den landvrede hadden schuldig gemaakt, welk vonnis
rijksban of rjksacht werd geheeten.
banaal, fr. (van ban = midd. lat. bannwin
z. ald.) onder een ban (z. le art.) staande:
banale regeering in Dalmatië; — aan dwang
onderworpen, dwangmatig, banheerlijk; voor ieder
gereed, veil, gemeen, plat, b. v. een banaalgetuige, een banale borg, iemand, die
met zijne getuigenis, zijne borgtocht voor ieder
klaar staat; een banaal hart of minnaar,
een allemeisjesvriend ; — banale phrases,
te vaak gebruikte, afgesleten, afgezaagde zegswijzen; — banaliteit, f. (fr. banalitd) rechtsban, dwanggerechtigheid; gemeenheid, platheid.
Banaan, f. (fr. banane, sp. banana) de
paradijsvijg, adamsvijg, pisangvrucht, de vrucht
van den banaan -pisangboom (Musa paradisiaca) der 0. en W. Indiën, geroemd om
haren voortreffelijken geur en smaak ; z. p is a n g.
Banaat, z. ban.
Banagiun, z. b a n n u m.
Banausie, f. gr. (banausia, gemeen handwerk, van bánausos, eig. bij eenen oven werkend) handwerkmatige behandeling van eene
kunst of wetenschap, geestelooze arbeid als een
loondienaar (zonder liefde voor een hooger doel)
zooals b. v. bij artsen ; ook de daarmede gepaard gaande lage en baatzuchtige gezindheid;
— banausisch, adj. handwerkmatig; geldzuchtig ; bekrompen, laag van denkwijze.
Banchieri, it. (spr. bankiéri) z. 1 a z a r o n i.
Banco, m. it., of bank, f. (fr. barque,
f., oorspr. duitsch bank, de betaaltafel des wisselaars) Kmt. de muntvoet, waarnaar het geld
bij de b ank (z. a.) berekend wordt en die
doorgaans hooger is dan die van het c o u r a n t e
geld ; — banco intacceeren, it. (van intaccare, eig. insnijden, kerven) meer in banco
op zich laten schrijven, dan men te vorderen
heeft; — banco — conto, n. het boek, dat
een koopman tot afrekening met eene bank houdt;
— banco —geld, bankgeld in tegenoverst. van
kasgeld ; zwaar, wichthoudend geld, zooals het
In de bank wordt aangenomen; z. verder bank.
Bandage, f. fr. (spr. bandá-zj' ; van bande
= band) het chirurgisch verband, windsel, de
breukband; — bandageeren (spr. —zjeeren)
een verband aanleggen; — bandagist, m.
(sp. —zjist, fr. bandágiste) een breukbandenmaker ; een breukverbinder, breukmeester.
Bandal, n. (eng. handle, iersch bannlamh,
v. bane, eene maat, en larch, hand, arm) eene
lersche maat, = 2 eng. voeten of 0,61 ned. el.
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Bandanas, f. pl. roode doeken met witte
teekeningen, die in Indië vervaardigd worden
en die de engelschen tegenwoordig weten na
te bootsen.
Bande, f. fr. (oorspr. duitsch van binden)
een tot kwade oogmerken verbonden gezelschap,
b. v. roovers, eene bende; de rand of band
van een biljart ; de zijde van een schip ; stuk
behangsel, zoo lang als de kamer boog is ; in
de wapenkunde : rechtsche schuinbalk; goudgewicht van ongeveer 2 ons (in Guyana) ; — bandelíér, m. of fr. bandoulière, f. (spr.
bauidoeljer') schouderriem, draagband, hangriem,
riem, ook de sabelkoppel, de patroontaschkoppel der soldaten; — bandalótten, f. p1.
oorhangers; -- bandeeren (fr. bander), ver
wond) ; spannen (eenen boog) ; in-binde(
spanning komen of zijn.
Bande noire, f. fr. (zwarte bende) gedurende de Fransche revolutie geheim gezelschap van speculanten, die landgoederen, kas
kloosters, enz. opkochten en met van--teln,
dalisme plunderden om ze daarna verbrokkeld
te verkoopen ; thans : gezelschap van uitdragers,
die samen afspreken om bij aucties alles goedkoop op te koopen.
Bandéra, f. muziekinstrument der Afrikaansche negers (met geitevellen bespannen kokosnootschalen).
Banderle, f. (van het mid. lat. banderium, banier, vaan) een vaandel, vendel; inz. de
rijdende dienstmannen, waarmede vroeger hongaarsche prelaten en magnaten te velde trokken en bij de rijksdagen verschenen ; -- banderilla, f. sp. (spr. —rielja; verklw. van
bandera, vaan) een vaantje, inz. de met een
vaantje voorziene werpspies, die bij de stierengevechten naar de stieren wordt geworpen; —
banderilléro, m. (spr. ll=lj) de met zulk
eene werpspies werkende stierenbevechter; —
banderole, f. fr. (spr. baderol') de scheepswimpel, liet mastvaantje; de ruitervaan, lansvaan; trompetkwast, het trompetsnoer; de windwijzer; vandaar ook een zeer veranderlijk mensch,
een, die met alle winden waait; Kmt. lijstje,
met de prijzen eener waar; strook, kruisband
bij postverzendingen; met het douane-stempel
voorziene papierstrook om sigarenkisten in Rus
(vandaar geb anderoleerde sigaren =-land
sigaren waarvan de rechten betaald zijn).
Bandiet, m. it. (bandito, van bandire, uit
bet land bannen = bando, mid. lat. bannum,
z. a.) een gebannene ; een landlooper, vagebond,
inz. straatroover, sluipmoordenaar ; — bandítisch, adj. verraderlijk, op sluipmoordenaars
wijze
Bandjer, Banjer, m. mal en jay. (bandjir) stortvloed, overstrooming, watervloed (ten
gevolge van regen).
Bandmannen, pl. (eng. Ribbon Society,
spr. ribbun sosaïti) Iersche geheime bond der
niet-bezittende klasse tegen de bezitters.
Bandóla, f. sp. (bandola, bandurria, pandurria, z. m a n d o ii n e) een luitvormig muziek-
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instrument met 4 tot 10 snaren, inz. in Mexico
en N. Amerika, eene p a n d o r e of m a n d o r e.
Bandoulière,z.b a n d e l i e r ond. bande.
Bandoline, f. haarzalf uit dragant-gom
om het haar glad en glimmend te maken
Bang, f. perz. bedwelmende zelfstandigheid
z. v. a. hasjisch.
Bangea, z. canarieboom.
Bangue, f. fr. of Bangi, m. (v. sp.
bangue, bange, v. sanskar. bhangga, hennep) eene
indische hennepsoort, die van Perzië tot Java
groeit, sterk riekt als tabak en eene bedwelmende kracht heeft.
Banian, m., pl. Banianen, de tot de
handelskaste behoorende Indiërs, die aan de zielsverbuizing gelooven en deswegen geen vleesch
eten ; inz. een onderhandelaar en tolk, die tot
de handelskaste der Indiërs behoort. Zij zijn
onder de Islamieten wat de Joden onder de
Christenen zijn, en men zegt in Indië van iemand,
die bij een koop te grof vraagt : 't Is een Banian, zooals wij zeggen : 't is een Jood.
Banian–day, m. eng. (spr. bénjendee) op
de engelsche schepen de vastendag, waarop geen
vleesch geschaft wordt (zooals maandag, woensdag en vrijdag).
Banianen– boom, m. de ind. vijgeboom
(Ficus indica) welks takken tot op den grond
neerhangen, daar wortel vatten en nieuwe stammen vormen, die weder andere takken en stam
voortbrengen, enz., zoodat een zoodanige-men
boom een klein bosch van 1600 schreden in
omtrek kan vormen. De b a n i a n e n (z. b an i a n) kiezen er hun verblijf onder en richten
er pagoden en karavanserais op : vandaar de
naam; — barlans, pi. chineesche en oostindische slaaprokken of kamerjaponnen van gewatteerde zijde.
Banier, z. bannier.
Banjer, of Banjir, z. bandjer.
Banjos, m. pl. overheidspersonen in Japan.
Bank, f. eene inrichting tot verlevendiging
van het geldverkeer, waardoor de vereffening
van credit en debet gemakkelijk gemaakt, het
aftellen en wegen der muntspeciën vermeden
en eene vaste evenredigheid tusschen de munten kan teweeg gebracht worden ; de oudste is
die van Venetië, en onder de thans bestaande
zijn de voornaamste : die van Londen, van Amsterdam, van Hamburg, van Berlijn, van Napels, van Stokholm, van Oostenrijk; — b a n kh o u d e n, geld- en wisselzaken in het groot
drijven; ook eene speelbank tot kansspelen ophouden; — de bank doen springen, met
een enkelen zet al het geld winnen, dat de
houder eener speelbank (of hij, die de kaarten
afneemt) voor zich heeft; — bankactiën,
bewijsstukken van het aandeel, dat iemand in
eene handelsbank heeft; — bankactionair,
bankactionist, m. de houder van zulke
stukken; — bankagént, een wisselmakelaar; — bankagio, n. it. (spr. —d-dzjio) het
bankopgeld, de meerdere waarde van bankgeld
boven kasgeld; — bank–assignatiën, pl
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aanwijzingen op eene bank, of van de bank op
(iemand tot uitbetaling eener zekere som ; russisch papierengeld; — bankboek, z. b an coconto;—bankgeld, z. banco- geld;bankier, m. (fr. banquier; it banchiere; sp.
banquero) een wisselaar, wisselkoopman, geldhandelaar, wiens bedrijf voornamelijk in geldwisseling en In handel met effecten bestaat;
ook de bankhouder bij kansspelen ; — banknoten, bankbiljétten, bankbrieven of
aanwijzingen, door eene bank uitgegeven, die
van de eene hand in de andere gaan en in
plaats van gereed geld dienen ; — bankva
valoeta, en vgl. valuta) bank-luta,i.(spr
geld als louter verdichte (gefingeerde) rekenmunt.
Banket, z. banquet.
Bankier, z. ond. bank.
Bankist, fr. banquiste (spr. ban'kiest')
-een kwakzalver.
Bankroet, n. (fr. banqueroute, it. banco
ro-tto ; vgl. banco) de bankbreuk, het staken
der betalingen en handelsverrichtingen van een
koopman of handelshuis, wegens een (wezenlijk
of geveinsd) onvermogen om zijne schulden te
betalen; banqueroute maken, bankroet
-g a a n, bankroeteeren, op zoodanige wijze
•ophouden met betalen; — bankroetier, (fr.
banqueroutier) hij, die zich buiten staat bevindt of verklaart om zijne schulden te betalen,
een bankbreukige, niet zelden een opzettelijk
bedrieger.
Banlieue, f. fr. grondgebied, jurisdictie
eener stad, stadsgrond.

n. de molendwang, molenban ; — bannisseMent, m. fr. (spr. —ni -s'mán) de verban-

Bannaat, z. ond. b a n.
Banneret, m. fr. (van bannière, banier)
'voormaals een ridder, die van den koning ver
kreeg om onder zijne bannier ge--lofbev
wapende manschappen te verzamelen ; zoo ook
kreeg in Duitschland een ridder, die genoegzaam
vermogen bezat om ten minste tien gewapende
,mannen tegen den vijand aan te voeren, een
,bannier, en men noemde hem dan b a n n e r'h e e r, waarvan wij b a a n d e r h e e r, d. i. bann i e r h e e r gemaakt hebben.
Bannier, banier, f. duitsch p a n i e r (het
naast van het fr. bannière, it. bandiera, mid.
lat. bande)a, baneraa, en dit van het duitsche
band, d. i. fladderend lint als vaan) algemeene
benaming der vaandels, standaards en andere
veldteekens, onder welke het krijgsvolk zich
schaart ; de vaan van een bannerheer of oud
ridder, die tien goed gewapende sol -duitschen
te veld kon brengen; vgl. b a n n e r e t. -daten
bannum, n. mid. lat. (oorspr. duitsch van
bannan, b a n n e n, d. i. openlijk afkondigen, ontbieden, dagvaarden, vgl. a b a n d o n) de ban,
d. i. het gebod, opontbod (h e i r b a n) ; de in.sluiting binnen bepaalde grenzen, strafdwang
. 4bl o e d b an) inz. de kerkelijke uitsluiting van
de godsdienst- of kerkgemeenschap, de k e r kb a n, banbliksem ; — bannitus, m. Jur. een
gebannene, een uit het land verdrevene; bannum of bannarium cerevisice, bierdwang; —

Banus, z. ond. b an.
Baobab, m. de apenbroodboom, een ont-

-

-

-

,

ning, de verdrijving uit het land ; — z. ban

(2e art.)

Banquet, m. fr. (spr. baycké) of banket,
n. (ital. banchétto, van het fr. bant, banque, it.
banco, en dit van het duitsche bank, lange min
of meer hooge zetel ; waarbij echter ook vergeleken mag worden het oudd. banken, verlustigen, banekie, verlustiging) een groot, prachtig
gastmaal; vrijmetselaars-maaltijd in de loge;
groot gastmaal met een politiek doel ; bank e t,
ook een suikergebak ; — banquetteeren,
banketteeren, smullen, brassen, slempen;
een groot feestmaal houden.
Banquette, f. fr. (spr. bai kétt' ; verkiw.

van bant, banque, bank) Mil. de trap of gang
achter eene borstwering; aardverhooging aan
de binnenzijde des wals; ook een aangehoogd
voetpad langs eenen rijweg; eene lange wandbank in schouwburgzalen ; bank boven op een
diligence of postwagen, thans i m p é r i a 1 e; bij
wedrennen : banquette irlandaise, zekere hindernis om in twee tempo's over te springen (bij
de steeple-chase) .
Banquier, z. bankier, ond. bank.
Bantagan of k a h a u, m. de langneuzige
aap óp de Soenda- eilanden.
Banteng, Banting, m. mal. wild rund

(Bos banteng).

Banu (spr. u =oe), pl. bani, roemanische
munt van 100 op 1 leu (= frank), dus gelijk
staande met de fr. centime.
zaglijk dikke boom met verfrisschende vruchten in Afrika, Amerika en Australië. Omtrent
dezen boom heeft Adanson vele bijzonderheden
medegedeeld, waarom hij ook a d a n s o n i a (z.
ald.) genoemd is.
Baphomet, m. (waarsch. verbasterd uit
M u h a m m e d) het beeld of onbekende hoofd,
dat de tempeliers, naar men zegt aangebeden

-

hebben.

-

baptiseeren (fr. baptiser; van 't gr. baptidzein, dikwijls indoopen) doopen; — bap-

-

,

bbannar um molendini of bannum molendarium,

tisma, n. gr. de doop ; — Baptist, m.
(lat. baptista, gr. baptistes) mansn.: de dooper,

doopende ; — baptisten, pl. doopsgezinden,
eene christensecte, die den kinderdoop verwerpt
en alleen volwassenen door den doop in hunne
gemeenschap opnemen ; — baptisterium,
n. lat. (van 't gr. baptistérion, eig. badplaats)
de badkuip ; de doopplaats, inz. sedert de Ode
eeuw de naam van ronde kerkelijke gebouwen,
naast de hoofdkerk waarin de doopplechtigheid
werd voltrokken, doopkerk.
Baquet, n. fr. (spr. bakè) een kuipje, tobbetje; bij magnetiseurs het vat, waardoor de
magnetische vloeistof wordt geleid ; plantenbak,

zaadkist ; de etskast der kopergraveurs.
Bar., afkorting van baron, baronie; —
Bar. of Bart. ook Bt. (eng.) z. v. a. b a.
ronet.
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Bar, m. fr. (van 't gr. barbs, zwaar) naam,
dien men bij de schepping van 't metrieke stelsel in 1794 aan 1000 kilo gaf ; — op de kust
van Coromandel een gewicht van 280 pond markgewicht.
Bar, f. eng. buffet waar dranken en ver
te verkrijgen zijn.
-versching
Barabisten, pl. geheim genootschap in
Napels tegen de regeering, in 1823 ontdekt en
opgeheven.
Barák, f. (fr. baraque, it. baracca, sp. barraca, visschershut, van 't roman. barra, fr. barre,
z. ald.) eene veld- of legerhut, soldatenhut; ook
een slecht huis, krot, nest ; — barakeeren (fr. baraquer) zulke veldhutten bouwen,
of er in wonen.
Baral, m. wijnmaat te Montpellier = v
muid = 253 liter; als oliemaat = 37,2924 liter.
Barallotten, m. pl. eene secte te Bologna, die in gemeenschap van goederen, vrouwen en kinderen leefde.
Barángen of baranken, pl. (poolsch
baranki, pl. van baranek, lam, verkiw. van Ba
ram, russ. baron) vellen van ongeboren-ran,
of pasgeboren lammeren, met korte kroeze wol,
die uit Polen, de Krim, Bucharijë en Perzië
komen en zeer gezocht zijn.
Baraquille, f. fr. (spr. barakiélj' een gebak met patrijzen, hoenders en dgl. gevuld, eene
patrijzenpastei.
Barat, m. turk. (= berat) een vrijbrief, dien
de sultan den patriarch of den bisschoppen tot
uitoefening hunner bediening geeft, en ook, door
bemiddeling van vreemde gezanten, ter bescherming van christenen en kooplieden van hun
volk uitreikt ; — barataire, m. turk. fr.
houden van een zoodanigen brief.
Barathron, n. gr. een afgrond In Attika,
waarin men de misdadigers wierp ; een hol vol
doodelijke lucht.
Barathrometer, n. gr. instrument om
onderzeesche stroomingen te meten.
Barátto, m. ital., of barat (sp. barato,
barata, provenc. barat, barata, fr. barat, barste,
mid. lat. baratum en barata, handel, ruiling, inzonderheid bedrieglijke ; het it. nw. barattare,
spaansch en provenc. barstar, oudfr. bareter, handelen, handelszaken doen; kunstgrepen aanwenden, streken gebruiken) de ruiling van koopwaren, de warenomzetting; — barat–handel,
ruilhandel; — barat-rekening, ruilrekening; — baratteeren (ital. barattáre), waren
tegen elkander omzetten of verruilen, ruilhandel
drijven ; ook op tijd koopen en terstond voor gereed geld beneden den verkoopprijs verkoopen;
— baratterie, f. fr. (mid. lat. barataria, bedrog ; ital. baratterie, ook ruilhandel) de waren
bedrog der schippers met-veralsching,z.t
de koopmanswaren, ieder feit ter benadeeling van
de reeders of de assuradeurs; — baratteur,
m. fr., of barratóre, ital. een bedrieger, warenvervalscher.
barba, f. lat. de baard ; — in barbam, in den
baard of in 't gezicht (iets zeggen, enz.); — barba
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arónis, z. v. a. Arum maculatum — Barba
róssa (van 't it. rosso, a, mid. lat. rossus, a,
um, rood) roodbaard, de bijnaam van keizer
;

Frederik I en van twee Turken (H o r u k erg
Kb a ir - E d din), stichters van den algerijnscheu
zeerooverstaat, ten tijde van K a r e l V; —
barbe, f. fr. de baardvisch, barbeel, een riviervisch, uit het geslacht der karpers ; zeker klein
schip zonder masten ; een paard uit Barbarije ;
eene strook van kant of blonden aan den vrouwelijken hoofdtooi ; — barbets, pl. fr. (spr. barbè)
Waldenzen uit de Piemonteesche dalen, dus genoemd naar hunne predikanten, die zij b a r b e s
of o u d e n noemden; — barbette, f. fr. MIL
de brits, slaapbank; de geschutbank, eene aan
de binnenzijde der borstwering aangebrachte
hoogte om het geschut op te plaatsen en zoo
in alle richtingen (a barbette) te kunnen vuren,
hetgeen uit schietgaten zoo niet kan geschieden
ook de baardhond, een ruige, langharige waterhond; — barbier, m. (fr. spr. barbié) baard
— barbieren, scheren, baard--scherd;
scheren.
Barbaar, m. (gr. barbáros, lat. barburus)
oorspr. bij de Grieken en Romeinen ieder bui
voor zoo ver hij eene vreemde taal-tenladr,
sprak ; een vreemde, wilde ; thans een ongevoelig, wreed mensch, een woesteling ; — barbaren, m. pl. onbeschaafde, ruwe volkeren ; —
barbaarsch, adj. (gr. barbarikós, é, ón) oorspronkelijk: buitenlandsch, uitheemsch, vreemd;
ruw, onnuenscheljk, wreed; strijdig met de zui
verheid van de taal ; — barbaarschheid,
wreedheid, onmenschelijkheid, gebrek aan beschaving, ruwheid in denk- en handelwijze; —
Barbara, vr. naam : eig. vreemdeling, buiten landsche ; — Barbarij e, n. bet land der Berbers in Noord-Afrika ; — barbarésk, wat ia
Barbarije thuis behoort; — Barbarésken,,
m. pl. de inwoners der Barbarijsche staten ; —
barbarísme, n. Gram. eene fout tegen de
zuiverheid der taal, de taalvervalsching, vreemde
woordvorming; in betrekking tot onze taal: eene
onnederlandsche, onhollandsche uitdrukking ; —
barbariseeren (spr. s=z), ruw en onmenschelijk maken; de taal verontreinigen; — bar-,
baroléxis, f. gr. eene wantaal, eene met
vreemde woorden gemengde taal.
Barbacáne, f. fr. Mil. schietgat, een met
schietgaten voorziene muur; de bruggeschans ; de
wachttoren ; ook eene muuropening voor het weg
-lopenvahtwr.

Barbara [Sinte], f. (fr. la Sainte Barbe),
de konstabels-kamer op oorlogschepen; de kruitkamer; — zie ook ond. b a r baar.
barbarésk, barbarésken, enz., z. ono:
barbaar.

Barbarossa, barbe, barbets, barbette, barbier., enz., z. ond. b a r b a.
Barbar–pasja, z. berber-basje.
Barbiton, n. gr. een liervormig snarenspeet
tuig der Ouden, ook p o l y c h o r d o n genaamd.
Barbon, m. fr. (spr. —bón') grijsaard, knorrepot ; — barbonnage, f. fr. (spr. —nd-zj';
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van barbon, oude knorrepot) het knorrig, gemelijk
uitzicht, vaak aan oude lieden eigen.
Barbóne, m. eene voorm. zilvermunt in
het hertogdom Lucca, geldende 12 soldi of ongeveer 20 centen.
barbouilleereil (spr. — boel' —), fr. barbouiller, oorspr. een baard maken, het gezicht bezoedelen ; dus van barbe -== lat. barba, z. aid.; vgl.
het ital. barbugliare, onverstaanbaar, als in den
baard praten) bezoedelen, besmeren, bekladden;
slecht schrijven, kladschilderen; ook stotteren,
stamelen; —barbouillage, f. (spr. - boeljá-zj')
kladderij, morserij, zoo in het schrijven als schilderen ; ook brabbeltaal, onsamenhangend gesnap ;
— barbouilleur, m. (spr. —boeljéur) een
kladder, slecht schilder, kladschilder, knoeier;
ook babbelaar, wawelaar.
Barbure, f. fr. (spr. — buur') oneffenheid,
ruwheid van gegoten waren.
Barean, z. bercan ; — bareane, z.
barcone, ond. barcbetta.
Barearólle, f. fr. (van het ital. barca, bark;
vgl. het ital. barcaruolo, bootsman) een liedje der
venetiaansche gondeliers, ook z. v. a. b a r q u er o l l e, f., z. ond. bark.
Barchent, ook p a r c h e n t, m. mid. lat.
barracanus, eene soort van kamelot ; vgl. bercan)
eene katoenen stof, aan de eene zijde ruw, welker ketting linnen is.
Barehes, m. hebr. gezegend brood voor
den sabbath.
Barchetta, f. it. (spr. —kétta ; verklw. van
barca, bark, z. aid.) Mar. eig. kleine bark, een
klein vaartuig, eene boot bij de galeien ; — bareóne, m., gew. bareáne, eig. eene groote
bark ; een klein vaartuig tot vervoer van levensmiddelen en dergelijke op de Middelland
-schez.
Bard, m., pl. barden (eelt. bard, bardd,
hetzij van bar, woede, geestvervoering, of van
bar, uitstekend, schitterend, geleerd), zangers en
dichters der oude Galliërs, en, volgens eene heer
dwaling, ook de Germanen ; zij bezongen-schend
de daden der helden en vuurden de strijders tot
dapperheid aan; — bardiet, n. (nw. lat. barditus, m. ; vgl. het lat. baritus, het strijdgeschreeuw, slaglied der oude Germanen) een bardenlied, bardenzang, krijgszang, strijdlied; een
gedicht in den geest der oude bardenzangen (door
Kl op st o c k in den smaak gebracht).
Bardáken, pl. arab. (barrudat, een waterverkoelend vat, koelvat, van bard, koud, koel)
aarden kruiken zonder glazuur, filtreerkruiken,
koelkruiken, in welke het water door doorziging
afkoelt (in Egypte en Nubië).
Bardále, f. (mid. lat. bardala, bardaea, de
leeuwerik, waarschijnlijk als zanger beschouwd;
vgl. het gad. -telt. bardail, dichterlijk, en z. bard)
een lied ; eene verzameling van volksliederen.
Bardesanísten, m. pl. eene gnostische
christensecte der tweede eeuw, gesticht door den
Syriër B a r d e s á n e s, die de leer der Valentinianen onderwees.
Bardiet, z. ond. b a r d.
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Bardiglio, m. it. (spr. —dieljo) eene zeer
harde marmersoort in Toscane.
Bardot, m. fr. (spr. —dó, ital. bardotto) eig.
een jonge muilezel, die gewoonlijk de andere
ezels vooropgaat en den drijver met de levens
draagt ; fig. een pakezel, zondebok,.-mideln
wrijfpaal; ook Typogr. een defect exemplaar;.
gebrekkig afdruksel van een boek.
Barège, f. fr. (spr. —rèzj') eene wollen stof,.
die niet gekeperd is, dienende, tot bet maken vam
shawls, enz.
Baregine, f. fr. (spr. — zjien') eigenaardige
dierlijke stof in het mineraalwater van Barèges.
Barême, m. fr. een naar den maker dus genoemd boek met uitgewerkte rekeningen van allerlei aard ; vandaar een rekenknecht, eene ezelsbrug; ook een luiaard.
Barend, z. Bernhard.
Bareszeg, m. (spr. bdresjeg) een in Polengezochte drank, bestaande uit een afkooksel van
gerstemeel, vleeschnat en zure tuingroenten.
Baret o# barrét, n. (fr. barette of barrette,
f., provenc. barretta, berretta, birret, it. berretta,
sp. birréta, mid. lat. barrëtum, birretum, v. 't lat.
birrus, birrum, soort van stof) Bene soort van
kleine, ongerande muts of hoed, inz. der geestelijken; een kardinaalshoed, doctorshoed; — ba
een winkel, waar men hoeden,-rétwinkel,
mutsen, petten, enz., alsmede gebreide of geknoopte kleedingstukken verkoopt ; — baret- maker, een mutsen- of pettenmaker, een mutsen- of kousenwerker.
Bargain, (eng.) (spr. baarghin) handel, koop;
— a bargain is a bargain, koop is koop.
Barge, f. fr. (spr. barzj') een platboomd
vaartuig met zeilen en riemen, eene bark ; eens
nieuwe soort van volksschuiten in Nederland, van
gemakkelijker en sierlijker inrichting dan de oude.
lage trekschuiten, doorgaans b a r z i e of b e r z i egenoemd; in Londen geeft men den naam van
b a r g e (spr. bardzj') aan zekere vaartuigen, dieden staat toebehooren en tot eene bijzonderedienst bestemd zijn.
Baribal, m. eene soort van kleine beren in
N. Amerika, Japan, enz.
Bariga, f. eene soort van oost-ind. zijde.
Bargéllo, m. ital. (spr. —dzjëllo) de hoofdman der s b i r r e n (z. a.) in Italië; ook de stadsgevangenis te Florence.
Baril, n. fr. (spr. ban; van 't mid. lat.
barilus, vat, van celtisehen oorsprong) een
vaatje, tonnetje ; In Frankrijk eene inhoudsmaat van verschillende grootte voor eiken handelstak ; — barillo, m. eene oude toscaansche inhoudsmaat voor wijn (b. da vino) = 45,584.
liter en voor olie (b. da olio) = 33,429 liter; —
barillage, f. (spr. —rielj -zj') in de zeehavens:
het vaatwerk, het fust ; — barillárd, m. (spr.
—ri-ljár) de galei-officier, die het opzicht heeft
over den wijn en het water, de keldermeester op
de galeien.
Barilla of barille, f. (spr. rielj'), z. s o da..
Bariliage, barillard, barillo, z. ond.
baril.
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Bárin, m. russ. (spr. —riep) de heer, mijn
(als aanspreking der bedienden); — bá--her!
rynja, f. (van het verouderde bojarynja, d. I.
vrouw van een b o j a a r) mevrouw ; — báryschnja, f (jonge)juffrouw, freule.
barioleeren, fr. (barioler, van 't nw. lat.
variólus, a, um, bont) bont beschilderen, kakelbont verven, bespikkelen ; — barinlage, f. fr.
(spr. —lá-zj') bonte, kakelbonte schilderij, ververij.
Barique, z. barrique.
Barissan, jay. en mal. troep krijgsvolk, inz.
ongeregeld korps inlandsche soldaten in Nederlandsch Indië.
Barítono, m. it., of barton, m gr. (van
bart's, zwaar, diep, en tónos, toon) de diepe tenor
of hooge bas ; eene soort van basviool, die ook
onder den toets snaren heeft ; — baritonist,
m. de hooge baszanger (welks stem van groot a
tot de eensgestreepte dis reikt) ; — baritonklarinet, f. klarinet met een stomphoekig ver
om den toon te verlagen, z. v. a. b a s--lengstuk
s e t h o r e n; -- baritonsleutel, m. het f teeken op de middelste lijn van den notenbalk.
Barium of baryum, n. nw. lat. de in
1808 door D a v y ontdekte metallische basis der
ba r y t a a r d e, d. i. zwaaraarde (van het gr.
barbs, zwaar), ook terra ponderosa, eene alkalische aardsoort, die in verbinding met zwavelzuur
in b a r y t of zwaarspaath, met koolzuur in
w i t h e r i e t voorkomt ;— bar't, n. gr., z.
v. a. b a r y t -aarde ; ook zwaarspaath, boheemsch spaath, of zwavelzure zwaaraarde.
Bark, f. (fr. barque, mid. lat., ital. en sp.
barca) eene boot, schuit, klein schip of vaartuig
tot lossing van groote schepen ; ook een groot
driemastschip (zonder raas aan den achtermast)
voor den zeehandel, b a r k s c h i p; — barkás,
I. (sp. barcaza) de zwaarste sloep aan boord van
een schip ; — barquerólle, f. fr., of barqueróle, ital. barcherolla), f. (spr. barke—) een
klein lustvaartuig, pleizierschuitje zonder mast;
-- barkette, f., z. v. a. barchetta.
.Barkan, n., z. b e r kan.
:Bar–keeper, m. eng. (spr. baar-kie-per)
'buffethouder, bediende in de koffiekamer, vgl.
bar (ede art.)
Barley, f. eng. (spr. báarli) gerst.
Barnabas, hebr. mans.: zoon der vertroosting, naam des stichters der christengemeente te
Antiochië en naar men beweert eerste bisschop
van Milaan ; — Barnabieten, m. pi. eene
geestelijke orde, die in Milaan in 1532 ontstond en
haren naam aan de St. Barnabas -kerk aldaar ontleende.
Barnsteen, n. (van barnen, bernen, oudere
vorm van branden) eene harsachtige zelfstandigheid, die de Ouden als geneesmiddel en amulet
gebruikten, en thans tot het vervaardigen van
halskoralen, oorsieraden, reuktleschjes, sigaren
(fiches), enz., lakvernis, bar n--pijes,vch
:as t e enz u u r, -olie en reukwerk wordt aangewend. Men hield hem vroeger voor een mineraal,
doch de latere scheikundigen bewezen zijn plantaardigen oorsprong, en hij wordt door ben onder
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de plantenharsen geteld. Gewreven wordende
geeft hij een aangenamen reuk, a m b e r g e u r.
Men noemt hem ook g el e amber en k a r a b o.
Baroccio, it. (spr. barótsjo), z. v. a. b arouche (z. ald.)
barok, adj. (fr. b a r o q u e, scheefrond [van
paarlen] van 't port. barroco, ruwe, ongelijke parel) onregelmatig, zonderling, grillig, belachelijk,
verkeerd; scheef, scheefrond (van paarlen) ; —
barokke bouwstijl, verbastering of ontaarding van den renaissance- stijl, inz. in de ride
eeuw.
Barodroom, m. gr. vanzelf rijdende wagen.
Baromakrometer, m. gr. (van báros, n.
zwaarte, erg makrós, lang) een zwaarte- en lengte
een werktuig ter bepaling van de zwaarte-metr,
en de lengte van een pasgeboren kind; — bárometer, ook baroskóóp, in. een zwaar
gewichtmeter der lucht, of luchtwe--temr,
ger, weerglas; holosterische barometer, metaal
barometerproef, z. ei a s--baromet;—
ticiteitswijzer; — barometrïe, f. de
meetkunst der luchtzwaarte, ook inz. de kunst
om met barometers om te gaan; — barometrograaf, f uurwerk ter zwaartemeting, zelf
-registndbaom(ertstanden zelf graphisch aanteekent); — barothermómeter, ook: thermob árometer of thermohypsometer, m. voor
hoogtemetingen bestemde thermometer; — ba
f. registreertoestel voor atmospheri-rogaf,
sche drukking.
Baron, m. (uit het mid. lat. en oudd. baro,
man, vasal, sp. varon, man) een vrijheer, bannerheer, baanderheer; — baronés (ital. baronéssa,
fr. baronne) vrijvrouw; — baronét, m. eng.
(spr. bárronet) een engelsch edelman, die in rang
het midden houdt tusschen een baron en ridder
(knight) en den titel Sir voor zijn doopnaam
voert (een in 1611 door Jacobus I ingestelde rang);
— baronie, f. vrijheerlijkheid, het land van
eenen baron; -- baroniseeren (spr. s=z) tot
den vrijheersstand verheffen.
Baróne, m. ital. 1), z. v. a. b a r o n ; — 2)
een schelm, schurk, landlooper (dewijl in Italië
veel vreemde bedrieglijke reizigers zich voor barons uitgaven) .
baroque, z. barok; — baroskoop, z.
b a r o m e t e r; thans een bijzondere soort weerglas, eeii cylinderglas, waarin een met brandewijn overgoten mengsel van kamfer, salmiak en
salpeter door vast bezinksel »of vlokkigen toestand
helder of betrokken weer aanwijst.
Barouche, f. fr. (spr. —róesj' ), it. baroccio,
biroccio, m., mid. lat. barrotium, barrotur, barocia, van 't lat. birota, en dit van birótus, tweewielig) een rijtuig met twee wielen, eene halve
koets.
Barquerolle, z. ond. b ark.
Barr., bij paleontologische namen afkorting
van Joachim Barrande.
Barra, m. (z. v. a. p a r a, z. ald.) eene kleine
turksche munt, = 0,3 ct.
Barracan, m. (arab. barrakdn een lang
;
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zwart gewaad ; vgl. b e r c a n) een wit kleed der
Arabieren in Fez.
Barrage, f. fr. (spr. bará-zj', van barrer,
versperren ; vgl. b a r r e) Kmt. de beschutting der
vaten door dwarshouten tegen den bodem ; ook
straatgeld, bruggegeld.
Barragones, n. eng. (spr. berregoons)
dichte gekeperde, smalgestreepte katoenen stof.
Barranca, f. sp. afgrond, diepte, kloof, inz.
in Zuid-Amerika.
Barranda, f., z. ond. barre.
Barras, n. het schelpars uit de pijnboomen ;
de witte wierook (gall i p o t); ook paklinnen.
Barrátta, n. zwart welriekend hout uit
Guyana.
Barratterie, z. baratterie.
Barre, f. fr. (provene., sp. en it. barra, eng.
bar, van celtischen oorsprong) eene stang, staaf,
eene goud- of zilverstaaf; ook baarzilver; de
boom, slagboom ; eene zandbank voor den mond
van eenen stroom of den ingang van eene haven,
eene b a a r ; ook de havensluitboom ; de balie of
het staketsel in de pleitzaal; de kam aan het klavier en de viool ; — barreeren (fr. barter,
ital. barráre) versperren, toegrendelen, met een
boom afsluiten ; — barrement, n. fr. (spr.
—mán) versperring; — barranda, f. sp. de
afsluiting bij stierengevechten; — barreau,
m. fr. (spr. barb) de traliestang, ijzeren ven
gerechtszaal, pleitzaal, vierschaar;-sterpijl;d
de gezamenlijke rechtsbeambten ; — barri–
eáde, f. fr. (ital. barricata, slagboom) de toesluiting, grendeling, versperring, straatversperring, straatschans ; eene valpoort, een schotbalk; — barrieadeeren, den toegang ver,sperren, afgrendelen, verschansen ; — barrieadeering, f. de versperring, enz.; — barnière, f. fr. in het algemeen alles, wat eenen
toegang afsluit, een hek, slagboom, draaiboom,
valboom, verhakking; grensweer, grensvesting;
— barrière–steden, grensvestingen, inz. de
steden en vestingen, die bij het barrière
of grensweer-verdrag in 1715 tus-trac
schen den duitschen keizer en de Staten der
Vereenigde Nederlanden als een voormuur tegen Frankrijk moesten dienen.
Barrel, n. (vgl. b ar i 1) engelsche vocht
-mat(1brel=32,ai6
gallons à 4,5l3x6 liter). Een barrel gezouten
vleesch = 220
meel = 196 W, enz. in NoordAmerika.

e,

barreeren, barricade, barrière,
enz., z. ond. barre.
Barren (spr. baarn), schaars met boomen
bezette prairie, onvruchtbare landstreek (in Amerika).
Barrique, f. fr. (spr. bariék') een stukvat,
groot vat, okshoofd.
Barris, m. (uit de taal van Guinea) de afrikaansche boschmensch, ook s j i m p a n s e, p o ng o, j o c k o, een ongestaarte aap in het binnenland van Angola, Congo, enz.
Barrister, m. eng. (van bar, balie, gerecht) een aankomend pleitbezorger in Enge-
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land van de hoogere klasse, die voor de rechtbank pleit.
Barrois, m. fr. (spr. barod) een fransche
wijn van 't voorin. graafschap Bar (nu een
deel der departementen Meurthe, Maas, Moezel).
Barroom, m. eng. (spr. baar-roem) buffetkamer, koffiekamer, vgl. bar (2de art.)
Barsae, m. fr. een witte Bordeaux-wijn van
het vlek B a r s a c aan de Garonne.
Barse, f. tinnen bus, waarin de thee uit
China komt ; ook z. v. a. b a r b e, een klein
schip zonder masten.
Bart., (ook Bar. en Bt.), afkorting voor
baronet.
Bartas, m. hoofdsieraad der hongaarsche
meisjes.
Bartholomeeus, hebr. mansn.: eig. een
strijdbare zoon, v. a. verbasterd van bar Ptolemii ïos, een zoon van Ptolemceus — Bar
tholomaeers, m. pl. een genootschap van
wereldlijke geestelijken in Beieren, die in gemeenschap leven en zich met de opvoeding en
het onderwijs van jonge lieden bezighouden;
nog eene broederschap van amerikaansche geestelijken, te Genua gevestigd ; — Bartholomeeus-nacht, parijsche bloedbruiloft, de
moord aan de Protestanten in Frankrijk gepleegd op last van Karel IX, den 24sten Augustus 1572.
Baruch, hebr. mansn. (baruch, verl. deeles.
van barách, zegenen, afsmeeken): de gezegende,
z. v. a. Benedictus.
Barulieten, m. pl. eene christensecte der
12de eeuw, zoo genoemd naar B a r u l u s, die
leerde dat Christus geen werkelijk vleesch erg
bloed heeft gehad, en dat de zielen reeds vóoi
de wereldschepping hadden gezondigd.
Barutijn, n. fr. (barutine) eene soort van
levantsche zijde.
Barwood, n. eng. (spr. baarwoed) afrikaansch rood hout.
Barycentrum, gr. lat. (van barbs, zwaar)
zwaartepunt; — barycentriseh, adj. op het
zwaartepunt betrekking hebbende.
Baryekoie, f. gr. (van barbs, zwaar) Med.
de hardhoorigheid ; — baryglossie, f. zwaar
ook Z. v. a. barylalie, f. de moei -tongihed;
zware spraak ; — barymetrie, liever-lijke,
b a r o m e t r i e (z. ald.); — baryodynie, f.
eene zware, diepe pin ; — baryphonie, f.
Muz. eene diepe stem, basstem; ook eene zware,
harde spraak ; — baryphónus of baryphoon, m., z. v. a. bassist (z. ald.) — baryt, m., zie b ar i u m; — barythymie,
zwaarmoedigheid, mismoedigheid ; — baryton,
m., z. b a r y t o n o; — barytoneeren, gr.
(barytonein) Gram. eene lettergreep, inz. de laatste lettergreep van een woord, met den doffen
toon uitspreken of zonder klemtoon laten (het
tegengest. van o x y t o n e e r e n) ;— bary'tonon, n. een woord, welks laatste lettergreep
den klemtoon niet heeft.
Barzellétte, f. ital. (berzellétta) een vroolijk en geestig volkslied in Italië.
;

;
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bas 1) fr. (spr. bá ; ital. basso, van 't mid.
lat. bassus, gewoonlijk afgeleid van 't gr. bassón, dorische compar. van baths, diep ; waar
echter reeds oud-rom., daar het hier-schijnlk
vaak als eigennaam voorkomt ; vgl. bas hier
onder) laag, beneden, onder ; zacht ; — à bas!
ter neder, weg ! voort ! — en bas (spr. an'—)
beneden ; — bas empire, n. (spr. bazanpier,
mid. lat. bassom imperium) het latere oost-romeinsche rijk der byzantijnsche keizers. (Ook
het tweede keizerrijk, de regeering van Napoleon III is zoo genoemd, in vergelijking met
Napoleon I).
Bas, 2) f. it. basso (d. i. in 't algemeen : laag,
van 't mid. lat. bassul = fr. bas, z. ald.) de
diepste, laagste stem, de grondstem, mansstem;
ook het speeltuig, waarop men de bas speelt,
basviool; — bassleutel, m. de (-sleutel, die
aanwijst op welke notenlijn de kleine f moet
staan; — bassa ottava, plaatsen die een octaaf
lager gespeeld moeten worden; — basso-continuo, it. (spr. —noe-o), of bassus generdlis, nw.
lat., of generale bas, de grond- of hoofdbas ; — basse-contre, fr. (spr. bass' kontr') of
v i o 1 o n contre–bas, de groote of diepe
bas; — basse double, fr. de dubbele, groote basviool ; — fondamentale bas, de grondbas;
— basso ripiéno, it. de volle bas ; — basso violoncello, it. (spr. —tsjéllo) of de vi o 1 o n c é 1,
de kleine basviool of knieviool; — basklarinét of basséthoorn, de bashoorn, kromhoorn, slanghoorn, slangbas ; — bassét$ uit,
de basluit, eene fluit, die 5 tonen dieper is
dan de altfluit; — bassetaille, f. (spr. — tálj')
en bassétto, de diepe tenor, de middelstem;
ook de zanger van die stem ; — bassetaille,
ook z. v. a. bas - relief (z. a.); —bassist,
m een baszanger of basspeler; — bassón,
fr. (spr. —son) of fa g ó t, m. de baspijp, de
blaasbalg; — bassónblazer of fagot t i s t,
m. een basblazer.
Basalt, n. (lat. basaltes, m., volgens Plinius
een afrik. woord : aethiopisch basal, verwant aan
het hebr. barsel, ijzer, en wel ten opzichte van
zijne hardheid) Min. eene blauwachtig grauwe
of groen-zwarte steensoort, die zeer dicht en
hard is en tot bouwmateriaal en straatplaveisel, ook ter toetsing van de zuiverheid des gouds
(essayeering) kan gebruikt worden; ook zwart
steengoed; — basaltiet, n. eene naar basalt
gelijkende steensoort uit Silezië en de Palts;
zwart porselein door W e d g w o o d en B e n t l e y
uitgevonden, basaltglas, z. v. a. hyaliet.
Basamént, z. ond. basis.
Basáane, f. fr. (spr. s=z) geverfd schapeleder ; toebereid schapen- of lamsvel ; ook bereid kalfsleder; — basane alude (spr. lu-d') aluingaar leer ; — basane chippée (spr. sji pé), op deensche wijze toebereid leer ; — basane tannée,
loolgaar leer; — basaneeren, op dergelijke
wijze bereiden.
Basaniet, n. (van het gr. básanos) de
toets- of proefsteen der Ouden ; eene harde,
zwarte egyptische steensoort.

BASILICA
Basar, z. bazaar.
Basaróéka, t (port. bazaruco, eng. bud-

gerook) oost-indische rekenmunt, inz. in Goa,

van dezelfde waarde als de oost-indische reis = T8& goed port. reis = 0,15 cent.
Bas–breton, n. fr. (spr. babretO s) wit
garen van Morlaix.
Basch, of (met een daarvoor geplaatst woord'.
verbonden) basji, m. turk. (eig. hoofd) de eerste, overste, een opperhoofd (gewoonlijk met.
andere ambtstitelen samengesteld).
Basehkíren, m. pi. een onder russische•
heerschappij staande tataarsche volksstam.
Basehlik of basehlyk, m. turk-tart
een hoofddeksel, een regendichte warme hoofdbedekking, die te gelijk schouders en nek bedekt (oorsp. volksdracht der Kaukasiërs, dan
uniformstuk der russische militairen en onlangs.
vrouwenmode geworden).
Baschmalík, n. turk. (eig. baschmaklik,
van baschmák, sandaal) pantoffelgelden, het
pachtgeld der boschovertredingen, een gedeelte
van het inkomen der sultanes.
Basehtans, pl. (verbasterd uit perz. bos
buston, tuin) meloentuinen in Z. Rusland,-tán,
de Krim, enz., in welke de zoo gezochte ar
b o e z e n (z. ald.) geteeld worden; — baseh-tanik, m. de eigenaar van zulk eenen tuin.
Baschtárden, pl. (turk. báschtarda, báschtharda) in Turkije galeien van den kapoedan
basja of van den sultan, van 26 tot 36 roeibanken.
Bascule, f. fr. (spr. baskuul') een stuk hout
of ijzer, op eene as of spil rustende, zoodat het
zich vrij bewegen en 't evenwicht zoeken kan;
eene balans, 't zij met gelijke of ongelijke armen; de wip eener brug; de zwengel aan een
waterput; eene wipplank; — het basculestelsel, Pol. het weifelen, wankelen in de
grondstellingen van het staatsbestuur; de mi
kunstgreep, waardoor het gewicht-nisterël
der uitvoerende macht nu eens in de koninklijke, dan weder in de parlementaire schaal
wordt geworpen, naar gelang de eene of andere rijst of daalt.
Bas–de–Bouehon, pi. fr. (spr. badeboesjón) fijne gewerkte fransche kousen van engelsche wol; — bas–de–Vie, zeer witte en
duurzame gebreide wollen kousen.
Base, z. basis.
Base-ball, n. eng. (spr. bees -bal) amerikaansch nationaal spel met een harden met leer
bedekten bal en een houten kolf.
baseeren, enz., z. ond. basis.
Basélla, f., b a z l k r u i d, n. Bot. klimmende nachtschade, een plantengeslacht in Oostalwaar het als verfstof en als moeskruid-Indië,
wordt gebruikt.
Basilaloog, m. gr. (van basiléus, koning,
en agogos, leidsman) eig. een vorstenleidsman,
doch doorgaans gebruikt in den zin van vor--stenverleider.
Basilica, f. gr. (basilike, van basilikós, e,
On, koninklijk) eig. een koninklijk gebouw : in
't oude Athene de openbare gerechtszaal, waar
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,le archon basileus rechtszitting hield; te Rome
een soort beurslokaal, een voor handelsverkeer
maar ook voor terechtzittingen bestemd prachlig openbaar gebouw van langwerpig vierkanten vorm met dubbele zuilengangen ; sedert
Constantijn den Grooten de kerkelijke gebouwen
van denzelfden vorm (b a s i 1 i k a- vorm), die
over de graven der heiligen werden opgetrokken ; later oneigenlijk in 't algemeen gebruikt
voor stilts- of hoofdkerk, domkerk, z. v. a. k at h e dra a l; Anat. (vena basilica), de ellepijps-huidader; — basilica of basilisehe wetten, het wetboek van keizer B a s i l i u s den
Grooten voor het gr. keizerrijk, in 't jaar 887
'uitgegeven ; — basilicum, n. Bot. koningskruid, dat men als specerij aanwendt; Pharm.
-eene ettermakende zalf; — unguéntum basili•cum, lat. -gr. Pharm. pekzalf ; — basilíscus,
m. (gr. basiliskos) de fabelachtige koningsdraak;
het bijgeloof kende den basiliscus het vermogen toe om met den blik zijner oogen te dooden, vandaar basiliscus-oogen; eene oude
veldslang (geschut), waarmede men achtenveer
schoot ; N. H. de koningshagedis, Bene-tigponders
onschadelijke hagedis in Z.Amerika en Azië; —
Basilius en Basilides, gr. mansn.: de koninklijke, de verhevene; — Basilidiánen,
m. pl. Gene christensecte der 2de eeuw, door
B a s i 1 i d e us van Alexandrië gesticht.
Basimént, z, ond. b a s i s.
Basin, m. fr. (spr. bazèn) of bazyn, n. fijne
en sterke bombazijn, streepjesgoed.
Basis, f. gr. (básis, eig. schrede, tred ; dan
de betreden bodem, enz., van bainein, stappen,
gaan) b a s i s, alles, waarop een lichaam steunt
of rust, de grond, het voet- of onderstel, de
grondslag, grondvlakte, grondlijn, grondvest van
een gebouw, de zuilenvoet ; Chem. elke stof,
die zich met de zuren vereenigt en deze onzijdig maakt, een metaal-oxyde of een alkalisch
lichaam, zooals de ammoniak; Math. het grond
een logarithmenstelsel; de grondlijn-getalvn
der driehoeken, enz., het grondvlak der lichamen ; — basamént, n. barb. lat. (ital. basamento) Arch. het voetstuk, grondstuk voor beelden en zuilen ; de grond van een gebouw in
het algemeen, z. v. a. b a s i s ; — baseeren,
den grond leggen, vestigen, gronden; — ba—
seering, de vestiging — baseteit, basiciteit, basiteit, f. Chem. het voorhanden
zijn eener chemische basis; — baseologie,
% gr. de leer van de grondslagen der lichamen,
over het algemeen de grondleer; —basimént,
gin. barb. lat. of fr. basement, n. (spr. ba -z'
mán) voetstuk, z. v. a. postament; de grond
dament; — basische zou--slag,hetfun
ten, Chem. zouten, waarin het metaal-oxyde
de overhand heeft.
Basistan, liever b e s e s t a n, z. ald.
Basken of V a s k e n, m. pl. een volk in
de W.lijke Pyreneën, dat van de oude Iberiërs,
de oorspr. bewoners van Spanje, afstamt; —
baskisch, adj. wat dit volk eigen is, toebehoort (baskische taal, baskische pro,

,
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v i n e i ë n, enz.); — basquina, f. (sp. basquina, spr. baskienja, van basco, vasco, baskisch,
omdat zij uit het land der Basken afkomstig
is; fr. basquine) een wijde overrok der spaan
vrouwen.
-sche
Básklarinet, z. ond. b as 2).
Basoche of bazoche, f. fr. (spr. bazozj'
waarschijnlijk van lat. bas)lica, rechtszaal, het
latere basilique vgl. manche, van manica)
het voormalige gild der parlementsschrijvers te
Parijs, welks medeleden (frères de la bazoche)
ook het recht hadden, geestelijke tooneelspelen
op te voeren.
Basrelief, z. relief.
Bassa, z. pasja.
bassa-lega [argento di], it. (spr. ardzjento—)
Kmt. munt van gering gehalte (op de augsburgsche wissels).
Bassanelli, m. pl. speeltuigen der vorige
eeuw, veel overeenkomst hebbende met de schalmeien.
Bassanello, m. it. Muziek Bene hobo
(hautbois), uitgevonden door den Venetiaan
Bassano.
Bassáner, m., of bassaner gans,
schotsche gans, witte zeeraaf, eene soort van
pelikaan, inz. op het schotsche eiland Bass.
Bassariden, f. pl. gr. bacchantinnen, priesteressen van Bacchus, Bassareus, misschien naar hare mantels van vossevellen (bassáran, een vos) dus geheeten.
Basse—lisse, f. ft. (spr. bass' liéss', van bas,
laag, en lisse, lat. liczum, de schering of ketting van het weefsel) tapijten of weefsels, met
ingewerkte, levendige figuren ; zij staan tegenover die, welke men haute-lisse (spr. hoot' liess' )
noemt, dewijl de ketting bij de laatste te lood
op het getouw staat, terwijl hij bij de eerste
waterpas ligt.
Bassésse, f. fr. (van bas i), z. ald.) laagheld, laaghartigheid, gemeene, lage denkwijze,
diepe vernedering.
Bassetaille, bassetfluit, — hoorn, z.
ond. bas 2).
Bassetje, n. (fr. basset, van bas, laag) het
kleine engelsche dashondje.
Bassétte, f. fr. (ital. bassetta) een kaartspel, dat veel naar het pharo gelijkt, een nu
streng verboden hazard-spel.
Bassin, n. fr. (spr. bassèh, it. bacino, provenc. basin, mid. lat. bacchinus, baccïnum, ' bacinus, van bacca, watervat) een bekken, eene
kam, fonteinkom, watervergaarplaats ; eene vei
ankerplaats in Bene haven, als door de-lige
natuur gevormd; — bassin houiller (spr. —hoeljee), kolenbekken, dal of door bergen omsloten
district met steenkolenlagen.
Bassist, basso, bassou, z. ond. bas.
Basso, stal., z. ond. bas 2).
basso rilievo, ital., z. v. a. b a s r e 1 i e f.
Bassorine, f. Chem. het taaie sap of slijm,
het gommig bestanddeel der b a s s o r a - g o m,
(waarschijnlijk afkomstig van Acacia lencophaea).
Bassbtti, m. pl. it. (van bassótto, dik en
;

;

B A SSUS

4 26

kort, verklw. van basso, vgl. b a s) eene soort
van m a c ar o n i (z. ald.) in Italië.
bassos generalis, z. ond. b a s 2).
basta, it. (van bastáre, genoeg zijn) het Is
genoeg, genoeg daarvan ! houd op ! halt ! — de
basta, klaverenaas, de derde in rang, de derde
m a t a d o r in sommige kaartspelen; — bastánt, adj. (ital. bastante) toereikend, voldoende;
bekwaam, bedreven, voor iets opgewassen.
Bastaard, basterd, m. (oudfr. en provenc. bastard, bastart, nw. fr. bátard, sp., port.
en it. bastardo, mid. lat. bastardus; van 't oudfr.
en provenc. bast, nw. fr. bat, pakzadel, en den
oorspr. duitschen uitgang ard, art, ons aard,
aart oudfr. fels de bast, zoon des pakzadels,
onechte zoon, dewijl zulke kinderen vaak door
muilezeldrijvers op pakzadels buiten 't huwelijk
geteeld werden; z. Cervantes, Don Quijote, bfdst.
16) een buiten echt geteeld, onecht kind, keefskind, bankert; van planten en dieren : een gemengd geslacht, uit tweeërlei soorten voortgekomen, eene afwijking, ontaarding, speelsoort ;
— ook eene fijne, dichte katoenen stof; — basterd-valk, de waterwouw; — basterd
-venstr,
een venster, dat gelijke of niet zooveel hoogte als breedte heeft; — basterd
Kmt. eene eenvoudige schuldbekente-wisel,
nis, een bloot leenbriefje; — basterd-wol,
de slechtste wol aan de schapenvachten ; — in
het algemeen beteekend b a s t e r d, als adject.
het onechte, valsche, afwijkende, ongewone ; —
bastárde, Mar. de groote turksche admiraalgalel (ook wel basterd - galei) ; het groote
zeil eener galei; — bastardeeren, Bot. zich
als gemengde soorten voortplanten.
Bastaga, f. lat. (gr. bastagé, van bastadzein,
dragen, bástagma, last) het vervoeren van de
reisbagage der latere romeinsche keizers; —
bastagarii, pl. opziener over de bagage en
de lastdieren.
Bastággo, n. in Turkije de naam van de
plaatsen, waar de schepen verplicht zijn quarantaine (z. a.) te houden.
Bastant, z. ond. b a s t a.
Basterne, f. fr. (lat. basterna, gesloten
draagstoel) overdekte ladder- of legerwagen.
Bastiaan, afgek. van S e b a s t i a a n, (z. a.)
Bastíde, f. fr. (mid. lat. en roman. bastita,
bastida, van bastire, fr. bátir, bouwen) een op
zich zelf staand houten blokhuis ; een landhuis,
lustslot in het zuiden van Frankrijk; — bastille, f. fr. (spr. — tielj'); mid. lat. bastia, bastile,
bastilla, versterkt slot) eertijds de algemeens benaming van alle versterkte, met torens voorziene kasteelen ; als eigennaam beteekent het
;

inz. de geduchte vesting voor staatsgevangenen

in Parijs; onder K a r e 1 V (1370-83) gebouwd,
en onder Lodewijk XVI in 1789 door de parijsche burgers bestormd en omvergeworpen;
— bastion, n. (fr. bastion, f.) het bolwerk
eener vesting, een vestingwerk, dat uit twee
faces en twee flanken bestaat ;— bastioneeren, a b b a s t i o n e e r e n, met een
bolwerk voorzien, versterken, bevestigen.
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bastonneeren (it. bastonare, van bastríne,
mid. lat. basto = fr. baton, stok) stokslagen uit
afrossen, de huid wasschen; — bas--deln,
tonnáde, f. fr. stokslagen, afrossing; de in
Turkije gebruikelijke straf, die in slagen op de
voetzolen of op den rug met een touw met
knoopen of een lederen riem bestaat.
bataafsch, z. ond. Batavia.
Bataille, f. fr. (spr. batálj'; van battre,,
slaan, en dit van 't oud-lat. volkswoord bate -re,
battucre, slaan, vechten ; vandaar in later lat.
battualia, battalia, krijgsmans- of vechtersoefeningen ; ital. battaglia, sp. batalla) een slag, veldslag, strijd, gevecht ; — chapeau en bataille,
steek, die overdwars of op zij op het hoofd
staat ; — bataille-marsch, strijdmarsch,
stormmarsch; — bataille- paard, strijdpaard;
— ordre de bataille, z. o r d r e ; — bataillee-ren (fr. batailler), twisten en vechten, in 't rond
slaan, plukharen, borstelen ; — bataillon, n.
fr. (spr. bataljón') een bepaald deel (derde of
vierde, ook soms de helft) van een regiment
voetvolk; eene krijgsschaar, strijdbende; -- ba
carré, een als vierhoek geschaard-tailon
bataillon, eene vierhoekige slagorde.
Batárde, f. fr. (van bátard = bast aard,
z. ald.) eig. een basterd-rijtuig, een lichte overdekte Weener-wagen of koets ; — eene soort van
nagemaakte Vigognerwol; Mil. een tien voet lange
achtponder, oud geschut ; ook eene oude fr. schrijflettersoort, het midden houdende tusschen antiqua of ronde en cursief of anglaise; — batardeau, m. (spr. —doo) Mii. soort van keerof kistdam dwars door een vestinggracht om
het water op te stuwen ; — batardise, f.
(spr. —diéz') onechte geboorte.
Bataten of p at at e n, f. pl. (uit de taal
van Haïti) meelachtige wortelknollen van den
Convolvulus batátus, eene eenjarige plant : een
voedsel voor de volken, die tusschen de keerkringen wonen.
Batavia, f. lat. (z. op B a t o) het land der
Bataven of Batavieren, een germaansch
volk van den stam der Katten; poët. Holland,
de Nederlanden ; ook de naam der hoofdstad
van Ned. -Indië op Java; — bataafsch, adj.
tot de Batavieren behoorende, die betreffende;
poët. hollandsch, nederiandsch ; — Bataaf-.
sche republiek (Nederland, van 1795-1806).
Bachelor, m. eng. (spr. bétsjeler), z. v. a.
baccalaureus (z. a.)
Bateleur, m. fr. (van baton, stok, staf,
tooverstaf) een goochelaar, potsenmaker, kwak
; — batelage, f. fr. (spr. —lá-zj') goo--zalver
chelarij, bedriegerij, potsenmakerij.
Bath, n. soort postpapier.
Bathengel, f. Bot. soort gamander (Teucrium chamadrys) .
Bath-Kó1, hebr.: eig. dochter der stem,
openbaringsstem, die van den hemel komt.
Bath-orde, f. (Order of the Bath, d. i.
Bad -orde, van 't eng. bath = bad ; zoo geheeten, omdat de ridders voor hunne opneming
een bad moesten gebruiken, als zinnebeeld der
,

-
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geestelijke reiniging) eene eng. ridderorde, gesticht door Hendrik IV in 1399, vernieuwd door
George I in 1725, en inz. bestemd tot belooning van uitstekende krijgsdiensten.
Bathos, n. gr. de diepte, het verhevene
in de poëzie ; in nieuweren tijd iron. gebruikt
voor het lage, gemeene, het platte en kruiende in schrijf-, dicht- en spreektrant, in tegenoverstelling met pathos ; — báthometer, m. gr. een dieptemeter, inz. een werktuig
om de groote diepten der zee te meten ; —
bathometrie of bathymetrie, f. diep
— batyphoon, f. soort van blaas -teming;
diepe tonen.
-instrume
Bathrium of bathrum, n. gr. (báthron,
trap, tred, grondslag) Chir. eene ziekenbank;
een toestel, waarop chirurgische kunstbewerkingen verricht worden.
batikken, mal. inlandsche wijze van kleedjes of geweven stoffen met verschillende patronen in verschillende kleuren te teekenen (Ned.
Indië).
Batiment, n. (spr. —man), fr. (van bátir,
bouwen) een gebouw ; een schip, vaartuig.
BatIst, n. (fr. batiste, oudfr. toile baptiste,
Of naar Baptiste Chambray, naam van
den eersten fabrikant dier stof, een linnenwever in Vlaanderen in de 13de eeuw en vandaar ook kamerdoek [toile de Cambray] genoemd, Of = dooplijnwaad, dewijl men een zeer
fijn linnen gebruikte, om kinderen, die pas den
doop ontvangen hadden, het hoofd af te drogen)
het fijnste en dichtste linnen ; — batist
(spr. ou =oe), n. een naar ba--mouselin
tist gelijkend weefsel uit katoen.
Batman, m. perz. een gewicht in het Oosten, inz. in Turkije en Perzië, van zeer verschillende zwaarte tot aan 13,77 kilo ; het gebruikeltjkste Is de kleine batman of die van
Teheran = 2,9376 kilo.
Bato, de mythische stamvader der Bat av i e r e n, een koning der Katten, die zich, naar
luid der overlevering, met de zijnen bij Nijmegen nederzette, daar het slot B a t e n burg
bouwde, en het omliggend land B a t o's a u e n,
Bato's velden noemde, waarvan de Romeinen
B a t a v i a en de latere bewoners Betuwe gemaakt hebben.
Batókken of batóggen, pl. (van 't russ.
botóg of batóg, stok, pl. batogi) dunne latten of
stokken, waarmede overtreders in de russ. armee en marine geslagen worden ; stokslagen in
't russische leger.
Batón, m. fr. (spr. —tón ; oudfr. baston,
mid. lat. basto) de stok, staf, wandelstaf, rotting, ronde knuppel; Muz. het rustteeken; de
stok of rol, waarmede de maat wordt geslagen ; — tours de baton, m. pl. (spr. toer—) ongeoorloofde voordoelen, die men op sluwe wijze
ijl 't geheim uit een ambt, eene bediening, enz.
weet te trekken ; — batons royaux (spr. —roajoo) pasteitjes met stokvormig boterdeeg van
binnen; — baton sinistre (spr. siniestr') Wapenk.
de streep of balk dwars door het wapen, die
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de onechte geboorte van den eersten ontvanger aanduidt ; — batonneeren, met den stok
vechten, afrossen (vgl. b a s t o n n e e r e n) ;bátonnier, m. fr. (spr. —njé) stafdrager van
een genootschap of vereeniging, inz. de verkozen
voorzitter (deken) der fransche advocaten ; —,batonnIst, m. die zich, zoo tot den aanval
als de verdediging, behendig van den stok weet.
te bedienen ; stokvechter.
Batrachii of batrachiërs, m. pl. gr.
(van bátruchos, kikvorsch) de kikvorschachtige
dieren; — batrachiet, m. vorsch- of paddesteen, een groene holle steen, waarvan het
midden een oog verbeeldt ; kikvorsch-versteening ; — batrachium, n. of batrachus,
m. gr. Med. kikvorschgezwel onder de tong ; -batrachograaf, m. kikvorschbeschrijver ; -batrachomyomachie, f. (van bátrachos,.
mys, muis, en máchesthai, vechten) de oorschen
en muizenkrijg, een boertig heldendicht, dat aan
Homerus wordt toegeschreven.
Batta, f. de soldij der eng. troepen in O.Indië.
Báattarísme, n. gr. (battarismós, van battaridzein, stotteren) het stotteren, gestotter, stamelen.
Battement, n. fr. (spr. batt'máh; van battre, slaan, van 't lat. batuére ; vgl. b at all! e)
het slaan, kloppen, klappen ; In de danskunst:
het samenslaan der in de hoogte geheven voeten, kuitflikker ; in de schermkunst hetzelfde
als battuta (z. a.) ; Muz. de dubbele triller
of tremblant ; ook de slaglijst eener vleugel- ot
scheideur; de slingerslag aan eene klok; —
batteeren (it. báttere, fr. battre, lat. batuére)
in de schermk. de tegenpartij het rapier, den
degen of de fleuret uit de hand slaan; — batterij, f. (fr. batterie, eig. vechterij), de kanon
geschutwal; het geschut zelf, stormkat,-beding,
schietschans; ook het pandeksel van een geweer
een heiblok ; de stukpoorten op de sche--slot;
pen; Muz. het aanroeren van verscheiden snaren te gelik ; op de gitaar: de trilslag; Phys.
eene rij flesschen tot electrische proeven ; ook
de metaalzuil of de kolomsgewijs opeengestapelde metalen platen bij het g a l v a n i s m e (z.
ald.); — batteur, m. fr. vechtersbaas ; — batteur d' or, goudslager ; — batteur de pavé, straat
— batteur d'estrade, kondschapper, rui--slijper;
ter ter verkenning; — batteuse, f. dorschmachine ; — battoir, m. (spr. batoár) een stamper, klopper; een palet om te kaatsen; — bat-ture, f. fr. (spr. ba-tuur') ondergrond, grondverf
om er op te vergulden ; — battuta, f. it.
(spr. battoéta) Muz. de maat- of tactslag, of het
voorslaan van de maat ; in de schermkunst : de -schelslag.
Battologie, f. gr. onnut, nietig gesnap,
ijdel geklap, noodelooze omhaal van woorden,
zoo geheeten, wil men, naar een stotterenden
koning B a t t o s; — battologiseeren (spr.,
s=z), onnutte dingen snappen, wauwelen.
Battuta, z. ond. b at t e m e n t.
Batucca, f. port. soort van negerdans.
Batwinja, f., z. b a d w i n g e.
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'Batte, f. eene zilvermunt in de zwitsersche kantons, ongeveer *= 5 centen.
Batzner, m. eene oude zilvermunt in som-

mige duitsche staten = 4 kreuzer, of 6 à 7 ets.
Baucis, f. gr. myth. (z. P h i 1 e m o n) dik-wils in het algemeen voor een oud, vriendelijk en beweeglijk moedertje.
Baude, f. (boheemsch bauda, poolsch Buda)
herders- of houthakkershut in de bergen van
: Silezië, Saksen en Bohemen.
Baudrier, m. fr. (spr. bo-drie, van oudhgd.
baldericd, angels. belt, lat. balteus, gordel, degen. gordel) draagband, schouderband voor een degen.
Baume, m. fr. (spr. boom') balsem.

Bautasteenen, m. pl. oudnoordsch, her•innerings- of gedenksteenen, die in Scandinavië
-tot gedachtenis aan gevallen helden, enz. opgericht worden.
Bavard, m . fr. (spr. bawar, van bane, mid.
lat. bava, kwijl, uitvloeiend speeksel, baver, kwijlen ; waarschijnlijk van eelt. oorsprong) een snapper, wauwelaar, zwetser; — bavardeeren,
klappen, wauwelen, onbesuisd en onbedacht spreken ; — bavardage, f. (spr. bawardá-zj') ook
bavarderie of bavardíse (spr. — diéz' ), f.
onverstandig gesnap, ijdel gezwets, beuzelpraat.
Bavaria, f. de nw.lat. naam voor Beieren,
vandaar ook het kolossale bronzen beeld voor
de »R u h m e s h a 11 e" te Munchen, als persoonsverbeelding van Beieren ; — bavaxese, m. bij
de Italianen een oude beiersche daalder, die 5
bajochi minder deed dan een scudo = f 2,x.0 à
f 2,60 ; — bavaroise, f. fr. (spr. bawaroáz', v.
bavarois, Beier, beiersch) warme thee met stroop
van capillaire (die men vervaardigt uit de bladen van den Adiántus capillus venéris) stroopthee, een b e i e r s c h .e drank; —ook soort van
°room -ijs met vruchten.
Bavélle, f. ital. (bavélla, verkl. van bava,
- d. i. eig. kwijl, uitwerpsel) het uitschot der zijde.
Bavet of bavetje, f. fr. slabbetje, kwijl doekje.
Baviaan, m. (it. babbuino, sp. babuino, fr.
babouin, eng. baboon, oud eng. babion, babian,
hoogd. pavian, mid. lat. baboynus, babovinus,
papio) eene soort van kortstaartige, zeer wilde
on geile aap in Afrika; de oude cynocephalus;

Mar. de sloepwachter.
Bavius, lat. de naam van een slechten
dichter en ingebeelden kunstrechter ten tijde
van Horatius, door Virgilius voor de ver
bewaard; vandaar: een smakeloos dich--getlhid
ter en vitziek beoordeelaar.
Bavo, mansn. (van het lat. babo, ik blaf)
de blaffer, de blaffende ; ook B a v i u s.
Bavóche en bavochure, f. fr. (spr. ch
=si ; van have, kwijl, enz.) een onzuivere afdruk
van eene plaat of eenen lettervorm : misdruk,
kladderij ; -- bavocheeren, onzuiver, onzindelijk afdrukken.
Bavolet, n. fr. (spr. —wolè; ontstaan uit
bas en voilet, verklw. van voile, sluier) een
halve sluier, een boerinnenkapsel in Frankrijk,
,dat alleen het bovendeel van het hoofd bedekt.
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Bayárd, m . eng. (spr. béjard) het kastanjebruin paard (van bay, bruin, bruinrood) ; ook
een gaper, onbescheiden toeschouwer.
Bayonnet, z. bajonet.
Bazaar of bazar, m. perz. basar, in het
Oosten de markt of eene ruime, breede straat,
waar de kooplieden hunne winkels of kramen
hebben, in Perzië ook m a i d an, meidan of
al m e i d a n genoemd ; er zijn twee soorten van
bazaars : de eenen, waar men allerlei soort van
leeftocht verkoopt, gelijken volkomen naar onze
markten in de open lucht; de anderen zijn lange
overdekte galerijen, waar de handelaars in allerlei kleinoodiën, in kostbare stoffen, enz. hunne
winkels houden. In navolging van deze laatste
hebben ook wij aan dergelijke groote winkels en
verkoopplaatsen den naam b a z a ar gegeven.
Bazac, m. soort fijngesponnen katoen uit
Jeruzalem.

Bazalt, z. basalt.

Bazarne, m . fr. een fijne bourgonje -wijn.
Bazzica, f. ital. (v. bazza, goed geluk) een
soort van kaartspel.
Behst ., in natuurhistorische werken afkorting voor Bechstein (Joh. Matheus).
BdeUium, n. gr. (bdéllion, v. bdéo, bdéllo,
stinken) of bdelliumgom, Bot. eene harsachtige gom uit Arabië, Indië, Guinea, enz., van
bitteren smaak en leelijken reuk, dus genoemd
naar de b d e 11 a, eene soort van op den olijf
gelijkenden arabischen boom, uit welken zij vloeit.
Bdellometer, m. gr. (van bdélla, bloedzuiger) Chir. een werktuig, door S a r 1 a n d i è r e
in 1819 uitgevonden, om de steeds duurder wordende bloedzuigers te vervangen ; het bestaat uit
een glazen laatkop, voorzien van eene kleine
pomp en kleine lancetten ; — bdelliseh, adj.
door bloedzuigers ontstaan.
Bear–grease, n. eng. (spr. beerghries, van
bear, beer, en grease, vet) berenvet.
Béarnaise, f. fr. (v. Béarn) soort omnibus
te Parijs; ook : eiersaus (sauce béarnaise).
Bearskins, pi. (spr. beer—; van skin, vel)
berevellen, dikke wollen stoffen.
beátus, a, um,_ m. lat. (eig. particip. van bédre,
gelukkig maken) de gelukkige, zalige; —Beta,
f. lat. vr. naam : de gelukkige, de zalige ; ook voor:
schijnheilige, fijnvrome, bidzuster; — beáta virgo,
de heilige maagd (Maria); — bei tae memor^ae,
zaliger gedachtenis; — beiiti pauperes spiritu,
zalig zijn de armen van geest; — bedti possidéntes, zalig zijn de bezitters; — beaticum,
n. nw. lat. laatste oliesel = viaticum; — Be^tri.X, nw. lat., of Beatrice, it. (spr. —trietsje)

vr.namen : de gelukmakende ; — beati$-

eeeren (lat. beati/lcáre) zaligspreken; — beati$edtie (spr. tie=tsie), f. de zaligspreking,
het opnemen door den paus onder het getal der
zaligen (iets minder dan c a n o n i s a t i e) ; —
electrieke beatificatie of apotheósis,
f. eene electrieke proef, waarbij om het hoofd
des geëlectriseerden een glorie of heiligenkrans
gevormd wordt ; — beatísme, n. nw. lat. de
schijnheiligheid, femelarij; — beatitudo possessio-
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nis, begunstiging, bevoorrechting door het bezit;
— beatitudo vestra, lat. uwe heiligheid, titel,

waarmede men den paus aanspreekt ; — beatflles, f. pl. fr. (spr. —tiel') lekkerbeetjes, die
men in de pasteien, soepen, enz. doet, zooals
truffels, kalfszwezerik, pistaches; ook allerlei
kleine nonnenarbeid, zooals agnus, speldenkussens,
enz.; — beatulus, m. lat. iemand, die van
vreugde dronken is, die zielsvergenoegd is, inz.
iemand, die zich in zinnelijk genot zalig voelt.
beau, fr. (spr. bo ; vóor eene vokaal bel, f.
belle; van 't lat. belles, a, um, ital. bello, bella)
schoon; als subst.: een pronker, een modegek,
een opgeschikt heertje; — beau monde, f. de
aanzienlijke, voorname lieden, de beschaafde, fatsoenlijke stand; — beau reste (spr. borest') of pl.
beaux restes, schoone overblijfsels, b. v. van een
middagmaal; ook : sporen van vroegere schoon
; — beau sexe (spr. —seks'), f de schoone-heid
kunne, het schoone geslacht ; — beauté, f.
de schoonheid, oneig. eene schoone vrouw, een
schoon meisje; — beauté du diable, duivelsche
schoonheid; die minder in schoone trekken dan
In verleidelijk voorkomen en gebaren bestaat;
ook : jeugdige frischheid en bevalligheid.
Beavers, n. pl. eng. (spr. biévers ; van beaver, bever, dus geheeten wegens de overeenkomst met bevervellen) engelsche katoenen stof
als laken geweven zin, inz. voor win--ten,di
terbroeken dienende ; — beaverteen, n. (spr.
bievertien) geverfd, ruw wollen bombazijn,
bébé, fr. van eng. baby (z. aid.), klein
kind, zuigeling ; pop ; als kleedij voor een gemaskerd bal: meisje als klein kind verkleed.
Bec, m. fr. (oorspr. celtisch gallo-lat. beccus)
'vogelmond, snavel, bek ; snavelvormig uitstek,
snuit ; dat gedeelte van eene lamp, uit hetwelk
de pit te voorschijn komt, die men aansteekt;
in gelijken zin zegt men gash e k (fr. bec-degaz) om de plaats aan te duiden, die uitgang
geeft aan het lichtgas, of aan de gezamenlijke
kringsgewijs geplaatste openingen, door welke
uit de gaspijpen het gas stroomt, brander; pl.
bets; bec à papillons, vleermuisbrander; — béCaSSe, fr. (van bee, wegens den langen snavel)
de snip, houtsnip, een trekvogel ; — beeassine, ook beccassine, I. de watersnip, poelsnip, iets kleiner dan de vorige ; — bets-de-corbin,
m. pl. fr. (spr. bek-de-corbèh) de voorm. lijfwacht
der koningen van Frankrijk, uit 100 edellieden
bestaande ; dus geheeten naar de kromme hellebaarden van dien naam, welke zij bij statelijke gelegenheden droegen ; — beefigue, f.
fr. (spr. bek fiegh'; het naast van 't it. becca/ico)
Ode gemeene vijgeneter, vijgelijster, vijgesnip, een
welsmakend vogeltje van bet geslacht der m ot a c i 11 e n, dat zich bij voorkeur met vijgen en
druiven voedt, in Z.Europa, inz. op Cyprus.
Bechamél of beehamélle, f (spr. besa- —) in de kookkunst eene uiensaus, eerre
blanke saus, zoo geheeten naar haren uitvinder, den markies de B e c h a m e 1 (sauce d la
,

Béchamel).

Becher, m. (d. I. beker) eene badensche inVIERDE DRUK.
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houdsmaat = 11 deciliter ; ook eene graanmaat
te Bazel.
Béehïka, pl. gr. (van béx, gehit. bêchós,
hoest) hoeststillende, borstverzachtende middelen; middelen, die de uitwerping uit de borst
bevorderen.
Beek, n. eene eng. maat, z. p e c k.
Beczeestie, biscestie, f. russ. eene
geldboete in Rusland voor den beleediger van
een aanzienlijk persoon, wiens lijfeigene hij werd
bij onvermogen van betaling.
Beezka, t (spr. bétsjka) poolsche vochtmaat, vat, = 100 liters.
Beda, z. , veda.
Bedeát, n. turk. -arab. (arab. bida'at, nieuwigheid, onderdrukking), de haventol in Constantinopel.
Bedeguar of bedegár, m. perz.-arab.
(bad-award of bád-awárdah, eene soort van pagedoorn of distel) hondsrozespons (spongia cynobasti) de mos- en monsterachtige uitwassen,
welke men op de egelantiers of wilde rozen
ziet, waarschijnlijk veroorzaakt door den steek
van zeker insect (Cynips rosae) ; weleer van veel
gebruik in de medicijnen.
Bédemund, m. oudd. (liever B e d e m u n t,
van ons b e d e, in den zin van opbrengst, belasting, geldelijke bijdrage, en munt) Jur. de
boete, die eene lijfeigene, welke zich buiten
het huwelijk liet bezwangeren, aan haren heer
moest betalen; ook de prijs der vergunning tot
het huwelijk der lijfeigenen.
Bédikah, I. hebr. bi de Joden het onderzoek of een geslacht dier rein of onrein is.
Bedlamiet, m. (spr. bedleen —) een krankzinnige, een opgeslotene in een dolhuis ; een
gek, een dolleman. De naam is ontleend aan
een groot hospitaal, in 1515 voor krankzinnigen te Londen gesticht en S. Mary Bethlem
geheeten, waarvan Bedlam (spr. bédlem) eene
samentrekking is.
Bedoeïenen, Beduïnen, m. pl. (arab.
beddwi, in de woestijn rondzwervend, van bedw,
open veld, woestijn, en dit van badá, In de
woestijn rondzwerven, een nomadisch leven leiden) arabische stroopbenden, rondzwervende
Arabieren, die meestal van den roof der karavanen leven. Zij vormen het zuiverste en best
in stand gebleven ras van de arabische volkeren, zijn nooit ten onder gebracht en hebben
zich nooit bij hunne veroveringen met andere
volkeren vermengd; — bedoemne of beduïne, f. een op de arabische dracht gelijkende damesmantel.
Bé-dur of B –dur, it. Muz. de harde toon
harde B, in tegenoverstelling met-sortf
Be -mol.
Beef, n. eng. (spr. bief) rundvleesch; —
beefeater (spr. bief-Teter), rundvleescheter,
scheldnaam der Eng. lijfwacht; — beefsteak,
n., pl. beefsteaks, eng. (spr. biefsteeks) bij
ons gew. biefstuk, engelsche rundvleeschlappen, of dun gesneden, gekruide en snel gebraden rundvleeschschijven; — beeftea, f.
9
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(spr. —tie) aftreksel van kokend water op magere sneetjes rundvleesch.
Beélzebub, m. oorspr. een god der Pheeniciërs en Syriërs (vgl. B e 1 tal), door de Hebreën tot een daemon of duivel verlaagd en naar
hunne opvatting (van 't hebr. baal, heer, en
's bub, vlieg) eig. vliegenvorst, opperduivel ; ook
de naam van een gestaarten aap, z. sap a j o e.
Beermost, m. (van beer, bes, bezie) de
most, die nog voor de perzing der druiven afdruipt en tot bereiding van den b e er w ij n
dient, welken men voor den besten houdt.
Befána, f it. (verbasterd van 't gr. epiphdnia) in 't volksbijgeloof eene zwarte, vorm boze, spookachtige vrouw, die, door den schoorsteen nederdalende, de ondeugende kinderen bang
maakt, de zoete daarentegen met hare geschenken verheugt; vandaar eene bekleede pop of een
ledenvan, die in sommige ital. steden op vastenavond in koddige processiën wordt rondgedragen.
Be$'roi, fr. (spr. be/'-froa ; eng. belfry)
wachttoren met een stormklok.
Beg, m. turk., gew. bei of bey, heer,
een titel van zekere turksche beambten ; —
beglerbeg, m. (spr. beilerbei) eig. een heer
der heeren, een landrechter, opperstadhouder van
een groot landschap in Turkijë ; — beglik
of beilik, n. de waardigheid en 't gebied van
een beg; — beg– of bei–zadeh, m. de
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Beha ud daulet, m. arab. z. onder
d a u 1 e t.
–

–

Behemoth , m. hebr. van het koptisch
P-ehe -mout bijbelsche naam (Job XL, 10 en
volg.) van bet grootste landdier, waarschijnlijk
den mammoeth der voorwereld; anderen denken aan het nijlpaard of den hippopotamus en
den olifant ; een monster, reusdier.
Behennoot, ook b e n n o o t, f. (van 't
perz.-arab. behnnen, eene soort van wortel, sp.
en port. beken) Bot. de olierijke vrucht van den
behennoteboom (IIyperanth^ra moringa) in
Azië, enz., in grootte aan de hazelnoot gelijk.

Bei, beilik, z. beg.
Beige, f. fr. (spr. bi -zj') stof van ongeverfde wol, zwart, bruin, of grijs van kleur.
Beierd, m. de algemeene verzamelplaats
in eene herberg, de gelagkamer, waarsch. den
met bajert (z. c h a o s) ; , een verwarde hoop,
dooreenloopende menigte.
Beiram of bairam, n. perz. -turk. naam
van twee godsdienstfeesten : het groote b., dat
drie dagen lang op het einde van den vasten
kleine of k u r b a a n-b.,-tijd,enhvragsc
of feest der offers dat 70 dagen na het eerste
wordt gevierd.
Bek, gasbek, z. ond. bee.
bel, belle, fr., z. beau — bel–ami, m.
boezemvriend, vertrouwde ; — bel–amour
;

(spr. ou =oe) een minnaar;

—

bel esprit,
–

Begnárden, begnárten, m. pl. aan-

m. fr. (spr. bellespri, pl. beaux esprits, spr.
bozespri) een schoone geest, een zinrijk, vernuftig, schrander mensch ; — bel–étage, fr.
(spr. belletdzj') Arch. de eerste of voornaamste
verdieping of de vertrekken van een gebouw
éene trap hoog; — belle alliance, f. (spr.
bell'aljdns') schoon verbond; de naam der pacht
vermaard geworden door den slag van-hoev,
Waterloo, 18 Juni 1815 ; — belle–humeur,
goede luim; — belles-lettres, pl. (spr. bell' lettr')
de zoogenaamde fraaie letteren of schoone wetenschappen, de gezamenlijke kundigheden, die
tot de spraakkunst, redekunst, welsprekendheid,
dichtkunst behooren; — belletrist, m . (gevormd uit belles-lettres) een vriend, een kenner,
een beoefenaar der fraaie letteren ; — belletristeri j, f. de overdreven, zotte zucht tot
alles, wat de fraaie letteren betreft ; — belletristiek, f. de kennis en beoefening der

hangers eener secte uit de 12de en 13de eeuw
in Duitschland en de Nederlanden, welke leerden, dat de mensch reeds hier op aarde den
hoogsten graad van zedelijke volkomenheid kan

fraaie letteren; belletrístiseh, adj. wat
tot de fraaie letteren behoort. ,
Belád, arab. (pl. van biled) district, gebied (komt dikwijls in geographische namen

bereiken.

voor).
Belánder, z. b ij Lander.
Belehiet, n. eene soort van spaansche wol,
naar de stad B e 1 c h it e (spr. beltsite) in Spanje
benoemd.

vorstenzoon.

Beghárden, m. pl. eene soort van monniken zonder gelofte, zoo men wil, in 1228 te
Antwerpen gesticht naar den regel der heilige
B e g g a; waarschijnlijker echter dus geheeten
naar 't mid.lat. en roman. baga, zak, buidel,
vgl. eng. beggar, bedelaar) ; — Begijnen,
beggijnen, ook Bagijnen, Begu:inen,
geestelijke dochters of weduwen, die, zonder
eenige kloostergelofte af te leggen, gemeenschap
ij n e n-h o f j e s le--pelijkozgnmdb
ven ; oneig. fijn zusje, femelaarster, schijnheilige.

Beglik, z. ond. beg.
Begma, n. gr. (van bessein, hoesten) Med.
het uitwerpen der longen bij het hoesten, de
fluimen.

Begonia, f. een naar den Franschman
Begon zoo genoemde plantensoort, scheefbiad.

Beguárden, z. Flagellanten; —Beguinen, z. Begijnen, ond. Begharden.
Begueule, f. fr. (wellicht van béer, gapen, den mond opsperren, en gueule, muil) zich
preutsch aanstellende schoone, geaffecteerde
vrouw ; fijne zus, femelaarster ; — bégueulerie, f. preutschheid, ingebeeldheid; schijnheiligheid.

Bégum, f. eene indische vorstin of koningin.

–

—

Belelaes, m. eene soort van oostindische
zijdestof, bengaalsche taf.
Belemniet, n. gr. (van bélemnon, schiet
pijl- of dondersteen, eene-werktuig)ns,
versteening eener soort van uitgestorven, kegelvormige inktvisschen ; belemnitolo—
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g-e, f. de natuurlijke historie der b e 1 e mnieten.

Bélen, m. (v. lat. -eelt. Bélénus, waarsch.
van belen, melen, blond) een god der Celten,

verwand met den rom. Apollo.

Bel–esprit, bel–étage, z. ond. bel.
Bélial, m. oorspr. een god der Ph(oniciërs
en Syriërs, bij de Hebreën een duivel : de hellevorst, naar hebr. opvatting (van b' li, niet, en
ja'al, nut) eig. deugniet, boosaardig, slecht
mensch.
Bella, z. ond. bello — bellad6nna,
f. it. eig. schoone vrouw of schoon meisje, Bot.
eene in al hare deelen vergiftige, ver verspreide
plant van 4 tot 6 voet hoogte, met klokvormige bloemen van vuilroode kleur en blinkend
zwarte, naar kersen gelijkende bessen ; hare
giftstof heet bij uitnemendheid at r o p in e: wolfkers, groote nachtschade, besdragend doodkruid,
dolle bessen (het sap levert een blanketsel op,
dat aanleiding gegeven heeft tot dien naam).
Bellánde, z. bijlander.
Bellátrix, f. lat. (krijgsheldin) Astron. een
ster in Orion (z. ald.) verkeerde vertaling van
het crab. el-nadschid, de overstijgende d. i. de
uitstekende.
Belle-alliance, z. ond. bel.
Bellerophon, m. gr. Myth. zoon van
Glaucus, moest uit zijne vaderstad Korinthe
vluchten, dewijl hij bij ongeluk zijnen broeder
P i r r e nu s op de jacht had gedood; hij vond
eerst bescherming bij den koning P r ce t o s van
Argos ; doch later zond deze hem naar zijnen
schoonvader I o b a t e s, met eenen brief, waarin
hij dezen verzocht, B e 11 e r o p h o n te willen
van kant helpen ; vandaar Bellérophonsbrief, z. v. a. U r i a s-b r i e f (z. ald.). De
hem door I o b a t e s opgedragen strijd met de
Chimaera bracht hij tot een gelukkig einde met
hulp van P e g a s u s, boette evenwel eindelijk zijn
overmoed, die hem op dit gevleugeld paard tot
aan de woningen der goden voerde, door plotseling naar omlaag te storten (een gelijkenis
van den hoogmoed, waarop de val volgt).
belles lettres, belletrist, enz., z. ond. bel.
Bellevue, z. v. a. belvedere, z. ald.
Bellicosus, m. lat. (v. bellum, oorlog)
de strijdbare, de wakkere in den krijg, een bijnaam van vorsten; — belligeranten, pi.
fr. (v. belligérant, oorlogvoerend) de oorlogvoerenden ; — belliqueus, fr. (spr. —keus ; eig. bel
van het lat. bellicósus) krijgszuchtig,-liquex,
strijdhaftig; — bellicosamente, bellicoso, ital. Muz.
krijgshaftig.
bellissimo, z. ond. bello.
Bell–Lancastersche methode, zie
Lancastersche leermethode.
bello, bella, ital. (van 't lat. belles, a, um)
schoon, sierlijk ; — bello, m. een modeheertje, pronker; in Nederland en Duitschland vaak
een hondenaam ; — Bella, of fr. Belle, vr.
naam. : de schoone, lieflijke; — bellissimo, ital.
zeer schoon, overschoon ; — bello modo, lat. op
goede of aangename wijze.
;
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bellum, n. lat. (ontstaan uit duellum) de oorlog; bellum internecinum, een verdelgingsoorlog,
een krijg op leven en dood; — bellum omnium
contra omnes, oorlog van allen tegen allen (volgens de leer van Hobbes de natuurlijke of oor
toestand van het menschdom) ; —-spronkelij
bella matribus detestata, de oorlogen, die schrik
der moeders ; — Bellona, f. rom. Myth. de
krijgsgodin ; — bellonion, n. een door K a u fm a n n in Dresden uitgevonden speeltuig, dat
verscheiden veelstemmige, met pauken begeleide trompetstukken speelt.
Bellyache–root, f. eng. (spr. belly-eekroet) buikpijnwortel (v. belly, buik, ache, pijn
en root, wortel) de naar selderij smakende
wortel van ingelica lucida.
Beloega, m. (russ. bjeloega, van bjelyi,
wit) de witvisch, de russ. naam van eene groote
steursoort — beloega of beloegasteen,
de steunsteen, een steenharde klomp, zoo groot
als een hoenderei, dien men soms in de nier
der groote steuren vindt.
Belomantie (spr. t=ts), f. gr. (van bélos,
geschut) de kunst om uit gewijde en met allerlei teekens voorziene pijlen of staven waar
te zeggen.
Belt, m. (eelt. het water, de zee ; vgl.
Baltische zee) eene zeeëngte,b.v. de groote
B e it, tusschen Ftlhnen en Seeland, en de K l e i n e
B e 1 t, tusschen Sleeswijk en Fiihnen.
Belvedére, it., of b e l l e v u e, f. fr.
(spr. bell'wíi') schoonzicht, een schoon uitzicht,
eene plaats (inz. toren) van welke men een
schoon gezicht heeft, b. v. in het Vaticaan te
Rome, waar de Apollo, de Laokoongroep, en
andere meesterstukken der antieke kunst staan.
Bema, n. gr. (van bainein, stappen) eig.
schrede, tred; verhoogde plaats, spreekgestoelte,
rechterstoel, enz. ; in de oude kerken de voor
de geestelijkheid bestemde omtraliede altaarruimte ; inz. de bisschopszetel in die ruimte.
Bé-mol of B –mol, it. Muz. de zachte toensoort, de zachte B, in tegenoverst. van B-d u r.
Ben 1) hebr. : zoon ; vandaar in samenstellingen als B e n d a v i d, Davidszoon; Benjamin, zoon der rechterhand, lievelingskind, troetelkind, gelukskind ; 2) (v. 't eelt. pen, hoofd,
top, kruin) schotsch en iersch : bergspits, vandaar in bergnamen, als Ben-Avon, Ben-L omond, enz.
Ben. afkorting voor b e n e d en.
Ben, ital. zeer goed.
Benarde, I. fr. (naar den naam des uitvinders) het fransche slot, een slot, dat van
twee zijden kan geopend en gesloten worden.
Benarés, f. oostindische zilverstof, zoo genoemd naar de stad van gelijken naam.
Bench, eng. (spr. bensj') bank, gerechtshof.
Benda, I. een afrikaansch gewicht = 64 kilo.
Bendak, m. (perz. banddk) in Perz. een
hoog, mutsvormig hoofddeksel der dervisjen.
Bendi, biodi, f. Jay. tweewielig rijtuig
op Java.
bene, lat. goed, goedaardig; ad bene esse, tot
;
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welzijn of tot genoeglijk leven; — benedieeeren (lat. benedicëre, d. i. eig. goed of iets
goeds zeggen) wijden, zegenen; vandaar benedijen, prijzen, zaligprijzen, zegenen; —
gebenedijd, gezegend, gezaligd; — het benedieite (eig. benediccte ! spreek den zegen!)
het tafelgebed vóor den maaltijd in kloosters;
de zegenspreking, de zegen; benedicámus Domino, laten wij den Heer prijzen (eene formule,
waarmede de kath. godsdienst in den vastentijd
en op eenige andere dagen gesloten wordt) ; —
Benedietus, mansn.: de gezegende (vr.
Benedieta en Benedictine); — Benedietijner, m. een monnik ven de orde
van St. Benedictus, de oudste monnikorde der
R. K. kerk (in 515 te Monte Casino gesticht;
een orde van groote verdienste voor de wetenschap, in de middeleeuwen door afschriften, in
de 17e en 18e eeuw door geleerde nasporingen
en uitgaven der kerkvaders) ; — benedieten–kruid, eig. het zegenkruid; de maartwortel, het nagelkruid (Geum urbanum) ; ook
z. v. a. cardobenedictenkruid, z. ald.;
— benediets–penning, eene gewijde munt
als amulet of behoedmiddel tegen tooverij ; —
benedíetie (spr. t=ts), f. (lat. benedictio)
de zegen, zegenwensch, zegenspreking, inz. z.
v. a. benedictio sacerdotiilis, de priesterlijke zegen; de inzegening van den echt; b. apostolica,
de algemeene zegen des pausen, door het teeken des kruises, driemaal per jaar gegeven; -benedictionale of bened.ictionarium, n. nw. lat. een kerkboek met de formulieren der inzegening.
Benefáetie, f. lat. (bene factáo, van bene
weldoen) het weldoen, de weldadigheid;-facére
— benefáetor, m. later lat. de weldoener;
— bene$eéntie (spr. t=ts), f. (lat bene/icentia, van bene f ficus, weldadig) de weldadigheld; — bene$eium, n. (van bene f(cus) of
beneficie, f. pl. bene/lcaa of beneficiën,
de weldaad, begunstiging ; voordeel, nut, gewin;
inz. de rechtsweldaad, juister beneflcaum juris,
z. lager; eene geestelijke waardigheid met inkomen verbonden, prove, prebende, in 't alge
een ambt, post of voordeel uit gunst ver--men
leend, b. v. in de roomsche hierarchie eene
abdij, een kanonskaat, een proostdij, enz. ; —
bene/icia non obtruduntur, lat. weldaden worden
niet opgedrongen d. i. men kan niemand dwingen weldaden aan te nemen ; — bene$ei,
m. pl. Astrol. heilaanbrengers, zegenaars, de
naam der planeten Venus en Jupiter bij de
sterrenkijkers; — beneficium juris, lat. de rechtsweldaad, het voorrecht, b. v. benef abstinéndi,
het recht der kinderen om van de vaderlijke
nalatenschap af te zien ; b. appellándi, het recht
van beroep op eene hoogere rechtbank ; b. cleri,
eene oud-eng. wet, krachtens welke een misdadiger, die voor de eerste maal zich vergrepen
had, in geval hij lezen kon, niet met den dood
maar met eene geldboete werd gestraft ; b.
cessiónis bonorum, de vergunning tot den afstand van goederen (aan schuldeischers) ; b. com-
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peten ,?-ae, het kotrecht, de vergunning aan den
schu' (lenaar om zooveel van het zijne te behouden, als hij noodzakelijk tot zijn levensonderhoud behoeft ; b. cum cura, een met zielezorg overbonden kerkambt ; b. deliberándi, het
overwegingsrecht, vergunning van eenen beden
aanvaarding eener erfenis; b.-kenstijdvóor
ecclesiasticum, eene kerkelijke prebende ; b. emigratiónis, het recht van naar een ander land
te verhuizen; b. ece ussiónis, de rechtsweldaad
van eenen borg, volgens welke hij de vooraf
rechtsvordering van den hoofdschuldenaar-gande
kan verlangen ; b. impub érum of b. pupilórum,
gerechtelijke begunstiging der onmondigen ; b.
inventanïi, beneficie van inventaris, de
rechtsweldaad, krachtens welke een erfgenaam,
die tijdig eene opgave der nalatenschap gerechtelijk heeft ingediend, voor de nagelaten schulden alleen in zooverre aansprakelijk is, als de
nalatenschap toereikt; b. liberations, het recht
van ontbinding van den borgtocht ; b. muliébre,
gerechtelijke begunstiging der vrouwen ; b. personále, persoonlijke begunstiging of bevoorrechting;
b. reguláre, Bene prebende, die aan eenen ordesgeestelijke (in tegenoverst. van eenen wereldlijken geestelijke) ten deel valt; b. restitutiónis in intégrum, de rechtsweldaad der herstelling in den vorigen stand ; b. sine cura, eene
prebende zonder zielezorg; — beneficiaal,
adj. nw. lat. tot eene prove behoorende of die
betreffende ; — bene$ciarius en beneficiaat, m. lat. hij, die een beneficium ontvangt, een provenier; ook: hij voor wien een
beneficie-voorstelling gegeven wordt; — bene$eie–representatie (spr. tie=tsie), f.
beneficie-voorstelling, de voorstelling van
een tooneelstuk ten voordeele van een tooneelspeler, enz. ; — bene$ciëeren, eene weldaad bewijzen.
bene merttus, z. ond. meritum; — bene mis
ond. m i s c e e r e n; — bene placi tum,-ceatur,z.
z. v. a. placitum, z. ald. ; — bene qui latuit, bene
vixit, z. ond. latent; — bene valete, z. ond. vale.
beneventeeren, nw. lat. (van bene, wel,
en venire, komen) verwelkomen, wel ontvangen.
benevólus, a, um, welwillend, toegenegen ; -benevóle lector, lat. goedgunstige lezer; — benevolént (lat. benevolens), adj. welwillend,
gunstig; — benevoléntie (spr. tie=tsie), f.
(lat. benevdlent(a) de welwillendheid, genegenheid, gunst.
Bengálen, n. een landschap in 't noorden
van Voor-Indië; — vandaar bengaalsche
boonen, z. v. a. Ignatiusboonen, z. ald.;
— bengaaisch vuur, indisch vuur, een
mengsel van zwavel en salpeter, waarbij men
nog andere stoffen, als antimonium, enz. voegt:
de buitengemeen heldere, bijna geheel kleurboze, witte, sterke vlam van dit mengsel maakt
het tot een voornaam deel der vuurwerken en
vooral der seinvuren.
Bened. bij zoölogische benamingen afkorting van Pierre Joseph van Beneden, een Belgischen zooloog (geb. 1809).
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Bengali, bij vogelhandelaars de naam van
verscheiden soorten afrikaansche en australische
kleine vogels, die bij ons als siervogels gehouden worden.
benignus, a, um, lat, goedig, vriendelijk, mild;
— Benignus, mansn.: de goedige, milde;
— benigniteit, f. de goedheid, goedigheid,
mitizaamheid, mildheid ; Med. de b e n i g n It e It
eener ziekte, d. i. hare goedaardigheid.

Benjamin, z. ond. B e n.
ben marcato, ital. met goed uitkomende voordracht, goed gemarkeerd (te spelen).
Benno, oudd. mansn., verkorting van B e r nh a r d, z. ald.
Bennoot, z. b e h e n n o o t.
Benotton, fr. persoon uit de fatsoenlijke
klasse, die in doen en spreken de demi -monde
nadoet (ontleend aan Sardou's stuk la familie

Benorton).
Bentnaam, m. de toenaam, dien te Rome
het nederlandsch schildergenootschap, b e n t geheeten, weleer aan ieder van zijne leden . gaf;
vandaar in bet algemeen ; bijnaam, toenaam.

bentschen, bentsjen, Bentsen,
joodsch (verbasterd van het lat. benedictre) zegenen, den zegen spreken, Inz. het gebed, na
het eten, opzeggen.
ben tenuto, ital. Muz. juist uitgehouden.
Benvenüto, m. het welkom ; ook als
naam : de welkome.
Benzoë, f. nw. lat. (fr. benjoin, sp. benjui,
it. belzuino, hoogd. benzoin en benzoe, waarsch.
van perz. oorsprong; vgl. ban i,st, terpentijnhars)
eene brokkelige, balsamieke gomhars van den
b e n z o ë b o o m (Storax benzoin) op Java, Su-

matra, enz. ; — benzoëzuur, n. vroeger
ook : benzoëbloemen, het gekristalliseerde
geneeskrachtig zuur van de benzoë, dat men
ook in de salie, vanielje, kaneel, beukeschors
en vele paddenstoelen aantreft ; — benzoë
oplossing der benzoë in wijn-tineur,f.
geest, als in- en uitwendig geneesmiddel gebruikt; — benzoyl, n. (van benzol en kyle,
stof) het vermoedelijk radicaal van benzoëzuur;
— benzine , f. of benzol, n. een door verhitting van benzoë met kalk verkregen, nu in
groote hoeveelheid uit steenkolenteer gewonnen,
uit kool- en waterstof bestaande, sterk riekende
vloeistof, wegens de oplossing van vette oliën
enz. dikwijls als vlekkenwater gebezigd.
Beotiërs, B m o t ï ë r s (spr. ti =tsi), m. pl.
gr. (sing. Boiótós of Boiótikós) eig. bewoners
van het oudgr. landschap Boeotië, die voor traag
en dom bekend stonden ; vandaar een B e ó t i ë r,
een traag mensch, een lomperd, domoor, gans;
— beótisch, adj. uit B e o t i ë; stompzinnig,
dom, b. v. een beOtisch temperament.

be-quadraat, n. lat., be-quarré, fr.

(spr. —karé), be -quadratura (spr . --koeadratóéra) of be–quadro (spr. —koeddro),
it. Muz. de vierkante B, het herroepings- of
herstellingsteeken, waardoor eene voor de helft
verhoogde of verlaagde noot weder tot hare
vorige plaats wordt teruggebracht.

BERGAMOT

Beráeha, n. hebr. een lof- en dankgebed
der Joden.
Bert, m. aanstellingsbrieven der turksche
pasja's en stadhouders ; vgl. b ar a t.
Berber –basji, m. turk. (v. 't perz. berber, barbier, en het turk. básch, hoofd, opperhoofd) de opperbarbier des sultans.
Berberije, n. het land der Berbers (d. i.
arab. landbewoners, in tegenst. met de mooren
als stadbewoners) een van de Arabieren afstammend volk in Noord-Afrika, het noordelijk deel
van Afrika, vgl. Barbarij e.
Berberis, berbérisse, f., berberisstruik, m. (nw.lat. berberis, van 't arab.
berb&rts, barbaric) de zuurdoorn ; vandaar berberidéën, f. pl. kruid- of houtachtige planten , welker voornaamste kenmerk bestaat in de
aan de helmdraadjes vastgegroeide helmknopje,
die van het voetstuk tot den top toe open springen; — berberine, f. gele verf uit den wor•
tel der berberis.
Berea, f. it. een klein scheepskanon in de
gedaante eener slang, eene draaibas.
Be roan of herkan; n. (it. barracano,
fr. bourqcan, sp. barragan, van arab. oorsprong;
vgl. b a r e h e n t) zekere uit geitenhaar en wol
gewerkte stof.
Berceau, n. fr. (spr. bersó, van bercer,
provenc. bursar en bressar, wiegen) eig. eene
wieg; een gewelfboog, booggang; een overdekt
tuinpad ; een priëel ; — berceuse, f. wie
ook : schommelstoel.
-gelid;

Berehta, f. (waaruit later Bertha, z.
ald.) in de noordd. volkssage eene soort van
vrouwelijke godheid, die 't opzicht over de spinsters heeft.
Berchtold of Berthold, oudd. naam.,
de schitterend heerschende (vgl. B e r t h a).
Berecynthia, f. bijnaam van C y b ó 1 e

z. ald.

Berendaalder, m. zwits. zilveren munt;
ongeveer = 1 gl. 65.

Berengariers, m. pl. eene geestelijke
secte, in de 10de eeuw gy^ticht door B e r eng e r, die de transsubstantiatie loochende.
Berenice, f. gr. (Bereniké, macedon. in
plaats van Pherenike) vr.naam: de zegebrengster: naam der gemalin van den egypt. koning
Ptolemaeos Euergetes in de 3de eeuw vóor Chr.,
wier schoon hoofdhaar in den tempel van Aphrodite als een offerande nedergelegd en later onder de sterren geplaatst werd ; vandaar het
haar van Berenice, een sterrenbeeld van
zeven sterren bij den staart van den leeuw.
Bergamásken, m. pl. inwoners van 't
voorm. landschap B e r g a m a s c o bij de stad
Bergamo in Italië; — bergamásca, it.,
of bergamásque, fr. f. een it. boerendans;
— bergamees, f . pl. bergameesche wandtapijten.
Bergamot, f. it. (bergamotio, m. en pera
bergamotta, f. van het • turk. beg-armoedi, d. i.
woordeligk : vorstenpeer, v. beg, bèï, vorst [z.

beg] en asmoed, peer) 1) bergamot-peer, de
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heeren- of vorstenpeer. Bene edele soort van
peren, welke, naar men zegt, uit Turkije naar
Italië verplant en vandaar tot ons gekomen zijn;
2) z. v. a. de bergamoteitroen, eene
peervormige citroensoort (Citrus medica bergamotta) uit welker versche schillen de beroemde
b er g am ot - ol i e in Italië en Frankrijk gemaakt wordt.
Bergaráe, m. fr. (spr. berzj'rák) een aan
fr. wijn, uit de streek van denzelfden-genam
naam aan de Dordogne, ook petit C h a mp a g n e (spr. peti sjanpánj') geheeten.
Bergère, f. fr. (spr. berzjèr') eig. Bene
herderin (van berger, herder, mid.lat. bergarius,
ontst. uit berbicarius, van berbix, fr. b r e bis,
schaap, = lat. vervex) een opgevulde, gemakkelijke ruststoel (die men in een rustbed kan
veranderen, chaise longue) ; ook een eenvoudig
vrouwenkapsel; — bergerette, f. (spr. berzj'rétt'), eig. jonge herderin; een drank van wijn
en honig; — bergerie, t de schaapskooi;
ook herderslied, herdersdans.
Berg-regaliën, z. ond. r e g a a 1.
Bergst. in zoölogische benamingen afkorting van J. A. B. Bergstraszer (entomoloog ; geb.
1732, gest. 1812).
Beriberi, f. (indisch schaap) eene soort
van slepend rheumatisme of lendenwee, aldus
geheeten, omdat de zieken, welke daardoor zijn
aangedaan, bi het loopen de beweging van het
schaap nabootsen ; volgens anderen is de ber i b e r i eene ziekte, welke veel overeenkomst
heeft met den Vitusdans (z. a.).
Beril, z. beryl.
Berkowetz of Berkowitz, n. (russ.
bérkowez) russisch schippond, = 10 poed of 400
russ. pond =163,805 kilo.
Berline, f. fr. een Berlijner wagen, overdekte reiswagen, die opengeslagen kan worden,
in de laatste helft der 17de eeuw uitgevonden
door Philip d e C h i e s e, die daarmede van
Berlijn naar Parijs reed, hetgeen den Franschen
dit rijtuig dezen naam deed geven ; — berUngot of brelingot, m. fr. (spr. —lèn'gó)
eene berline zonder bok, halve berline.
Berlingózza, f. it. (spr. berliengótsa; vgl.
berlingare, veel praten, veel eten, smullen) boerendans; — berlingozzo, m. it. eene soort
Berloque, z. b r e 1 o q u e. (van eierkoek.
Berm, m. (fr. berme; van het duitsche b ram,
eng. b r i m, rand) in de vestingbouwkunde : een
walgang, walrand, een smalle weg tusschen den
wal en de gracht; ook in de waterbouwkunde:
streek lands, die vóor of achter eenen waterdijk onaangeroerd blijft, als de aarde tot damafschutting wordt uitgestoken.
Bern., afkorting voor Claude Bernard (gest.
1878), in natuurwetenschappelijke werken.
Berne, f. fr. een geheschen opgerolde vlag,
sjouw; soldeken, deken, waarop een persoon
omhoog gewipt en opgevangen wordt.
bernesk, ital. (bernesco) op de wijze van
den itatiaanschen dichter B e r n i, d. i. luimig,
boertig.
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Bernhard, m. oudd. (Pernhart, Perinhart,
v. pern, bern, angels. beorn, beer, de koning der
dieren in den ouden dieren-epos, vandaar held,
en v. hart, hard, vast, onverzettelijk), fr. B e rnard, bij ons Bernardus, Barend, mansn.:
de heldhaftige ; vr. Bernhardine, B e r n a rd i ne, Barendina; —Berhardijnen, m.
pl. geestelijken van de orde van S t. B e r nh a r d van Clairvaux, in de 12de eeuw ; z. v. a.
cisterciënzen, z. aid.
Bernoise, f. fr. (spr. —noaz') een levendige dans, Berner-dans (naar de zwitsersche stad
Bern).
Beroniërs, m. pl. eene secte, door B e r o n
gesticht, die de ineensmelting der beide naturen van Jezus Christus leerde.
Berri, eene turksche mijl van 1667 meter.
Bersagliere, pl. ital. (spr. —saljéri; van
bersaglio, doel, schijf) scherpschutters in 't italiaansche leger.
Bersérker, m. oudn. Myth. (v. ber, naakt,
ontbloot, beroofd, en sarkr, hemd, pantserhemd,
pantser, dus eig. zonder pantser) een geducht
krijgsheld, die ongepantserd ten strijd ging en
wiens twaalf zonen allen door dollen moed in
het gevecht uitblonken; in het algemeen : krjgsman die, door dronkenschap of voorgaande ra
woede gebracht, streed; vandaar b er--zernij
serkergang, zulk een gevecht; berserkerw o e d e, wilde strijdlust, dolle krijgsmanswoede.
Bert., in natuurwetenschappelijke benamingen afkorting van Antonio Bertoloni (gest. 1869).
Berth., in zoölogische benamingen afkorting
van Arnold Adolf Berthold (gest. 1861.)
Bertha, oudd. (Perahta, van peraht, berth,
eng. bright, helder, schitterend; vandaar ons
p r a c h t; vgl. B e r c h t a) vr.naam ; de prachtige, schitterende, schoone ; — Berthold, z.
B er eh t ol d.
Berthe, f. fr. kleine kraag, strookje aan het
lijf van. dameskleedjes.
Berthieriet, n. (naar den mineraloog B e rt h i e r aldus genoemd) ijzerantimoniumglans, een
metallisch mineraal.
Berthollimeter, m. een door D e s c r o i
111 e s voor de bleekers vervaardigd werktuig,-s
om daarmede de hoeveelheid der chloor in water te bepalen (later door den c h 1 o r o m e t er
verbeterd).
Bertinisehe beenderen, n. pl. Anat.
de hoorntjes van het wiggebeen, zoo genoemd
naar den franschen geneesheer B e r t i n.
Bertram, oudd. (Perahtram; van peraht,
vgl. B e r t h a, en hraban, rham, ram, raaf) mansnaam : glansraaf, schitterende zwarte.
Bertram, m. (waarsch. uit het gr. pyréthron, v. pyr, vuur, wegens haren verhittenden
aard) bertramkamille (Anthemis pyrethra) ; de
b e r t r a m w o r t e 1, vuurwortel, kwijlwortel (Radix pyrëthri) van scherpen smaak, en als kwijling bevorderend middel in gebruik.
Beryl of beril, m. en n. gr. (béryllos, van 't
arab. ballawr, bilawr, perz. boelloer, boeloer), z. v.
a. nw. lat. a q u a m a r ij n, de zeewatersteen, zee-
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die men ongewapend voor de wilde dieren wierp;
— bestiarium, n. lat. (fr. bestiaire) in de middeleeuwen een werk in proza of verzen over
de viervoetige dieren, beestenboek; — bête,
f. fr. (oorspr. beste = lat. bestia) een beest, dier;
onverstandig mensch, . domkop; la bate in het
kaartspel: beest, de inzet van den verliezende,
de strafzet ; de bête trekken, den zet of
het spel winnen ; de b ê t e maken of z e tt e n, zijn spel verliezen of beest worden; —
bête noire (spr. noár'), eig. een zwart dier,
d. i. iemand, die door iedereen gebaat wordt,
iemand, die men niet luchten of zien mag; —
ma bête noire, iemand, die ik niet kan uitstaan ; — bêtise, f. (spr. — tiéz') de domheid,
J. M. G. Beseke (gest. 1802).
Bes, m. bij de oude Romeinen = 8 u n c i w onnoozelheid; iets doms, een domme streek.
bet., afkorting voor b e t e e k e n t.
of' as.
Bêta, de tweede letter van het gr. alphabesar, besaar, adj. mal. groot, dik, zwaar;
-- Toewan besar, de Groote Heer (Gouverneur- bet, de b ; oneig. een domkop, uilskuiken.
Betaine, f. (v. beta, beetwortel) Chem. or'Generaal).
Beschli, m. pi. turk. (v. báschly, hoofdza ganische basis door S ah e i b 1 er in 1869 in het
dit van bdsch, hoofd) eene soort van-'kelij,n sap der suikerbieten ontdekt.
vrijwilligers te paard.
Betarden, z. baschtarden.
Bête, z. ond. bestialisch.
Besehlik of B e s 1 i k, m. in het algemeen
Betél, betélpeper, f. (Piper bells, L.,
liet nieuwe turksche goud- en zilvergeld (sedert 1829), inz. een zilvermunt (ook b e j a s- sp. betel, brete, port. betel, betere, malabaarsch
beetla-codi, sanskr. Malaya patra, Malabar -blad,
b e s c h 1 i k genoemd) van 5 piasters = 51 ct.
omdat hij in de bergstreken van Malabar groeit)
Beschores, z. b'schores.
Besdin, n. (hebr. eig. beth-din, rechthuis) eene slingerplant in Azië met roodsappige, biteen joodsch gerechtshof, jodenraad over gods- tere en welriekende bladeren, die, gemengd met
a r e k a, door mannen en vrouwen in 0.- Indië,
dienstige en ritueele aangelegenheden.
Besestan, m. (perz. basistán, saamgetrok- in gouden, zilveren of geringer doosjes en in
ken uit bassdsistdn, van 't arab. bassiis, een zakjes bij zich gedragen en gedurig gekauwd
handelaar of koopman) in Turkije : de openlijke worden; vgl. a r e k a.
Bethel, hebr. huis Gods.
markt (bazar) ; de plaats der koopmanswinBethesda, plaats der barmhartigheid, oord
.kels en kramen te Constantinopel.
der genezing, Joh. V.
. besigue, z. b e z i g u e.
Besogne, f. (spr. b'zonj; it. bisogna, waarBethlehemieten, m. pl. eene augustijschijnlijk van duitschen oorsprong) bezigheid,
ner -orde, door paus I it n o c e n t i u s XI gewijd,
arbeid, drukte, beslommering, omslag; lastig en door Pierre de Bethencourt, in 1660
werk; Pol. eene raadpleging van ministers en te Guatemala gesticht ; zij houdt zich inzonderhooge ambtenaren ; — besogneeren, arbei- heid met het verplegen van kranken bezig.
ben, werkzaam zijn; beraadslagen; — bosom,
Bêtise, z. ond. bestialisch.
n. fr. (spr. b' zwáiy, ital. bisogno) de behoefte, de
Beton, n. fr. (v. lat. bitumen, aardhars, pro.nooddruft ; au besoin. (spr. o—), des noods ; Kmt. venc. betum, sp. betun) eerre uit waterkalk en
odresse au besoin, nood- of hulpadres, d. i. aan
kiezelzand bestaande massa, die aanvankelijk
derde, in geval de betrok--wijzngope week, daarna, zelfs onder het water, hard wordt
kene de aanneming van den wissel mocht wei en voor gebouwen tot hechten grondslag dient ;
-gern.
vandaar fondamenten op beton, grondBessemer–methode, f. een door den slagen op zulke kalk ; Med. het eerste zog eener
Zweed B e s s e m e r te Londen uitgevonden wijze kraamvrouw, biest.
om ruw ijzer te ontkolen en te zuiveren door
Betonie, f. (lat. betontca; oorspr. celtisch)
inblazen van heete lucht ; vandaar b e s s e m er- Bot. eene inlandsche plant met groote donker
metaal, bessemer- staal, enz.
bloemen ; de wortel-rodefvlschkuig
Bassi, m. eene kleine venetiaansche munt, der plant werkt braakwekkend en purgeerend;
ongeveer = cent ; 40 b e s si's doen een loro ook de bladeren worden als geneesmiddel gebruikt.
41f bijna 21 centen.
Betsy, Betty, Bettine, vr. namen, door
bestialisch, adj. lat. (bestiális, e, van bes- verkorting uit Eli s ab e t h ontstaan.
t(a, beest, wild dier) beestachtig, dierlijk ; —
Betting, eng. het wedden; ook in samen
bestiali.seeren (spr. s=z), barb. lat. tot een
uit de taal der wedrennen: betting–-steling
beest maken, verdierlijken; — bestialiteit, book (spr. —boek) boek om de weddenschap1. nw. lat. beestachtigheid, dierlijkheid ; — bes– pen aan te teekenen ; -- bettingmen, pl.
tiarii, p1. dierbevechters in het oude Rome, de wedders ; — bettingroom (spr. —roem),
zoowel gewapende huurlingen als misdadigers,
lokaal voor de wedders.

groensteen, een doorzichtige steen van geelachtig
groene of zeegroene kleur (men wil van dit woord
ons b r i 1 afgeleid hebben); — berylli stiek, f.
de waarzeggerij uit spiegels ; — beryllium of
glycium, n. Chem. een metaal, door W b h1 er in 1828 ontdekt, dat met zuurstof verbonden de door V au q u e l i n in 1797 in den beril ontdekte berilaarde of glycine-aarde vormt.
Berzelilet, n. naar B e r z e 1 i u s genoemd
.hoogst zeldzaam mineraal van Latigsbanshytta.
Berzeliuslamp, f. eene met dubbele luchtrekking en Argandsche ronde branders voorziene
spirituslamp.
Bes., in ornithologische namen afkorting voor

,
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Betuline, f. nw. lat. (van 't lat. betula,
berk) Chem. berkenkamfer, Bene eigenaardige
plantenstof, die men in de schors der berken vindt.
Beurré, m. fr. (v. beverre, m., boter) de boterpeer; — beurré-blane, m. fr. (spr. -- bláir)
Bot. de witte boterpeer; — beurré-gris,
fr. (spr. —gri) de grauwe.
Beurs, f. (fr. bourse, provenc. en it. borsa,
oudhoogd. bursa, van 't mid. lat. bursa, z. aid.)
een geldbuidel ; eene turksche rekenmunt, welker naam ontstaan is uit het gebruik om het
geld, dat in de schatkist van den grooten heer
wordt nedergelegd, in lederen buidels (k i z e,
k i s e h, k e s e r) bij altijd gelijke sommen af te
passen; de zilverbeurs bedraagt 500 plasters of
g o e r o e s c h= + 54 gulden ; de gouden beurs
(bij geschenken van den sultan) bevat 30,004
plasters = f30 ; — de plaats of het openbare
gebouw, waar de kooplieden wegens hunne zaken bijeenkomen.
Bever, z. castor.
Beverage, f. eng. (spr. bèweridsf) drank,
fnz. uit appelwijn of -sap, specerijen eri water.
Bevernel, f. (hoogd. bibernelte, oudhoogd.
bibenella, pibenella, mid. lat. bipinnella, pipinella,
nw. lat. pimpinella, fr. pimprenelle), naam eener
plant, z. v. a. pimpernel, z. ald.
Bevue, f. fr. (spr. bewii ontstaan uit bes vue, van 't roman., oorspr. celtisch bes-, bis,
mis, scheef, en vue, z. ald.) eene verziening,
eene feil uit onachtzaamheid, misgreep ; In ge;

meenzame taal: een bok, flater.
Bexis, f. gr. (van bessein, hoesten) de hoest.
Bey., in palieontologische namen afkorting
voor H. E. Beyrich (geb. 1815.)

Bey; z. beg.
bez., afkorting voor bezittingen.
Bezaan, bezaanleer, n., z. v. a. b asane.

Bezaan, f., of bezaanszeil, n. het achterste gaffelzeil aan boord van een driemastschip ;
— bezaansmast, m. achterste, kleinste mast
op een driemastschip. Men houdt het woord
b e z aa n voor eene verbastering van het it.
mezzana, van mezzo, midden, zoodat b e s a a n sm a st eigenlijk middelmast zou beteekenen.
Bezette, f. fr. rood blanketsel, spaansch of
levantsch floers, sterk met cochenille geverfd
dun linnen, blanketsel- of verflapjes tot roodblanketten en het kleuren der confituren, geleien, enz.
Beziers, m. fr. (spr. bezé) eene soort van
witten bordeaux-wijn, naar het ge ijknamig kan
departement Hérault.
-tonihe
Bezigue of besique, n. fr. (spr. bezielt')
fransch kaartspel, soort van manage met $ piketspellen; ook manage van schoppenboer en
ruitenvrouw in hetzelfde spel.
Bezóar, m. (fr. bézoard, sp. bezoar, bezar,
arab. bázahar, bádizahr, van 't perz. bádzahr,
pádzahr) de b e z ó a r s t e e n, eig. tegengift, een
steenachtig lichaam, dat men in de maag en
bet darmkanaal van verscheidene dieren, b. v.
de bezoar- antilope of -gazelle (herte-
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geit) vindt, en waaraan men weleer eene bui
kracht als geneesmiddel en tegen -tengm
toekende ; — bezoardica, n. pl., nw. lat.-gift
tegengiften, geneesmiddelen tegen vergiften.
Bge., in botanische namen afkorting vbor
Alexander von Bunge (geb. 1803).

Bhikschoe, m. sanskr. brahmaansehe of
boeddhistische bedelmonnik.
Bi., chem. teeken voor b i s m u t bi u at
bi -, lat. in samenstellingen, z. bis.
Biais, n. fr. (spr. bi-è, it. bieco, van 't lat.
obliques, schuin, scheef) schuine reep, als sieraad op vrouwenkleederen ; — biaisement:,
n. fr. (spr. biéz'mán) of biaiseering, f. het
afwijken van de rechte linie, de kromming; de.
uitweg, omweg, uitvlucht.
Biambónies, f. pl. oostindische weefsels
uit boombast, schorszijde.
Bianca, f. ital. vrouwennaam : de witte
(fr. Blanche); — bianca nota, Muz. halve noot.
blanco, it. = fr. b 1 a n e, z. ald.
Biandrie, f. lat.-gr. (v. 't lat. bi voor bis,
z. ald., en gr. aner, gen. andrós, man), de tweemannerij, het onwettig gelijktijdig gehuwd zijn,
van eene vrouw met twee mannen.
Biarchie, f. lat. -gr. (v. 't lat. bi voor bis,.
z. ald., en gr. arché, heerschappij) de dubbelheer schappij, het tweemanschap, het gelijktijdig re-

geeren van twee heerschers.
Biárde, f. Bene door B i a r d uitgevonden
weefmachine.

Biasse, f. fr. ruwe levantsche zijde.
biatomisch, lat.-gr. Chem. dubbel zooveet
atomen bevattend.

bibasiseh (spr. s=z), lat. Chem. met dubbele basis.

bibere, lat. drinken; — bibëre ad numërum,
bij het gezondheid - drinken een bepaald getal bekers ledigen ; -- bibëre ad nomen, naar den naam
drinken, of b. Graeco more, op grieksche manier
drinken, als men namelijk op iemands welzijn
zooveel bekers drinkt, als zijn naam letters telt,,
of als men hem nog levensjaren toewenscht ;
- bibe !- drink ! — bibitmus ! laten we drinken!
gedronken ! — bibas, of verklw. bibaeulus, m. lat. een drinkebroer, flepper, zuiper;
— bibaceeren, gaarne een glaasje drinken,
fleppen ; — bibaciteit, f. drinklust, drankzucht, geneigdheid tot drinken ; — bib ale, a.
nw. lat. een drinkgelag; pl. bibaliën, drinkgelagen; ook drinkgelden, fooitjes ; — biberón,
m. fr. eene zuigflesch, pijpkannetje; ook z. v. a.
bibax.

Bibi, m. van 't perz. btbt, goed, gelukkig,.
heilig, dame, als eeretitel der vrouwen) een:
vrouwenhoed met een kort scherm; ook een
manshoed met smallen rand.
Bibit, jay. en mal. jong plantje van rist,
tabak, suikerriet, enz. ter verplanting.
Bibl., afkorting voor B ib 1 i a, de bijbel, de
Heilige Schrift.
Bibl. of biblioth., afkorting voor bi-.
bliotheek.
biblia, n. pl. gr. (sing. biblos, f., biblion, it
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boek) b ij b e 1, de Heilige Schrift, de goddelijke
boeken, geloofsoorkonden, lat. biboa sacra; —
biblieiteit, f. de 'bijbel- of schriftmatigheid
in preeken; — bibliognosie, f. de boeken
aanleiding tot boekenkunde; — bi -kenis,d
m. een boekenkenner ; — biblio--bliognóst,
graaf, m. gr. een geleerde boekenkenner, eig.
boekbeschrijver ; — bibliographïe, f. boek
boekenkennis, de in- en uitwen--beschrijvng,
dige kennis en beschrijving van boeken, oude
handschriften, enz. ; — bibliográphisch,

adj. boekenkundig; boekbeschrijvend; — bibliolatrie, f. de bijbelaanbidding, bijbelvergoding;
— bibliolithen, m. pl. gr. bladerafdrukken
op steen ; ook de door vulkanische uitbarstingen verkoolde handschriften ; — bibliologie,
f. gr. 1° de leer van het boekenwezen ; 2° leer
van de overlevering en de beteekenis des bijbels ; ook verhandeling over de bijbels ; — bibliomaan, m. gr. een allerjverigst boekverzamelaar, boekengek ; -- bibliomanie, f. de
boekenzucht, de hartstochtelijke liefhebberij voor
boekes ; — bibliomantie (spr. t=ts), f. het
waarzeggen uit toevallig opgeslagen bijbelplaatsen ; — bibliophilus, m. gr. een boeken
minnaar van boeken ; — bibliophi--vriend,
lie, f. de liefde voor boeken ; — bibliopaeie,
f. de boekenschrijverij, de kunst om boeken te
maken, te schrijven ; — bibliopQia, m. een
boekhandelaar; -. bibliopóliseh, adj. den
boekhandel betreffende ; — bibliotaaph, m.
een boekenbegraver, iemand, die boeken bezit
en niet gaarne het gebruik daarvan aan anderen vergunt ; — bibliotheek, f. de boekenzaal, boekenvoorraad, boekenschat, boekverzameling, boekerij ; — bibliotheearius, m.
lat. de opziener eener bibliotheek, boekenbewaarder; — biblist, m. mid. lat. (biblista), een
bijbelverklaarder, bijbelkenner; ook : een godgeleerde, die zich uitsluitend aan den bijbel
houdt, zonder acht te slaan op de traditie ; —
biblistiek, f. de bijbelkunde, kennis van hetgene den bijbel betreft, b. v. zijne verschillende
uitgaven en overzettingen.
BiblolIthen, m. pl. gr. (v. biblos, boomschors, bast) boomschors -versteeningen.
Bicamerisme, n. nw. lat. (van bi, z. bis,
en camera, kamer) Pol. het stelsel van twee
kamers in de vertegenwoordigende staatsinrichting ; — bicamerIaten, m. pl. de aanhangers van het twee- kamers - stelsel.
bicarbónas catïcus of potassae, Chem. dubbel
b. natrccus of sodas, dubbel-kolzureptasch:
natron.
-kolzure
Bicarbonaat, n. Chem. dubbelkoolzuur
zout.
Bieephalium, n. lat.-gr. (van bi- en het
gr. kephulé, hoofd) Med. eig. een dubbelhoofd;
een groot hoofdgezwel; - ' bieepháliach,
adj. dubbelhoofdig; — biceps, m. lat. (van bien caput, hoofd) met twee gezichten, een bijnaam van Janus ; Anat. de tweehoofdige armspier.
Bioêtre, n. fr., (spr. bi -sbtr') eene gevangenis, een tucht- en dolhuis nabij Paris, oorspr.
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een door den bisschop Johannes van W i ne e st e r gebouwd kasteel, en vandaar de naam..
Biche, f. fr. eig. hertekoe, hinde ; meisje
van pleizier, galante dame.
Bichet, m. fr. (spr. bi-sjè) eene voorm. fransche korenmaat, schepel.
bichlorã tum cupri, lat. Chem. dub' el chloorkoper.
Bicho, m. sp. (spr. bi -tsjo) en port. een huid
; bicho del culo (spr. —koelo), eene daar--worm
door verwekte ziekte in Peru, Brazilië, enz.,
bestaande in eene brandige ontsteking van den
aars.
Bichon, m. fr. (spr. bi -sjón, bij verkorting
voor babichon, kleine hond, en dit v. babiche,,
kleine teel) een klein, langharig hondje, leeuwtje.
Bichromaat, n. Chem. dubbel chroom
zout.
-zur
Bicinium, n. lat. (van bi- en canére, zingen), pl. biciniën, Muz. een tweestemmig
zangstuk, z. v. a.. d u e-t; ook een stuk voor twee
trompetten of horens; — bicolor (vgl. c o 1 or)
Bot. tweekleurig; — biconcaaf, adj. nw. lat.
dubbel holrond, aan beide zijden holrond ; -biconvex, dubbel bolrond, aan beide zijdes
bolrond.
bieompoeltum, n. lat. dubbel samengesteld woord.
Bicoque, I. fr. (spr. —kók'; it. bicocca, sp.
en mid. lat. bicoca) eene slechte kleine vesting, ellendig stadje, een nest, gat.
Bicórnen, m. pl. (van 't lat. bicornis; vgl.
cornu) tweehoornige dieren ; — bicórnisch,

adj. dubbelhoornig ; — bieorniger, m. twee
horens dragend, pe tweehoornige, een bijnaam

van Bacchus.

bicotyledonisch, adj. Bot. tweelobbig.
biequeteeren, z. b i q u e t e e r e n.
Bicycle, I. fr. (spr. bisiekl'; v. lat. bis, tweemaal, en cyclus, cirkel, rad) tweewielige velo
-cipède.

Bidakttlua, m. lat. -gr. (vgl. d a k t y 1 u s)
N. H. een vogel met twee teenen, gelijk de
struisvogel ; — bidens, m. lat. (bidens, tweetandig) een tweetand, haak met twee tanden;
ook eene plant met bloemen, welker rand of
limbus twee tanden heeft, tweetand.
Bidery, n. wit glanzig mengsel van 16 deelen koper, 11 deelen zink, 2 deelen tin en 4
deelen lood, waarvan men In Oost-Indië veel
metalen vaatwerk vervaardigt.
Bidet, m. fr. (spr. bidi sp. bideto, stal. bidelta, verwant met het telt.-geel. bid-each, klein,
bid-ein, klein schepsel) een klein paard, klep
soort van leuningstoel; eene-per,hit;n
vrouwenbadkuip ; zitbad.
Biduum, n. lat. (van bi- en dies, dag) eene
tijdruimte van twee dagen ; intra biduum, binnen twee dagen.
;

Biefstuk, z. beefsteak.
biembryoniach, adj. twee embryo's bevattend.

bien, fr. (spr. tijen, = lat: bene) wel, goed;
als subst., m. het welzijn, heil; bien public (spr.
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- publiek) het openbaar welzijn, 's lands wel

; — bienfaisance,-vart,hegmnbs
f. fr. (spr. bjen fesans') weldadigheid ; — bienfaiteur, m. fr. (spr. bjei fèteur) weldoener; -bienséance, f. fr. (spr. bjense -áns') de wel
— bienveillance, f. fr. (spr.-voeglijkhd;
bjehveiljans') welwillendheid; —bienveillant
(spr. bjenveiljdn) welwillend; — bienvenu, fr. wel
aangenaam ; — bienvenue, f. de welkomst,-kom,
_het welkomstmaal.
Biënnium, n. lat. (van bi- en annus, jaar)
eene tijdruimte van 2 jaren; — biënnaal,
adj. tweejarig; — biënnaliën, f. pl. tweejarige planten.
bien public, bienséance, bienvenu, z. ond. bien.
Biester, z. bister.
biférisch, adj. lat. (bífer, van bi- en Eerre,
dragen) tweemaal in 't jaar vruchtdragend of
bloeiend.
Bifilairdynamometer, m. instrument
om de inwerking van electrische stroomen op
elkander te meten; — bi$lairmagnetometer, m. toestel om de geringste afwijkingen van het aardmagnetisme te meten.
bifiorisch, adj. (v. flos, gen. ioris, bloem)
met twee bloemen of bloesems, dubbelbloemig;
— bifolium, n. nw. lat. (van , fotum, blad)
:het tweeblad; — bifólisch, adj. tweebladerig ; — bifórm, lat. (biformis, e) van dubbele
gedaante, tweevormig; — biformiteit, f. nw.
lat. de dubbelvormigheid.
Bifrons, m. lat. (v. frons, voorhoofd) met
dubbel voorhoofd, met dubbel aangezicht, bijnaam van Janus.
Bifrost, oudnoord. (v. bifa, beven, sidderen, en rost, eind weegs, mijl) Myth. naam,
dien de E d d a geeft aan eene driekleurige brug,
welke den hemel met de aarde verbindt en
eigenlijk de regenboog is ; zij is gloeiend, opdat de booze geesten haar niet zouden overgaan, en zal aan het einde der wereld worden afgebroken.
Bifurcatie (spr. t=ts), f. nw. lat. (van
't lat. b)furcus, tweevorkig, v. bi- en furca, vork)
de vorks- of tandsgewijze verdeeling of split-:sing in twee takken, armen of tanden, b. v.
'bij aderen, enz.
Biga, f. lat. (samengesteld uit bijuga, van
. jugum, juk, span) een tweespan, een met twee
paarden bespannen wagen.
Bigado, n. ital. gedroogde en gemalen poppen van den zijdeworm, die als vogelvoeder in
den handel komen.
Bigamie, f. lat.-gr. (van bi- en 't gr. gámos,
echt, huwelijk) de dubbele echt, het huwelijk
van éenen man met twee vrouwen, of van éene
vrouw met twee mannen te gelijkertijd; tweewijverij of tweemannertj ; — bigámiseh, adj.
dubbel getrouwd ; — bigamist, m. en f. hij
of zij, die dubbel gehuwd is, twee vrouwen of
twee mannen te gelijkertijd heeft.
bigar of bigarré, (van 't nw. lat. biva
van bi-varius, tweevoudig, verschillend,-rige,
.afstekend; of van 't roman., oorspr. Celt. bes,
-
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bis, scheef, en carré (z. ald.), vierkant, dus
met onregelmatige vierkanten) bont, veelkleurig, gespikkeld, gemengd ; — bigarreeren,
bontkleurig, veelvervig maken, schilderen of opsieren ; — bigarrure, het bontkleurige, veel
vermenging van edele en-verig;Lo.d
platte woorden en uitdrukkingen in het spreken en schrijven ; — bigarreau, m. (spr.
eau=oo) of bigarelle, f. Bot. de bonte spaan
kers.
-sche
bigenerisch, adj. lat. (bigëner, van bi- er..
genus, geslacht) tweeslachtig, tot twee verschillende geslachten behoorende of daarvan afstammende ; bastaardsoortig.
Biggel, m. N. H. een oostindisch dier van
de grootte eens rendiers met zwarte horens
en zwarte gespleten boeven.
Bighetto, m. ital. (spr. bieljetto; vgl. b 11I e t) een briefje, ook munt- of bankbiljet, b. v.
bigliette di Cinque (faorini), vijfguldenbriefje.
Bignonia, f. (naar den fr. natuurkenner
B 1 g n o n) Bot. eene welriekende indische plant,
de trompetbloem, indiaansche jasmijn, inz. Bignonia catalpa, japansche trompetboom.
Bigonzio, m. it. (spr. bigóntzio ; V. bigoncia, kuip, bak) eene wijnmaat in Venetië, =
50 liter.
bigót, fr. (waarsch,. ontstaan uit ons bi,
bij, en God) schijnheilig, schijnvroom, fijn, femelend ; een bigot mensch of een bigot,
een schijnheilige, schijnvrome, fijnman, femelaar ; vr. eene bigóte ; — bigotterie, f.
overdreven vroomheid, schijnheiligheid, huichelarj ; — bigotisme, n. (fr. bigotisme) het gemoedsbestaan en de denkwijze van een schijn
godsdienstigheid, geveinsdheid.-vrome;alsch
Bijbel, van 't gr. biblia, z. ald.
Bijlander, belanden, bellande, m.
een tweemastschip tot goederenvervoer op de
rivieren, een binnenlander, lastschip van ongeveer 80 ton ; een klein platboomd vaartuig voor
de vrachtvaart, bijna als eene snauw getuigd.
Bijou, n., pl. bijoux, fr. (spr. bizj oé; van
't lat. bi-, bis, en jocus, jocale, versterking van
joyau, z. j u w e e l ; of wel van 't Celt. -armorisch bizoo, ring, van biz, vinger) kleinood, kostbaarheid, versiersel, juweel, in 't algemeen een
klein kostbaar voorwerp tot opschik; ook wel
een klein lusthuis, een pronkvertrekje ; vandaar
m o n - b ii o u, naam van vele buitenverblijven of
lusthoven ; — bijouterie, f. de fabriek van
of de handel in juweelen of kostbaarheden ; ook
sieraden, opschik, kostbare voorwerpen ; galante
— bijoutier, m. (spr. bi-zjoe -tjé) de han--riën;
delaar in, de maker van kleinodiën, versiersels,
enz., de juwelier, handelaar in galanteriën.
Bilan, z. balance.
bilateraal, nw. lat. (van bi- en latus, genet. latéris, zijde) tweezijdig, naar twee tegenovergestelde zijden gericht ; bilateraal c o nt ra ct, n. een wederzijds verbindend verdrag.
Bilboquet, n. fr. (spr. bielbokè; van bille,
z. aid., en 't oudfr. boquet, bochet, kleine mond,
kleine holte, die den bal als in een beker opvangt)
-
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een -vangertje; vangbekertje, balvangertje, zeker
kinderspeelgoed; een bekerspel ; een duikelaartje,
•.een popje of beeldje, dat altijd, hoe ook geworpen, rechtop rijst; ook: een verguldstaafje, om
het goud te vatten en op te leggen.
Biléam, m. hebr. naam : volksoverwinnaar;
vervloeker, een door de Moabieten ter vervloeking van Israël geroepen profeet ; over hem en
•zijne sprekende ezelin, z. Ode boek van Mozes,
12 en 23.
binair, adj. (van 't lat. bilis, gal) de gal be'treffende ; — bike* us, adj. (lat. biliosus, a, um,
fr. bilieux) gallig, galzuchtig; — and bilis, lat.
zwarte gal, z. v. a. melancholie (vgl. a t r a b i 1 iteit en melanchollie); —biliósa, n, pl.
Med. galaanzettende middelen ; — bilfine, f.
- Chem. hoofdbestanddeel der gal; — bilifulvine, f. nw. lat. (v. fulvus, roodgeel) het galgeel, de roodgele verfstof der gal; — biliver.dine, f. fr. (v. verd, groen) galgroen, de groene
kleurstof der gal.
Bilimbi, z. averrhoë.
Biline, biliosa, z. biliair.
bilinguisch, (lat. bilinguis, v. lingua, taal,
`tong) tweetalig, die twee talen spreekt; ook:
dubbeltongig.
Biljart, z. b i 11 a r d.
Biljet, z. billet.
Bil j óén, n. (fr., provenc. en oudsp. billon,
nw.sp. vellon, it. biglione, waarsch. v. 't fr. bille,
bal, blok, staf, d. i. alzoo geld van gering metaal,
inz. koper in dikke stukken of klompen) koper
slechts weinig zilver vermengd ko--geld,ofmt
pergeld ; vandaar ook : slechte zilvermunt ; gesnoeid geld; —biljoengoud, – zilver, goud
of zilver, dat meer dan de helft bijmengsel heeft;
— bil j oeneeren, (fr. billonner) handel met
,

,

verboden of slecht geld drijven; —

billonnage,

ï. fr. (spr. bieljoná -z9') de handel met verboden
geld ; de geldsnoeierij ; — billOnneur, m. fr.
(spr. bi-ljo-néur) die dien handel, dat werk drijft.
Bill, f. eng. (norm. -fr. bille, mid.lat. billa,
V. libella) bet ontwerp of voorslag eener nieuwe
wet, in het eng. parlement, wetsontwerp, dat
eerst na in beide huizen driemaal gelezen en
goedgekeurd te zijn als parlementsacte den ko-fing ter goedkeuring wordt voorgelegd; in rui.meren zin een klein geschrift, briefje (biljet),
wissel, enz. ; bill of - complaint (spr. kompléént)
of indictment, schriftelijke aanklacht ; bill of eredit, kredietbrief, open wissel; bill of exchange,
wisselbrief, wissel ; bill of exchequer, z. e xc h e q u e r b ill ; bill of lading, vrachtbrief ; bill
of mortality, acte van overlijden, sterflijst ; bill
of privilege, bevel tot gevangenneming van gerechtspersonen ; bill of rights, engelsche vrij
-heidorknvat
jaar 1688.
Bile, L fr. (spr. bielf' ; it. biglia) een knikker, marmel ; inz. de ivoren speelbal op het
biljart; — Billard, n. fr. (spr. bi-ljár) bi 1j art, baltafel, biljartspel (uitgevonden in Frankrijk 1'lde eeuw) ; — billardeeren, (fr. bil larder), den bal tweemaal in éenen stoot met
de keu aanraken ; ook twee ballen te gelijk
,
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voortstooten ; van paarden : de voorpooten bij
het gaan buitenwaarts werpen.
Billet, n. fr. (spr. bi -ljè, verklw. van 't
norm. -fr. bille, = eng. bill, z. ald.), biljet
een briefje, hand-, uitnoodigingsbriefje, toegangs
spoorwegkaartje, bezoekkaartje, briefje-bewis,
van inlegering of inkwartiering ; Kmt. kwijt ,
schuldbriefje ; ook een lot, lotbriefj e ; billet à
ordre, een eigen, d. i. aan den trekker-zelven
betaalbare wissel ; billet au porteer, een aan
den toonder betaalbaar briefje; billet d'amour
(spr. bi -ljè damoer) of billet doux (spr. bi -ljèdód) minnebriefje; billet de faveur, een aanbevelingsbrief ; — billeteeren (fr. billeter) waren met prijsbriefjes voorzien ; de inkwartieringsbriefjes voor de soldaten schrijven en hun
eene huisvesting aanwijzen; — billeteur, m.
fr. die briefjes uitgeeft, vooral ter inkwartiering.
Billióen, n. (fr. le billion, van 't lat. bi,
bis, tweemaal, naar de analogie van m i 11 i o e n
gevormd) duizendmaal duizend millioen of een
millioen van den tweeden rang; bij de Franschen slechts duizend millioenen, z. v. a. milliard.
Billot, n. fr. (spr. biljó; van bilte, bal)
rond blok, hakblok; de stang der koppelpaarden ; knuppel aan den hals van bijtzieke honden.
bimánisch, nw. lat. (bimánus, van bi- en
manos, hand) tweehandig.
Bimáter, m. lat. (v. bi- en mater, moeder) bijnaam van Bacchus, beteekenende : die
twee moeders gehad heeft.
Bim–basji, m. turk. (eig. bing-basji, v.
bing, duizend, en bdsch, hoofdaanvoerder) een
aanvoerder van duizend, overste, als militaire
graad.
Bimbeloterie, f. fr. (spr. bèrcb—; van
bimbelot, speelgoed, een kinderwoord, v. barnbin, klein kind) speelgoed; handel in speelgoed,
speelgoedfabriek.
bimembrisch, lat. (bimémbris, e, v. bien membrum, lid) dubbelledig, tweeledig.
Bimensis, m. Biméster, n. lat. (bis mestre, scil. tempus) een tijd van twee maanden.
binair, bináriseh, adj. lat. (binarius
a, um, van biei, twee aan twee, fr. binaire)
uit twee eenheden samengesteld, tweedeelig,
zich in twee deelen splitsend ; — binarisehe
rekenkunst, z. v. a. d y a di e k (z. a.) ; —
bineeren, nw.lat. R. K. tweemaal op eenen
dag mis lezen ; — binoculum, n. nw.lat.
(vgl. oculus), fr. binoele, f. dubbeloogglas,
b. v. lorgnet voor beide oogen ; ook z. v. a.
binoculair -teleskoop, m. lat.-gr. dubbele verrekijker, met twee buizen voor de beide
oogen, dubbelkijker, het eerst vervaardigd door
Lippersein te Middelburg in Zeeland ; tegenwoordig zijn zij, onder den fr. naam van b i n o c 1 e,
enkel als tooneel- en zakkijkers in gebruik.
Bindi, z. b e n d i.
Biniou, m. (spr. bienjóe) fr. doedelzak der
Bretagners.
Binominaal (v. bi- on nomen, naam) tweenamig.
-

;

BINOMISCII

I40

bin6misch, adj. lat.-gr. (van bi- en nómos, némein, z. n o m o s 2) tweedeelig, tweeledig ; b. v. zulk een wortelgetal In de rekenkunde; — binomium, n. eene tweeledige
getallengrootheid (door -I– of — verbonden) ;
— binomiaal theoréma, n. de merk
formule, waardoor de algemeene (of-wardige
nde) macht van een binomium uitgedrukt en
ontwikkeld wordt; zij heet doorgaans bin om i u m van Newton, omdat deze eng. geleerde het eerst toonde, dat zij voor alle soorten van exponenten geldt ; — binomiaal
zijn in de binomische for--coëfiénte,
mule de enkel van den exponent afhangende
factoren der afzonderlijke leden.
binubus, m. nw.lat. (van bi- en nubëre, trouwen) een tweemaal gehuwde.
Bloarithmétika, f. gr. (v. bios, leven,
en a r i t h m e tik a, z. aid.) de berekening van
den levensduur; — biochemie, f. gr. leer
der stofwisseling, in levende lichamen; — bi
m. gr. (van desmós, band) Med.-odésmu,
levensband; — biodynamie of biodynamika, f. (vgl. dynamika) de leer der algemeene levenswerkzaamheid; — biograaf,
m. levensbeschrijver; — biographie, L levensbeschrijving, levensgeschiedenis, levensloop ;
— biográphisch, adj. levensbeschrijvend;
— biographiek, f. de kunst om levensbeschrijvingen te vervaardigen; — biologie, f.
levensleer, levenskunde; men heeft met dien
naam ook bestempeld de geheimzinnige kunst bewerking op den mensch, waarbij, als men

voorgaf, de wilskracht en de werking der zintuigen van den eenen mensch (den g e bi o 1 og i s e e r d e) zoo 't schijnt geheel en al onder
de macht gesteld worden van den verrichter dier
bewerker, den b 1010 g f s t; vandaar biologiseeren (spr. s=z), iemand die kunstbewerking
doen ondergaan; hem van alle wilskracht berooven, geheel lijdelijk maken; betooveren; — bioi
lychnion, n. de dierlijke warmte, het levensuur; ook het levenslichtje (eene vloeistof, tot
bijgeloovige oogmerken uit menschenbloed bereid) ; — biomagnetisme, n., z. v. a. dl erlijk magnetisme (z. ald.); — bioman–
tie (spr. t=ts), 1. de levensvoorspelling, de
vooruitbepaling van den duur des levens ; —
biometrie, levensmeet- en rekenkunst; —
bionomie, de leer van de wetten des levens;
— biophcenomenologie, f. leer van de
verschijnselen des levens ; — bioskopie, f.
onderzoek of leven en levensvatbaarheid voorhanden geweest is en waardoor deze verkort
geworden zijn (bij kindermoord) ; — biosophie, f. levenswijsheid ; — biostatiek, f.
de leer van de gezondheid en den waarschinlijken levensduur der menschen onder bepaalde
omstandigheden; — biothanátus, m, geweldige dood ; — biotomie, L de leer van
de levens-afdeelingen ; — ook de ontleding van
levende dierlijke lichamen.
Biólca, f. eene voormalige landmaat in
Parma = 30, 81 are,

BISCOTIN
Biondetta, f. ital. z. v. a. b 1 ó n d i n e,

z. onder blond.

biparteeren, lat. (bi parkre) in tweeën
deelen, halveeren ; — bipartítie (spr. tie=
tsie) L nw.lat. deeling in tweeën, halveering;
z. ook bisectie.
Bipéden, m. p1. (lat. sing. bipés, gen.
bipédis) tweevoetige dieren, tweevoeters ; -bipédiseh, ad). tweevoetig; — bipedaal.
(lat. bipedi lis, e), twee voet lang, breed, enz.,
tweevoetig ; — bipolair, twee polen hebbende ; — biquadraat, n. (v. bi- en q u ad r a a t, z. aid.) Math. de vierde macht van
eene grootheid, b. v. 2 4 = 2 X 2 X 2 X 2
= 16, het dubbel vierkant, (x 2
biqueteeren, fr. (spr. qu=k; v. biquel,
goudschaal) op de goudschaal wegen ; valsche
munt onder goede mengen of daarvan scheiden.
Birago, m. Mil. soort van Iichte veldbrug,
naar den uitvinder, den oostenrijkschen brigadier K. von Birago aldus genoemd.
Birime, f lat. (birémis, v. bi- en remus,„
roeiriem) schip met 2 riemen, met 2 roeiban
tweedekker.
-ken,
Bíribi, n. fr. (ital. biribisso, verwant met
birillo, kegel ; vgl. het bask. biribilla, rond)
een in Italië gebruikelijk kansspel met 61 bal
uit eenen zak gegrepen worden. -letjs,d
Birotine, f. fr. (sp. birotina; waarsch.
dus geheeten, omdat zij van Bairoet of Beiroet,.
eene aanzienlijke koopstad aan de syrische kust,,
komt) eene soort van levantsche zijde.
Birouche, r. fr. (sp. biróésj') een lichte
jachtwagen; Z. ook b a r o u c h e.
Birrus, m. later lat. (v. 't oud.lat. birrus,
biorus, gr. byrrhós, pyrrhos, vuurkleurig, roodachtig, rood, van 't gr. pyr, vuur) een rood
overkleed, regenmantel; in de middeleeuwen
algemeen voor overkleed, gewaad.
bis, lat. (uit dufs outst. van duo) Muz. tweemaal, dubbel, nog eens; — bis dat, qui cito
dat, lat. wie spoedig geeft, geeft dubbel. In
samenstellingen staat voor bis enkel bi -, vandaar biceps, bicolor, biden, enz., z. ald.
Bisam, n. (oudhoogd. bisamo, bisam, bisem,
mid. lat. bisamum, v. 't hebr. bésem, geurigheld, balsemgeur), een sterk en aangenaam nekend sap, dat bij vele dieren, inz. bij het b isam- of muskusdier in eene beurs aan de
aarsstreek voorkomt, en gemeenlijk m u s k u s (z.
ald.) wordt geheeten; — bisamrat, z. d e sman; — bisamzwijn, z. pekari.
Bisbille, f. fr. (spr. bi-sbielj' ; it. bisbiglio,
een klanknabootsend woord) geschil, oneenigheid,
gekijf, gehaspel.
Biscayer, m. (van B i s c a y e, provincie
v. Spanje) eene soort van snaphaan, die zeer
ver draagt ; ook de naam van kogels, die vaak
bij het schrootvuur gebruikt worden.
Biseestie, z. b e c z c e s t i e.
Bisch., in botanische werken afkorting van
)'.

G. W. Bischob (gest. 1854).
Biscotin, n. fr. (spr. biscotèn ; it. biscottino, v. biscotto, fr. biscuit) rond, hard en
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bros broodje, suikerplaatje; -- Biscuit, n.
tr. (spr. bi-skwi; it. biscotto, v. 't lat. bis, tweemaal, en coctus, it. cotto, fr. tuit, gekookt, gebakken) beschuit tweebak, scheepsbeschuit ;
Tech. ruw, nog onverglaasd porselein ; halfgare,
niet tot blussching geschikte stukken bij hot
kalkbranden.
Biscróma, f. ital. Muz. T.r noot.
Bise, f. jr. (spr. biez' ; mid. lat. bisa) de
noordoostenwind.
Bileau, m. fr. (spr. bizó; V. 't fransch
-biais, z. aid.) schuinsch vlak, scheeve kant of
baan, afgeslepen rand; lip eener orgelpijp.
Biséctie, f. nw. lat. (vgl. sectio, onder
s e e e e r ei) deeling in twee helften ; --= bisegment, i. de helft eener gedeelde lijn; —
bisegmentat e (spr. tie=tsie), f. de deeling
in twee gelijke helften.
Bisette, f. fr. (spr. bizétí') smalle, geringe
kant van garen, garen kant, boerenkant.
Bisexueel, nw.lat. 'de beide geslachten
hebbende, hermaphroditisch, lnz. van planten.
Bisextiel, lat. (bisextilis) tot een schrik
een schrikkeldag bevattend;-keljarbhond,
ahnus bisextilis, schrikkeljaar (van 366 dagen)
vgl. bissextum.
Bismóri, m. nw. lat. groot verdriet, ergernie, kommer, hartzeer.
Bismarck, een geelbruine modekleur (naar
den Pruisischen rijkskanselier), vroeger h a n n et o n of meikeverkleurig geheeten.
Bismuth, n. (hoogd. wismuth, nw. lat.
bismuthum, oudd. wesemót, d. 1. weidezwade,
bet op eene rij liggende afgemaaide groene gras
op eene weide, z. V. a. zwade, waar roode en
witte bloemen uitsteken, want daarmede werd
het door de bergwerkers wegens zijne roodachtig zilverwitte, met groen doormengde kleur
vergeleken) Chem. aschtin, aschlood, blinkend
tin, in den handel ook spiegeltin geheeten, omdat men het sedert oenigen tijd tot het ver
spiegels aanwendt; ook parelwit,-foeliëndr
omdat zijne eenige in gebruik zijnde verbinding
(het ondersalpeterzuur bismuth) onder anderen
ter vulling van valsche parels wordt gebezigd:
-een roodachtig wit, zeer bros en licht oplosbaar metaal, reeds bekend bij de Ouden, die
het met lood en tin verwarden.
bisógno, m. ital. (spr. sonjo; = fr. besoin)
,nood, behoefte ; — al bisogno, des nood(s).
Bison, m. (lat. bison, van het oudd. w i
wisent) de bultige stier, bul--sunt,wia
los. de buffel of buffalo der Noord-Amerikanen.
Bisque, f. fr. (spr. biesk') 1) eene krach
soep van kreeften, gevogelte, enz. (samen -tige
uit het lat. biscocta, tweemaal gekookt),;-getr.'
Q) het voorgeven In het spel (wellicht verwant
met ital. bisca, openbaar speelhuis).
Bisschop, m. (uit het gr. epiikópos, z.
:ald.) eig. een opzichter; het geestelijk opper
een kerkelijk gebied, bisdom of-hofdvan
diocees geheeten ; ,— f. ook een bekende drank
uit warmen rooden win, suiker en specerijen
bereid (zoo geheeten naar zijne paarse kleur,

,

BIZAR
welke ook die van 't gewaad der bisschoppen is).
Bissex, m. lat. soort gitaar met 12 snaren.
Bisséxtum, n. of bisséctus, m. lat.
(van bis, tweemaal, en sextus, zesde) de dag,
die om de vier jaren na den 24sten Februari
wordt ingevoegd, om het burgerlijke jaar met
het astronomische jaar te doen overeenstemmen,
de schrikkeldag, de ingelaschte dag. (De Romeinen telden dan tweemaal den On der kalender van Maart.)
Bister, n. (fr. bistre, laagd. b i e ster, donker, leelijk; mid. lat. bisas, a, um, zwartbruin,
fr. en prov. bis, zwart) roetzwart, roetbruin
tot graveeren en wasschen van teekeningen ; —
bistreeren, met roetbruin teekenen.
Bisti, m. (perz. pisti, v. bist, twintig) kleine
perzische zilvermunt = r á ó kran = cent.
Bistoquet, m. fr. (spr. bi -stokè) bij het
biljart eene platte en aan het einde afgeronde
keu, waarvan men zich vroeger bediende om
het b i l l a r d e e r e n te vermijden.
Bistouri, m. fr. (spr. bi-stoeri; ital. bistori, bistorino) Chir. een insnijdingsmes der heelmeesters met kling die ingeslagen kan worden
en beweegbaar hecht ; — bistournage, f.
(spr. bi-stoerná-zj) bij veeartsen : eene manier
om de dieren door omdraaiing der zaadvaten,
zonder de ballen weg te nemen, te ontmannen;
lubben, ruinen.
Bilinca, pl. lat. (bisulcus, in twee deelen
gespleten, van bis, tweemaal en sulcus, voor,
spleet) tweehoevige dieren, herkauwende dieren.
bisulphurátum cwpri, lat. Chem. dubbel zwavelkoper ; b. fern, dubbel zwavelijzer.
bisyUábisch, adj. lat. (bi -syllabus, a, um,
V. bi- en syllába, lettergreep) tweelettergrepig.
Bit, n. eng. (eig. beetje, stukje) naam van
kleine munten inz. in Californië en W.Indie.
Bitheisme, n. lat.-gr. (vgl. theisme)
de tweegoderij.
Bitumen, n. lat. aardpek, aardhars, bergteer, jodenlijm ; ook aard- of steenolie ; — bitumineeren, nw. lat. met aardhars bestriken ; -- bituminous, adj. (lat. bituminosus,
a, um) aardpekachtig, hars-, jodenl(jmachtig.
Bivalent, Chem. van dubbele waarde.
Biválven, m. pl. nw. lat. (bivalvïa, vgl.
valva) N. H. schaaldieren met twee schalen,
die als met een scharnier verbonden zijn.
Bivium, n. lat. (v. bi- en via, weg) dubbelweg, scheidweg, kruisweg.
Bivouac, m. fr. (spr. biwoeák, van het
oud nederd. biwake, bijwacht) nachtwacht in
't leger onder den blooten hemel ; — bivouakeeren, nachtwacht houden, den nacht onder de wapens in de open lucht doorbrengen,
legeren zonder tenten.
n, z. b y z a n t (j n e n.
Bizantijn,
bizar, (fr. bizarre, van bi- tweemaal, en
varus, verscheiden ; v. a. van iberischen oor
bizarre, de baard; vandaar de-sprong,bak.
sp. eigennaam Pizarro, de gebaarde, manneke, vervolgens sp. bizárro, dapper, moedig;
prachtig, heerlijk, grootmoedig; den meer ver-
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fijnden Zuid -Franschen kwamen de gebaarde,
dappere Spanjaarden wonderlijk en grillig voor,
vandaar:) zonderling, wonderlijk, grillig, luimig,
mal; -- bizarrerie, f. wonderlijkheid, grilligheid, vreemdheid; een ongerijmd, zot gedrag;

— bizard (spr. bizar) m., of bizarre, f.
Bot. een zonderling, eene anjelier of tulp, die
behalve de grondkleur nog met twee onderscheidene kleuren gestreept is; — bizarra^ménte, ital. Muz. vreemd, grillig, phantastisch ; — bizarría, f. it Muz. het snel overspringen van de eene toonsoort in de andere.

BLANC

in de Rijnstreken = 4 albus of 3 stuivers..
Blague, f. fr. (spr. blaagh') eig. buide!,,
blaas ; opgeblazenheid, opsnijderij, pocherij ; -blagueur, m. opsnijder, pocher, praalhans;.
— blagueeren, pochen, opsnijden.

Blain. of Blainv., bij natuurwetensch.
namen afk. voor Ducrotay de Blainville.
blameeren, fr. (blamer, vroeger blasmer,
uit blasphemare, fr. blasphémer, z. blasp h e m e e r e n; ital. biaszmare, biasmare, oudsp.
en provenc. blasmar) laken, berispen, in kwaden naam brengen, beschimpen, onteeren, be-

Bjel..., (Bel..., Belo..., Bjelo...) . be-

lasteren; — blamábel, adj. berispenswaard,..

teekent in slavische geographische namen : wit,
witte.
Bks., ' bij natuurwetensch. namen afkorting
van Joseph Banks.
bl., of bladz., afkorting voor b 1 a d z ij d e.
Bl., bij botan. benamingen afkorting voor
K. L. von Blume ; bij zoölogische namen afkorting van M. E. Bloch (gest. 1799).

laakbaar ; -- blame, m. fr., b 1 a a m, berisping; schimp, schande, kwade naam, eerschennis, achterklap, laster.
blanc (f, blanche) fr., of blank, nederl.,
V. b 1 i n k e n; sp. blanco, ital. bianco) wit, blank,
helder, rein; onbeschreven; — blanc, m. (spr..
blare), eene voorm. fr. zilvermunt van 5 deniers;
z. ook b 1 a n k ; — Blanca of Biánca, ital.,_
of Blanche, fr. (spr. blañsj') vr. naam.: de
witte, blanke; — Blancos, m. pi. sp. eig.
witten, reinen ; aanhangers der onbeperkte alleenheerschappij in Spanje (het tegengest. van
Ne gr o s; — blanc-bee, m. fr. (spr. blaasbek) , vlasbaard, melkmuil, wijsneus ; — blane$xe (spr. tieks') wit, als verfstof gebruikt poeder, uit nedergeslagen zwavelzuur baryt bestaande; — blanc de perle of d'Espagne, (spr
—despánj') parelwit of spaansch wit, bi ;mutli-wit, namen van 't ondersalpeterzure bismuth,.
dat men gebruikt om de huid blank te maken,
wit blanketsel; — blanemanger, n. (spr.
blare manzjé) n. fr. witte gelei van suiker, room,
amandelen en hertshoren ; — blanc verses, eng.
rtjmlooze verzen; — carte blanche, fr. blanke
kaart, kaart in de hand zonder figuur ; fig. vol
om in eene zaak te handelen ; — in-macht
blanko of in bianco (it .) laten, K mt ,
wit, onbeschreven of oningevuld laten, b.v. in
het schrijven van wissels en volmachten eeneplaats open laten, om later eersen naam, eene
som, enz. te kunnen invoegen ; — bianco
s t a a n, eig. in 't wit staan, d. i. de aanneming
des wissels door den betrokkene geweigerd zien;
— in blanco staan beteekent ook: de traites
of wissels van een ander accepteeren, zonder'
daarvoor behoorlijk gedekt te zijn ; ook voor
geven, zonder zekerheid of waarborg ; —-schot
blanco –krediet, open krediet, enkel op per-.
soonlijk vertrouwen berustend, zonder dat de
kredietgever gedekt is ; — blanc-seing blanquet, blankét, n. fr. een blad papier, dat.
enkel met eene handteekening is voorzien, een
volmachtspapier; — blancheeren, blank
maken ; in keukentaal : vleesch op kolen of inkokend water doen zieden om het daarna op
te vullen; groenten afkoken; bij tuinlieden: bladeren van salade, selderij, enz. in zand steken,
om ze bleeker te maken ; — blanchet, n.
(spr. blansjè) Pharm. een witte filtreerdoek.
doorzijgdoek ; — blanchissage, f. fr. het
wasschen; — blanchisseuse, f. fr. wasch-

blauwe maandag, eertijds de maandag

voor het begin der vasten, dewijl men dan de
kerken met blauw placht te behangen. Aan
hielden de werklieden slechts op de--vankelij
zen maandag rustdag, doch allengs lieten zij op
alle maandagen in de vasten en later op alle
maandagen in het jaar den arbeid na, en de
regeering moest eerlang het vieren dier blauwe
maandagen door strafwetten beperken.

Blauwkous (hoogd. Blaustrump f), een

spotnaam, in Duitschland aan verraders, lasteraars, verspieders, verklikkers gegeven, afgeleid
van de blauwe kousen, die voorm. de lijfbedienden der groote heeren, alsook de stadsdienaren droegen. In Engeland duidt men met
b l a u w k o u s (blue stocking, spr. bloe—) vrouwen aan, die vertooning maken met hare geleerdheid , en hier stamt de benaming af van
zekere dame S t i l l i n g f1 e e t, lid van een der
geleerde vrouwengenootschappen te Londen, die
steeds blauwe kousen droeg.
B1ackdrop, n. eng. (spr. blekdróp), zwarte
drop, eene in Engeland veel gebruikte artsenij,
welker hoofdbestanddeel opium is ; — blackfriar, m. eng. (spr. blék-frei'r) eig. zwarte
monnik, z. v. a. D o m i n i k a n e r; — blacklead, n. (spr. bléklied) een in Engeland, waar
uit fijngemaakt graphiet vervaardigde-schijnlk
oostindische inkt ter schaduwing van potlood
— black –mail, n. (spr. blék--teknig;
meel) belasting in Noord- Engeland, betaald voor
bescherming tegen de roovers; — blaekwood,
n. (spr. blékwoed) zwart ebbenhout uit Madagaskar van Dalbergia latifolia.
blaesus, adj. lat. opwaarts gebogen ; lispelend,
belemmerd van tong; — bleesita8, het uspelen, de belemmerde spraak.

Blafard, m. fr. (spr. bla far ; v. het ' duitsch
bleich(arb, oudhgd. bleichfaro, bleeke kleur) een
bleekert, witte moor, k a k k e r 1 a k, z. v. a.
a 1 b ï n o s, (z. ald.) ; — blaffer, blaffert,
ook blappert, m. (mid. lat. bla//'drdus, z.
V. a. a 1 b u s, z. ald) eene duitsche pasmunt

,
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vrouw; — blanquette, f. fr. (spr. blankétt') een geringe witte wijn uit Languedoc;
ook : blank f r i c a s s é e (z. ald.) van kalis- en
lamsvleesch.

Blanchardísten, m . pl. aanhangers eener

secte, gesticht door den pastoor B 1 a n chard,
die paus Pi us VII beschuldigde, dat hij door
zijn concordaat met Napoleon den opstand had
gewettigd ; — blanchardisme, n. de leer
van pastoor Blanchard.
blandus, a, um) lat. vleiend, innemend, enz.;
— Blandus, m., Blanda, f. mans- en vr.
naam.: de vleiende; Blandina, f. de vleister;

fr blasonneur, m. een wapenkenner, b Ia.
.

z o e nkundige, beschrijver van geslachtwapens.
Bleach, eng. (spr. blietsj), bleeken ; —

bleaching-clay (spr. btietsjingklee)

bleekklei, d. i. k o all u (z. aid.) om katoenen stof- fen te appreteeren.
Bleehop:rra, f. gr. Med. vroegere naam
van de slepende zenuwkoorts.
Blennemesis, f. gr. (van blénna, slijm,
en emésis, z. ald.) het slijmbraken; — blennenterie, f. siijmige ontlasting, slijmvloed
van het onderlijf; — blennochesie, f. de
slijmvloed van het darmkanaal ; — blennoph,

— blandiloquéntie, f . (lat blandiloquent)'a,

thisis, f slijmtering; — blennopssis,

v. loqui, spreken) de vleiiende rede, vleitaal;

f* de slijmuitwerping; — blennopt sis, f.
de slijmhoest, borstzinking; — blennopyra,
f. de slijmkoorts — blennorrhagle, blen---

— blanditiën, f. pl. (lat. blanditi'ae) vleie-

rijen, liefkoozingen; — blandiëeren, vleien,
flikflooien.
Blank, m. oude ned. zilvermunt en reken
aan de muntzijde glad of b 1 a n k, -penig,
6 duiten of 33 ct. ; — blanke wapens,
bij het voetvolk de bajonet, bij de ruiterij de
sabel, Pallas, lans, in onderscheiding van de
vuurwapens.

Blanket, blanquet, blanquette,

z. ond. blanc.

Blappert, z. ond. b l a f a r d.
Blaquet, m. (spr. - blakè) eene voorm. brabantsche zilvermunt, halve schelling, =13,5 cent.
Blas., bij zoolog. namen afk. voor J. H.
Blasius (gest. 1870).
blasé, fr. (spr. blazé; v. blaser, verstompen), geb 1 a z e e r d, door overmatig zingenot,
door uitspattingen verstompt, uitgeput ; in het
algemeen stomp, ongevoelig, onverschillig, zonder deelneming.
Blasius, (fr. Blaise) mansn.: de zorgelooze;
v. a. met meer waarschijnlijkheid, door letterverzetting en samentrekking ontstaan uit Basilius, en dus de koninklijke.
Blason, fr. z. blazoen.
blasphemeeren, gr. blasphëmë n, van
blápsis, beschadiging, benadeeling, en phëmi,
ik zeg; lat. blasphemáre) beschimpen, lasteren,
in kwaden naam brengen, enz., inz. god lasteren, godlasterlijk spreken, vloeken ; — blasphémiseh, adj. godlasterlijk, onteerend; —
blasphemie, f. (gr. blasphemia) godlaste-

ring ; majesteitshoon ; — blasphemíst, m.
een lasteraar, godslasteraar.
Blastëma, n. gr. de kiemstof, de aandrift
om te groeien.

Blazóén, n. (fr. blason; zoo men wil van
b 1 a z e n, dewijl degene, die zich in het strijdperk der oude tornooien vertoonde, door horengeblaas werd aangekondigd, waarop de heraut
het wapenschild van den aangekomene luide
moest opgeven en verklaren, hetwelk men b 1 asonneeren of wel het wapen uitblazen
noemde) de wapenkunde, z. v. a. h e r a l d i e k;
het wapen of wapenschild, veldteeken; — blazoeneeren, wapens in al hunne bestanddeelen onderzoeken en in de kunsttaal verklaren:
ook wapenkunstig schilderen ; — blazoeníst,

;

norrhdea, f. de slijmvloed, slijmontlasting;

— blennósis, f. de slijmziekte ; — blennothorax, m. de borstverslijming; — blennurie, f. het slijmwateren.
Blephariden, pl. gr. (pl. v. , blepharis)
de oogwimpers ; — blepharitis, fr. gr. (v.
bléphuron, n. ooglid) ooglid-ontsteking; — ble-

pharophimósis, f. (vgl. p him o s i s) aan geboren vernauwing der ooglidspleet; — ble--

pharophtalmie, f. ontsteking van het oog
en der oogleden ; — blepharophyma, n.

ooglidgezwel; — blepharoplastiek, f. de
ooglidvorming ; — blepharoplegie, f. oog -

lidverlamming; — blepharoptósis, f. dei
zakking van het bovenste ooglid; — blepha-

ropyorrh^ea, f. ettervloed der oogleden,

vooral bij pasgeborenen; — blepharospás--

me, n. ooglidkramp ; — blepharostenó—.

sis, f. door ziekte ontstane vernauwing der
oogspleet.

blesseeren, fr . (blesser, van 't gr. blessein,
slaan, v. a. van duitschen oorsprong) wonden,,
kwetsen, beschadigen ; een g e b 1 e s s e e r d e, een
gewonde, gekwetste ; — blessuur, f. (fr. bles-

sure) wonde, kwetsuur, beschadiging.
Blestrísme, n. gr. (van blestridzein, heen
en weer werpen) Med. het woelen, de rusteloosheid van zware zieken.
bleu—mourant, adj. fr. (spr. --moerán
van bleu, blauw, en mourir, sterven) eig. stervend blauw; bleekblauw, matblauw; — Bleu-

Thénard, n. fr. (spr. —teendar) Thenardblauw, kobaltblauw of kobaltultramarijn, eene
door den franschen - chemist T h é n a r d uitgevonden, uit kobaltoxyde, kleiaarde en kali bestaande schildersverf.
Blijde of blide, f . oudd. (mid.hoogd. blide,
zw. en midlat. blida, waarsch. verwant met het
gr bállein, werpen, bolls, genut. bolides, werptuig, b all! s t a, z. ald.) eene werpmachine in
de middeleeuwen bij belegeringen, z. v. a. b a llista.
Blindage, f. fr. (spr. blende -zj', v. blinder,
van het oudd. blinden, verblinden) Mil. de b 11 nd e e r i n g, spaansche wand.
Blini, p1. (russ. blin, pl. blhny, verwant met
gr. pélanos, otierkoek) soort van pannekoeken in,
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''Rusland, gebakken uit het fijnste tarwemeel In
boter en met kaviaar bestreken (inz. klaargemaakt in de paaschweek) .
. bloc, m. fr. (van het oudd. bloc, , bloch, b 1 o k)
een blok ; een hoop koopwaren ; — en bloc (spr.
an blók), bij den hoop, bij den roes (koopen of
verkoopen); — blocage, f. (spr. blokti -zj'), of
bloeaille, f. (spr. blokálj') stukken baksteen
tot aanvulling van ledige ruimten in een metsel
grof puin; — blo -werk,vulstnope,
of blokkeeren, fr. (bloquer) alle
-quern
toegangen eener stad met troepen of met oor
bezetten, haar omsingelen, afsluiten;-logschepn
op het biljart: eenen bal door een forschen stoot
in een hoekzak spelen; — blokhuis, n. een
vierkant houten gebouw, doorgaans uit dikke of
dubbele balken bestaande, met schietgaten voorzien en bomvrij ; — blokkeering, blok
of bloquáde, f. (fr. blocus, it. bloccata)-kade
insluiting, omsingeling eener vesting.
bloemeeren (ne4erd. met uitheemschen
uitgang) met bloemen opschikken, bebloemen; —
'bloemIst, m. een bloemkweeker, bloemenmin
— bloemistiek, f.-nar,bloemvkp;
de bloemenkweeking, bloemenoppassing.
blokkeeren, blokkeering, enz., z.
ond. bloc.
blond, fr. (mid. lat. blundus, blondus; oorspr. van het oudd. blendan, eng. blend, mengen,
dus eig. mengelkleurig) blank van gelaat en geelachtig van haren, licbtkleurig, lichtharig; —
blondin, m. (spr. blondén), blondine, f.
zulk een jongeling en meisje, een of eene b 1 o nd e; — blonde, f. fijne zijden kant (zoo gebeeten, omdat zij vroeger een geelachtigen
glans bad) .
Blood–horse, n. eng. (spr. blad-hors) volbloed paard.
Blood–hound, m. eng. (spr. blud—) bloedof speurhond.
Bloomer– kostuum, n. (spr. bloe—) de
door eene amerikaansche dame Mistress Bi 0 0mme r in 1850 voorgeslagen, op die der mannen
gelijkende kleederdracht.
Bloquade, bloqueeren, z. ond. bloc.
Blouse, f. fr. (spr. bloèz'; weleer in 't fr.
blaude, bliaud, mid. lat. blialdus, bliaudus; vgl.
het schotsche plad, plaid) voermanskiel, kiel,
de volksdracht der Belgen; In het biljartspel:
de zak; — een blouseman, in België sedert den opstand in 1830, z. v. a. r e v o 1 u t i on..a4ir; ook wel z. v. a. proletariër; —
blouseeren (spr. s=z), verloopen (in 't bil
zich vergissen, een bok schieten.-jartspel);onig.
Blousse, f. fr. korte wol, die men niet
kan kaarden.
Blue–stocking, f. eng. (spr. blóé—) een(e)
blauwkous, z. ald.
Bluette, f. fr. (van bleu, blauw, om de gewone kleur der afspringende vonkjes) eig. een
vonkje, eene geestige kleinigheid, inz. een klein
tooneelstuk, eene klucht, vgl. farce.
Bluffs, pl. hooge oeverstreken langs de Mis
-sip.

Blunder, m. eng. (oud-eng. blonder, ver
to blend, vermengen, door vermen--wantme
ging verwisselen) eene fout, feil, een domme
zet, bok.
Boa, (nw. lat. boa, bona [constrictor], v. 't lat.
bos, bonis, os, wegens de grootte zoo gehee
ten) of a b o m a, f. de afgodsslang, konings- of
reuzenslang, de grootste en sterkste slang, die
men kent; ook een pels- of bontwerk voor dames, eene soort van palatine (z. ald.) ; —
bij de Toengoezen de naam van God.
Boabab, m., z." adansonia.
Boa oepas, liever bohon oepas of
oepasboom, m. (mal. poehn oepas, v. poeha,
boom, en oepas, vergift) de fabelachtig groote
vergiftboom, welks uitwaseming, naar men zegt,
reeds op een afstand doodt.
Board, m. eng. (spr. boord eig. plank, tafel, b o or d, z. ald.) de tafel der terechtzitting, het gerecht ; — board of trade, n.
(spr. treed') handelsgerechtshof ; — boardinghouse, n. (spr. boordinghous') een kosthuis,
eene gaarkeuken ; — boardingschool (spr.
bóórdingskoel), eene kostschool.
Boat, eng. (spr. boot) boot ; — boatswain, m. (spr. booz'n) bootsman.
Bobák, m. (kl. russ. bairdk, russ. soerók)
N. H. de russische marmot ; ook een noord
-ameriknsch
viervoetig dier, aardhaas.
Boberelle, f. (mid. lat. boborella, bob. boborelka, fr. coqueret, coquerelle) Bot. de jodenkers [physális].
Bobos, m. N. H. de boa der Philippijnsche
eilanden.
Bocaal, z. bokaal.
Bocage, f. fr. (spr. bokd -zj'; ontstaan uit
boscage, mid. lat. boscagium, van boscus, ital.
bosco = b o s c h, oudn. buskr) een boschje, eene
belommerde wandelplaats ; gedurende de fransche revolutie een gedeelte der oproerige Ven
— bocagers, pL (spr. zjé) heideschapen-dée;
in Provence.
Bocassijn, n. (it. bocassino, fr. boucassin)
katoenen gedrukte en geglansde doeken uit Armenië en Perzië; katoenen doek tot voering.
Bocca, f. it. (= fr. bouche, van 't lat. bucca,
de wang) de mond, Ingang, de opening, monding;
— boeea d'inférno, it. (spr. —d' ien—) eig.
de mond der hel ; eene electrische verheveling
in de omstreken van Bologna, met de hip- of
dwaallichtjes overeenkomende; —boeeále, m.
it. in 't algemeen beker, bokaal ; eene vroegere
wijnmaat, naar de verschillende plaatsen dan
eens meer dan eens minder dan 1 liter.
Boeeia, f. it. (spr. bótsja, knop, blaas, bal)
houten ballen om te spelen ; het spel met zulke
ballen, waarvan er den als doel wordt opgeworpen, terwijl men de andere om strijd zoo
dicht mogelijk bij den eersten tracht te brengen.
Boekbier, n. soort van beiersch bier in
Maart gebrouwen met meer mout (30 à 40 0 /4
meer) en minder hop dan het gewone beiersch
bier, dus met meer alcoholgehalte en zoeter
van smaak.
;
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BoeÓhout, n. braziliaansch patrijzenhout
(eng. partridge-wood).
Boddaert, m. N. H. een indische visch van
bet geslacht g oh i a, dus genoemd ter eere van
(len nederlandschen naturalist B o d d a e r t.
Bodden, m. een kustmeir, een zeearm In
de Oostzee.
Bodéga, f. sp. kelder, wijnkelder, wijnhuis;
ook de wijnbouw, de opbrengst van den wijn
zeehavens : een warenmagazijn of win--ogst;in
kel ; op een schip het gedeelte onder het verdek.
Bodemerij, f. (van bodem, voor kiel, onderbodem van 't schip ; eng. bottomry, hoogd.
bodmerei) geldleening op een schip, een verdrag
tusschen den schipper en eenen geldschieter,
die geld op het schip voorschiet en zeer hooge
renten ontvangt bij behouden aankomst, doch
in geval het schip vergaat zijne gansche vordering verliest; — bodemerijbrief, het
schriftelijk verdrag omtrent eene bodemerij gesloten.
Bodo, m. oudd. (Poto, Baudo) mansnaam:
de bode, boodschapper.
Boe of itsiboe (d. 1. 1 boe) een vóor 1871
gangbare japansche vierhoekige zilvermunt van
81 à 96 cents; ook een japansche lengtemaat
(z. schakoe).
Boebal, m. (gr. boebálos) N. H. een viervoetig afrikaansch dier van het geslacht der antilopen, de hertebuífel.
Boebástis, f. Myth. de naam eener egyptische godin, die onder de gedaante eener kat
werd voorgesteld en afgebeeld, de dochter van
O s i r i s en Is i s; de hoofdzetel harer eeredienst
was de stad Boebastos.
Boebónen, m. pi. gr. (sing. boebon) Med.
liesbuilen, een verschijnsel der venerische ziekte;
pestbuilen ; — boebonalgie, f. pijn in de liesstreek; — boebonoeéle, f. eene liesbreuk.
Boeceros, enz, z. buceros, enz.
Boechnoek of Boechnak, n. arab. een
zalfdoek, eene soort van doek, dien de ooster
vrouwen bij 't zalven van 't gelaat om het-sche
hoofd doen en onder de kin vaststeken, ten
einde hare kleederen niet te besmetten.
Boeddha, B u d d h a, m. (sanskr. boeddha,
wijs, van boedh, verstaan) eene indische godheid, negende vleeschwording van V i s c h n o e
(z. ald.), en de instelller van het boeddhisme of boeddhisme, een overoude godsdienst, door dien van Brahma uit Indië naar Japan, Thibet, China verdrongen ; volgens de japansche overlevering heet hij eigenlijk T s j ak i a M o e r i en is 1000 jaren vóor J. C. geboren ; misschien is hij echter een mythisch
persoon ; — Boeddhisten, m. pl. aanhangers
van de leer van Boeddha.
Boëdromió , m. gr. eene zomermaand
der Atheners.
boegseeren (nederd. met uitheemschen uitgang) een schip door middel van sloepen of schuiten voorttrekken met eene lijn, die bevestigd is
aan den b o e g, het g e b o g e n voorste gedeelte
van bet schip, of wel aan den boegspriet,
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het schuins vooruitstekende rondhout van het
schip.
Boei, f. (v. lat. boja, sp. boja) een blok, stuk
kurk of ledige ton, die, op het water drijvend,
de ligplaats van het anker of gevaarlijke plaatsen, klippen, wrakken, enz. aanwijst; — boei–
er, m. een snelzeilend nederlandsch binnenvaartuig met platte kiel; v. s. zoo geheeten, omdat
er de b o e i e n mede gelegd of verlegd werden.
Boeïatrika of Boeïatriek, f. gr. (van
boes, rund, en ii trós, arts, enz.) rundvee-artsenijkunde.
Boekanier, z. boucanier.
Boekardiet, m. gr. (v. boes, os, en kardia,
hart) een versteend ossenhart, eene versteende
schelp van ronde hartgedaante.
Boekcensuur, f. nederd. -lat., het toezicht
der geestelijkheid of der regeering over den inhoud van de in het licht verschijnende boeken ; — boekformaat, n. nederd. -lat. de gedaante van een boek, afhangende an de wijze
waarop en hoeveel malen het papiervel gevouwen wordt; tot die formaten behooren : f0ho, quarto, octavo, duodecimo, sedecimo, octodecimo, postformaat, enz.
(z. die artikelen).
Boekolisch, enz., z. b u k o Ii s a h, enz.
Boeláfo, n. een speeltuig der Negers aan
de kust van Guinea.
Boelarchos, z. ond. boe 1 è.
Boelboel, m. perz. een vogel met zeer wel
nachtegaal, die bij-luidenstm,przch
het zingen zijn liefde aan de roos klaagt.
Boel@, f. gr. raadsvergadering, z. v. a. lat.
s e n a a t; — boelárohos, m. de voorzitter
van den grooten raad in 't oude Athene ; —
boeleuterion of boeleutikon, n. het
raadhuis.
Boelijnen, bij zeelieden altijd b o e 1 ij n s,
f. pl. Mar. de razeilstouwen, waarmede de zei
stijf bij den wind worden gezet ; b 1 i n de-len
b o e 1 ij n, iron. een einde touw, waarmede op
schepen slagen worden (of werden) uitgedeeld,
ook d a g geheeten.
Boelimos, m., of boelimie, ook boe
f. gr. (v. boes, os, en limbs, honger)-limas,
de ossenhonger, eetziekte, vraatzucht, een onnatuurlijk sterke eetlust, met groote zwakte
gepaard.
Boelka, f., pl. boelki, russ. wittebrood;
— boelotschnik, m. de bakker.
Boeloek–basji, m. turk. (v. boloek, troependeel, korps, en bas c h, z. ald.) een bevelhebber van 't voetvolk.
Bceotiërs, z. Beotiërs.
Boephthalmos, m. gr. (v. boes, os, en
ophthalmós, oog) Med. ossenoog, een zeer groot
oog ; — boephthalmie, f. ossenoogigheid,
olifantsoogigheid, eene ziekte, die het oog aan
vergroot.
-merklij
Boerbas, Boerbe, Boerber, m. de
kleinste rekenmunt in Egypte, Tunis, enz. =
asper.
Boerh., bij botanische benamingen afkor10
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ting voor Herman Boerhave (gestorven 1738).

Boernoes of Boernoe, m. (fr. bournous,
sp. al-bornoz, V. 't arab. at- boernoes), een arabische mantel van witte wollen stof met eene
kap, zooals dien de Mooren in Noord-Afrika
dragen (vgl. h a i k) ; eene soort van nieuwer
vrouwenmantel van soortgelijke snede.-wetsch
Boers, m. pl. bij sommigen de naam voor de
zuid -afrikaansche boeren van hollandsche afkomst.
Boestrophédon, n. gr. (boestrophedOn,
adv. v. boes, rund, en stréphein, wenden) eig.
omkeerend of zich heen en weer wendend, als
ploegende ossen : het vorenschrift, afwisselend
links en rechts loopend schrift der oude Grieken in den vroegsten tijd.
Boettima, f. een perzisch gewicht ongeveer = 3 kilo.
bceu f, m. fr. (spr. beu f;; van 't lat. bos, genit.

bovis) de os; — boeuf à la mode, m. fr.
(spr. beuva ) gestoofd of gesmoord rundvleesch ;
— boeuf gras (spr. beugrá) vastenavondsos,
—

paaschos.
Boffésen, f. pl. eene gebakken tusschenspijs, bestaande uit wittebroodskruim, eierdooier,
parmezaankaas, truffels, enz.
Bog, m. slay. naam van den hoogsten God;
in samenst. zooals C z e r n e b o g, zwarte, booze
god, enz. beteekent het enkele godheden.
Bog, pl. bogs, eng. drasland, moeras, inz.
in Ierland; — bogbutter, witachtige, op
meerschuim gelijkende vettige stof, die zich
door een eigenaardig gistingsproces schijnt te
ontwikkelen in de b o g s.

Bogdo—Lama, z. K o e t o e c h t a.
Bogeslaus of Bogislaus, slay. mansn.
(v. Bog, God, en slawa, roem), z. v. a. godslof,
godsroem, eeregod ; — Bogomilen, m. pl.
(naar het bulgaarsch-slay. Bog miloeï„ God erbarm u, hun aanhoudend gebed) ketters der
12de en 13de eeuw in het Oosten, die de kerken duivelstempelen noemden, de sacramenten
verwierpen en God eene menschelijke gedaante
toekenden, ook bekend onder de namen van
Martionisten, Messalianen, Enthusi-

asten.
Bohea, f. eng. (spr. -bohi) of bohea—thee,

theeboei, zwarte thee.
Bohême of Bohème, fr. Bohemen ; de
Bohemer; ook de zigeuner of heiden (z. lager) ; voorts het eerst door Henri Murger gebruikt ter aanduiding van avontuurlijke en ver
studenten, letterkundigen en kunstenaars-lopen
van het panische Quartier latin; — boheem-

sche broeders, eene chr. secte, die in de
15de eeuw uit de overblijfsels der strenge H u ss i e t e n in Bohemen ontstond ; zij verwierp de
transsubstantiatie, zocht in kerktucht en gemeentebestuur de eerste Christenen na te volgen en onderscheidde zich door reinheid van
zeden ; zij heeten ook Moravische b r o ed e r s, naar Moravië ; — boheemsehe
steenen, fijne bergkristallen, die in glans en
schoonheid, doch niet in hardheid, den diamant
nabijkomen; — bohemers, m. pl. (fr. bohé-

miens) naam, dien bij de Franschen de zwervende h e i d e n s (z. a.) dragen.
Bohm, m. (spr. beum) eene zilvermunt in Silezië, waarvan er dertig in eenen thaler gaan.

Boilade, z. bojaar.
Boïna, f. de baskische muts (b are t) het
veldteeken der Carlistische troepen In Spanje.
Boisd., bij entomologische namen afkorting
voor Bois-Duval (geb. 1801).

boiseeren (spr. Boaz ), fr. (boiser, van
—

bols, hout) met houtwerk bekleeden, beschieten;
— boiserie, f. fr., ook boisage, f. (spr.
boazá-zj') de bekleeding der wanden eener kamer met planken.
Boisseau, n. fr. (spr. boassó ; oudfr. boisteau, van boiste, botte, z. a.) eene oude fransche
inhoudsmaat, =13, o o 8 liters.
Boite, f. fr. (spr. boat' vroeger boiste,
boueste, v. 't gr. pyxis, bus, doos, v. p^xos, lat.
buxus, buksboom) eene doos, bus, een koker; —
botte–toilette, f. kapdoos.
Boitout, m. fr. (spr. boatóé ; ontstaan uit
bols -tout, drink alles, v. boire, drinken) een drinkuit, wippertje, glas zonder voet, dat men dus niet
kan neerzetten, zonder het daarin zijnde vocht
;

te storten.
Bojaar, slavonisch, of b o ii a d e, walachisch, m. (v. 't russ. bojárin, oudslay. boljárin en boljár, voornaam heer, v. bolii, groot,
verheven) oorspronkelijk eeh krijgsman ; tegenwoordig een adellijk grondbezitter, vrijheer, magnaat in vele slavonische landen; de voormalige
titel van de geheimraden der russische czaars.
Bojabi, m. N. H. eene slang van het boageslacht, de hondslang.
Bokaal, m. (fr. en sp. bocal, it. boccále, mid.
lat. baucalis, v. 't gr. baukalis, baukálion, vat)
de beker, kelk, het dekselglas, een groote drinkbeker.

Bokkenees, m., bokje, n. eig. B o e g in e e s, volksstam op Celebes ; ruw, onbeschaafd
mensch, iemand van barbaarsche manieren en
voorkomen.

boksen, z. b o x e n.
Bolduc, n. fr. (spr. —duuk) geverfd bindgaren, gekleurd touw of koord.
Bolero, m. sp. (ook b o 1 é r a, naar een danser van dien naam) een met gezang en castagnetten begeleide spaansche volksdans (in 3
maat).
Bolétus, m. lat. (gr. bólites) een eetbare
paddenstoel; inz. het geslacht der hoedpaddenstoelen; — boletiet, versteende paddenstoel,
morielje- of kampernoeljesteen.
Bolide, f. fr. (gr. bolis, gen. bolidos, werptuig, projectiel) vuurkogel, meteoorsteen.
Bolivar, n. gezondheidsflanel ; — m. manshoed met breeden omgeslagen rand.
Boll, n. schotsche inhoudsmaat van 6 bush e 1 s = 2,18 hectoliter; ook gewicht voor havermeel van 140 eng. ponden = 63,5 kilo.
Bollandisten, m. pl. de naam der antwerpsche jezuïeten, die de levens en de daden
der heiligen (acta sanctorum) hebben uitgege-
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ven ; dit werk, door Rosweydus in de 16de
eeuw begonnen, werd in de 17de door Job.
B o 11 a n d en anderen na hem voortgezet en
is nog niet kompleet.
Bollét, bollétta, f. it. (ook bulletta van
bollo, zegel, bolldre, zegelen, stempelen, vgl. b u 1)
een briefje, bewijs, kwijtbriefje, inz. van eene of
andere belasting; ook eene gezondheidspas.
Bolletriehout, n. zeer vaste en vleeschkleurige houtsoort uit Suriname.
Bologneezer flesschen, kleine, tamelijk dikke, peervormige glazen flesschen, die,
ofschoon van buiten tegen een sterken slag of
stoot bestand, terstond springen, zoodra men ze
inwendig aanraakt of krast (door Amadei in 1716
uitgevonden en door den Bologneezer Baldi beschreven) -- bologneezer hondjes, kleine
ruigharige hondjes, zoo genoemd naar de stad
B 010 g n a in Italië ;— bologneesche
spaath of bononische steen (van Bonón)a, de lat. naam van de stad Bologna), m.
een uit zwaarspaath (b a r y t) en aluinaarde bestaande glinsterende steen (lapis solaris), die in
de nabijheid van Bologna wordt gevonden en
in het donker een phosphorisch licht geeft,
wanneer hij vooraf in de zon gelegen heeft of
verwarmd is; lichtsteen, lichtzuiger; — bOlogneesche school, de schilderschool van
Caracci, tegen het einde der 16de eeuw, welke
de voortreffelijke hoedanigheden der oudere mees
zocht te vereenigen ; — Bolognino, m.-ters
it., z. v. a. b a j o c c o.
Bolus, m. lat. (bolus, hete, v. het gr. bolos,
aardkluit, klomp) lemnische aarde, eene zachte,
vettige, doorgaans roodachtige kleiaarde, die in
Bohemen, Hongarije, Silezië en elders wordt gevonden ; de beste soort is de armenische. Eer
werd zij bij bolletjes, beten of brok--tijds
ken in de geneeskunst gebruikt, en, om ver
te verhoeden, met het zegel der plaats,-valsching
waar men ze gegraven had, voorzien ; vandaar
ook : zegelaarde (terra sigilláta) ; tegen
dient zij enkel als verfstof ; Med. een-wordig
artsenijballetje, een brok, die in eens wordt
doorgeslikt.
Bolzas, pl. oostindische katoenen tijken.
Bom, f. N. H. eene groote slang van Amerika, die al kruipende een zonderling geraas
maakt, waarvan zij haren naam ontleent.
Bom, f. (fr. bombe, it. en sp. bomba, v. het
gr. bombos, lat. bombus, dof brommende toon)
een ijzeren holle werpkogel, spring-, knal- of
vuurkogel, uitgevonden in 1457 door Pandolpho
Malatesta, prins van Rimini ; ook eene groote,
ronde glazen flesch; eene groote blikken trom
een vat ; bombe a la Sar -mel;dprovan
een zeker uitstekend kostbaar gerecht-danple,
op de tafel der grooten, zoo gebeeten naar S a rd a n a p a l u s (z. a.); — bomvrij, beveiligd
voor de vernielende werking der bommen ; —
bombárde, f fr. (mid. lat. bombards, steengeschut, een voorm. krijgstuig om groote steenen ver weg te werpen ; een kort, dik, zwaar
knailend kanon, steenmortier; ook bij de or;

;
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gels: de basbrommer, het zwaarste bromwerk;
nog : de mondtrom ; -- bombardeeren
(mid. lat. bombardare, fr. bombarder) met bommen beschieten ; oneig. iemand hevig aanvallen, met geweld bij hem aandringen ; — bom bardéérgalj oot, f. een vaartuig van middel
grootte, doorgaans den zeil voerende, en-matige
sterk gebouwd tot het dragen der mortieren,
waaruit men bommen werpt ; — bombardéérkever (brachynus), een gevleugeld insect, dat zijnen vijanden vaak uit zijn achterdeel een blauwen stinkenden damp met een
vrij zwaren pof tegenschiet ; — bombarde
n. (fr. spr. —mán) het bommenwerpen,-mént,
het beschieten van eene plaats; — bombar
m. een bommenwerper, kanonnier; —
-dier,
bombardon, m. fr. (spr. —dok) soort basbazuin bij militaire muziek ; — bomketel,
z. mortier.
Bomáasehki, pl. russ. eig. papiergeld, bankassignatiën van 1 tot 10 roebels.
Bomba, m. een opziener der slaven op
de westindische eilanden.
Bombakijn, n. eene zekere stof uit wol
en zijde.
Bombarde, bombardeeren, enz., z.
ond. bom.
Bómbast, m. (ontleend aan 't eng. bumbast,
bombast, d. i. eig. eene met wol of watten gevulde en gestikte stof of deken, van het gr.
en lat. bombyx, z. ald., mid. lat. bombox; v. a.
naar een der voornamen van den vermaarden
alchimist Paracelsus (Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus B o m b a s t u s van Hohenheim), winderige, brommende, opgeblazen uitdrukkingen, hoogdravende stijl, gezwollenheid; —
bombastiseh, adjectief, gezwollen, hoogdravend.
Bombax, f. nw. lat. Bot. zijdewolboom.
Bombay– hennep,m. (fr. chanvre de Bom bay, eng. Bombay hemp) hennepachtige bastvezels van Hibiscus cannabinus, in Oost-Indië tot
touwwerk gebezigd.
Bombazijn, n. (fr. bombasin, van het lat.
bombycinus, zijden, v. het gr. bómbyx, z. ald.)
eene soort van effen of gestreepte voeringstof ;
eene katoenen stof aan beide zijden ruw, tot
voering.
Bombetten, f. pl. lederen zakjes over de
deksels der luchtgaten in windbussen.
Bombo, m. in N. Amerika: een kruiden
uit rum, muskaat en suiker.
-brandewij
Bombus, m. gr. (bombos, vgl. b om) Med.
het oorgesuis, oorgegons.
Bómbyx, m. gr. en lat. de zijdeworm ; ook
zijde, zijdeachtige stof, boomwol; — bombyeinisch, adj. (lat. bombycTnus, a, um) van
zijde, zijdeachtig ; ook zijdewormachtig; — codex bombycinus, (lat.) oud handschrlft op zijde
of katoenpapier ; — bombiaat, n. Chem. zijdezuur zout ; — bombykometer, m. garentafel, tabel om uit het gewicht van een streng
(840 eng. y a r d s lengte) het nummer van katoengaren te vinden.
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Bon., bij zoologische benamingen afkorting
voor Bonelli (gest. 1830).
bon, fr., f. bonne (van 't lat. bonus, enz.) goed,
wel; - bon genre (spr. —zjaiir'), goede soort;
goede smaak of trant; beschaafd gedrag; —
bon gré, mal gré (v. gré, wil, believen = lat.
gratum), goedwillig of gedwongen, goed- of
kwaadschiks; — bon jour (spr. —zjoer), goeden
dag ! goeden morgen ! — bon soir (spr. —soar),
goeden avond! — bon voyage (spr. —woajá-zj'),
goede reis ! — a la bonne heure (spr. —bonn'eur'),
eig. te goeder ure ; welaan ! het zij zoo ! goed!
laat het geschieden ! — Als subst. n. beteekent
bon eene schriftelijke goedkeuring of aanwijzing op iets, welke iemand, met zijne handteekening en herhaalde opgave der som (b. v. bon
pour 1000 francs) voorzien, aan een ander geeft;
een bewijs van ontvang, van levering, enz.;
1)1. bons; bons à vue (spr. bonzawu'), terstond of op zicht betaalbare aanwijzingen; —
bons du trésor, schatkistbiljetten.
bona (pl.), enz., z. ond. bonus; — bona ede,
bonae /idci, enz., z. ond. tides ; — bona gra(ia,
z. ond. gratia -- bona mente, z. ond. mens;
— in bona pace, z. ond. pax; — bona vena, z.
venia ; — bona officia, pl., z. ond. officium.
Bonap., bij natuurwetenschappelijke namen
afkorting voor Charles Lucien Bonaparte (ge;

s! orven 1857).

Bonapartisme, n . het gevoelen, het stel
aanhangers van Bonaparte ; ge -selvand
aan Bonapartes geslacht ; — Bo--hectid
napartisten, m. pl. aanhangers van Bonapartes familie of zijn bestuur.
Bonásus, m. lat. en gr. (bónasos) N. H. eene
ossensoort met lange rugmanen, wilde os.
Bonaventura, it. (buona-ventura, goed
fortuin) mansn.: de door de Fortuin begunstigde
(inz. de naam van een vromen en onder de
heiligen opgenomen kerkelijk schrijver in de
131e eeuw).

bonavoglia of buonavoglia, m. it. (spr. bonawóIjia) een vrijwilliger ; vrijwillige galeiknecht,
loonroeier.
Bonaziánen, in. pl. ketters uit de Ode
eeuw, die leerden, dat Christus slechts Gods
aangenomen zoon was.
Bonbon, n. fr. (spr. bonbon) suikergoed,
lekkers, koekjes, kleingoed, snoepgoed; — bonbons fondants, pl . gevuld suikerwerk ; —
bonbonnière, f. het doosje voor zoetigheden of lekkernijen, lekkernijdoosje, bonbondoosje;
ook een vrouwenhoofdtooisel; (fig.) elegant,
smaakvol gemeubeleerd kamertje; kleine schouw hurgzaal.
Bon– chretien, f. fr. (spr. bon krétjèh,
d. i. eig. goede christen ; door verbastering ontstaan uit het lat. pira of bona crustumina, van
de sabijnsche stad Crustumium, onder welken
naam deze peer ten tijde van Karel VII uit
Italië naar Frankrijk kwam), de christus-peer,
goede-christus -peer, apothekerspeer, eene groote,
lauugwerpige, zeer smakelijke suikerpeer.
Bond, n. eng. schuldbekentenis, obligatie.

Bonde, ook h a u s b o n d e, m. laagd. en
skand. (deensch en zweedsch bonde, oudn. bóndi,
samengetr. uit baandi, wonend, van het oudd.
buwan, buwen, bouwen, ijslandsch en zweedsch
bua, Both. bauan, wonen) in Sleeswijk en Hol
een boer, die op zijn eigen goed woont,-stein
vrije boer.
Bonetvisch, z. b o n i e t.
Bong, n. het lampenfeest der Japaneezen.
bon genre, z. ond. bon.
bon gré, mal gré, z. ond. bon.
Bonheur, n. fr. (spr. bonneur oudfr. boneur, uit het lat. bonum augurium ontstaan;
later door den nw.franschen vorm bonheur in
betrekking gebracht tot heure = lat. hora, uur
tijd) geluk, welvaart; een gelukkig voorval, fortuintje, buitenkansje; bonheur du jour, kast
voor zilverwerk, snuisterijen enz.
;

Bonhomme, m. fr. (spr. bonnómm' ; V.
homme, mensch, roan) een goed, eerlijk mensch,

eene goede ziel, een goedhartige vent : een onnoozele hals ; ook : wijzer van den kwikbaro-

meter; — bonhomie, f . (spr. bonhomie) natuurlijke goedhartigheid, eenvoudigheid, recht
-schapenid.
Bonet, m. (fr. bonite, f., sp. bonito, arab.
bainit) of bonetviseh, m. Bene soort van
makreelen, een springvisch, die de vliegende
visschen vervolgt, een zeer smakelijke roofvisch
(Scomber pelámys).
Bonifao us, m. nw.lat. (v. bonum, goed,
en facére, doen, maken) eig. de weldadige, de
weldoener ; een bijnaam van W i n fr i e d, den
zoogenaamden apostel der Duitschers in de 8ste
eeuw ; — bonifaciuspenningen, pl. doelen van een versteend plantdier z. e n k r i n i e t;
— bonificeeren, nw.lat. (fr. boni/ier) verbeteren ; vergoeden, schadeloosstellen ; — bo–
ni$e^tie (spr. t=ts), t. de vergoeding; schadeloosstelling.
Boniment, n. fr. (spr. —mdh) hansworstengrap om de toeschouwers te lokken ; aan
een kwakzalver ; spreekwij--prijzngvawe
zen om iemand te misleiden.
bonis c e d e e r e n, z. ond. bonus.
Boniteit, f. lat. (bontas, v. bonus, goed),
de goedheid, deugdelijkheid, innerlijke waarde
eener zaak, inzonderheid eener uitstaande schuld
i t e it);-vordeing(t s.mharev
— boniteeren, nw. lat. schatten, waardeeren, de waarde inz. van een stuk land bepalen;

— boniteering, f. de schatting, waardebepaling, waardeering, aanslag ; — boniteur,
m. fr. een schatter, waardeerder van lande
-rijen,z.
bonjour! z. ond. bon; -- bonjour, m. ook
een soort overrok.

Bonmot of bon–mot, n. fr. (spr. bohmó)
eig. een goed woord; een geestige zet, vernuftige inval, kwinkslag ; — bonmotiseeren
(spr. s=z), geestige, vernuftige, aardige gezegden doen, kwinkslagen uitdeelen.
Bonnat., bij zoologische benamingen afk.
voor abbé Bonnaterre (gest. 180k) .
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Bonne, f. fr. (fem. v. bon) eig. de goede;
eene vrouw, die met het toezicht over de kinderen van een huisgezin is belast, eene toezienster, kindermeid; eene niet met het onder
belaste gouvernante.
-wijs
bonne amitié, z. a m i t i e; — bonne bouche,
z. bouche.

Bonnefooi, f. verhollandschte uitspraak
van bonne foi, fr.) eig. goede trouw; o p d e
b o n n e f o o i, in goed vertrouwen, op goed geluk af, gewaagd.
bonne fortune, z. f o r t u n a; — bonne grace,
z. grace ; — bonne humeur, z. humeur.
Bonnet, n. (fr. spr. bonnè; provenc. boneta,
oorspr. de naam eener stof, mid.lat. bonneta,
oudfr. bonnet, waarsch. van oosterschen oorsprong; oostind. banat, wollen stof of doek) de
muts, kap ; Mar. broodwinner of -winder, bij
strook zeildoek, waarmede men de-zeil,n
zeilen verlengt, opdat zij meer wind zouden
vatten ; Mil. eene voorlaag bij verschansingen;
ook : de halve maan (bij de janitzarenmuziek);
— bonnets rouges, pl. (spr. — roezj') roodmutsen, spotnaam der fr. Jacobijnen ; — bonne—
toeren, de kap, de muts opzetten; diepe buigingen maken; — bonnetade, f. het hoedafnemen, de diepe buiging gepaard met afneming
van den hoed; — bonnetier, m. (spr. —tjé),
mutsenmaker of -verkooper, die mutsen, kousen
en andere wollen waren maakt en verkoopt;
ook : fig. alledaagsch mensch, kruidenier, ploert;
— bonneterie, f. (de handel in) mutsen en
kousenwaren ; ook het gild der kousenmakers.
bono modo, z. ond. m o dus.
bononischesteen,z. bologneesche
spaatb.
bonorum cessto, zie cessio bonorum, onder
c e s s i e; — bonorum collatio, zie collatio bonorum, onder c o 11 a t i e ; — bonorum commuzie c o m m u ii 1 e; — bonorum possessie,
z. possessio, onder p o s s e d e e r e n;— bons,
z. bon.
Bonpl., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. van Bonpland (gest. 1858).
Bonsens, n. fr. (spr. boizsan) goede zin,
gezond, natuurlijk menschenverstand (sensus commil nis) ; — bon soir, z. ond. bon; — Bonttin,
m. fr. de goede toon, de welvoeglijkheid, deftigheid, welgemanierdheid in spreken en handelen, de beschaafde, verfijnde manieren, de
wereldtoon.
Bontsjoek, n. turk. snoer van blauwe
glaskoralen, niet enkel als sieraad maar ook
als amulet gedragen.
bonus, a, urn, lat. goed ; — Bonus, mansn.:
een goede, deugdzame ; eng. bij den effectenhandel: de winst, het overschot, het dividend;
— bonum et aequum, recht en billijk ; — bonus avibus, woordel. met goede vogels (als de
door de augurs geraadpleegde vogels een gelukkigen uitslag van de onderneming verkondigden), d. i. spreekwoordelijk: onder goede
voorteekens, met voorspoed; — bonum vinum
laetificat cor hominis, goede wijn verheugt het
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hart des menscben ; — bonum, n., pl. bona, als
subst. : het goed, goede ; — cui bono ?, eig. tot
wat goed ? tot welk nut of oogmerk ; waartoe?
bonum anitum, Jur. eig. grootvaderlijk goed;
familie-, erf- of stamgoed; — bonum naturelle,
natuurgave; bonum publïcum, het gemeene best,
's lands welzijn, het nut van 't algemeen ; —
pro bono pubUco, voor het algemeene welzijn;
— bona, n. pl. goederen, have ; — bonis e ed e e r e n, zijn gansche vermogen den schuldei
overlaten of afstaan; — in bonis, in ver--scher
mogen, b. v. e e n m a n in bonis, een ver
bemiddeld man; — bona-mogend,wlzt
acquisïta, verworven goederen ; — bona adventitia, goederen, die niet uit de vaderlijke bezitting, maar van elders toegekomen zijn, doorgaans moederlijke nalatenschap ; — b. cerarií of
camcrx, kamergoederen ; — b. alièna, vreemde
goederen ; — b. allodiatla, eigen goederen, vgl.
a 11 o d i u m;— b. aváta, gentilitia, stemmatica,
grootvaderlijke goederen, stamgoederen van groot
— b. caduca, overgankelijke goederen,-ouders;
de zulken, die na den dood van den eigenaar
aan den heer van het land vervallen ; b. cas
legergoederen, in het veld verworven-trensia,
eigendom; — b. censitica, cijnsgoederen; — b.
civitátis of publica, gemeene stadsgoederen; —
b. communia, gemeenschappelijke goederen; —
b. communitátis, gemeentegoederen; — b. conjugum, goederen der echtelieden; — b. damnatururrm, goederen der veroordeelden ; — b.
devoluta, toegevallen goederen ; b. dorrmanial a,
goederen, die niet tot den bijzonderen eigendom
van den vorst behooren en die hij tot zijne
eigen huishoudelijke behoeften of ook tot die
van den staat gebruikt ; — b. dotalia, huwelijksgoederen, trouwgelden, medegifte, uitzet ; —
b. ecclesiastica, geestelijke of kerkgoederen; —
b. emphpteutica, erfpachtgoederen; — b. ereptitta, (aan onwaardigen) ontrukte goederen, nalatenschappen, enz., welke 't lands schatkist ten
deel vallen ; — b. feudata, leengoederen ; —
b. hereditaria, erfgoederen, geërfde goederen ; —
b. illáta, ingebrachte goederen; — b. immobilia,
onroerende goederen, landerijen, enz. ; — b. indivisa, onverdeelde goederen; — b. indivisibitta, onverdeelbare goederen ; — b. litigiósa, betwistbare goederen; — b. locata, goederen, die
verhuurd of verpacht zijn ; — b. mariti, 's mans
goederen ; — b. matérna, moederlijke goederen;
— b. mensalta, tafelgoederen; — b. minórum,
goederen van onmondigen ; — b. mobilia, roerende goederen ; — b. peraphernat(a, goederen,
welke de vrouw buiten haar ingebracht vermogen bezit; b patérna, vaderlijke goederen; —
b. patrimonialia, eigen erfgoederen; — bona
per testaméntum alienari prohibita, goederen,
welker verkoop bij testament verboden is ; —
b. pignoratit"aa, verpande of pandgoederen ; —
b. pubtica, openbare of landsgoederen; — b.
publicáta, ingetrokken en voor 's lands rekening
verkochte goederen ; — b. rapta, geroofde goederen, roofgoed ; — b. receptit'a, spillegelden,
of vrouwelijke goederen, welke de vrouw voos
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zich behoudt en haren man noch toebrengt, noch
ter beheering geeft ; — b. utensilia, gereed
; b. uxóris, goederen der huisvrouw;-schapgoed
— b. vacantia, goederen, die geen eigenaar hebben;
-- b. vi rapta, gewelddadig geroofde goederen.
Bonvivant, m. fr. (spr. bonwiwán; van
bon, goed, en vivre, leven) een vrooljke lustige
broeder, een losbol, een doorbrenger.
bon voyage, z. ond. bon.
Bonze, m. japansch (misvormd uit boesso,
eig. een vrome) een priester van den godsdienst
van Fo of Boeddha in Japan en Chnia; oneig.
een bijgeloovig priester.
Boo, m. liet japansche suikerriet.
Booking–office, n. eng. (spr. boekingófis) bureau voor plaatskaartjes.
Bookmaker, m. eng. (spr. boekmeeker),
eig. boekenmaker, prulschrijver ; in de taal der
wedrennen : boekhouder der weddenschappen,
speculant die op verscheiden paarden weddingschappen aangaat, waarvan aanteekening gehouden en bewijs afgegeven wordt.
Books, pl. eng. (spr. boeks) eene soort van
doorzichtig, fijn katoenweefsel.
Boor, Borium, Boracium, n. Chem.
(v. b o r a x gevormd, z. lager) een niet metallische grondstof, in 1808 door Gay-Lussac en
Thénard en ongeveer gelijktijdig door Davy ontdekt ; — boorzuur of boraxzuur, de
verbinding van het boor met de zuurstof; —
boráten, pl. boorzure zouten, b. v. bórax
(mid. lat. borax, perz. boerah, v. 't arab. boe raq, salpeter, v. boeraqa, blinken) in den ruwen staat ook tinkal, in Tibet swag a geheeten, de natuurlijk voorkomende verbinding
van het boorzuur met natron, een doorzichtig,
zoutachtig zout, tot het smelten der metalen,
verfbereiding enz. gebruikt ; — boraciet, n.
ook sedatief - sp a a t h, n. Min. natuurlijke
boorzure talkaarde, die men in het gips van
den kalkberg bij Luneburg vindt.
Boord, n. (fr. en duitsch bord, oud-hoogd.
bort, Oorto, rand, scheepsrand, goth. baurd, plank)
de rand, scheepsrand; het schip-zelf; ook m.
voor zoom, oever; manshalskraagje; — bórdingen, m. pl. lichters, kleine platte vaartuigen in de Oostzee, die de grootere schepen
lichten, d. i. hunnen last verminderen, opdat
zij ondiepe plaatsen zouden kunnen bevaren; -bordáage, f. fr. (spr. —dá-zj') de scheepsbekleeding, de planken buitenbedekking van het
schip, buitenhuid; -- bordure, f. fr. het
raam, de lijst, de zoom, het omzetsel, loof-,
snij- en pleisterwerk langs de zijden van gevels,
zuilen, enz., of op lijsten van spiegels; — borduren, eenen zoom, rand, lijst om iets heen
leggen ; boorden, stikken, bloem- of loofwerk
in weefsel naaien; — borduurwerk, n.
(fr. broderie) het stikwerk, het in weefsels genaaide loof- of bloemwerk.
Bootes (spr. bo -ó—) m. gr. (van boes, rund,
os) eig. ossendrijver ; Astron. de naam van een
aanzienlijk sterrenbeeld des noordelijken hemels,
ook a r c t o p h y l a x geheeten.
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Bora of B o r r a, f. it. (waarscb. het naast
van 't slay. boerja, storm; verwant met het lat.
bordes) een hevige, scherpe en droge noordoostenwind in de Adriatische zee, die dikwijls 8
of 9 dagen aanhoudt.
Borax, Astron. een der bonden van Acteon;
z. verder ond. borium.
Bórbo, m. egyptische rekenmunt (. =
medino = v i a piaster).
Borboriánen, Borborieten, Borborísten, m. pl. (eig. drekmannen, v. 't gr.
bórbóros) spotnaam van verscheidene gnostische

secten der eerste eeuw, in de 16de eeuw spottenderwijze op de Mennonietensecte der Waterlanders in N. Holland overgedragen.
Borborygmus, m. gr. (v. borbory'dzein,
in den buik rommelen) Med. het gerommel der
darmen.
Borda of Bordat, n. arab. een in Egypte
vervaardigde grijze wollen stof; Mohameds
mantel.
Bordage, z. ond. b o o r d.
Bordeaux- wijnen (spr. —dó—), alle
over Bordeaux in Frankrijk verzonden wijnen,
zooals Medoc, Graves, enz.
Bordeel, n (fr. en provene. bordel, it. bordello, mid. lat. bordéllum, een huisje, verkiw.
van 't oudfr. borde, provenc. borda, planken hut,
van 't oudn. bord, goth. baurd, plank, angels.
bord, plank, planken huis, hut) een hoerhuis,
huis der ontucht.
Bordelaise, f. fr. vat van 228 liter.
Bordereau, m. fr. (sp. —ró), of borderél, n. een lijstje of ceeltje van de muntsoorten eener somme gelds ; een speciebriefje;
het uittreksel uit eene rekening; het rekeningboek.
Bordingen, z. ond. b o o r d.
Bordoyeeren, fr. (spr. bordoaj—) eene
doorzichtige emailkleur loodkleurig of dof maken.
Bordure, borduren, enz., zie onder
boord.
Bore, ind. (vloed, v. barhana, voortschrijden, aangroeien) de vloedgolf die in de monding van den Ganges de Hoegly binnendringt,
dikwijls van aanzienlijke grootte en kracht.
Boréas, m. lat. (v. 't gr. boréas) de noordenwind; — boreáden, pl. gr. Myth. de
zonen van Boreas : Kalais en Zetes; — boreáliseh, adj. (lat. borealis, e) noordelijk,
middernachtelijk.
Borech, z. s o d a.
Boreh, jay. soort van zalf of smeersel uit
welriekende kruiden en bloemen.
Borgiah, m. arab. (spr. bórdsja ; z. v. a.
M a m e 1 u k, eig. een heerscher uit de dynastie,
gesticht door den Circassiër B a r k o k, de tweede
Mamelukken-dynastie, van 1381-1516.
Borgis, Typ. eene soort van hoogduitsche
drukletter, z. bourgeois en drukletters.
Borgne, adj. fr. (spr. bornj') eenoogig; an
royaume des aveugles les borgnes sont rois, in
het land der blinden is éenoog koning ; van lokalen : donker, somber : cabaret borgne, stille kroeg.
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Borium, Boraat, Boraciet, z. onder
boor.

borneeren, fr. (borner, v. borne, oudfr.
bodne, bonne, mid. lat. bodina, bonna, grens,
waarsch. V. eelt. oorsprong ; vgl. 't armor. bóden, eene boomgroep als grensaanwijzing, boen,
de grens, waarnaar de stad Bonn als grens
misschien haren naam draagt) begrenzen,-stad
bepalen, beperken ; — geborneerd, adj. (fr.
borné) begrensd, beperkt, inz. in kennis, in ver
een g e b o r n e e r d-standowikelg,b.V
verstand, een bekrompen, middelmatig, beperkt verstand.
Borough, m. eng. (spr. burro = burg,
fr. bourg) een vlek, burgvlek, marktvlek in En,geland, z. rotten boroughs.

Borra, z. b o r a.

Borrágo of borágo, f. mid . en nw lat.
ivan 't mid. lat., provene., sp. en it. borra, fr
bourre, z. aid.) eene plantensoort met ruige of
harige bladeren ; vandaar borragie, b e r n ag i e (duitsch bórretsch of bóretsch, fr. bourrache) [Borrago officinalis], ossetong, een hartsterkend pijnstillend moeskruid.
Borrelísten, m. pl. eene soort van Wederdoopers of Anabaptisten, die allerlei plechtigheden in den godsdienst verwierpen; hun naam
is ontleend van den Zeeuw Adam Borrel.
Borscht of borschtsch, m. russ . gier stebrij met allerlei kruiden, het lievelingsgerecht
der Kleinrussen in Z. Rusland.
,

Bórsdorfer of Bórsdorfer appel,
gin. (zoo geheeten, omdat hij uit het saksische
dorp B o r s d o r f zijn oorsprong neemt) eene
appelsoort van vast zoet vleesch, langen duur
en uitnemenden smaak.
Borussia, f. nw. lat. Pruisen; — borussomanie, f. lat.-gr. overdreven zucht voor
of ingenomenheid met al wat pruisisch is; --
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Bosse, f. fr. (van het mid. lat. bossa, ital.
bozza, buil, bult) bochel, bult, buil; vlak ver
beeldwerk in gips, enz., b a s r e 1 i e f;-hevn
— bossage, f. fr. (spr. —sá-zj') Arch. de
hoogte, het vooruitkomend gedeelte, hetzij aan
eenen steen, om er iets op te beitelen, of aan
eenen muur, boog, . gewelf, enz. ; ook: boersch
muurwerk, waaraan men het voorkomen van
slordigheid en ruwheid en tegelijk van buiten
stevigheid geeft (ital. rus t i c o) ; —-gewon
bosseeren, bossolen, verheven figuren
uit was, gips, enz. vervaardigen, boetseeren; —
bosselage, f. fr. (spr. lá-zj') gedreven werk
op zilver, goud, enz. ; — bosseleeren (fr.
bosseler), gedreven werk op goud, zilver, enz.
maken.
Bossena, f. eene eigen spijs der Mooren,
bestaande uit gerstegrutten en hoendernat.
Bostillen, pl. zweedsch (d. i. woonsteden) goederen, die den krijgsman en ambtenaar
ter woning worden aangewezen.
Bostándsji, m. turksch (van het pert.
bostán, tuin) eig. tuinwachters ; de serailbewakers van den turkschen sultan, te gelijk zijne
roeiers en scherprechters ; — bostandsjibasji, m. de opziener dier mannen, eerste opzichter over de tuinen, het kanaal en de lustsloten.
Boston, n. fr ., of bóstonspel, n . (eerst
whist bostonien, geheeten, naar de stad B o st o n in Noord-Amerika) een kaartspel, dat naar
het w hi st gelijkt en door 4 personen gespeeld
wordt ; men speelt het echter ook bij vermindering van kaarten met 3 personen (tri-b o st o n).
Bostr^chus, m. gr. (v. bcstryx, haarlok)

houtkever; — bostryehiden of bostrychinen, pl. houtkeversoorten, houtvreters,
houtetende kevers ; — bostrychiet, m. gr.

haarsteen, kroezig bergvlas, een steen met figuren, naar vrouwenhaar gelijkende.

'borussophobie, f. pruisenvrees, vrees voor

Boswellia thurifera, f. nw. lat. wie-

al wat pruisisch is.
Bóschli, m. (vgl. b e s c h 1 i) een turksch
vrijwilliger te paard.
Bosniáken, m. pl. een slavonische volksstam in Bosnië; tijdens den 'jarigen oorlog
Jij 't pruis. leger eene afdeeling lichte, met
lansen gewapende ruiters.

Bosporus, Bosphorus, m. gr. (vol-

rookdragende of zaagtandige b o s w e 11 i e, een
arabische struik, die ook in O.Indië voorkomt.
Het schijnt zeker te zijn, dat het deze boom
is, die den wierook oplevert.
Bota, sp., botta, it. f. (mid. lat. bota,
botta; van 't gr. boetis, bytis, bytinê, pytinë,
flesch) eene lederen winflesch; eene wijnmaat,
gemiddeld = 12 b a r i l i van 43,625 liter inhoud.

gens de eerste spelling beteekent het woord eene
plaats, waardoor een os waden kan [van boes,
.rund, en póros, doorgang, wed] ossenwedde;
volgens de tweede [v. phoréó, ik draag] ossen
dus genaamd, omdat de-drage)nzët,
door Juno in eene koe herschapen Io die overzwom, de Thracische straat, die de zee van
Marmora (Propontis) met de Zwarte zee ver
ook de zeeengte, die de laatstgenoemde-bindt;
zee met die van Azof (Pains Mceotis) verbindt,
heet Bosporus, en wel c i m m e r i s c h e B o sp o r u s, in onderscheiding van den vorigen.
Bosquet, n. fr. (spr. —ké) of boskot,
(ital. boschétto, verklw. v. bosco, en dit van het
oudd. busc, b o s c h, vgl. b o c a g e) een boschje,
eerre tot vermaak aangelegde belommerde dreef.

(van bótane, kruid, gras, enz.) de plant- of
kruidkunde, plantenleer; — botanist of botanicus, m. een plant-, kruidkenner, een
kruidkundige ; — botanisch, adj. plantkundig, tot de kruidkunde behoorende ; een bot abotanin i s eb e tuin, een plantentuin ;
seeren (spr. s=z), planten of kruiden zoeken;
— botanograaf, m. de plantbeschrijver; —
botanographie, f. de plantbeschrijving ; —
botanográphisch, adj . plantbeschrjvend;
-- botanolithen, p1 . versteende gewassen,
inz. van landplanten; botanologie, f.
de plantenleer z. v. a. b o t a n i k a;— botanoloog, m. een plantenkenner ; een leeraar
in de kruidkunde ; — botanologie, f . z. v,

Botanhka, botaniek, botanie, f. gr.

—

—
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a. b o t a n i e k; — botanomant ie (spr.
tie=tsie), f. de waarzegging uit planten; —
botanophaag, m. een planteneter; — botanophagisch, plantetend, zich met planten voedende ; — botanophilus, m. een
plantenminnaar, liefhebber van planten ; — Botany—bay, f eng. (spr. botennibee) eig. de
kruid- of plantenbaai, eene gewasrijke baai aan
de oostkust van Nieuw-Holland, door Cook in
1770 ontdekt, eene britsche strafkolonie.
Botarga, f. sp. (botarga, samengetrokken
uit bota larga, lange zak of flesch, it. bottarga,
fr. boutargue) gezouten vischkuit met azijn ingelegd, eene spijs, die naar k a v i a a r gelijkt, en
veel aan de kusten der Middel!. zee bereid wordt
(inz. van Mugil, Cephalus, Sciaena cirrósa etc.)
Bothrium, n. gr. (bothrion, verklw. van
bothros, groeve) Med. een klein en diep zweertje
op het hoornvlies.
BotrVum, n. (van het gr. botrys, druif)
Med. het druivenoog; — botryitisch, adj.
Arch. druifvormig; -- botryiéten, f pl. op
versteende druiven gelijkende spelingen der natuur; — botryodendron, n. druiveboom;
— botryogéen, n. rood vitriool, een als
druifvormig overtreksel op ijzervitriool, gips,
enz. voorkomend mineraal ; •— botryolíth,
botryt, m. Min. de druivesteen, een druifvormig met het dato 1 y t h (z. aid.) verwant
mineraal.
Botta, z. bota.
Botte, f. pl. Bottes, fr. (prov. en sp.
bota, laars, of ook leeren flesch [z. b o t a], ital.
botte, vat) laars; ook iets op een laars gelg-

kend, vandaar bos, bundel ; botte-bas de
soie, fr. (spr. bott' bá de sod), zijden kouslaars voor dames ; bottes à la hussarde, hongaarsche laarzen ; — botteleeren, fr. (botteler, van botte, bundel, in eenen bundel binden, opbossen ; — bottier, m. (spr. bottjé)
laarzen, of schoenmaker; — bottines, f. pl.
fr. (spr. bottien') halve laarzen.
Bottega, f. ital. (prov. botiga, fr. boutique,
V. lat, apotheca, gr. apothéké, voorraadskamer,
dépót) kraam, winkel, koffiehuis; inz. evenwel
de winkelier of winkelbediende; vgl. b o de g a.
Bottelen (vgl. b o ut e i 11 e) op flesschen
of kruiken aftappen ; — bottelier, m. (lat.
botella4rius, V. hotella, z. b o ut e i 11 e) Mar. de
spijsverzorger, schaftmeester, bewaarder van den
keukenvoorraad op schepen; — bottelarij,
f. de spijsvoorraadkamer.
Bottier, Bottines, z. onder b o t t e.
Bottiglia, f. ital. (spr. — tilja) (fr. bouteille)
flesch ; Ook: fooi, drinkgeld.
Bottle, I. eng. (spr. bottel; fr. bouteille)
flesch ; bottle-screw, (spr. bottelskroe) kurketrekker.
Botulärius, m. lat. (v. botulus, worst)
worstmaker, worstverkooper; vandaar het nieuw
woord : botulisme, n. worstver--gevormd
giftiging.
Boucanier, m. fr. (spr. boeka-njé, oorspr.
benaming der eerste fransche kolonisten op St.
,
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Domingo, v. boucan, west-ind. voor gevlochten
horde, waarop vleesch en visch wordt gebraden, en de plaats, waar die horde staat, een
buffeljager, amerikaansche strooper, wilddief,
roofjager; ook z. v. a. f l i b u s t i e r (z. a.) ; —
boucaneeren, het vleesch rooken, gelijk
men dat nu te Hamburg het best verstaat; —
boueani8re, f. fr. (spr. boeka-njèr') het geweer van een buffeljager.
Boucassmue, f. fr. (gew. boucassin, spr.
boekassèii) eene soort van fransche voering of
stijiinnen; ook eene soort van grove trielje van
geitenhaar.
bouche, f. fr. (spr. boesj' ; van 't lat. bucca,_
d. i. eig. wang, ital. bocca, sp. en provenc. Boca,
de mond ; — bouche close i fr. (spr. boesj' kloot' )
mondje toe ! den mond gehouden ! gezwegen;
bouche de dames, f. (eig. vrouwemond) klein
rond met room gevuld taartje; — bouche, que
veux-tu ? fr. (spr. boesj'k'weu-tu) woordel.: mond,
wat wilt gij ? iron. voor allerlei lekkere spijzen; — bonne bouche, kostelijk eten, lekkernij ;
ook een aangename nasmaak; — pour la bonne
bouche (spr. poer la bonn boesj') voor lekkerbekken, als een lekkerbeetje, iets welsmakends.
boucheeren (spr. boes]—) fr (boucher),
toestoppen, kurken, dichtmaken; — bouchetrou, m. fr. (spr. boesj'troe, van boucher un
trots, een gat toestoppen) een persoon, die enkel dient om het getal vol te maken, een plaatsvuiler, een onbeduidend bijpersoon of eene hijrol in tooneelspelen : ook : schrijver van bladvulling voor couranten ; — bouchon, m. (spr.
boesjóui) stop, prop, spon.
Boucherie, f. fr. (spr. boesjerïe, v. Boucher,
slager) slachtplaats, slachtbank ; fig. bloedbad.
Bouchet, m. fr. (spr. boesjè; vgl. bouche)
een kruidendrank uit water, suiker en kaneel,
eene soort van hippokras.
Boucle, f. fr. (spr. boek' l ; v. 't lat. buccula, gesp, spang ; haarlok ; — boueleeren,
krullen, in krullen zetten, kroezen.
Boucre, z. bougre.
boudeeren (spr. boe—), fr. (bouder) pruilen, grommen, knorren ; — boudere, f. het
pruilen, knorren ; — boudeur, m. pruiler,
iemand die zijn lip laat hangen; — boudeuse,
f. pruilster; — boudoir, n. (spr. boedoár)
eig. de pruilhoek ; een klein sierlijk vertrek of
kabinetje, waar inz. de dames zich begeven om
alleen te zijn of om enkel vertrouwde personen
te ontvangen.
Boudewijn (fr. Baudouin, oudd. Baldewin) mansn.: moedige, koene vriend.
Boudin, m. fr. (spr. boedel ' ; v. lat. botu lus, darm, worst ; vgl. p u d d i n g) bloedworst,
bloedbeuling ; ook een klein handvalies ; — boudinade, f. (spr. boedináád') kleine bloedworst.
Boudoir, z. boudeeren.
Boudot, m. fr. (spr. boedó) eene soort van
bourgogne-wijn.
Boudry, m. (spr. boedri) een ronde en
witte zwitsersche wijn uit het kanton Neufehâtel, zoo genoemd naar de gelijkn. stad.

,

bouffeeren (spr. boef—), fr. (bou/)'er en
bouffir) gezwollen, opgezet maken, bol doen staan
(van kleederen, van mouwen ; vandaar boufmouwen, bij ons pofmouwen) ; — bouffant
(spr. boe [dui), adj. opgezwollen, bol opgezet, inz.
van zijden stoffen ; vandaar bouffante (spr.
boe,áint') t. een pofkleed, een bolstaand kleed,
lint, halsdoek, enz. ; — bouffét te, f. de lintstrik, kleine kwast.
Bouffón, m. fr. (spr. boefóh) it. buffóne,
f er, blazen,
ook buffo (spr. u =oe), (v. 't fr. bouffer,
de wangen opblazen, gelijk de potsenmakers dat
tot verlustiging der aanschouwers doen; vandaar it. buffa, pots, grap) een potsen- of grap
grappige of koddige rol in een-penmakr;d
tooneelspel, de hansworst, hofnar ; ook adject.:
kluchtig, grappig, snaaksch; — bouffonneeren (fr. bou//'onner) grappen maken, voor hans
spelen; — bouffonnerie, t het grap--worst
peninaken, de potsen, streken, schalkscbe woorden of daden, het hofnars-vernuft ; — buffo caricdc to, m. it. het overdreven snaaksche, koddige der italiaansche opera; — opera buffa,
z. opera.
Bougie, f. fr. (spr. boezjie; sp. bugia, provenc. bogia, naar de stad B u g i a of B o e d s j i a,
arab. Badsjajat in Afrika, vanwaar deze kaarsen het eerst naar Europa gebracht werden)
een waslicht, eene waskaars ; Chir. een werktuig uit eene pleistermassa, of uit was, gom,
enz. vervaardigd, en dienende tot het onderzoeken en verwijden van de vernauwingen der
pisbuis, ook des endeldarms en der spijskanalen ; — bougie à l'étoile, beste stearinekaars; — bougie grasre, smeerkaars, vetkaars.
Bougre, m. fr. (spr. boegr', eig. oudfr. voor
b u l g a a r: aan eene bulgaarsche kettersche
secte n.l. leide men veel kwaads te last) sodomiet ; schoft, rekel, enz.; in 't algemeen een
hoogst beleedigend, onwelvoeglijk woord, dat
door velen echter ten onrechte als eene ver
lat. puer, knaap, wordt aan -basteringvh
als zoodanig in scherts zelfs als liefkoo--gezin
zend woordje voor kleine knapen wordt gebruikt!
bouillant, adj. fr. (spr. boelján ; van bouillir, koken, van 't lat. bult re, opborrelen, enz.)
eig. kokend, ziedend ; oneig. opvliegend, driftig,
opbruisend, onstuimig, heftig; — bouillants,
pl. (spr. boel'ján) warme vleeschpasteitjes (nu
petits-patés - geheeten) ; — bouilleur, nl. (spr.
boel'jeur, eng. boiler) kookpijp, waterruim, het
onderste gedeelte van dubbele stoomketels ; —
bouilli, n. (spr. boelji) gekookt vleesch; —
bouillie, f. pap, brij ; — bouillon, m. (spr.
boeljón) vleeschnat, krachtig aftreksel van vleesch;
boordsel, opzetsel, opbolling aan vrouwenkleederen ; ook samengerold zilver- of gouddraad.
Bouille, f. fr. (spr. boelj') de tolstempel, het
merk, door fransche tolbedienden op vreemde wollen stoffen gedrukt ; ook het geld, dat voor het
stempelen of plombeeren der stoffen betaald
wordt — bouilleeren (fr. bouiller) van dien
stempel voorzien.
-

;
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Bouilli, bouillie, bouillon, z. ond.
bouillant.

Bouillótte, f. fr. (spr. boeljótt') zeker kansspel met kaarten, waarbij de verliezer zijne plaats
aan een ander afstaat ; ook een geheim speelhuis.
Boulangerie mécanique, f. fr. (spr.
boelanzjerie mekaniek') kneedmachine voor brood.
Boule, f. fr. (spr. boel'; v. 't lat. bulls, iets
ronds, buit, knop, kogel) kogel, bal, kloot, speella boule, een zeker spel op het
bal
biljart; — boulette, f. kleine bal; — bouJlétten, f. pl. vleeschballetjes.
Boule, h o u t w e r k à la Boule, hout
metalen inlegsels, dus geheeten naar-wefkmt
den franschen houtsnijder A. Ch. B o u t e (16t-

; — a,

1732).

Boulevard, m. fr. (spr. boel'war, uit het
duitsche b o l w e r k ontstaan) een bolwerk, wal
om eene vesting, inz. tot wandelplaats, zooals
de met rijen boomen en huizen versierde boulevards te Parijs; bij uitbr. breede met een rij
boomen ter weerszijden van den rijweg bezette
straat, ook binnen de stad; — boulevardier, m. (spr. boel'wardjé) iemand, die dage
flaneert, van-lijksopdearchbuvs
den Faubourg Montmartre tot het Grand-Hotel;
berichtgever omtrent het parijsche leven, journalist van den 2den rang ; — boulevardière,
f. (spr. boel'wardjèr') galante dame, die op de
boulevards haar netten spant ; — chronique
boulevardière, bericht over het leven op
de boulevards; — esprit boulevardier,
geestigheid en vernuft der flaneurs op de boulevards.
bouleverseeren (spr. boel'wers—), fr.
bouleverser, d. i. eig. als een bal of kogel omwentelen, van boute, bal, en verser, omwerpen)
omverwerpen, het onderste boven keeren, verwoesten ; — bouleversement, n. fr. (spr.
boel'wers'mán) de omkeering, verwoesting, vernieling, omverwerping.
Bouliae, m. (spr. boeliák) eene soort van
rooden Bordeaux-wijn.
Boulin, m. fr. (spr. boelèiz) broednest.
Bouline, f. fr. (spr. boelién'; eng. bowline,
van bow, boog, en line, lijn, touw) boelijn, z.
boe 1 ij n e n ; — boulineeren (fr. bouliner),
met zijwinden zeilen ; fig. onredelijk of oneerlijk handelen, stelen.
Boulingrin, z. bow1inggreen.
Bouloire, f. fr. (spr. boeloár') eerre soort
van grof fransch linnen uit hennep en vlas ; naar
de kleine stad B o u l o ire in het departement
Sarthe benoemd.
Boulonaise, f. in het Bois de Boulogne
te Parijs haar beroep uitoefenend publiek meisje.
Boundary, f., boundaries, pl. eng.
grens, b. v. bij het croketspel.
Boundschjesch, pert. liet boek der eeu•
wigheid, dat O r m u z d als den bewerker van
al het goede, schepper der zuivere wereld,
en A h r i nl a n e s als de bron van alle kwaad
voorstelt.
Bouquet, n. fr. (spr. boekè, gewoonlijk
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-hoekèt : voor bousquel, en dit voor 't provenc. en
fr. bosquet, een boscbje ; vgl. b 0 s q u e t) een rui

ook de kruidige geur van den-`ker,blomui;
wijn, eig. eene eigenaardige stof in den wijn,
die tot dus verre aan al de nasporingen der schei
ontsnapt ; als kunstterm in de schil -kundiges
gelukkige en harmonische bijeen -derkunst:
kleuren; — bouquet de bols (spr.-voegindr
—boa) een lustboschje, eene boomengroep; —
bouqueterie, f. (spr. boeketerie) de kunst van
liet ruikermaken; — bouquetier, m. (spr.
boeketjié) ruikermaker; — bouquetière, f.
(spr. boeketjère) ruikermaakster, verkoopster van
ruikers.
Bouquin, m. fr. (spr. boehèn) oude bok
(als scheldwoord).
Bouquineur, m. fr. (spr. boekinéur; van
bouquin) een oud, slecht boek, van ons boek)
een liefhebber en opspoorder van oude boeken,
-een boekworm, ook z. v. a. bouquiníst, m.
(fr. bouquiniste) een trooper en verkoopei van
oude boeken, een boekenkramer; — bouquinerie, f. handel in oude boeken; boekenstalletje.
Bourbon, m. fr. (spr. boerboh), pl. Bourbons, leden van het vorstenhuis Bourbon in
Spanje regeerende, vroeger ook in Frankrijk,
Napels, Toskane, enz.; — bourbonisten,
pl. aanhangers van dit vorstenhuis.
Bourdaloue, f. fr. (spr. boerdulóé') een
hoedeband met eene gesp, hoederiem ; eig. en
oorspronkelijk eene soort van gemeen linnen,
waarmede de fransche vrouwen zich eenigen
tijd kleedden, nadat de beroemde kanselredenaar B o u r d al o u e (1632-1704) tegen de kleederweelde had gepredikt.
Bourdine, f. (spr. boerdien'), fr. (bourdin,
in.) eene groote donkerroode perzik.
Bourdon, m. fr. (spr. boerdon ; eig. de hom
brombas, de diepste bassnaar;-mel)Muz.d
het orgelregister, waarin de grootste, sterkst
brommende pijpen zin; inz. het 16 of 32 voetsorgelregister.
Bourgeois, m. fr. (spr. boerzjod, v. bourg,
en dit van 't oudd. burc, b u r g) de burger; bij
kunstenaars en letterkundigen : bekrompen geest,
kruidenier, ploert; in de volkstaal: principaal,
patroon, baas ; klant, enz.; in den wijnhandel:
middelsoort wijn; ook eene soort van hoogduitsche drukletters, duitsch b or g i s s c h r i f t,
z. drukletters; — bourgeoisade, f. in
de taal der kunstenaars en letterkundigen:
ploertigheid, plat alledaagsche manier of opvatting ; — bourgeoise, f. in de fr. volkstaal :
vrouw van den baas ; — bourgeoisie, f.
(spr. boerzjoazie) de burgerij, de (meervermogende)
burgerstand als volksklasse, de klasse der bezittenden, in tegenstelling zoowel met de citoyens
of staatsburgers, als met den adel, de boeren,
de arbeiders en de proletariërs.
Bourgogne—wijnen (spr. boergOnje—),
wijnen, die in de voorm. provincie Bourgogne,
inz. in het depart. Cote -d'or, wassen, en die om
hun fijnen, eigenaardigen en aangenamen smaak
zeer gezocht zijn; men onderscheidt ze in wij-

,

,
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nen van Opper- en Neder-Bourgogne, van welke
de laatste de beste zijn.
Bourignonísten, m. pl. eene secte van
Protestanten uit de 17de eeuw, wier grond
veel overeenkomst hebben met die-steling
der Quietisten en Kwakers; zij ontleenden hunnen naam van Antoinette de B o u r ig n o n (spr. boeri- njón).
Bournoniet, n. (naar den mineraloog
B o u r n o n genoemd) zwart spiesalanserts, spiesglanslooderts, een kristalliseerend staalgrijs mi•
neraal.
Bournous, z. b o e r n o e s.
Bourrade, f. fr. (spr. boer—, van bourrer,
stooten, inz. den prop, la boorre, op de lading
stooten, voorts ook stooten met den kolf, ribbestooten geven; z. b o u r r e) ribbestoot, dof,
duw; gevoelige steken met woorden; scherpe,
bittere verwijtingen ; — bourrage, (. (spr.
boera-zj') Fort. de afsluiting eener geladen mijn
met aarde ; — bourrasque, f. fr. (spr.
boerdsk', it. burrasca ; vgl. b o r a) een plotselinge stormwind, windvlaag, rukwind; de losbarsting der kwade luim, oploopendheid, woeste
uitval.
Bourre, f. fr. (spr. boer'; mid. lat., provene.,
it. en sp. borra; waaraan waarsch. plum. burrae,
potsen, laffe grappen, ten gronde ligt) afval van
de wol, scheerwol; vul- of stophaar; — bourrede—soie (spr. —sods') vlokzijde, z. v. a. f1 o r e t.z ij d e ; ook eene lichte, naar floers gelijkende zijden stof (in 1815 te Lyon uitgevonden).
Bourree, f. fr. (spr. boeré') een vroolijke
fransche dans en de daarbij behoorende muziek in 2 maat.
Bourrique, f. fr. (spr. boeriék'; port. burrico, sp. borrico, lat. burricus; sp. en port. burro,
ezel) een ezel; een klein, slecht paard, knol.
Bourse, f. fr. (spr. boers') beurs, geldbuidel; — boorsier, m. (spr. boersjé) beurs- of
schatmeester In kloosters; ook een scholier of
student, die met geld gesteund wordt, d. i. een
beurs geniet, = s t i p e n d i a a t; te Parijs Ook:
beursspeculant; —boursière, f. (spr. boersjèr')
beurshoudster, schatmeesteres in kloosters.
Bourseau, m. fr. (spr. boersó) Arch. daklijst, noklijst.
Bousingot, m. fr. (spr. boezengó) de naam
van een radicaal tusschen 1830-32, jonge voorstander der romantische school, in zijn uiterlijk te herkennen aan een puntigen hoed met
breede gesp, kort gesneden haar, een vollen
baard en een vest d la Robespierre; bij uitbr.
politieke tinnegieter, bierhuis-politicus, iemand,
die druk verkeert in de kroegen der verloopen
genieën, leegloopers, enz.
Boussóle, f. fr. (spr. boes—, it. büssola, v.
't mid. lat. huxola, buxula, verklw. v. buxis, voor
't lat. pyxis, bus, vgl. b o ît e) een zeekompas,
z. k o m p a s ; ook een werktuig met een kompas, waarvan men zich bij het landmeten bedient tot het meten van hoeken.
boutáde, f. fr. (spr. boe—; van het oudfr.
bouter, stooten, werpen, zetten, enz., provenc.
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-.en sp. botar, it. buttare; van duitschen oor

bauta, oudhoogd. pózan, stoo--sprong:ud.

ten, enz., vgl. b o s s e) een snelle, wonderlijke
inval, vreemde kuur of gril, eigenzinnigheid;
-eene soort van voor de vuist uitgevoerd ballet ; Muz. een stukje, uit de oogenblikkelijke luim
des spelers voortgevloeid, eene fantazie, = c ap r i e e i o; — par boutades, naar luim, zooals
^'t invalt, bij sprongen.
Bouteille, f. fr. (spr. boetélj'; provenc. botel/ia, ital. bottiglia, mid. lat. botélla, botilia, buticicla, verklw. van butta, verwant met het gr.
boetis, flesch, en ons oude b o t t e, b o t t e 1) de
flesch; — bouteillage, f. (spr. já-zj') in
Engeland de rechten op inkomenden win ; —
bouteillier of boutillier, m. (spr. —i.jé)
de opperschenker aan hoven.
Bouterolle, f. fr. (spr. boet'róll') de oor
aan de degenscheede ; de bajonetscheede ;-band
soort van hamer ; werktuig om slachtvee te
dooden, slachtmasker.
Boute -selle, m. fr. (spr. boet'séll', v. bouter,
.zetten, en selle, zadel) it. butta s e l a (spr.
boetta—), Mil. het trompetsein om op te zitten
voor de ruiters; ook wel wat voor het voet
-volkderis.
Boutique, f. fr. (spr. boetiek', it. bottega;
ontstaan uit het lat. apothëca, gr. apothekê,
voorraadkamer, pakhuis ; v. s. van het duitsche
dude, winkel) de winkel, kraam ; de werkplaats
-der ambachtslieden; ook eene ellendige woning,
hut; — boutique ambulante (spr. —anbulánt'),
-eene reizende kraam, reiskraam; — esprit de
,boutique, kruideniersgeest, korpsgeest; — boutiquier, m. (spr. boetikjé) een winkelier, kramer; (fig.) bekrompen alledaagsch mensch, kruidenier, ploert.
Bouton, m. fr. (spr. boetón ; provenc. en sp,
'boton, it. bottone, v. 't fr. bout, eind, punt ; vgl.
bouts-rimés) de knoop; Mil. de mikknop op
een stuk geschut ; druif van 't bodemstuk eens
kanons; — boutons, pl. knopvormig oorsiesieraad; — boutonnier, m. (spr. boetonjé)
knoopenmaker ; — boutonnière, f. (spr. boe
r') knoopsgat; -- boutonneeren, toe--tonjè
knoopen; — boutOnomantie (spr. tie=tsie),
f. fr.-gr. de knoopenwaarzeggerj, het voorspellen
of bepalen door het tellen der knoopen aan een
kleed.
Bouts–rimes, m. pl. fr. (spr. boerimé; van
bout, einde, en rimer, rijmen) voorgeschreven
eindrijmen; ook het daarnaar gemaakte vers;
eene onbeduidende vernuftsspeling, door eenen
Franschman D u cl o s in de laatste helft der
17de eeuw in gebruik gebracht.
Bouvière, f. fr. *(spr. boevjèr'; van bouvier,
ossenhoeder, mid. lat. boviirius, v. lat. bos, bevis,
rund) koemeid, veemeid; fig. plomp vrouwspersoon.
Bouw, f. (verbasterd uit jay. baboe) landmaat in Ned. -Indië ter grootte van 500 vierk.
rijniandsche roeden.
boy., afkorting voor boven.
Bovarisme, n. (naar Madame B ovary,
,
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roman van Gustave Flaubert) cynisch realisme.
bovina fames, lat. geeuwhonger.
Bovinátie (spr. tie=tsie), f. nw. lat. (van
het lat. bos, os) eene osachtigheid, groote lompheid, onbeschofte handelwijze.
Bovist, b o f i s t, m. duitsch (ontstaan uit
buben/ist, d. i. boevenveest, van 't laagd. bove,
duitsch bube, ons b o e f; en v. /1st, zacht blazende buikwind, asten, feisten, veesten, een
wind laten) Bot. wolfsveest, kampernoelje vol
wind (Lycoperdon bovista).
Bowie–knife, n. eng. (spr. —nai f ), een
bowie-mes, een door den amer. overste James
B o w i e uitgevonden jachtmes met kromme punt,
10-15 (oude) duim lang en 2 duim breed, dat
inz. in de Z. W.l(jke staten van N. Amerika als
wapen gebruikt wordt.
Bowl, m. eng. (spr. boot) nap, kom, drinkschaal, drinkbeker ; — punch–bowl, punschnap, punschkom.
Bowlinggreen, n. eng. (spr. bólinggrien;
van bow 1, bal, kegel, en green, groen) ook
b o u l i n g r i n, fr. (spr. boelèhgrèh) een grasperk voor het balspel; inz. een dicht bewassen en zorgvuldig gemaaid of plat gerold zodenperk in eenen tuin.
Box, f., pl. boxes, eng. afdeeling van een
paardenstal, de grootte hebbende eener kamer,
welke het paard vrije beweging vergunt.
boxen of b o k s e n, eng. (box) vuistvechten
op de engelsche wijze; — boxer, b 0 k s e r,
m. een engelsch vuistvechter.
Boy, m. eng. (spr. bol) knaap, jongen.
Boyau, m. fr. Mil. ieder gedeelte eener
loopgraaf, dat in eene rechte lijn loopt en een
harer zigzags vormt.
boycotten, boycotteeren (eng. to
boycot), van alle verkeer met de buitenwereld
afsluiten, voor dood verklaren (eene uitdrukking, ontstaan in 1880 naar de handelwijze door
de iersche landliga toegepast op kapitein James Boycot, die rentmeester was over een
landgoed in het westen van Ierland en gewei
landliga gemeene zaak te-gerdhamt
maken of haar te gehoorzamen).
Boyer de F., bij zoologische benamingen
afkorting voor Boyer de Foscolombe (entomoloog te Aix).
Bola of boeza, f. perz. -turk. (perz. bosh,
bosah) een naar bier gelijkende bedwelmende
drank der Turken, uit gerst en gierst bereid.
Br., bij botanische benamingen afk. voor
Alexander Braun (waarvoor ook A. Br.), of
voor Robert Braun (waarvoor dan ook R. Br.);
bij zoölogische namen afk. voor Brehm (gestorven 1861).
Brabancóns, m. pl. fr. Brabanders, soldaten zonder dienst, die in de 12de eeuw Frankrijk plunderend doortrokken ; — Brabanconne, f. het patriottisch lied der Belgen tij
opstand in 1830, vervaardigd door-dens
J e n n e v a l en gecomponeerd door C a m p e nh o ut ; — Brabánte en Brabantille (spr.
—tiéljé), vlaamsch linnen van vlasnoppen ; —
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Brábantsche gouden bulle, ook go ud e n p r iv i 1 e g i e, f. de vrijheidsbrief, door
keizer K are! IV in 1349 aan hertog Jan III
van Brabant verleend; — brábantsehe
school, z. vlaamsche school.
Brabéum, n. gr. (brabelon) de kampprijs,
eereprijs; dank; — brabeuten, m. pl. prijs
bij de olympische spelen.
-uitdelrs
Brava, port., Braza, sp. f., Braccio, m.
(spr. brátsjo, it. van het lat. brachium, arm,
pl. brachia, vgl. b r a s s e), f, eene lengtemaat
in Z.Europa, eene el: te Milaan = 0,5865; te
Bologne = 0,6462; te Lucca = 0,6951; te Modena = 0,6481; te Reggio = 0,5298; te Parma
voor zijde = 0,544, voor lijnwaad = 0,6438 ; te
Genua = 0,5812 ; te Florence = 0,5636 meters;
in Portugal is de el voor den groothandel (v a r a)
= 1,093, die voor den kleinhandel (c o va do)
= 0,678; in Spanje doet de el (vara) ongeveer 0,818 meters.
Braccio, b r a z z o, m. it. (spr. brátsjio,
brátzo) eene viool, iets grooter dan de violine,
die bij de snarenspeeltuigen alt en tenor maakt.
Braceletten, soms ook brasselétten,
v. 't lat. bráchiule, en dit van brachaum, arm)
armbanden, als vrouwelijk sieraad.
Braeherium, n. nw. lat. Chir. de breukband.
Brachieten, m. pi. eene secte van Gnostieken uit de 3de eeuw, leerlingen of aanhangers van Manes.
Brachistochrone, z. onder b r a c h yb i o t 1 e k.
brachium, n. lat. (gr. brachión) de arm; pl.
brachia; — brachium seculare, n. lat. de wereidlijke arm, de wereldlijke macht ; — br.
ecclesiast-tcum, de geestelijke arm, de geestelijke overheid of macht ; — brachiaal, adj.
(lat. brachidlis, e) wat tot den arm betrekking
heeft ; — brachiometer, m. gr. Chir. een
armmeter, een werktuig om den arm te meten; — brachióncus, m. een armgezwel; —
braehiopóden, pl. lat.-gr. (poes, gen. podós, voet) armvoeters, eene klasse der weekdieren met talrijke, inzonderheid voorwereldlijke
soorten.
Brachmanen, z. ond. B r a h m a.
Brachybiotiek, f. gr. (van brachys, kort)
de kunst om het leven te verkorten (als tegenstelling van m a k r o b i o t i e k) ;— brachybiótisch, adj. korten tijd levend, van
korten duur; — brachychrónisch, adj.
korten tijd durend, kortstondig; — brachydactylisch, kortvingerig ; — brachydiagonaal, f. in een rhombus de kleinste dia
tegenstelling met de grootste, d. i. m a--gonali
k r o d i a g o n a al ; — brachygraaf, m. gr.
een snel- of kortschrijver; — brachygraphie, f. de verkortende schrijfkunst, z. v. a.
steno grap hie;— brachykataléktisch
(vgl. k a t a 1 e k t i k o s, enz.) Poët. gebrekkig,
onvolkomen in metrum of versvoeten : — brachykladisch, kortgetakt — brachylogie, f. de kunst om verkort te spreken ; —
;
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brachylógisch, adj. kort, ineengedrongen,
beknopt — brachyloog, m. iemand, die zijne
meening kort uitdrukt; — brachypetálisch,
met korte bloembladeren; — braehypnéuma, n. gr. Med. de korte adem; — braehypneumátiseh, adj. kortademig; — bra—
ehypncea, f. de aamborstigheid, kortademigheld; — brachypódisch, adj. kortvoetig;
— braehypótus, m. die weinig en met korte
teugen drinkt, gelijk de teringlijders; — braehyptéra, n. pl. N. H. kortvleugeligen (zooals
;

de hoenderachtige vogels); ook : kortvleugelige
insecten ; — brachyptérisch, kortvleugelig; — brachyseii, m. pl. gr. Geogr. kort
bewoners der heete luchtstreek,-schaduwigen,
die de zonnestralen meer loodrecht ontvangen
en daardoor eene kortere schaduw geven; —
brachystochróne, f. (v. bráchistos, c, on,
de, het kortste, superl. van brachys, en van
chrónos, tijd) Math. de kromme lijn van den
snelsten val, een bijnaam der c y c l o ï d e (z.
a.); — braehysyllábus, m. gr. Poët. een
uit korte lettergrepen bestaande versvoet.
Braciere en braciera, f. ital. (spr. - tsjié-)
kolenbekken, vgl. b r a s e r o.
braconneeren, fr. (braconner, v. braque,
oudfr. bracon, de brak, speurhond) wilddieverij
drijven, stroopen ; — braconnage, f. (spr.
—ná-zj') wilddieverij, strooperij ; — braconnier, m. (spr. —njé) een wilddief.
Brácos, m. pl. brazil. (port. bravo, eig.
speurhond) slaven.
Bracteáten, m. pl. (lat., sing. bracteartus,
stil. nummus, van bractéa, blik) blikmunten,
holle munten van goud- of zilverblik, die op
de eene zijde een verheven stempel hebben,
welke zich op de keerzijde verdiept vertoont.
Bradyekoia, f. gr. (van brads, langzaam,
bezwaarlijk) de hardhoorigheid; — bradymaBésis, f. Med. liet moeilijk kauwen ; — bradypepsie, f. de trage spijsvertering; — bradlpus, m. N. H. de luiaard, al ; -- bradyspermatisme, n moeilijke zaadontlasting,
— bradysurïe, f., z. v. a. s t r a n g u r i e.
Braga 1), n. (russ. brága, van tataarschea
oorsprong) een naar bier gelijkende drank uit
havermeel en hop in Siberië, Wallachije, enz.
Braga 2), Brage, of liever B r a g i, m.
noord. Myth. de noordsche Apollo, de god der
dichtkunst en welsprekendheid, de beschermgod
der dichters, de gemaal van I d u n a, de zoon
van Odin en Freya; naar hem heet de
dichtkunst bragur (oudn. bragr); — ter gedachtenis der dooden dronk men uit den hem
gewijden beker b r a g a f u 1; — Braga was
ook de naam van een vinnig hekelend tijd
verzen, dat in 1843 en 1844 te Utrecht-schriftn
uitkwam en toen te niet ging; — bragiaantje, n. (dicht)stuk uit of in den trant van dat
tijdschrift.
brageeren, fr. (braguer, zich verlustigen,
een woord van Rabelais) een wulpsch leven
leiden, den pronker spelen, zich grootsch voordoen langs de straat.

BRAGGARD

4 57

Braggard, m. eng. (spr. brèggherd) pocher,
praalhans, opsnijder, zwetser; — braggardisme, n. pocherij, pralerij, zwetserij.
Bragget, eng. een in sommige streken van
Engeland uit mout en honing bereide gekruide
drank.
Bragi, z. Braga 2).
Brahma of Brama, m. (sanskr. brahman, Nomin. brahmá) ind. Myth. het hoogste
wezen der Hindoes, de ongeschapen, eeuwige
God, ook P a r a b r a m a en A t m a geheeten;
toen hij de T r i m o u r t i ( z. aid.) had voort
viel uit het midden van deze een drup -gebracht,
kiem op het water, deze werd tot-pel,n
een goudgianzig ei, en het opperste wezen zelf
werd daaruit geboren; als zoodanig wordt zijn
naam met een accent geschreven (B r ah m â);
als uitvloeisel van zich zelven heet hij nog
N a r a y a n a, d. i. die zich over de wateren
beweegt; Hiranyagarbha of vrucht der
gouden baarmoeder, M á h ah h o e t a, het groot
natuurverschlj nsel ; M d h an - a t m a, de groote
ziel ; S a t i, de waarheid ; Mout, de dood; -brahmaisme, n. de godsdienst der Indiërs,
dien men voor den oudsten van alle godsdiensten
wil gehouden hebben; — brahminen, brahmanen of brachmánen, ook g y m n o s op h í s t e n geheeten, de half vergode priesters en
wetgevers bij de Indiërs.
Brai of bray, m. fr. (spr. brè; oudfr. brei,
slijk, teer, provenc. brat, it. brago, slijk, van
't oudn. brak, traan) eene soort van teer, bereid van traan, pek, hars, enz., om te kalfateren ; scheepsteer, harpuis.
Braidisme, n. (naar den eng. chirurg
Braid) op flauwte gelijkende slaap, ontstaande
door te groote inspanning der oogzenuwen en
te voorschijn geroepen door onafgebroken th ee-

ren van een klein blinkend voorwerp.
Braillard, m. fr. (spr. braljár; v. brailler,
en dit waarschijnlijk van braire, balken, luid
schreeuwen, inz. van den ezel) een schreeuwer,
bulker.
Bram, f. of bramzeil, n. Mar. het zeil
boven het marszeil, dat door de bramsteng
of de verlenging van den grooten en fokkemast
wordt gedragen ; — bramzeilskoelte, f.
een matige wind, waarbij de schepen bramzeil
kunnen voeren.
Brama, Brahma, Bramanen, z. ond.
Brahma.
Bramahpers, f. een naar den uitvinder
(den Engelschman Bramah) genoemde hydraulische (d. i. door waterdruk werkende) pers; —
bramahslot, n. een naar denzelfden uitvinder genoemd, inz. bij brandkasten aangewend
kunstslot, eenigszins overeenkomende met het
ehubbs1ot.
Bramárbas, m. (vgl. het sp. en provene.
bramar, fr. bramer, schreeuwen, van 't oud
breman, brullen) naam van eenen groot -hogd.
een blijspel van H o 1 b e r g; van--sprekin
daar een snoever, grootspreker, windbuil, opsnijder — bramarbaseeren (spr. s=z), po;
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then, snoeven, opsnijden, den ijzervreter spelen.
Braminen, zie B r a h m i n e n, onder
Brahma.
Bramsteng, bramzeil, enz., z. bram.
Brancard, m. fr. (spr. brankár v. b r a nc h e) een draagzetel, draagstoel, draagberrie,
draagbed ; boom van een rijtuig, de dubbele
disselboom ; — brancard–wagen, m. lastwagen zonder ladders.
Branche, f. fr. (spr. brahsj' provene., it.
en mid. lat. branca, duitsch b r a n k e, branie,
voor klauw, van 't lat. brachium, arm, tak,
enz.) eig. de tak van eenen boom; oneig. de
tak b. v. van een geslacht, geslachtstak, zijlinie, of van eene wetenschap (vak), van eene
handelszaak, enz.
Branehus, m. gr. (bránchos) Med. eig. keel;
de heeschheid, schorheid, ontsteking van de amandelen ; — branehotomie, f. luchtpijpsnede,
opening der luchtpijp; — branehiën, pi. (gr.
sing. bránchos, n. en doorgaans bránchion, pl.
bránchia) de kieuwen der visschen.
Brancos, m. port. (eig. de w i t t e n — ; van
branco = sp. blanco, wit, z. b 1 a n e) de lissabonsche poedersuiker in kisten.
Brandáris, m. Mar. groote lantaren, die
onder de mars van 't admiraalschip hangt ; de
vuurtoren.
Brande, f. eene inhoudsmaat voor droge
waren in 't vorstendom Neufchatel = 31, o 9 5 8
liters.
Brandebourg, m. fr. (spr. braiad' bolr)
eig. Brandenburg ; eene soort van borduurwerk
of galon rondom de knoopsgaten van zekere kleederen ; ook een zeker belegsel op dameskleederen en mantels.
Brandes, pl. onvruchtbare landstreken in
het fr. landschap Bourbonnais, inz. op de grenzen van Berri, waar bijna enkel heidekruid
groeit.
Brandgum, lat. doek, dien men op het
graf der martelaren legde en dan als aandenken medenam.
Brandon, fr. (spr. —dók) stroofakkel, brandend hout ; stroowisch ; — brandonneeren,
met stroowisschen merken.
Brandpiquet, n. nederd. -fr. (z. pi q u e t)
soldaten met de handhaving der orde bij brand
belast ; Mar. een vaartuig, dat tot veiligheid
eener vloot de wacht houdt.
Brandy, m. eng. (spr. bréndi; samengetr.
uit het oud-eng. brandveine, brandewijn, d. i.
gebrande wijn) brandewijn.
bran, adj. jay. en mal. dapper, stoutmoedig.
B ránka, f. (verwant met het russ. branj,
oorlog, bronnik, krijgsman, poolsch branka, de
krijgsgevangene) de nachtelijke rekruten-lichting
in Rusland en Polen.
branleeren (spr. bran—), fr. (branler =
brandiller, verklw. van brander, zwaaien) schudden, waggelen, slingeren ; aarzelen, in onzekerheid zijn. weifelen ; — branlo, m. een zekere
naar de polonaise gelijkende dans, die ten tijde
van Lodewijk XIV in gebruik was.
;

;
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Brano, m. roodzijden geplooide zondagsrok
der vrouwen in Zuid-Dalmatië.
bras, m. fr. (spr. bra; van 't lat. brachium) de
arm ; — bras-dessus, bras- dessous, fr. (spr. bra
desa, bra desóé) arm in arm, gearmd ; ook z.
V. a. à bras ouverts (spr. abra zoewèr), met
open armen, met veel hoffelijkheid, vreugde,
enz. b. v. iemand ontvangen.
Bras, f. jay. en mal. de ontbolsterde en
gereinigde rijst (padi = rijst in de aar; gabah
= rijst van stroo ontdaan, maar nog in den
bolster; nasi = gekookte rijst).
braseeren, fr. (spr. s=z) twee stukken staal
of koper door middel van soldeersel aan elkander
hechten.
Braséro, m. sp. (v. brass, fr. braise, gloeiende kool) eene kolenpan, warenpan, zooals men
die in Zuid-Amerika bij koude in elke kamer
vindt.
Bráspenning, m. eene nominale munt in
het oude nederl. muntstelsel = 6.b. ct.; men wil
het woord afgeleid hebben van b r a s s e n, slempen, smullen, als kunnende men weleer voor
dien prijs een lekkeren maaltijd hebben.
Brasse, f. fr. (provene. brassa, van 't lat.
brachia, de [uitgestrekte] armen, pl. van brach"ium, fr. bras, de arm ; vgl. braca) de vadem;
ook eene ital. ellemaat, b r a c e i o (z. ald.)
brassen, m. pl. Mar. de beide touwen,
waarmede men de raas en zeilen omhaalt, om
die de verlangde stelling te geven, welke verrichting insgelijks b r as s e n heet.
Brátsche, t. hoogd. (spr. brátsje; uit het it.
viola di braccio (spr. —brdtsjo) de armviool,
altviool ; Z. v i 01 a 2).
Brauer, bij zoölogische namen beteekent
F. Brauer, entomoloog te Weenen.
Brauniet, n. bard bruinsteen, watervrij
mangaan-oxyde.
Brava, n. een bedwelmende drank der Kamtsjadalen.
bravo, it. (nederl. b r a a f, hoogd. bran, fr.
brave, provenc. brau, brava, waarsch. van cel
oorsprong) goed, schoon, voortreffelijk,-tischen
wakker; ook het woord, waarmede men te gelijk in Italië een tooneelspeler toejuicht; geldt
die toejuiching meer personen, dan zegt men
bravi, en is de toegejuichte eene vrouw, bra–
va; in den superlatief bravissimo, uitmunmend, opperbest, heerlijk ! — bravoure, f.
fr. (spr. brawoer') de schitterende dapperheid,
onverschrokkenheid, de moed, heldenmoed; bij
kunstenaars : bekwaamheid, kunstvaardigheid, zekerheid (in bet beheerschen der uitwendige kunst
; — bravour-aria, bravour--mideln)
rol, bravour–stuk, enz., zang, rol, stuk,
die den kunstenaar gelegenheid geven uit te
blinken ; — bravura, ital. (spr. u =oe) Muz.
groote kunstvaardigheid in passages; -- bravo,
m. een dappere, moedige, wakkere strijder; als
meester in zijn vak, die van zijn stoot zeker
is ; in Italië : gehuurde sluipmoordenaar ; pl.
bravi ; — braváccio, it. (spr. brawátsjo) of
bravázzo (spr. brawátsjo), m. een twistzoeker,
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vechtersbaas, kemphaan; — braváehe, m. fr.
(spr. brawásj') een grootspreker, pocher, zwetser, windmaker; — bravacheeren, grootspreken, pochen, zwetsen; — braverie, f.
pralerij, pronk ; — braveeren, fr. (braver)'
trotseeren, tarten, hoonen, met verachting bejegenen; — bravado, f. opgeblazenheid, trotschheid, snorkerij, pocherij.
Bray, z. bra I.
Braza, z. braea.
Braziliaan, m. een edele topaas uit Bra-.
zilië ;— brazíliehout, z. f e r n a m b u k;brazili.éthout, valsch of onecht brazilie-hout ; — braziline of brazileïne, f. de
roode kleurstof van bet fernambukhout, fe rnambukrood.
Brdt., bij zoölogische namen afkorting voor
Joh. F. Brandt (gest. 1879).
Break, f. eng. (spr. brèk) vierwielig rijtuig
om paarden af te rijden en te dresseeren, b r i k.
Breakfast, eng. (spr. brekfest) ontbijt.
Breccie, f. it. (spr. brétsje fr brèche, oor
ons b r e--spronkelijva'tduchbren,
k e n) ook b r o e a t e 11 a genaamd, eene kalk
marmersoort, uit fragmenten van ver--achtige
schillende kleuren gevormd en door een kalkaardig cement vereenigd ; marmer van Arriege,
Aix, Andaluzië, enz.
Brêche, z. b r e s.
bredi–breda, adv. fr. ter vlugs, in der ijl,
in overhaasting; als subst. n. een verward gesnap, mengelmoes.
Bredouille, f fr. (spr. —dóélj') verwarring, ontsteltenis, verlegenheid; de dubbele partij
in het triktrak-, (trictrac) of toccategli-spel ;
ook de rekenpenningen, waarmede die partij
wordt aangeduid; als jachtterm : platzak, niets
geschoten hebbende; — bredouilleur, m.
stamelaar, stotteraar; — bredouilleeren,
stamelen, stotteren.
Breeder, m. eng. (spr. brie—) fokker (inz.
van paarden).
Breeze, m. eng. (spr. briez') eene frissche
koelte, z. bries.
Bregma, n. gr. (van brèchein, bevochtigen)
de kruin van het hoofd, bet middelste gedeelte
van den schedel, aldus genoemd, naar men zegt,
omdat dit deel bij kinderen altijd vochtig en
week is en het laatst hard wordt.
Brelan, n. fr. (oudfr. brelenc, berlenc, een
bord voor het dobbelspel, van het duitsch bretlin, bretlein, of bretling) een hazard- of kansspel met kaarten ; vandaar het werkw. brelandeeren (fr. brelander), gedurig hazardspelen drijven.
brelíc-brelóc of brelique-brelóque, fr. de tooverformule (zonder zin), welke in tooverkomediën
de geesten noodzaakt te verschijnen of te verdwijnen, dus : kom en ga heen, heen en weer!
vandaar saamverbonden : in verwarde haast,
overijld, over hals en kop ; — breloque, f.
(spr. —lok' vgl. het fr. loque, lap, flarde, oudn.
lókr, iets afhangends) sierlijke kleinigheden, enz.
aan horloge-kettingen.
,

;

;

BREM.

159

Brem., bij zoologische benamingen afkorting voor I. G. Bremser (get. 1827).
Bremi, bij zoölogische benamingen afkorting voor Bremi-Wolf, entomoloog (gest. 1857).
Brenta, f. (vgl. het duitsche brento, een
houten vat voor melk, gezouten vleesch, enz.)
eene wijnmaat in Italië en Zwitserland; in het
laatste land = 37,5 liter.

Brephotrophium, n. gr. (brephotrophéïon, van bréphos, lichaamsvrucht, pasgeboren kind, en tréphein, voeden) eig. een huis
ter voeding van kinderen ; een vondelingshuis;
— brephotrooph, m. vader of toeziener van
zoodanig huis.
Bres, f. (fr. bréche, it. bréccia, oorspronkelijk
duitsch, v. b r e k e n) Mil. eene geschoten opening
in den muur ot den wal eener stad ; het stormgat, de stormopening, de muur- of walbreuk,
die door de b r e s b at t e r ij e n bewerkt is, als
het heet, dat zij bres geschoten hebben.

Brésehíth, hebr. (d. i. in den beginne)
het eerste boek van Mozes, dat met dit woord
begint.

Bresciaansch staal, n. eene soort van
ruw staal van Brescia in Opper-Italië.
Bretagne, f. fr. (spr. —tánje) een landschap
(weleer hertogdom) van N.Frankrijk, sedert do
Ode eeuw door vluchtende Britten uit Engeland bevolkt en Britannia minor (K 1 e in-Brilt a n j e geheeten ; vandaar Bretagne, f. een
oude, deftige fransche dans van twee perso-

nen; -- bretagnes, f . pl. eene voortreffelijke
soort van fransch linnen ; — de inwoners van
Bretagne heeten Bretons : vandaar bretonne, f. een vrouwenregenmantel ; eig. eene
kleeding der vrouwen uit Bretagne.
Bretéllen of bretéls, f . pl. fr. (bretelles,
verkiw. van 't oudfr. en provenc. Bret, vogelstrik, sp. brete, beenkluister, en dit v. 't oud
brettan, slingeren, vlechten) draagban--hogd.
den, broekdragers, galgen.

Bretons, bretonne, zie onder B r etagne.

brevis, breve, lat. kort ; brevis, f. Muz. eene
noot, die twee geheele maten doet (vgl. semibrevis = 1 maat ; minima = f ; semiminima =
1; (usa = $ ; semifusa = rg ; subsemi fusa of
biscroma = ^); — in brevi, in 't kort, in korten tijd, welhaast ; — alla breve, ital. Muz. in
gezwinde maat, elke noot nog eens zoo snel;
— brevi menu, kort en goed, kortaf, zonder
omstandigheden, zonder wijdloopigheid; — breViteit, f. (lat. brev"ztas) de kortheid; — brevitátis causa, kortheidshalve, om kort te zijn; —
brevtter, kortelijk, in het kort; — breve, f.
it. (ook briéve, waarvan ons nederl. b r i e f
komt) eig. een kort schrijven, inz. een minder
vormelijk schrijven van den paus aan staten,
vorsten, enz. wegens zaken van gemeen belang, op de gladde zijde van perkament geschreven en alleen met den visschersring (annulus piscatóris) in rood was bezegeld ; zij onderscheidt zich van de bul (z. ald.) door minder algemeene belangrijkheid; — brevet, n.

BRIDE
(fr. spr. brewè) een open geschrift, waardoor
iemand eene gunst, een titel toegestaan, een
pensioen, een voorrecht verleend, een post,
eene bediening geschonken wordt, enz. (p at e at, diploma); — brevet d' invention (spr.
--denwansioh) eene vergunning aan den uitvinder van eenige zaak om gedurende eenige

-

jaren daarvan alleen, met uitsluiting van anderen, voordeel te trekken, uitvindings-patent,

octrooi; — breveteeren, zulk een octrooi
verleenen; — brevarium, lat. 1 ° het rechtsboek der Romeinen in het west-gothische rijf:
(breviarium Alaricianum); 2 ° ook brevier, n.
het gebedenboek der R. kath. geestelijken, het
gebedenformulierboek, zoo geheeten, omdat liet
uit korte uittreksels bestaat ; ook het bidformulier; — brevier, ook Typ. eene soort vas:
drukletters (z. a.) ; — breviatoren, m._
pl. ambtenaars aan het hof van den griekschen,
keizer, die brieven schreven en vertaalden ; —

breviatuur, f . verkorting, kort begrip ; —
breviloquéntie (spr. —kwéntsie), f. (lat.
breviloquentia) kortheid in het spreken, karig
woorden.

-heidn

Brewer, m . eng. (spr. broe—) bierbrouwer;.
— brewery (spr . y =i) bierbrouwerij.
Breyn, bij zoölogische benamingen beteekent.
J. Ph. Breyn (gest. 1764).
Briancónsch krijt, eene soort van wit-

ten, weeken talk-, spek- of zeepsteen van B r ia n e o n in Frankrijk, waarvan o. a. de kleerakers zich bedienen om op het laken de lijnen
te trekken, die den snit aanwijzen ; ook maakt
men er vetvlekken in wollen en zijden stoffen
mede uit ; nog bedient men zich er van, om
aan zekere behangselpapieren een blinkenden
paarlemoerschijn te geven.
Briareus, m. Myth. een uit de aarde geboren reus met 100 armen en 50 hoofden met
vuurbrakende monden, die de olympische goden in den strijd tegen de Titanen bijstond.
Brie-à--brae, m . fr. (spr. brikabrak) oude
rommel, voddenkraam, oude meubelen, schilde-

rijen,enz.

Brie –bat, m. fr. (spr. briekbd) kaas in tichel- of baksteenvorm.
Bricóle, f. fr. (van 't mid. lat. bricola, een
oud werpgeschut, waarmede men steenen tegen de muren, enz. slingerde) bij het biljart.
de terugsprong, de terugkaatsing, het terug
bals van den band af ; e e n e n b al-stuiend
par bricole m a k e n, d. i. hem door eene afstuiting van den band in den zak stooten; vandaar par bricole, fig. niet rechtuit of ,ronduit,
maar door omwegen, van ter zijde, lange bijpaden, met draaierijen ; — bricoleeren, doen
terugspringen, door afstuiting van den band
maken; oneig. niet eerlijk handelen, kale uitvluchten zoeken, draaierijen maken.
Bride, f. eng. (spr. braid') bruid; — bridegroom, m. (spr. oo =oe) bruidegom ; —
brideeake (spr. —keek) bruiloftstaart (zeer
groot en zwaar, b. v. tot de prijs van 5 à 14
pond sten.)

BRI DEEREN7160
bridgeren, fr. (brider, van bride) kookk.
een gevogelte de pooten samenbinden en oppinnen om te braden.
Bries, f. (fr. brise, eng. breeze, it. brezza,
sp. briza, brisa, brisca; wellicht van eelt. oor
een op zekere tijden waaiende zachte-sprong)
zeewind; een zachte wind, koelte.
Briga, f. mid. lat. en ital. (fr. brigue; vgl.
b r i g u e ere n) twist, strijd, oneenigheid ; partij,
aanhang, rot ; — brigade, f. fr. (spr. brigada,
ital. brigdta, hoop, troep, eig. en oorspr. een
strijdende hoop) eene groote legerafdeeling, uit
verscheidene bataljons voetvolk en escadrons
ruiterij bestaande en waarover een brigadegeneraal of b rig a d i e r bevel voert ; —
brigadier, m. ook de krijgsman, wiens rang
bij de ruiterij met dien van korporaal bij de
infanterie overeenkomt, een wachtmeester ; —
brigand, m. fr. (spr. brigán ; van 't ital. brigánte, partijganger, onruststoker) een mover, dief,
plunderaar, straatroover; weleer in Frankrijk
ook een lichtgewapend soldaat, die eene brigandine, een zeker harnas of maliënkolder
droeg; — brigandage, f. (spr. —dá-zj') of
brigantaggio, ital. (spr. —ádzjo) de straat
afzetterij ; — brigan--roveij,stuk
deeren, fr. (brigander) straatrooverij drijven;
-- brigantijn, m. (fr. brigantin, it. brigantino,
mid. lat. brigantinus, oorspr. een roofschip, vgl.
b r i g a n d) een galeivormig schip met een laag
boord, gevoerd door 10 tot 15 paren roeiers,
en dat ongeveer 100 man kan voeren, eertijds
menigvuldig in de Middellandsche zee tot zee-

rooverijen gebruikt ; een snelschip, een licht
vracht- of oorlogsschip met 2 masten.
Brighélla, m. ital. (van briga, z. ald.) een
karakter-masker van bet italiaansche volkstooneel, een sluwen, ingebeelden burger voorstellende.
Brightsche ziekte (naar den eng. geneesheer Bright [spr. brait] genoemd) eene acute
waterzucht met afzondering eener eiwitsto$ige
urine.
Brigítta, oudd. vr. naam (Brigida, waarscb.
verwant met B e r t h a, z. ald.) de stralende,
prachtige ; — Brigitten-orde of or d e van
S t. - S a 1 v a d o r, eene geestelijke monniken- en
nonnenorde, gesticht in 1318 door B r i g i t t a,
dochter van Birger, koning van Zweden, die
in het jaar 1391 door paus Bonifacius IX onder
de heiligen geplaatst of gekanoniseerd werd.
brigueeren (spr. — geeren), fr. (briguer, it.
en mid. lat. brigare, twisten ; aanhoudend smeeken ; ijverig streven ; vgl. het noordsche breka,
bidden, bedelen, ital. briccone, bedelaar) iets
door de gunst van anderen, door inwerking van
vrienden, door kuiperij zoeken te verkrijgen, ijverig aanhouden, najagen ; — brigue, L. zie
b r i g a ; — brigueur, m. (spr. —geur) een
bekuiper, gunstbejager.
Brik, f. (eng. brig, van 't fr. barrique, last,
dus eig. lastschip) een licht vracht- en oor
een snelzeilend vaartuig, dat eenen-logschip,
grooten en eenen fokkemast met stengen en
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bramstengen, en als oorlogsschip 10 tot 30 kanonnen voert.
Bril, m. Mil., z. lu n ei t e, ond. L u n a; vgl.
ook b e r y l ; — trildaalders, m. pl. zekere
daalders, in de laatste helft der 16de eeuw
geslagen, waarop o. a. een bril staat met de
letters : W. H. D. A. L. V. B. D. S. S. N.
H. V. K. W., zijnde de eerste letters van het
versje : Was hil ft den áugen Licht and Brill,
Der Bich selbst nicht hel fen en kennen will, d. i.
wat baat voor de oogen licht en bril, die zich
zelf niet helpen en kennen wil.
brilleeren (spr. bri-ijeeren), fr. (briller, ital.
brigliare, provenc. en sp. brillar; v. 't lat. beryllus, een zeegroene, zeer blinkende en doorzichtige edelsteen, z. beril) briljeeren, schitteren, glinsteren, blinken, pronken ; — bril
adj. (fr. spr. bri-ljáia), briljant, schit--lant,
terend, glinsterend, blinkend, uitstekend, voortreffelijk ; — briljant, m. in 't algemeen ieder
geslepen edelgesteente, dat den vorm heeft van
een dubbelen kegel, van boven sterk en van
onderen zwak afgestompt en aan de zijden in
kleine driehoeken of ruiten (facetten) verdeeld
is, inz. de diamant ; glinsterend of glanzend edelgesteente; — brillánte, adv. it. Muz. zeer vurig,
levendig; — briljanteeren (fr. brillanter)
diamanten tot briljanten slijpen, met glanssteen
bezetten; — briljántkever, m. N. H. de juweel- of diamantkever, ook snuitkever genoemd,
een prachtige tor van Brazilië, hebbende de
grootte eens meikevers met getande en van oortjes en slippen voorziene dekschilden, waarop
veelvervige goudkleuren prijken; — briljant–
Vuur, n. eene soort van vuurwerk, dat stralende, bloem- en stervormige vonken werpt, en
uit meelpoeder, ijzervijlsel en wat zwavel bestaat; — brillantier, m. fr. (spr. bri-ljantjé)
diamantslijper; — brillantine, t. fr. (spr.
bri-ljantién), 1 ° soort pomade, om aan het baardhaar meer glans te geven ; 20 een dicht geweven wollen stof; — brillolette, fr. (spr. briljolèt') peervormige diamant met facetten.
Brimborions, pl. fr. (spr. brercbo7iO ;
oudfr. ook breborion, Of misvormd v. 't lat. breviarium, óf van 't provenc. -fr. brimber, bedelen) kleinigheden, vodderijen; verlatijnscht brimborium, n. vodderij, nietigheid (b. v. bij Göthe
in zijn Faust).
Bríncolo, m., pl. brineoli, it. (spr.
brien—) rekenpenningen, speelmerken, vischjes
(fiches).
Brio, Hal. vuur, levendigheid; — brioso of
con brio, Muz. levendig, vurig.
Brioche, f. fr. een gebak van meel, eieren,
melk en boter, boterkoek, tulband ; fig. een domme zet, lompe streek.
Brioletten, f. pl. drupvormige briljanten,
z. brillolette, ond. briljeeren.
Bribn, m. een goede fransche wijn.
brióso (spr. s=z), z. ond. brio.
Briclue, f. fr. (spr. brieik') baksteen ; —
briquet, ni. (spr. brikè) of briquette, f.
(spr. brikèt') eig. baksteen ; bij uitbr. iets bak-
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°steenvormigs, inz. geperste kolen in den baksteenvorm, uit steenkolengruis, aardachtige bruinkolen of houtskool ; — briqueteeren (spr.
qu=k), fr. met baksteenen beleggen, of als baksteenwerk beschilderen ; — briquetage, f.
(spr. briketá-zj') geschilderd baksteenwerk.
Brise, f. fr. (spr. briez'), z. bries.
Brisolette, f. kookk. een gepaneerd en In
boter gebraden schijfvormig gerecht uit gehakt
vleesch en bloem.
Bri88., bij zoölog. benamingen afk. voor
M. J. Brisson (gest. 1806).
Brissotin, m. fr. (spr. bri-soten') een aan
i s s o t, dien men in de fran--hangervB
sche revolutie in 1791 voor het hoofd der Girondisten hield ; — brissotisme, n. het po
stelsel van B. en zijne aanhangers.
-litek
Bristolpapier, n. (fr. papier Bristol, eng.
Bristol paper) naar de stad Bristol genoemde
:soort gelijmd karton voor teekeningen met waterverf of krijt (ook is abey - papier).
Brisure (spr. —zuur'), fr. (van briser, breken, provenc. brisar, brizar; van telt. oorsprong:
iersch brisim, gaal. bris, ik breek) eig. breuk,
berst; Mil. de verlenging van de verdedigingslinie, dienende om de bedekte flank te maken;
korte linie van 4 of 5 vademen tot aan de
gordijn en borstwering; in de wapenkunde: bij
wapen van jongere liniën.
-tekni'
Brit, m. (lat. Britto, Britannus, óf naar den
'wallisischen stamheld Bryt, Brydain benoemd,
áf van 't wallisisch brith, bont, dewijl de oude
Britten hun naakt lichaam plachten te beschilderen, weshalve de Caledoniërs, een deel der
noordelijke Britten, bij de Romeinen Picti, d. i.
beschilderden, heeten) een bewoner van Enge
een Engelschman ; vandaar Brittán--land,
nie' of Británnië, n. (lat. Britannia, vgl.
Albion) Engeland; Groot-Brittannië,
Engeland en Schotland; — Brittánnia-metaal, n. een in Engeland uitgevonden metaal
antimonium en bis -mengslvati,
dat zilverachtig wit is.
-muth,
Britiniánen of britiniërs, m. pi. eene
bijzondere broederschap van augustijner monniken, naar hunne eerste woonplaats B r i t i n i
in de mark van Ancona, sedert 1186.
Britschka of britzka, f. poolsch. soort
licht rijtuig of open koets.
Brittanje, Brittannië, enz., z. onder
Brit.
Brizo, f. gr. (waarsch. van bridzein, insla
vereerde godin, die-pen)Myth.oDls
door droomen orakelen sprak ; vandaar brizomant, m. droomuitlegger; — brizomantie (spr. t=ts), f. de waarzeggerij uit droomen,
droomuitlegkunde.
Brobdingnag, n. eng. in Gullivers reizen
het land der reuzen, evenals Lilliput dat der
dwergen.
Brocaat, n., brocade, f. (fr. brocart, it.
brocáto, van ital. broccare, fr. brother, steken,
stikken; vgl. broche, brocheeren) eene
net gouden en zilveren bloemen, figuren, enz.
,
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doorwerkte zware zijden stof, zijden goud- en
zilverstof ; ook in het algemeen : met bloemen
doorwerkte zijden stof; — brocaatpapier,
metaalpapier, geverfd papier met opgedrukte
goudfiguren ; — brocatél of brocardél, f.
eene soortgelijke, maar geringer stof van katoen of gemeene zijde ; Min. eene soort van geel,
roodachtig of violetkleurig ital. marmer.
Brocanteur, m. fr. een kunsthandelaar,
een verkooper van platen, schilderijen, enz.; —
brocanteeren, kunsthandel drijven, allerlei
kunstvoorwerpen koopen en verkoopen.
Brocardel, z. ond. b r o c a r d e.
Brocardeur, m. fr. spotter, iemand, die
iemand scherpe zetten geeft ; — brocardeeren, spotten, stekelig zijn.
Brocardicum, brocardium, n. mid.
lat. (waarschijnlijk naar de verzameling van
kerkwetten : Brocardica, regulae Burchardicae,
nagelaten door den bisschop van Worms, B u rk a r d, bij de Italianen en Franschen B r o card
geheeten) Jur. eene korte leerspreuk, korte
rechtsregel, in 't algemeen een rechtsspreukje
der middeleeuwen, dat niet in de bronnen staat,
maar dat dikwijls door de leeraars valschelgk
gemaakt en voor echt 'uitgegeven is.
Brocatel, z. ond. b r o e a d e.
Brocatella, f. it., z. b r e c cie.
Brocc., bij natuurwetenschappelijke benamingen afkort. voor Giovanni Brocchi (gestorven 1826).
Broccoli of brócoli, m. pl. it. (sing.
broccolo, d. I. eig. spruitje, van brocco, spruit,
kiem) spruitkool, zomerkool, eene donkerblauwe
bloemkool, de meest geliefkoosde groente in Rome

(Brassica oleracae botrytis) .
Broche, f. fr. (spr. brósj'; provene. en sp
broca, it. brocco, spits, spiets, spitse pin) in
't algemeen spies; eene groote naald, spil, spit,
enz., inz. eene borstnaald der dames ; — brocheeren, fr. (brother) bij boekbinders: innaaien; ook bloemen en figuren op zijden en
wollen stoffen werken (vgl. b r o c a a t, b r oc a d e); — brochure, f. een slechts doorgestoken boekje ; een vlugschrift, een geschrift van
weinig omvang; — broehuríst, m. (fr. brochurier) een vlugschriftschrijver.
brodeeren ; broderie, fr. (door letterverzetting ontstaan uit b o r d e e r e n, omdat de
b r o d e r i e s de boorden (bords) of randen der
kleederen versieren), z. borduren, b o r d u r e,
ond. boord.
Brodequins, m. pi. fr. (spr. brol' ken)
zeker schoeisel, halve laarzen; tooneellaarzen
(in het blijspel) ; ook eene soort van pijniging
met planken en wiggen, spaansche laarzen,
seheenijzers.
Broderie, z. b r o d e e r e n.
Broek, f. Mar. (zw. brok, fr. brague) zwaar
touw tot bevestiging van verschillende voo'rwerpen ; zeildoeksche bekleeding, ook broeking geheeten — Broekstuk, n. dat gedeelte van een kanon, 'twelk zich achter do
tappen bevindt.
11
;
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Broglio, m. it. (spr. bro-ljo ; vgl. b r o u i 1I e e r e n) de verwarring ; opschudding, muiterij,
opstand ; ook eene lichte, aangename italiaansche wijn.
Broken–down, eng. (spr. —dour) den
renpaarden eigen kreupelheid.
Broker, m. eng. makelaar
Bromatographie, f. gr. (v. broma, spijs)
beschrijving der voedsels; — Bromatologie,
f. de leer der voedingsmiddelen, spijs- en drankleer; — Bromatológiseh, adj. die leer betreffend, voedselkundig; — Br6matometer,
m. de spijzenmeter, een werktuig tot afweging
van de dagelijksche voeding.
Bromelia, f. (naar den zweedschen arts en
botanicus B r o m e 1, overleden 1705, benoemd)
eene uitlandsche plantensoort, welke o. a. de
ananas bevat.
Bromios, m. gr. (v. brómos, gedruisch) de
getiermaker, bijnaam van Bacchus, wegens het
getier, dat de bacchanten op zijn feest maakten.
Bromium, n. (v. het gr. bromos, stank)
Chem. een metalloïde, dat in de methodische
rangschikking der elementen tusschen het chloor
en het sodium staat ; het ontleent zijnen naam
van zijn onaangenamen reuk, heeft een walg
brandenden smaak en is een der hevigst-lijken,
werkende vergiften. Het werd door Balar d
in 1826 ontdekt en bevindt zich in zeewater,
zeeplanten, zeedieren en in vele minerale wateren, met het magnesium en somwijlen met
het potassium vereenigd; — vandaar bromiu]n–, bij verkorting broom–zuur,
broom-kalium, broom- natrium, enz.
broncheeren (spr.vronsjeeren), fr. (brondier, !tal. broncare, v. bronco, stam, boomstomp,
oudfr. bronche, struik) struikelen, een mistred
doen, dwalen, blijven steken.
Bronchus, m. gr. (brónchos) de keel, luchtpijp ; — bronchiën of bronchia, n. pl. gr.
de luchtpipstakken ; — bronchiaal, adj. de
luchtpijp betreffend ; — bronchitis, f. Med.
de ontsteking der luchtpijpstakken; — bron
f. de luchtpijpbreuk ; het kropgezwel;-choéle,
- bronchopneumonie, f. longtering —
bronchophonïe, f. de piepende stem bij
heeschheid ; — bronehotomie, f. de lucht
chirurg. snede in de luchtpijp,-pijsned,
waarvan A s cl e p i a d e s de uitvinder is.
. Brons, n. (fr. bronze, it. bronzo, sp. bronce,
mid. lat. brónzium, en dit Of van 't it. brunizzo,
bruniccio, bruinachtig, v. bruno, bruin, met accentverschuiving, Of verwant met het oudn. bras,
angels. bras, eng. brass, erts, messing, koper;
vgl. het slay.-wendisch bron, erts, metaal) een
bruinachtig metaalmengsel of erts waarin het
koper en tin 't voornaamste gedeelte uitmaakt;
klokspijs, klokmetaal, gieterts; — bronzen,
pl. uit dit metaalmengsel gegoten of vervaar
voorwerpen ; — bronzen (fr. bronzer)-dige
Bene ertskleur geven, overertsen, met koper
overdekken ; zwart verven (van leder); —-kleur
bronzist, m. (ital. bronzista, sp. broncista)
bronswerker, roodgieter.
;

;

BROWNIAAN

Bronteum, n. gr. (v. bronté L, donder) het
donderwerktuig op schouwtooneelen ; — brontia, n. p1. dondersteenen; — brontologie, f.
de donder- of onweersleer ; — brontophobie, f. de onweersvrees, de vrees voor den donder; — brontotheologie, f. de erkenning
van God uit de verstandelijke beschouwing van
bet onweder, eig. de donder-godgeleerdheid.
Brook., bij zoölog. benamingen afk. voor
Richard Brookes (18de eeuw).
Broom, n. verkorting voor b r o m i u m, z.
aid.; — bromaat, n. broomzuur zout.
Broom, z. brougham.
Broquart, m. fr. (spr. brokár) eenjarighert.
Brorskol (Broderskál), zw. broederschap, intieme vriendschap.
Brosserie, f. fr. (v. brosse, borstel) borstel
borstelwerk ; — brossere, f.-makerswn,
kleuring van het leder met den borstel.
Brouette, f. fr. (spr. broe-étt'; provenc. birouette, v. 't lat. birota, scil. rheala, v. birdtus,
a, um, tweeraderig, en dit van bi, bis, twee,
en rota, rad) weleer een fransche handwagen
met twee raderen, die door den mensch werd
getrokken ; nu een klein voertuig met den wiel,
dat men voor zich uitduwt, een kruiwagen.
Brougham, m. eng. rijtuig voor twee personen (inz. om visites in de stad te maken),
naar den naam van den beroemden engelschen
staatsman; eig. uitspr. brau'm, gewoonlijk echter broem uitgesproken en daarom somwijlen
verkeerdelijk als broom geschreven.
Brouhaha, n. fr. (spr. broe—) een verward
geschreeuw, vreugdegeroep, toejuiching van een&
volksmenigte, van aanschouwers, enz.
brouilleeren (spr. broeljeeren), fr. brouilIer, ital. brogliare, woelen, opstoken, aanhitsen)
in wanorde of verwarring brengen, door elkander werpen, verwarren; ook oneenig maken
of worden, verdeeldheid, onlust verwekken ; nl e t
iemand gebrouilleerd zijn, met hem oneens zijn, in geene goede verstandhouding leven, overhoop liggen, in misverstand zijn ; —
brouillamini, n. verwarring, wanorde, b. v.
in een huishouden ; Pharm. eene boluspleister;
ook een artsentjmengsel ; — brouillement,
n. (spr. broelj' and Ii) en brouillerie, f. tweedracht, oneenigheid, misverstand, twist, strijd,
geharrewar; — brouillon, n. (spr. broeljóiI),.
ook brouillard (spr. broeljdr) het klad, het.
eerste ruwe schriftelijk ontwerp ; het kladpapier,.
kladschrift ; de planteekening ; Kmt. het klad
boek (strazza), waarin allerlei zaken slechts
voorloopig ter herinnering worden aangeteekend.
Brouss., bi natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Broussonet.
Brown., bij natuurwetenschappelijke beitamingen afk. voor Patrik Browne.
Browniaan, m. een aanhanger of vriend
der prikkelings- of opwekkinasleer van den engelschen geneesheer Brown (gest. 1788) ; —
brownianisme, n. de prikkelings- of opwekkingsleer van dien arts.
,
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Brownie, m. eng. (spr. brauni, waarsch.

in 'Bromberg geslagene poolsche zilvermunt

brown, bruin, wegens de daaraan toegeschre-

= 3 centen; ook eene kopermunt van gelijke
waarde.
Brain., bij zoölogische namen afk. voor
Briinnich (gest. 1827).
Brunehilde of brunhilde (oudhoogd.
brunihilt, v. bruni, bruisja, pantser, en hilti,
krijgsgodin v. hilt, strijd) oudd. vr.naam: de
geharnaste krijgsgodin.
Brunélle, f., z. prunellen; ook een
fraaie lage heester met groote blauwe bloemen,
berenoor (nw.lat. brunella, naar den ital. botanicus Gabr. B r u n e i l i benoemd) .
brunét, fr. (ital. brunetto, v. Bruno, fr.
v. bron, oudd. bron, bruin) bruinachtig, inz.
bruinharig, donkerharig; als subst.: iemand met
bruine, donkerkleurige haren ; vr. brunette;
— bruineeren (fr. brunir) bruin (d. i blinkend, schitterend) maken, polijsten inz. de oppervlakte van het ijzer bij geweerloopen ; bij
boekbinders het glanzen van de snede des boeks
met eenen wolfstand.
Bruno, oudd. (v. brunt, bruin) mansn.:
bruine, de door de zon bruin gebrande.
Brunonia, f. nw.lat. het als vrouw ver
dat bet vierspan (qua--personlijktBuw,
driga) ment op het residentieslot te Brunswijk.
brusque, adj. fr. (spr. bruusk' ; ital. brusco,
wrang, scherp ; oudd. bruttisc, donker uitziende,
grimmig) barsch, ruw, grof, norsch, haastig,
oploopend, driftig, onstuimig, kort van stof; —
bruscaménte, adv. ital. Muz. driftig, woest, onstuimig; — brusqueeren (fr. brusquer) onheusch bejegenen, ruw, barsch, onbeschoft uitvaren, toesnauwen ; — brusquerie, f. de
barsche, norsche bejegening, de oploopendheid,
het toesnauwen; — bruscembille, n. (spr.
bruuskanbielje) soort van kaartspel.
. Brussen, pl. russ. (sing. brus) vierkante,
zoogenaamde engelsche balken uit Riga.
brutaal, brutaliseeren, enz., z. ond.
brutus.
brutto, it. (spr. broeto) bruto, (eig. leelijk, onrein, ruw, onbewerkt ; v. 't lat. brutus,
log, zwaar, plomp) Kmt. het gewicht eener waar
met de baal, de kist, het fust, den omslag, het
inpaksel mede gerekend, in tegenst. met n e t t o
(z. aid.) ; — bruto —bedrag, het beloop zon
aftrek der onkosten; — bruto —vermo--der
gen, het gansche vermogen met insluiting der
schulden.
brutes, a, um, lat. (oorspr. zwaar, log) onverstandig, dom, gevoelloos; — bruta Fortuna,
z. oud. F o r t u n a; bruta fulmina, z. ond. f u lml n e e r e n; — Brutus, mansn. de domme,
stompe ; — brutum, n. een beest ; 'een zeer
dom mensch; — brutaal, adj. (fr. brutal,
ital. brutale) beestachtig, onbeschoft en dom:
onredelijk, onbeschaamd, ongemanierd, grof ; —
brutaliseeren (spr. s= z), onbeschoft bejegenen, onwellevend, lomp behandelen ; — brutaliteit, f. een. beestachtig, lomp gedrag;
woeste drift ; onbeschofte beleediging, verregaande lompheid, vlegelwerk ; — bruteseee--

ven kleur) bruintje, een plaagzieke huisgeest of
kabouter, inz. in Schotland of op de Hebriden.
Brownísten, m. pl. eene secte van Puriteinen (z. aid.) in Engeland, door Robert
Browne in, 1580 gesticht.
Broyeeren (spr. broaj—) fr. (broyer, oudfr.
brayer, prov. bregar ; oudnoordsch brdka, breken) vermalen, wrijven, fijnwrijven (verfstoffen) ;
— broyon m. (spr. broajón), roerhout om
verf te wrijven.
Brueine, f. Chem. een vergiftig alkaloide,
dat zich in de braaknoten (het zaad van Strychnos flux vomica), de ignatiusboonen en den valschen angusturabast bevindt. (Voor de moeder
laatsten hield men vroeger de-plantvde
Brucea ferruginea, behoorende tot Bene naar
den Engelschen reiziger genoemden plantensoort ;
vandaar de naam) ; — bruciet, n. een uit
talkaarde - en water bestaand mineraal.
Bruetéren, m. pi. (lat. B r u c t ë r i) een
oude duitsche volksstam, die aan beide zijden
der Eems, noordwaarts tot aan de Friezen, oostw.
tot aan de Wezer, zuidw. tot aan de Lippe en
westw. tot aan de Vecht woonde.
brueeren, fr. (bruir), Tech. de stoffen met
damp of stoom laten doortrekken om ze leniger, zachter te maken.
Brug., bij zoologische namen afkorting voor
Bruguieres (gest. 1799).
Brugbroeders, m. pl. (fr. frères pantiles) een chr. genootschap van de 13de tot de
1lde eeuw in Z.Frankrijk, gesticht door B e r ez e t, dat zich inz. bezig hield met het aanleg
bruggen, overvaarten, pleisterplaat--genva
sen, enz.
Brugman [Jan], een minderbroeder der
15de eeuw, een rondreizend prediker, die door
zijne zonderlinge, hartstochtelijke preêkmanier
den volkshoop In de Nederlanden op zijde kreeg,
zoo zeer, dat de kracht zijner quasi-welsprekendheid bij ons is overgebleven in het spreek
zeggen : al kondt ge als B r u g man-wordelijk

praten.

bruineeren, z. ond. b r u n e t.
Bruit, m. fr. (spr. bru-i ; v. braire, brui
brugire, v. eelt. oor--scben,ruih;md.lat
sprong) het gedruisch, geraas, getier, gemom-pel, gemor, gerucht ; tant de bruit pour une
omelette, sprw. zooveel drukte om een eierkoek
d. i. veel drukte om niemendal.
Brumaire, f. fr. (spr. brumèr', v. 't lat.
bruma, winter) de nevelmaand in den voorm.
fr. republikeinschen almanak, loopende van den
22sten October tot den LOsten November (op
18 brumaire = 9 November 1799 maakte Bonaparte een eind aan de fransche republiek) ;
— brumaal, adj. lat. (brumalis, e) winterachtig, wintersch; brumeus, nevelachtig, mistig.
Brumata—lijm, f. zekere kleverige massa
om schadelijke insecten op boomen te vangen
en te dooden.
. . Brummer, m. (d. 1. Bromberger) eene

,
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ren (lat. brutescére), verdierlijken, tot een dier
worden ; — brutifieeeren, nw. lat. tot een
dier maken, verdierlijken.
Brygma, n., of brygmos, m. gr. (v.
brrchein, knersen) Med. het knersen der tamden, in eene kramp der kauwspieren bestaande.
Bryologie, f. gr. (v. bryon, mos) de beschrijving, de leer der mosplanten ; — bryoloog, nl. een kenner dier planten.
Bryónia, f. lat. (gr. bryonia van bryein,
welig groeien), de wilde wijngaard, eene wilde
kruipende plant, welker blad naar dat van den
wijngaard gelijkt.
B'sehores of Beschores, joodsch : arglistig gewin.
Bucanier, z. boucanier.
Buccina, ital. Muz. bazuin.
Buccinátor, m. lat. (van bucctna, trom
trompetter; Anat. de trompetterspier,-pet)ig.
kinnebakspier, de spier van den mond, die de
wangen uitzet bij het blazen op de trompet;
— buceinieten, m. pl. nw.lat. trompet- of
bazuinslakken, eene soort van versteende kinkhorens.
Bucco, m. lat. (v. bucca, wang, dus eig.
iemand met opgeblazen wangen) een onnoozele
hals, bloed, domkop, lompert, plomp mensch:
N. H. de baardvogel.
Bucéros, m. gr. (bukerós, ossenhoornig,
van boes, os, en kéras, hoorn) de hoorn- of
rhinocerosvogel van Indië en Afrika; — bucentaurus, m. gr. (vgl. e e n t a u r u s) Myth.
een monster, half mensch en half stier of ezel;
ook bucentoro, it. (spr. boetsjentóro) liet
prachtige schip waarop eertijds de doge van
Venetië met de Adriatische zee trouwde, bij
welke, gelegenheid hij Benen gouden ring in het
water wierp ; de laatste b u c e n t o r o werd in
1728 gebouwd, en men vertoont nog in Venetië een overblijfsel dezer rijk vergulde galei ; —
bucephálus, m. gr., eig. Bukephalos
(v. kephalé, hoofd) ossekop; het strijdpaard van
A l e x a n d e r den Grooten ; ieder lievelingspaard,
pronk- of staatsiepaard ; — bucephalophórisch, adj. een ossekop dragend.
Buchanisten, m. pl. leden eener secte,
in de 15de eeuw in Schotland gesticht door
Elizabeth Buchan.
Buckskin, n. eng., eig. bokkevel (van
buck=bok, en skin, vel) sterk, gekeperd wol
voor broeken.
-lengod
bucólisch, enz., z. b u k o 1 i s e h, enz.
Budget, n. eng. (spr. bwdzjet, of fr. budzjè,
van het oudfr. bougette, leêren buidel, verklw.
V. bouge, boge, ledren zak, it. bolgia, lat. bulge,
door Festus als een gallisch woord aangeduid,
iersch-gwl. bole, bolg, balg) een lederen zak,
valies, randsel, enz. ; in Engeland kwam het
woord als bougette met Will e m den Vern v e r a a r, werd in budget verspeld en kreeg
later de beteekenis van de brieventasch, waarin
zich de rekening der staathuishouding bevond;
thans in de meeste landen : de begrooting, de
staatskas- of financierekening zelve, het jaar-
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li4ksch overzicht van de waarschijnlijke inkom
uitgaven van een rijk, Bene stad, enz.-sten
Budléja, f. Bot. een struikgewas met eironde
bladeren en oranjekleurige bloesems, naar eenen
Engelschman B u d 1 e y in 1733 benoemd.
Budstock, m. zw. bodenstok (in allerijl
van hofstede tot hofstede gezonden om ter ver
te roepen).
-gaderinop
Buen–Carlo, m. (spr. u=oe), een spaan
zoete wijn in Valencia; — Buen–re--sche
tiro, lustslot bij Madrid (en elders) .
Buff., bij natuurwetenschappelijke namen
afk. voor Buffon (gest. 1788) .
Buffa, f. it. (spr. u=oe; vgl. b o u f f o n)
Bene grap, pots, klucht.
Buffalo, m. eng. (it. en sp. bufalo, nw.lat.
bos bubdlus) de buffel, buffelos, een zwarte dunharige os met achterwaarts gebogen horens, In
Afrika te huis behoorende, en getemd zinde,
als trekdier zeer bruikbaar.
Buffer, m. eng. (v. to buff, stooten) het
stootkussen, de stootplaat aan spoorwegwagens.
Buffét, n. (fr. spr. bufé; ital. bu f'etto, sp.
bufete, mid. lat. bu fetum, oorspr. pronktafel,
z. v. a. het lat. abacus, van 't oudfr. buffer-bou fier, opblazen, zwellen, _ vandaar in oudfr.
buffoi, pronk, pracht) eene schenktafel, aanrecht tafel ; tafelkas, zilverkas ; ook : ververschingslokaal, koffiekamer, inz. restauratie in spoorwegstations.
buffo, buffóne, komische zanger in de
Italiaansche opera, vgl. b o u f f o n.
Bufonieten, m. pl. (van het lat. bufo,
pad) N. H. paddensteenen, slangenoogen, versteende deden, inz. tanden van visschen, grijsbruin van kleur met ronde vlekken.
Bug, bedbug, m. eng. een scheldnaam
der Engelschen in Ierland.
Bugalet, n. fr. een kl. overdekt vaartuig
met twee masten, op de kusten van Finistère.
Buglehorn, m. eng. (spr. boegl' horn
letterlijk = buffelhoorn, ossenhoren) jachtboren,
waldhoren.
Buis, f. nederl. (mid. lat. bussa, busa, oudfr.
base) een boll. vaartuig ter haringvangst.
Bujaro, m. sp. (spr. boecharo) eene soort
van fijne potaarde, waarvan men in Spanje de
vazen maakt, die men a l c a r r a z a s heet.
Bukardiet, m. gr. (v. bus, os en kardéa,
hart) versteend ossenhart, eene versteende schelp
van ronden hartsvorm. 1
bukólisch, adj. gr. (v. bukólos, herder;

lik ; — bukolische gedichten, bukoliika, n. pl. herdersdichten, idyllen, b. v.
die van Virgilius ; — bukoliseh dichter,
of bukolieus een herderdichter ; — bukoliasmos, m. het herderslied.

Bukraniën, pl. gr. (v. bukr¢nion, ron-

derschedel) Arch. sieraden, die den naakten sche.del van een offerdier nabootsen, inz. in 't dorische fries.
Bul, n. bebr. naam van de 8ste maand des
burgerlijken jaars bij de Joden, overeenkomende
met een gedeelte van onzen October en No-
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vember, zoo geheeten naar de zware regenbuien,
die In deze maand (e h e s v a n) nedervielen; —
zie ook bulle.
Bulbus, m. lat. Bot. de knol eener plant,
bol, bloembol, bolwortel; de oogbol; — bu1bifÓrm, adj. nw.lat. bol- of knolvormig; -bUlbeus, adj. (lat. bulbdsus, a, urn) knolof bolachtig.
Bulgaar, m., pl . Bulgaren, de inwoners van Bulgarije, oorspr. een tataarsche, later
een slavonische volksstam; in de middeleeuwen
(lat. 1 ,clgari) de algemeens benaming voor ketters (vgl. b o u g r e).
Bull, m. eng. (spr. boel) eig. stier; eene
ongerijmdheid, domme streek of zet, belachelijke
onzin, wartaal (in deze beteekenis afgeleid van
een koddigen, zichzelven vaak tegensprekenden
pleitbezorger tijdens Hendrik VII, Obadiah Bull
geheeten), vandaar e e n e n b u 11 m a k e n, een
bok schieten, een flater maken, een dommen,
onnoozel-naïeven zet doen ; de Engelschen leggen inz. den Ieren het maken van b u 11 s ten
laste; — John Bull (spr. dzjón ), iron. eig.
Jan Bul of Stier ; het verpersoonlijkt nationaal
Karakter der Engelschen, de vertegenwoordiging
van den grooten hoop in zijne nationale eigenheden, eene uitdrukking, het eerst door S w i f t,
die een geboren Ier was, uit nationalen haat
—

tegen de Engelschen in zwang gebracht.
Bull–dog, m. (spr. boel
eng. groote
—)

engelsche hond, bullebijter.
Bolle, f. lat. (eig. bulla, iets ronds, buit,
knop, waterbel, enz.) elk verheven zegel van
was of metaal aan openbare oorkonden, enz.;
het zegeldoosje; de oorkonde zelve, die met zulk
een zegel is voorzien ; inz. pauselijke verordening, decreet, voorschrift, enz. (ital. bolla), op
de ruwe zijde van perkament geschreven en
van een- boden zegel voorzien, doorgaans benoemd naar de aanvangswoorden, b. v. de bulls
unigenitus, in coena domini, enz. ; — ook het
bewijs of diploma van een akademischen graad;
— d e gouden bul (aurea bulla), eene bekende duitsche rijkswet, door keizer K a r ei V
in 1536 uitgevaardigd ; — bullaxium, n . nw.
lat. een bullenboek, eene verzameling van pauselijke bullen of verordeningen ; — bulleeren
(mid. lat. bulláre), van een zegel voorzien en
daardoor bekrachtigen, bezegelen ; — doctor bul tátus, buldoctor, in Duitschland iemand, die zijne
doctorale waardigheid slechts van eenen palts graaf ontvangen of gekocht heeft, vandaar soms
z. v. a. kwakzalver ; — bullist, m. de pau-

selijke bullenschrijver ; — bulletin, n. fr.
(spr. buletèh, een verklw. van bolle, briefje ; it.
bulfettino), een dagbericht, dagorder, inz. oflicieel legerbericht; kort verslag van den dage
staat eener voor 't publiek belangrijke-ljkschen
zaak, b. v. van wege den arts omtrent den
toestand van een hooggeplaatsten zieke.
Bulletin, z. ond. bulle.
- Bulliet, m. (van 't lat. bulla, blaas, waterbel) N. H. versteende blaasslak ; — bul
t=ts), f. nw.lat. (v. 't lat. bulkre,-lite(spr.

waterbellen opwerpen, opborrelen) het opborrelen, koken ; — bolleus, adj. niet waterbellen bedekt.
Bullion, n. eng. (spr. boeljun) staaf of
klomp goud of zilver ; het ongemunt goud of
zilver; soms ook vreemd, niet gangbaar geld.

Bulleeren, Bullist, z. ond . b u 11 e .

Bullisten, m. pl. franciskaner monniken

van de orde der Observanten.
Bullock, m. eng. (spr. boel —) jonge stier,
bul, os.

Bulow of p i r o 1, m. (waarsch. klanknabootsende woorden) de goudlijster, goudmeerle
(Oriolus galbula).

Bumper, m. eng. (vervormd v. buurbard,
bombard, een groot drinkvat) een groot drinkglas, bokaal
Bung., bij natuurwetensch. benamingen afk
voor Alex. von Bunge (geb. 1800).
Bungalo(w), n. eng. (van 't bengaalsch
bángld) in Oost-Indië hut of huis van bamboes riet of planken en matten met een stroodak
van voren, als woning voor de Europeanen en
inz. van de eng. troepen.
Bunk, eng. slaapplaats of bed in een spoorwegcoupé.
Bunol era, f. sp. verkoopster van panne-

koeken.

Bunta of Bunda, f. in Hongarije : een
mantel uit geitenhaar of langharige wol, zooals het landvolk die draagt.
Bunting, n. eng. viaggedoek ; een eng.
wollen weefsel, voor vlaggen gebruikt.
Buphthalmos, enz., z. b o e p h t h a lm o s, enz. ; — buprestis, L gr. (fr. bupreste;
V. preethein, doen opzwellen) N. H. eig. ossendood; de prachtkever, stinkwesp, een naar het
v l i e g e n d h a r t gelijkend vergiftig diertje in
Italië, dat de runderen dikwijls inzwelgen, waardoor zij opzwellen en sterven; [Bot.] een kruid
van gelijke uitwerking.
Burail, m. fr. (spr. bu-rd lj ; vgl. b u r e a u)
eene gladde of gekeperde halfzijden stof met
katoen, wol of geitenhaar ; — buret, of b or a t, m. fr. (spr. —rá) eene half van floretzijde,
half van wol geweven stof; grove wollen stof,
pijlaken, grof laken; — buratine, f. eene
soort van papeline (z. aid.) van fijnere zijde
en wol.
Buran, Burana, noordoostelijke sneeuwstormen in Noord-Azië, inz. in het Altaigebergte
en in Kamschatka.

Burattino, Burattini,
onetten of ledepoppen.

pl.

Ital. marl-

Burchard, z. Burkhard.
Bureau, n. fr., pl. bureaux (spr. buró ;
van bore, burst, It. buráto, grof doek; vgl.
b o u r r e ; alzoo eig. eene met zulk doek overtrokken tafel) eene schrijftafel, schrijfkas, schrijflessenaar ; one ^ g. de schrijfkamer, het vertrek
voor de ambtsbezigheden, het kantoor, bureel;

ook: de voorzitter(s) en secretaris(sen) eener ver
— bureau d'adresse, het adreshuis, de-gaderin;
plaats in groote steden, waar men berichten kan
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krijgen of brengen van al wat er omgaat; —
bureau de commerce, fr. eene verzameling van
zaakkundige kooplieden in handelsaangelegenheddeh ; — bureau des comptes (spr. dè koIet' ), de
rekenkamer, — bureau d' esprit (spr. —despri),
verzameling van schrandere geesten, letterkundig, gezelschap; — bureau d'intelligence (spr.
—dèntelli- zjdns) het aanwijzings- of berichtskantoor (in Frankrijk zelf bureau des petites a ffiches) ; — bureaukratie (spr. t =ts), f. fr.
gr. (d. i. heerschappij van het bureau of de
schrijftafel uit) de ambtsheerschappij, willekeurige heerschappij van ministers en beambten, de
samentrekking der macht in de handen der individueele groote ambtenaren (ministers enz.) zonder medewerking der andere medeleden op de
beslissing; vandaar heerschappij der willekeur,
ambtswillekeur, overwicht der ambtenaren ; —
bureaukrátiseh, adj. wat den invloed der
beambten betreft, wat den bureau-mannen eigen
is ; — bureaukratisme, n. misbruik van
de macht der bureau-mannen ; — bureaumanie, f. de zucht om alle takken van bestuur bureaukratisch te beheeren ; — bureel,
H. kantoor enz. z. b u r e a u; — bureelist,
m. (fr. buraliste), kas- of kantoorhouder (inz.
op spoorwegen).
Buret, N. H. de purpervisch, zekere schelp
waarvan de Ouden eene purperverf-visch,
maakten.
Burette, f. fr. Chem. een van een tuitje
voorziene, in gelijke ruimtedeelen verdeelde glazen buis om bepaalde hoeveelheden eener vloeistof af te meten.
Burghart, z. Burkhard.
Burghers, m. pl. eng., z. Seceders.
Burglary, eng. (spr. —i) diefstal met
inbraak.
Burgos, m. de glans, dien men op vele
soorten van aardewerk door middel van zwavelgoud weet aan te brengen.
Buridans ezel, m. een zinnebeeld der
besluiteloosheid, willeloosheid, onvermogen om
te handelen, eene benaming, ontleend aan B ur i d a n, een scholastiek wijsgeer der 14de eeuw,
die zijne opmerkzaamheid bijzonder op den wil
richtte; hij leerde, dat geene handeling moge
indien de wil door niets tot handelen-lijkwas,
bepaald werd; ter opheldering zijner meening
placht hij het voorbeeld van een ezel aan te
voeren, die, tusschen twee hoopen hooi geplaatst,
van honger zou sterven, zoo hij door beiden
even sterk werd aangetrokken. (In zijne werken wordt echter dit voorbeeld niet gevonden).
Burin, m. fr. (spr. burèh ; it. burino, en
bolino, sp. burl!, waarsch. v. 't oudhoogd. borg,
boor) de graveernaald, graveerstift, het graveerijzer ; — burineeren (fr. buriner) graveeren,
griffelen, met de graveernaald werken ; wapens
graveeren.
Burka, f. russ. (van 't pert barak, een
kemelsharen kort gewaad) een bij alle Kaukasische volken gebruikelijke korte, wollige vilten
mantel, met de ruwe zijde naar buiten gedragen.
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Burkhard, Burghart of Burchard,
oudd. (Burghart, Purchart) mansn.: een sterke
in den burg, een welversterkte, krachtige.
burlescaménte, burlésco, burlándo, ital. Muz.
potsierlijk, grappig, kluchtig ; — burlésk (fr.
bwrlesque ; van 't it. en sp. burla, spot, grap,
pots, en dit van 't mid. lat. burra, grap, pots,
als van een verklw. burrula) aardig, koddig,
boertig, kluchtig; belachelijk, wonderlijk, zot;
het burléske bestaat in de lachwekkende
voorstelling van het groote en gewichtige; —
burlétta, f. (spr. boer—) it. een klein blij of kluchtspel.
Burm. of Burmst., bij zoölogische namen, afk. van Herm. Burmeister (geb. 1807).
Burnu of Burnus, z. b o e r n o e s.
Burráasea, f. it. (spr. boer—; = fr. bourrasque, z. ald.) onweersbui, rukwind, plotselinge
stormwind ; oneig. oploopendheid, hevige uitval.
Bursa, f. mid. lat. (van 't gr. byrsa, vel,
leder, dus lederen beurs ; oudhoogd. bursa, burissa, fr. bourse) de beurs, geldbuidel ; ook eene
samenkomst op gemeenschappelijke kosten (vandaar volgens sommigen ons beurs (z. aid.) ;
— bursae muscósae, f. pl. nw. lat. Med. slijmbeurzen ; — bursaria, de beursworm ; —
bursarius, m. wie op gemeenschappelijke
kosten met anderen teert, inz., pl. b u r s a r i en
(bursar(i) voormalige studenten, die (als stipendiaten) in eene gemeenschappelijke huizinge
(bursa) woonden en onderhouden werden (vandaar het hoogduitsche b u r s c h e) ; de beheerder van het kloostervermogen.
Bus, eng. verk. van omnibus.
Busard of b u s s a r d, m. (fr. busart, base,
T. 't lat. buti; o, mid. lat. butedrdus ; oudd. busar, busant) N. H. de muizenvalk, wouw van
Guiana, b u i z e r t, eene soort van roofvogel
tot het valkengeslacht behoorende, waarvan de
vleugels ten minste zoo lang zijn als de staart.
Buse, n. fr. balein in korsetten.
Buschen, m. hoogd. (spr. bóésjen) eene
munt te Aken geldende daar 4 h ei 1 e r = 1 cent.
Bush, eng. struikgewas, kreupelhout ; —
bushranger, m. (spr. —reendzjer) struikroover, inz. ontvluchte gedeporteerde in Australë.
Bushel, m. eng. (spr. busjel; mid. lat.
buscellus, oud.-eng. boussel, van oudfr. boissel,
nw. fr. boisseau, z. ald.) in Engeland een schepel van 8 gallons of ongeveer = 36,349 liter.;
8 zulke bushels doen een quarter.
Bussa of Busa, f. een gegiste drank der
Arabieren en Tataren, uit roggemeel of gerooste
gierst bereid.
Bussard, z. busard.
bussare, bussardo, bussate, bussato, bussata,
ital. Muz. hard, met kracht aanslaan.
Buste, f. (fr. le buste ; provene. bust, brwsc,
it. busto, m.) een borstbeeld, borststuk van een
beeld, dat enkel het hoofd, de schouders en
de borst van een mensch voorstelt ; --- bustoeren, borststukken maken, in borstbeeld
voorstellen.
Bustrophédon, z. boestrophedon.
-
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Bustum, n. lat. (van burere = urere,
branden) eig. de plaats der verbranding, de
plaats, waar men in het oude Rome de dooden
verbrandde en hunne asch bijzette ; de graf
graf.
-sted,h
But, n. fr. (spr. bu; oorspr. = b out, mid.
lat. butum, eind, punt, z. b o u t o n) mikpunt,
'wit, doel, oogmerk, voornemen; — de but en
'blanc (spr. —bu-tan-blán) eig. rechtuit of in
rechte lijn naar het doel (schieten) ; fig. losweg,
onbedacht, zonder overleg ; — buteeren,
(fr. buter), doelen, bedoelen, een of ander oog'merk hebben.

Butieularius, m. mid.lat. (v. buticula,
-flesch, z. b o u t e ill e) de aartsschenker bij de
-cluitsche keizers.
Butler, m. eng. keldermeester, bottelier.
Butta Sella, it., z. bout eselle.
Buttima, f. een perzisch gewicht, ongeveer = 3 kilo.
-Butts, n. p1. eng. (vgl. boot, fr. botte, laars)
zoolleder bij geheele huiden.
butyrum, n. lat. boter; butyrum antimonii,
stpiesglansboter, nu chloor-antimonium; b. cerae,
wasboter; b. sulphuris, zwavelboter; — "butyrine, Chem., boterstof, zekere zelfstandig
boter ont--heid,orCvu1n89ide
dekt ; butyrometer, instrument om het
vetgehalte der melk te bepalen, laktoskoop, galaktoskoop.
Buvard, n. boekje van vloeipapier, vloei-boekje.
Buvette, f. fr. (van boire = lat. bibere,
drinken) een drinkvertrekje, gelagkamertje, een
klein vertrek tot het gebruiken van ververschin—

-gen ; inz. op spoorwegen : klein buffet, waar
,alleen dranken te krijgen zijn; ook een klein
vriendengastmaal, een kransje.
Buxus, m. lat. de buksboom, in Azië een
hoogstammige boom van zeer vast hout, bij ons
Slechts een heester (Buxus humilis), die tot rand
om tuinbedden gebruikt wordt; — buxinéën,
pl. nw.lat. buksboomachtige planten ; — buxine, f. Chem. organische basis uit de tak
-ken
bladeren van Buxus sempervirens.
Byjy, m. de indische ichneumon (z. aid.),

C
die de vergiftige slangen verdelgt en deswege
als huisdier -gehouden wordt.
Byronísme, n. (spr. bai—) het navolgen
van den dichttrant van lord B y r o n; — byróniseh, adj. in den trant van B y r o n, tot
zijne dichtschool behoorende.
Byssus, m. gr. (bassos, f., hebr. buss) zeker kostbaar lijnwaad bij de Ouden, inzonderheid de Egyptenaren, vervaardigd (zooals men
gemeenlijk aanneemt) uit de fijnste boomwol,
v. a. uit een zijdeachtig vlas, of wel uit de
zoogen. schelpzijde, geleverd door zekere schelpdieren (inz. door de pinn.e marina), die zich
met een vezelig weefsel aan de rotsen hechten;
—2) Bot. draadachtige, plantaardige zelfstandigheden, door beschimmeling ontstaan ; — byTssolith, m. de straalsteen, een mineraal- plantaardig voortbrengsel, dat naar zijde gelijkt.
Bythometrie, f. gr. (van bythos, diepte,
zeediepte) dieptemeting door het dieplood of
door berekening.

Byzántiseh of byzantíjnsch, hetgeen
B y z a n t i urn (d. i. Constantinopel) en het grieksche of oostersche rijk betreft, eigen is of toebehoort ; byzantijnsche schrijvers,
Byzantijnen, eene volgreeks van grieksche
schrijvers gedurende het oostersche rijk, van
Constantijn den Grooten (325) tot de verovering
van Constantinopel door de Turken (1453) die
de geschiedenis van het byzantijnsche keizerrijk
behandeld hebben : de voornaamste, zoo niet de
eenige bronnen voor de geschiedenis van het
verval des romeinschen rijks; — byzantijnen heeten ook de gezamenlijke munten der
beheerschers van het byzantijnsche rijk, inz. de
gouden munten, gemiddeld — 7 gl. ; de munten, die men in Frankrijk, naar den stempel en
muntvoet der byzantijnen, sloeg, heetten daar
b e s a n t s d' o r; ook nog de groote eng. goudmunt, de gouden staaf, op 15 pond sterling
waarde gerekend ; byzantinisme, n . eene
regeering zooals in het byzantijnsche of oostromeinsche rijk, waar de onbeperkte vorst tegelijk
hoofd van den staat en der kerk was en aan
geestelijken en hovelingen invloed vergunde bp
de gewichtigste staatsaangelegenheden. ,
—

—

C(*)
C., vbor oudrom. namen = C a j u s ; als romeinsch getal = centum of honderd; C C, twee
honderd enz. ; — C honderd duizend; — op thermometerschalen = volgens de 100voudige ver
volgens Celsius ; — C. = cum, lat. met;-deling,
— C. = centime, cent, honderdste gedeelte van
een frank, een gulden of amerikaanschen dollar; -- C. A. = Caesar Augustus; — c.
. = cum annexis, lat. met de bijgevoegde, bij-

behoorende, toegevoegde, aangehangene, enz.;
— ca. = circa, lat. ongeveer, omtrent, rondom;
— cel. = centiare ( T a are of vierk. meter) ;
-- c. à. d. = c'est à dire, fr. (spr. cètadier')

dat is te zeggen, dat beteekent ; — C. a. M.
= conto a meta, voor halve rekening; — cap.
= capittïlis, lat. b. v. pcena cap., de doodstraf;
ook = caput, lat. hoofd, hoofdstuk ; — C. C.
(op recepten) = cornu cervi, hertshoorn ; — C.

(*) De woorden, die aa• het grielcrcó of awn Riet-europeesche talen zijn oatleend en giet onder C
^t**e, vindt men ender K.
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C. = codices, oude handschriften; — C. C. =

conto currente, loopende rekening, rekeningcourant ; — C. C. = concide, cont Inde, of concidiitur, contundutur, lat. snijd in stukken, stoot
fijn (op recepten) ; — C. ex. = cum expensis,
niet de kosten ; — C. f. of con!. = confer of
con ferátur, vergelijk, men vergelijke ; — C. F.
= cum figuris, lat. met platen ; — C. F. Agn.
= cum figuris aencis, lat. met koperen platen;
— C. F. Lign. = cum figuris ligneis, lat. met
boutsneê-platen ; — cG. = centigram, r á V
wichtje ; — cL. = centiliter ; — cM. = een
— cM 2 . = vierk. centimeter; —-timer;
cM 3. = kubieke centimeter ; — C. M. of Cand.
Min. = Candidatus ministerti, candidaat van den
predikdienst; — C. M. = Conventions Miznze,
conventie-munt ; — C. N. = cum notis, lat.
met aanteekeningen, aanmerkingen; — Ca.
Cnejus (oudrom. naam) ; — C. N. 0. = christelijk nationaal onderwijs ; — C. N. V. = cum
notis variorum, lat. met aanteekeningen van
verschillenden; — Co., Comp., Cp., Cpie., of
Cie. = compagnie ; — C. 0. = compte ouvert,
open rekening; — Cod. = codex, oorspronkelijk geschrift, handschrift ; — Codd. codices, p1.;
— Cod. M. S. = Codex manuscriptus, z. ald. ;
— Col. = brief van Paulus aan de Colossensen ; — coil. = collatis, gecollationeerd, na ver
— cons. = consul; ook consorten,-gelijkn;
medestanders, medeplichtigen, deelgenooten ; —
Cor. = Corinthe (brief van Paulus aan) ; —
Coq. (op recepten) = toque, kook het ; — tort.
(op recepten) = cortex, bast ; — Cos. = e o nS u 1; pl. Coss. = consul es, c o n s u l s; — cos.
= cosinus; cosec. = consecans; cotg. = cotangens; — C. P. = code pénal, strafwetboek; -e. p. = cum privilegio, met bijzonder voorrecht;
ook = ceteris paribus, voor 't overige alles gelijkstaande; — c. q. = casu quo, lat. in welk
geval; — C. R. = civis Romi nus, lat. een romeinsch burger ; ook = Carolus (Christianus)
Rex., koning Karel (Christiaan) ; — C. s. = cum
suis, lat. met de zijnen; — ook = cum sociis,
met zijn deel- of lotgenooten ; — Ct. = c e n t;
— Cl. of Crt. = courant; Ctr. = centen a a r; — Cl:. = cents, centimes — C. u. =
cum uxore, met vrouw ; — curr. = currentis
(stil. anni), van het loopende (jaar) ook = currentis (anni of mensis) z. onder .c u r r e n c y ; —
chemische teekens zijn : — C. = carbonicum,
koolstof Ca. = calcium Cd. = cadmium Ce.
= cerium Cl. = Chlorum, chloor; Co. = cobaltum, kobalt ; Cr. = chromium, chroom ; Cu
= cuprum, koper.
C, als muntteeken : op Pruisische munten
vroeger Eleve, later (en in het Duitsche rijk):
Frankfort a /M, op oostenri jksche : Praag, op
Hannoversche : Clausthal, op fransche : St. Lá,
later Caen.
C., bij natuurwetensch. benamingen afkorting voor Cuvier.
Cab, f, eng. (spr. keb) eene soort van engelsch huurrijtuig, hetzij vierwielig (voor 4 personen) of tweewielig (voor 2 personen) ; de
;

;

;

;

;
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tweewielige cab, een soort cabriolet, wordt gewoonlgk Hansom-cab of kortaf hansom genoemd.
Cabaal, f. fr. (van k ah b a 1 a, z. ald. ;
niet, gelijk nog vaak wordt aangenomen, van
't zoogen. c a b a 1-ministerie van Karel II van.
Engeland, in 1670, welks 5 leden Clifford„
rd,
C1
Arlington, Buckingham, Ashley en,
L a u d e r d al e In de beginletters hunner namen het woord cabal voortbrachten ; immers
het woord komt reeds in 1636 en vroeger voor),
of kabaal, een geheim verbond, heimelijke
verstandhouding, bedekte verbintenis tot eenig
kwaad doel ; samenspanning, verraderij ; listige
streken, geheime, sluwe tegenwerking ; — Cabaleeren (fr. cabater, k a b ale e r e n, arglistig, bedektelijk te werk gaan, sluw berekende
aanslagen smeden ; — cabaleur, m. samenrotter, samenspanner tot geheime aanslagen ; —
Cabalist, kabalist, z. kabbalist.
Cabake, z. kabak.
Cabal, een fabelachtig geschiedboek der
Turken ; z. verder c a v al.
cabaleeren, z. ond. cabaal.
Cabalétta, f. it. (fr. cabaletta) Muz. juister cavaletta (z. aid.)
Cabaleur, cabalist, z. ond. c a b a a 1.
Cabal, v. c a v al ; Caballéro, sp. (spr.
kawaljéro) z. v. a. cavalier, ruiter ; — Caballeros, eene soort van spaansche wol ; —
caballínus, m de lat. benaming van het
grieksche hippokrëne.
Caban, m. fr. (spr. --bdn) regenmantel,.
schanslooper, regenjas.
Cabane, f. fr. (van eelt. oorsprong : wallis.
cab, verklw. caban, iersch caban, eng. cabin,
but ; eene hut. stroobut, stulp, armoedige wo-;
ning; Mar. eene scheepskooi, een stuurmansverblijf, ook eene soort van klein vaartuig met
een dek.
Cabaret, n. fr. (spr. —rè) een wijn- of
bierhuis, eene herberg, kroeg ; een koffie- of
theeblad; cabaret borgne (spr. born9') eene slechte
kroeg, knip ; — cabareteeren, druk in dekroegen loopen ; — cabaretier, m. (spr.
—retjé) een kastelein, kroeghouder.
Cabarre, f., z. g a b a r e.
Cas, m. fr. (spr. kabd ; mid. lat. cabassio,;.
cabassius, cabacus, cabacetus, waarsch. v. capax,
een groot vat, en dit van 't lat. capax, ruim,
veel inhoudend) een biezen vijgenkorfje; eene
platte biezen vrouwentasch of werkmand.
cabella securitátum, f., z. v. a. assurantiekamer in italiaansche zeehavens.
Cabbala, z. kabbala.
Cabes, m. eene rekenmunt in Guinea, on-geveer = 3 gl. 60 ct.
Cabestan, m. fr. (spr. ka- b'stán ;. sp. cabestrante, v. cabestran, met den halster vastbinden, cabestro, halster, van 't lat. capistrum,
halster, band, muilband; v. a. van 't sp. tabre,
bok, als werktuig om lasten op te heffen, en
stante, staande) k a a p s t a n d e r, de ankerspil,
gangspil, de dikke spil, waar het kabeltouw om,
loopt, om de ankers of andere lasten te lichten.
,
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Cabda, f. de portugeesche el.

Cabíldo, n. sp. (van 't lat. capitulum, z.
C a p i t t el) het domkapittel ; de stadsraad ; het
kapittelhuis, raadhuis (in Zuid- Amerikaansche
Staten.
Cabinet, enz., z. kabinet.
Cabiscola, m. lat. voorzanger in R. K.
kerken in de middeleeuwen.
Cabo, m. sp. en port. een voorgebergte,
z. V. a. kaap.
Cabochon, m. fr. (spr. kabo-sjói7, v. cchoede, dik hoofd) elk naar zijn natuurlijken vorm
(meestal convex) geslepen, niet gefacetteerd edel
robijn).
-gestn,(iz.
caboteeren, fr. (caboter, van 't sp. cabo,
kaap, oorspr. van kaap tot kaap varen) de
kusten bevaren en daarop handel drijven ; —
cabotier, m. (spr. —tjé) of cabotière, f.
een kustvaarder, een klein vaartuig tot de vaart
langs de kusten ; hei eerste woord ook : een
loods; --- cabotage, f. (spr. —tá-n') de kustkennis, de scheepvaart langs de kusten ; de
kusthandel; -- cabotin, m. (spr. tèñ), Cabotine, f. fr. weleer : rondreizende tooneelspeler; — cabotineeren, als tooneelspeler
rondreizen.

Cabriole, f. fr., z.- v. a. capriole (z
alt) ; vandaar cabriolét, n. (fr. spr. —lè)
eig. een licht rijtuig dat luchtsprongen maakt ;
een rijtuig met twee wielen en met den paard
bespannen en voorzien van een voorzitbankje.
a, f. (spr. u=oe ; sp. cabüya) eene
Cabuja,
soort v. Z. amerikaanschen hennep.
Cacadoe, z. kakatoe.
racy du dauphin, n. fr. (spr. — dofèn) eene
geelgroene, voorheen geliefde modekleur ; —
cacatoria, f. (schertsenderwijs gevormd volks
buikloop, diarrhee ; — cacatum non est-latijn)
pictum, knoeiwerk (eig. kakkerij) is geen schilderen ; — cacazibetto, m. ital. (v. cacare
en zibetto = c i v e t, z. aid.) pronker, modeheertje.
Cacadór, m., pl. cacadóres, port. (sp.
cazador, v. cazar = fr. chasser, jagen) jagers,
lichtgewapend voetvolk.

Cacao, z. kakao.
Caccia, f. ital. (spr. katsja) de jacht ; Muz.
jachtmuziek met horens, jachtstuk in maat
(z. c h a s s e) ; — alla caccia, ital. naar de wijze
van jachtstukken ; — eacciatore, m. jager.
Cachalót of cachelót, m. fr. (spr. ka sjelót) de potviseh, (Physeter macrocephalus),
Bene soort van walvisschen, in wier grootgin kop
het walschot of de witte amber (of het ver
sperma ceti, lat.), eene-kerdlijzoghtn
vetstof, die de hersens omgeeft, wordt gevonden.
Dit walschot wordt in de geneeskunde gebezigd,
en met wit was vermengd worden er kaarsen
van gemaakt.
cacheeren (spr. kasjeeren), Jr. catcher; v.
't lat. coactare, gevormd uit coactus, samengedrongen) of each@-houden, verbergen, versteken, bemantelen, verzwijgen, geheim houden,
verhelen ; bij boekbinders: met papier beplak
overtrekken; — cache-nez, m. (spr.-kenof
-
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kas'jné) neusdekker, een halsdoek, waarmede

men zich neus en mond tegen de koude bedekt r
-- cache-pain, m. (spr. kasjepèr'n) deksel:
voor den broodbak (ter beschutting voor stof,
vliegen, enz.) ; — cache-pot, m. (spr.
kas'9pót) overtrek over een bloempot ; — cachet, m. (fr. spr. kasjè) een zegelstempel,
briefsluiter, signet, zegel, z. ook l e t t r e; cachet
volant (spr. —wolah, eig. vliegend zegel) een .
brief, voorzien van een zegel, dat enkel den..
„

bovenomslag sluit ; — cacheteeren (fr. cacheter), verzegelen, toezegelen ; — cachót, n.
(fr. spr. kasjó) een diepe, duistere kerker, een
donker gat of hol voor gevangenen ; — ea.choterie, f. fr. (spr. kasjot'rie) ongepaste
geheimzinnigheid in woorden of daden, geheime
samenspraak over nietsbeduidende dingen.
cachinnus, m, lat. het luide lachen, schateren ; cachinnus convulsivus, de lachkramp ; —
cachinnátie (spr. t=ts), f. (lat. cachinnatio)
heftig, luid gelach; -- cchinneeren, luid
lachen, schaterlachen.
Cacholong, m. (fr. cacholong, v Cock,_
Bene beek in Bockarije en het Kalmuksch cholong, steen) de schoone steen, schoonsteen, eens
melkwitte varieteit van opaal.

Caehot,caehoterie,z. ond. e a c b e e r e n.
Caehótte, f. fr. (spr. kasjótt') eene tabakspijp zonder hieltie.
Cachou, n. fr. (spr. ka'sjoe) z. v. a. k at s j o e ; — ook pijp zoethout, drop, anijsdrop,
enz. als middel tegen hoesten, kwal(jkriekenden
adem enz.
Cachueha, t sp. (spr. katsjóétsja) een
nieuwe, zeer wulpsche spaansche dans met cas
uit den bolero en fandango sa -tagne,
-mengstld.
Cacique, m. (sp., uit de taal van Haiti>
K a c i k e, titel der voorm. vorsten van Mexico,,
2eru en andere amerik. landen ; tegenwoordig
nog : stamhoofd, vorst bij de wilde indiaansche
volksstammen in Z. Amerika.
Cacolet, m. fr. (spr. —lè) in de Pyreneën:
een muildier of ezel met twee korven, in Ieder
van welken een reiziger zit.
Cactus, m. (gr. kdktos), de toorts- of fakkeldistel; eens in Z.Amerika t'huis behoorende
vleezige en met stekels voorziene plant ; -cactéën, f. pl. cactusachtige gewassen ; —
cactieten, m. pl. cactusversteeningen.
Caeumen, n. lat. top, punt, spits ; =-

c;aeuinineeren, aanpunten.
Cadaver, n. lat. (v. cadhre, vallen) een
lijk, een dood lichaam; — cadavereus (lat,.
cadaverusus, a, um) lijkachtig.

Cade, f. fr. (van lat. codas, vat of maat}
voor natte waren) 1000 liter, volgens het fransche systeem .van 1193.
Cadeau, n. fr. (spr. kadó) ; (v. 't lat. cátellus, verklw. v. cdtëna, keten, een sierlijke,
kunstige pennetrek ; een klein geschenk, eens
gedachtenis; — cadeleeren, kunstige pennetrekken maken, letters enz. met krullen opsieren.

Cadenette, f. fr. (spr. —nèt') 18e eeuw-
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sche, inz. militaire haardracht (met twee haar
onder het hoofddeksel werden op--vlechtndi
gebonden) .
cadent, adj. lat. (cádens, v. cadëre, val len) vallend, zinkend; — cadénte (mese cadence)
lt. Kmt. do vervallen, afgeloopen, vervlogen
maand; — cadence, f. fr. (spr. kadáhs') it.
cadenza (spr. cadéntsa, mid. lat. cadentia, do
val, het vallen) de slotval in de rede- en toon
stemval, zangmaat, de nette, juiste-kunst;de
overeenkomst, oorstreelende samenvatting van
de deelen eener rede ; de gelijke gang of maat
in het dansen, de dansmaat (ook bij goed ge-dresseerde schoolpaarden) ; — cadenceeren
(fr. cadencer) afmeten, b. v. zijne schreden; ronden, afronden, welluidend maken, b. v. eenen
volzin.
- Cadét, m. fr., of ka d é t (oudfr. capdet, mid.
lat. cadetus, als ware 't lat. capitettum, als ver
caput, hoofd, spits, uiterste einde) wel--klw.v
eer in - Frankrijk de jongere zoon eener adel
familie, die, dewijl de gansche ouderlijke-lijke
,bezitting op den 'oudsten zoon overging, eene
lijfrente kreeg, of wien men voordeelige hof
geestelijke of militaire waardigheid-posten,
zocht te verschaffen ; later werd de naam, ook
ten onzent, gebezigd ter aanduiding van een
jong mensch, die voor den krijgsmansstand wordt
opgeleid; tot hunne vorming werden cadéttenscholen opgericht (die niet met de vroegere militaire scholen verward moeten worden);
-- cadétte, f. fr. de kortste van de beide
lange keuen, waarvan men zich bij het bil
bedient, om veraf liggende ballen te be--jartspel
reiken; ook een gehouwen steen tot bestrating,
vloertegel ; — cadetteeren, met vloertegels
bestraten.
Cadillac, m. fr. (spr. kadi-iják) eene soort
van Bordeaux-wijn (naar de fr. stad C a d i 1i a c, in het departement der Gironde).
Cadine—olie, f. (v. fr. en provene. cade,
groote jeneverstruik) soort olie uit jeneverbes
als geneesmiddel tegen huidziekten.
-sen,
Cadis, m. fr. (spr. kadi, eng. caddis, oud-eng.
caddies, van eelt. oorsprong) eene fijne gekeperde
wollen stof.
Cadjoolee, n. (spr. —zjoelie) oostindische
varieteit van het suikerriet.
Cadmia, cadmium, z. k—.
Cado, m. eene inhoudsmaat voor droge waren in sommige streken van Italië en Griekenland : op de Ionische eilanden = 60, 9 9 1
liter.
Cadogan of catogan, m. fr. de (naar
lord Cadogan zoogenoemde) tot een bundel
saamgevlochten en boven op het hoofd bevestigde haren, de haarvlechtbundel.
Cadran, m. fr. (v. 't lat. quadrans, vgl. quaidrant) een zonnewijzer; de wijzerplaat van een
uurwerk ; de deelschujf voor de orgelrollen.
Cadre, m., doorgaans kader, n., fr. (oudfr.
quadre, v. 't lat, quadrum, vgl. carré) eig. raam,
lijst,omgevende rand ; Mil. al de officieren, onderofficieren,• eni., die tot het tactisch bestuur van

,
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alle onderafdeelingen der troepen behooren ; zi9
vormen de eigenlijke insluitingsrotten en vandaar ook de naam ; voorts fig. het plan, ontwerp van eenig werk ; — cadreeren, vierkant maken; passen, voegen; opgaan, doen uitkomen (b. v. eene rekening).
cadue, fr., of caduuk, adj. (lat. cadücus,
v. cadére, vallen) vervallen, oud en zwak, bouwvallig; broos, vergankelijk; onbruikbaar, bedorven ; c a d u u k goed, in het leenrecht een
goed, dat aan den leenheer verviel; ook landerijen, die onbebouwd blijven liggen; — caduciteit, f. de zwakheid, vervallen toestand,
bouwvalligheid; Jur. de vervalbaarheid, het ver
zijn van eene erfenis of een legaat. -valen
Caduceus, m. lat. de gevleugelde slangenstaf van Mercurius, herautstaf, vredestaf; —
Cadueifer, m. bijnaam van Mercurius, stafdrager.
Caeeiliaan en Ceecffius, lat. mansn.:
eig. de blinde, kortzichtige ; f. C2eeilia ; —
Ste. Ceecilia, de beschermheilige der toonkunst.
C2e1ãtor, m. lat. (v. caeli re, in metaal grif
een plaatsnijder, drijver, kunstenaar in-feln)
gedreven werk; — eeelatuur, f. de plaatsnij kunst; vorm- of stempelsnijkunst.
Celibaat, z. c(clibaat, ond. cmlebs.
Caesar, Cesar (spr. s=z), lat. mansnaam
eener familie van het geslacht der Juliussen,
eig. de uit het moederlijf gesnedene (van caedére, caesus) dewijl de eerste van dien naam.
uit het lijf zijner moeder gesneden werd, vandaar de keizersnede ; waarsch. echter verwant met caecaries, hoofdhaar, sanskr. kc ca,
haar, dewijl hij met haren werd geboren, of
wel dik behaard was ; vandaar ook de naam
C a e s o, d. I. de langharige) inz. de groote romeinsche veldheer en dictator Catijus Ju
(geboren 100, vermoord 41 ja--liusCaer
ren vóor Chr.) ; na hem de titel der romein
vandaar ons woord k e i--schealnr,
z e r ; Caesar non supra grammat cos, d. i. de
keizer (gaat) niet boven de spraakkunstenaars
of taalkundigen : des keizers bevelen kunnen
geéne taalregels omverwerpen, of fig. de kei
kan het recht niet tot onrecht maken. Het-zer
spreekwoord is daaruit ontstaan, dat keizer Sigismund eens het woord schisma als vrouwe=
lijk gebruikte, en toen, om de fout te bedekken, het (vergeefsche) bevel gaf, voortaan het
woord steeds als vrouwelijk te gebruiken; -caesaréa majestas, lat. keizerlijke majesteit ; —
caesarëopapia, f. de inbreuk van de regeering
op de rechten en plichten der geestelijkheid;
het tegenovergestelde daarvan is de papocaesaria, of inbreuk der geestelijken op de rechten en plichten der regeering; — eeesarew'itseh, m. (russisch zessaréwitsch), ccesarewna, f. (russisch zessarewna), z. czar ewitscb, czarewna, onder czaar; — egesá,risch, adj. keizerlijk ; — ceesarisme, n.
heerschappij als die van Caesar, caesarische regeering, inz. bet napoleontische cesarisme ; —
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e esarisch,

adj. op het ciesarisme betrek

hebbende.

-king
Cesium, n. Chem. een in 1860 ontdekt
eigenaardig licht metaal.
Ceestus, z. cestus.
Ceesuur, f. lat. (spr. s=z; caesura, ván
-caedëre, hakken, snijden) Poet. eene verssnede,
de deeling of insnede van een versregel door
het eindigen van een woord in eenen versvoet;
de stemrust bij het opzeggen van een vers na
-een zeker getal lettergrepen.
Cafard, m. fr. (spr. ka far V. 't arab. ka f ur,
lká/i r, kaft', ongeloovige, . en dit v. kafara, ongeloovig zijn, God loochenen ; vgl. kaffers)
.een huichelaar ; — cafarderie, f. huichelarij,
schijnheiligheid.
Café, f. koffie (z. a.) ; ook : koffiehuis ; —
café–chantant, n. (spr. --sjantan-) of caféconcert, n. (spr. —korisèr) koffiehuis of openbare pleiziertuin, waar zanguitvoeringen gegeven worden ; — café–restaurant, n. (spr.
--rèstoráà) koffiehuis waar men tevens eten
kan; — cafeïne, f., z. v. k a f f e Y n e ; -- cafeometer, m. koffiemeter; — cafetier, m.
(spr. kaftjé) een koffieschenker, koffiehuishouder ; — eafetiêre, f. de koffiekan, koffieketel.
Caffino, m. it. eene italiaansche vochtmaat,
vp Malta = 2O, 8 8 te Palermo =116 09 liter.
Cafila of caffila, f. weleer eene kleine
koopvaárdijvloot, die de Portugeezen van de kus
onder geleide naar Surate-tenvaGuzr
zonden; ook eene karavaan, reizend handels gezelschap in Barbarije, Perzië, Indië.
Cafis, c a f i z of e ah i z (spr. ka fies, kahies)
m. sp. (van 't arab. qa f "is, mid. lat. caphitius,
ca/icium, cafrus) eene spaansche korenmaat =
660 liter ; een c a h i z doet 12 fa n e g a s en
een fanega 12 t e l e m i n e s;— Cafiso, m.
it. eene oliemaat in Messina op Sicilië, ongeveer 5,7 liter ; ook eene maat te Tripoli, =
40,6 en te Tunis = 52,85 liter.
Caf óëSOS, m. pl. een gemengde stam van
-Indianen en Negers in Z.Amerika.
Cage, f. fr. (spr. ká-zj', eig. kooi ; van 't lat.
cavea) de raderkas van een uurwerk; ook : c r i
i n e, hoepelrok (als 't ware een vrouwen--no1
ooi).
Cagots, m. pl. (misschien van 't provene.
can of as Got, d. i. canis Gothus, gothische hond,
wegens de vermeende afstamming van de Westgothen) overblijfsels van een oorspronkelijk volk
In 't ZW. van Frankrijk, dat weleer waarsch.
in slavernij heeft geleefd en als onrein van de
7nenschelijke maatschappij werd uitgesloten, daar
men hen voor menseheneters, ketters, melaatschen en stompzinnige C r e t i n s hield. De omwenteling ti an 1789 heeft een einde gemaakt
aan alle jegens hen bedreven ongerechtigheden,
en van de Cagots is nu alleen de naam overgebleven, dien men heeft overgebracht op de
schijnvromen; — cagot, m. fr. (spr. kag ') een
huichelaar, geveinsde, fijnman, schijnheilige ; —
cagoterie, f. en eagotismne, n. de huicheiari j, schijnheiligheid, geveinsdheid.
;

,
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Cahier, n. fr. (spr. kajé; oudfr. ca'ier, quayer, provenc. gadern, sp. cuaderno, v. 't mid.
lat. quaternus, quaternum, quaternium, quaternio, z. q u a t e r n i o) een boekje papier, een
schrijfboekje ; — cahier des charges, opgave der
voorwaarden van verpachting, aanbesteding,
enz.; op spoorwegen : klachtenboek.
Cahiz, m., z. cafis.
Cahizada, f. eene landmaat in Spanje, _
49,867 ares.
Cahoen, m. rekenmunt in de provincie Bengalen = 2 (compagnie)-ropij = 29 centen.
Cahórs, m. eene voortreffelijke wijnsoort,
zoo geheeten naar de fr. stad C a h o r s, hoofdplaats van het departement du Lot.
Ca'ic of cacique, z. kaik.
Caïncawortel, m. de wortel van een in
Brazilië in 't wild groeiende struik, als geneesmiddel tegen slangebeten en borstwaterzucht gebruikt (Chiociocca angui fuga en racemosa) ; —
eaïncazuur, n. een eigenaardig in dien wortel voorhanden zuur.
ca -ira, fr. (spr. sa ira) dat zal gaan ! dat zal
lukken; tijdens de eerste fr. revolutie de aanvang van een geliefd, met dans verbonden jacobijnsch volkslied, waarmede men zich tot ge,
vaarlijke .ondernemingen of tot gruweltooneelen
aanmoedigde (voluit luidde 't begin: ca ira, ca
ira, les aristocrates a la lanterne ! dat zal gaan,
(hangt) de aristokraten aan de lantaren) ; ook
een toenmalig modespeeltuig.
Cairn, m. in Groot-Brittanje voorkomende
steenen gedenkteekenen uit den celtischen tijd,
uit kegelvormige steenen van verschillende
grootte bestaande, met een platten steen op
den top.
caisse, f. fr. (spr. kiss ; = ital. cassa, provene..
caissa, v. 't lat. capsa, en dit van 't gr. kdpsa,
koker, doos, enz.) de kast; de kas; — caisse
d' escompte, fr. (spr. —deskoht') eene kas van
voorschot of uitwisseling voor staatspapieren,
eene disconto-kas ; — caisse-forte, de geldkist;
— eaissier, m. (spr. kèssjé) de kasbestuurder;
kassier ; — caisson, m. fr. (spr. kèssón) een
kistwageii, legerkist, proviandwagen, kruitwagen; het kistje onder den bok van een rijtuig;
ijzeren zinkkasten om gecomprimeerde lucht op
te nemen bij het bouwen van bruggen en andere werken, om fundamenten te leggen in. rivierbeddingen; — caissons, m. pl. Arch. kastvormige afdeelingen of vakken, b. v. aan de
zoldering; caisson d'ambulance (spr. —dahbu- .
lans') een wagen van een veldhospitaal; caisson à poudre (spr. poedr') een kruitwagen. .
Cajabo, n. sp. mahoniehout (Switenia mahagoni).
Cajetaners, pl. Bene katholieke secte, die
niet voor eigen *onderhoud zorgt, maar alles,
wat voor 't leven -noodig is als geschenk der
Voorzienigheid en der liefdadigheid des naas-.
ten verwacht.
Cajoe, beter Kajoe, m.. mal. Bot. boom of
hout ; het komt als samenstellend voorvoegsel
bij vele gewassen, b. v. cajoe - baroedan,
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cajoe-boba, ind. boomen, cajoe-japan,
een boom op Java, cajoe-hollanda, erg.
eajoleeren (spr. kazjoleeren), fr. (cajoler)
liefkoozen, streelen, vleien, flikflooien ; — cajolant, vleiend, liefkoozend; — cajolerie,
f. de liefkoozerij, vleierij ; — eajoleur, m.
liefkoozer, vleier; r- cajoleuse, f. vleister.
Cajun, m. lat. (juister gesch. Gajus) een
oud-rom. voornaam ; ook naam van een rom.
rechtsgeleerde uit den tijd van Hadrianus, die,
evenals Sempronius, een andere rechtsgeleerde,
bij juristen wel eens eene strijdende partij in
het algemeen beteekent, die men niet nader
noemen wil, b. v. Cajus tegen Sempronius.
Cake, f. eng. (spr. keek) klein, rond, droog
koekje; ook iets van dien vorm, inz. soort van
engelsche biscuits.
Cakingkool, f. eng. -ned. (spr. kee—) bakkool, steenkool, die bij het verkolen aaneenbakt.
Cala, f. it. sluiphaven, landingsplaats.
Calabas of k ale b a s (van 't sp. calabaza,
fr. calabasse, v. arab. oorsprong) de kauwoerde,
welker fleschvormig houtachtig bekleedsel als
vat kan dienen, wanneer men het binnenste
moes wegneemt; ook het daarvan vervaardigd
drinkvat.
Calabreezen, m. pl. it. bewoners van Calabrië in Beneden-Italië ; ook de calabrische
hoeden, als leus der republikeinen.
Caláde of c h a 1ád e (spr. sjalaad'), f. fr.
de hellende grond, dien men een paard in kor
draf doet afloopen, om het te leeren de-ten
heupen te buigen en halt te maken, de rijbaanhelling.
Caladium, n. uw. lat. (oorspr. oostindisch)
Bot. eene schoone broeikasplant met schildvormige, in het midden purperkleurige bladeren.
Calaguála of calaguálawortel, m.
sp -z.amer. (spr. u =oe) een geneeskrachtige wortel uit Peru, soort van p o l p p o d i u m.
Calamistrum, n lat. (v. calumus, z. aid.)
het brandijzer voor het krullen der haren; oneig. overladen redetooi, smakelooze sieraden.
Calamiteit, f. lat. (calamitas) een onheil,
inz. zulk een, dat vele personen treft (zooals
oorlog, pest, cholera), algemeene nood, ongeval, ellende, jammer, rampspoed; — Calamiteus, adj. ellendig, rampspoedig, ongelukkig;
— calamiteuse polders, polders, die aan
zee gelegen, meer bedreigd zijn dan andere en
niet in de kosten hunner waterkeering kunnen
voorzien.
calamus, m. lat. (v. 't gr. káldmos, vgl. k a1 a m) riet; kalmoes; — calamieten, m. pl.
uw. lat. versteende rietgewassen.
Calánder, m. er. (calandre) een werktuig
met rollen om laken en andere stoffen te glanzen en glad te maken, mangel; ook de koren
zeker zwart insect, dat - het koren op de-worm,
zolders verslindt ; — calandreeren (fr. calandrer), mangelen, glanzen, glad maken ; —
Calandrine, f. een liksteen, glanssteen.
caldndo, z. ond. e a 1 e e r e n.
Calandra, L groote ital. kuilleeuwerik, een
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uitstekende zangvogel; vandaar ealandróne,
f. Muz. eene italiaansche schalmei niet twee
kleppen.
Calafes, sp. (spr. kalanjes) zigeunerhoed.
Calange, f. oudfr. (spr. kaldn'zj') de boete,
de aanhaling van smokkelwaren ; — calangeeren (fr. calanger), beboeten, aanhalen.
Calao, m. sp. neushorenvogel (Buceros).
Calascione, f. it. (spr. kalasjóne) -een ire
Beneden-Italië gebruikelijk snarenspeeltuig, gelijkende naar eene kleine luit met langen hals.
Caláta, f. it. (eig. afhelling, val; vgl. e a1 a d e en c a 1 e e r e n) een dans met snel tempo,
(in 3 maat).
Calcáant, m. lat. (cálcans, genit. calcántes,
V. calcáre, treden) een trader, blaasbalgtreder,
orgeltrapper; windmaker; — ealeatuur, f.
(lat. calcatura) het treden, trappen.
Calcarïa, f. (v. 't lat. calca)us, a, um, van!
calx, kalk) kalkmetaal, kalkaarde, kalk; -- cal--eiden, m. pl. kalkachtige lichamen ; — cal-eilith, m. de kalksteen
calcineeren,.
nw. lat. verkalken, tot kalk branden; Chem.
het blootstellen van lichamen aan de gloeihitte,.
om hen van bestanddeelen, die door de hitten
vluchtig worden, te bevrijden, of om hen door
opneming van bestanddeelen, waarmede zij zich
bij groote hitte verbinden, chemisch te veranderen ; inz. wordt door het calcineeren van vele
metalen, onder toegang der lucht, hunne verbinding met de zuurstof bewerkstelligd, zij worden g e o x y d e e r d en men noemt hen dan
metaa1oxyden; — ealeinábel, adj. verkalkbaar ; — ealeinabiliteit, f de verkalk
Calcinatie (spr. t=ts), f. de ver--barheid;—
kalking, het verkalken ; — calcineus, kalkachtig; — CalCiuln, n. nw. lat. de metallische
basis der kalkaarde ; — Calcium-oxyde,
n. de verbinding van calcium met zuurstof, d. i.
kalkaarde.
Calceament of calceaat, n. lat. (van
calx, biel) voetbekleeding, schoeisel.
Calceolaria, f. lat. Bot. pantoffelbloem
pantoffeltje.
Calcio, m. it. (spr. káltsjio ; eig. een voetstoot, schop, v. 't lat. cake, hiel) een balspel,
dat in Italië bij vreugdefeesten en in het carneval in zwang is, en waarbij de spelers den.
bal voortschoppen.
calcitreeren, lat. (caleitráre, v. calx, hiel}
achteruitslaan ; weerstreven, zich verzetten ; -calcitrátie (spr. tie=tsie), f. nw. lat. het achteruitslaan ; verzet.
Calcograaf, z. chalcograaf ; — cal-.
rothar, z. colcothar.
Calculus, in. lat. (verklw. van calx, steen,
kalksteen) 1) de steen; blaas- of niersteen; het
steenljden ; 2) gelijk Ca1CU1, m. fr. (spr. kal
de rekening, berekening, rekenwijze (van-kul)
het lat. calculus, een steentje om te rekenen);
ook het kleinste oudrwneinsche gewicht (2 calcull = 1 seliqua of T r scrupel); in calculo, In
de telling of berekening; error in calculo, fout
in de telling of berekening; pro calctilo, voor
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-de (juistheid der) rekening, d. w. staat N. N.
borg (door de naziener eener rekening onder
cane juist bevonden rekening gezet); — calculus Minérvae, lat. eig. steentje van Minerva; de
gelijkheid der stemmen ter gunste van Benen
schuldige; — calculeeren, rekenen, berekenen, uitrekenen ; een overslag maken ; op han
peinzen ; — ealculãbel, adj.-delsvorn
berekenbaar, telbaar; — Ca1CU1 .tie (spr.
t=ts), f. de berekening, overslag; — caleulátor, m. lat., caleulateur, fr. m. de rekenaar, berekenaar, inz. narekenaar, onderzoeker der berekeningen ; — calculatuur, f. de
rekenkamer ; — ealeuleus, adj . (lat. calculósus, a, um) steenig, gruizig.
caldamente, ital. Muz. warm, vurig,
krachtig.

Caldárisch erts, n. (naar het lat. caldarium aes, erts, dat zich alleen door hitte laat
bewerken; v. caldarcus, tot de warmte behoorende) een door L o o s te Berlijn uitgevonden,
naar goud gelijkend metaalmengsel, uit koper,
zink, enz. ; -- caldarium, n. een vertrek
voor warme baden ; ook : warme kas, broeikas.

Calderári of Calderai, m. pi. it. eig. ketelmakers, ketellappers, koperslagers; benaming
van een uit de c a r b o n a r i (z. ald.) ontstaan
geheim politiek genootschap in Italië.
Calderílla, f . sp. (spr. —ríélja; eig. een
kleine koperen ketel, verklw. van caldera) het
1opergeld, de koperen munt.
Calebasse, z. c a l a b a s.
Calèche, f. fr. (spr. lèsj'), z. k a l e s.
Caléeoetsehehaan,z . ea1ieoetsehe
haan.

Calecons, m. pl. fr. (spr. —son'; ital. calzóni, broek; v. calza, kous, v. 't lat. calcéus,
halve laars, en dit v. caix, hiel) onderbroek.
Caledoxnië, n. (lat. Caledonia, f.) oud en
dichterlijk voor Schotland; — Caledoniërs,
Schotten, inz. de celtische Hoogschotten, Gelen;

-- caledónisch, adj . schotsch.
caleeren, it. (caldre ; van 't gr. chaliin, los
laten zakken, vgl. c a 1 a d e) nederlaten,-laten,
doen zakken ; de zeilen strijken ; Kmt. het ver
gewicht niet hebben ; — calando, Muz.-eischt
afnemend, wegsmeltend.

-

Calefacientia, n. pl. lat. (van tale fac^re,
warmmaken, verwarmende middelen ; — Cale–
fáetor, m. nw. lat. een verwarmer, kamerstoker, bediende ; oneig. een oorblazer, verdeeld
— calefáetie (spr. t=ts), f.. de-heidzar;
verwarming, warmmaking ; — ealefacteren
of kalfaktëren, fam. allerlei aan de hand
hebben, zich in eens anders zaken steken.

Calembourg of Calembour, m. fr.
(spr. kalanbóér; de naam komt van een duitsch
,anecdotenboek, omstreeks 1500 verschenen en
getiteld : der P/alle von Kalenberg; v. a. van
een westphaalschen edelman v o n C a 1 e m b erg,
die aan het hof van koning Stanislaus van Polen leefde en zoo slecht fransch sprak, dat bij
-hem telkens de belachelijkste woordverwisselingen te voorschijn kwamen) eene geestige
,
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woord- of naamspeling, liggende in den gelijken of bijna gelijken klank van verschillende
woorden.

Calembredaine, f. fr. uitvlucht, ontwijkend antwoord.

Calenear of calencas, z. k a l a n k a s.
Caléndse, f . pl. lat., k a l e n d e n, de eerste
dag van elke maand, naar den afstand van wel
laatste dagen der vorige maand benoemd-kend
werden ; — ad talendas Graecas, op den Griek
kalender, d. i. nooit, te St. Jutmis, dewijl-sche
de Grieken geene c a 1 e n d a s of romeinsche
benamingen van de eerste dagen der maand
hadden (den naam wil men afgeleid hebben v.
het gr. kalëin, roepen, samenroepen, omdat de
opperpriester te Rome op den eersten dag van
elke maand de daarin vallende feesten en de
nieuwe maan u i t r i e p; — ealendatieum,
n. mid. lat. geschenken, op nieuwejáarsdag aan
de geestelijkheid gegeven ; — ealender, m.
lat. (calendarium, welk woord echter bij de Romeinen een schuldboek, belastingsregister, enz.
beteekende) de tijdwijzer, de lijst der dagen,
de jaarsindeeling- almanak ; — ealendariographie, f. lat.-gr. de calender- beschrijving,
de aanwijzing om tijdwijzers te maken; — Calenderheeren, m. pi. in de middeleeuwen
eene duitsche broederschap van geestelijke en
wereldlijke personen, die op den e e r s t e n dag
d e r m a a n d bij elkander kwamen.
Calendri, pl. rondtrekkende turksche monniken, mohamedaansche Epikuristen, zoo geheeten naar den stichter Santon C al e n d e r.
Calendula, f. nw. lat. Bot. de goudsbloem, eene plantenfamilie van onderscheiden
soorten.
Calentûra, f. sp. (spr. u =oe ; eig. hitte
calór = lat. cálor, z. ald.) eene met ijlhoofdig
gepaarde koortsziekte van vele zeelieden,-heid
die voor het eerst tusschen de keerkringen,
vooral naar W. Indië varen ; — calentura amarilla (spr. —ielja), de gele koorts.
Calepf n, m. fr. (spr. ka- l'peh) eene verza meling van woorden, aanteekeningen, uittrek sels tot eigen gemak en gebruik, een allerlei,
zoo geheeten naar Ambrosius C a 1 e p i n, schrijver van een woordenboek in vele talen (p o1 y g 1 o t t e); thans meestal: zak- of aanteeken-

boekje.

calesceeren, lat . (calescére) warm worden.

Calessáren, m. pl. it. (v. caléssa, kakis)
straatjongens te Napels, jonge ledigloopers, die
op de paarden passen, den reizigers hunne diensten aanbieden enz.
:

calfacteren, z. ea1efaeteren.
Calfatage, fr. z. v. a. ka1efatering, z.
oud. kalfatéren.

Caliatoer-hout, z. sandelhout.

Caliber, n. (fr. calibre, it. calibro, sp. calibre, calibo, oudfr. .qualibre, v. 't lat. qua libra?
van welk gewicht ? hoe zwaar ? oorspr. het gewicht en 'dus ook de middellijn tier kogels, iiie
dan de binnenruimte , of middellijn van 't geschut bepalen ; men heeft het ook afgeleid van
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't arab. kalib, vorm voor gesmolten metaal,
gietvorm) de innerlijke wijdte van een stuk geschut, de geschutwijdte; de grootte en zwaarte
eens kanonkogels, de kogelmaat ; de vorm en
inrichting van een schip, met het getal en de
zwaarte der stukken geschut, die het voert;
ook de doorsnede eener ader; oneig. de gesteldheid, deugdelijkheid, waarde van eenig voor
; — calibreeren (fr. calibrer), naar de-werp
vereischte maat inrichten ; de kogelmaat of geschutwijdte met den k a l i b e r s t ok onderzoeken of bepalen.
Caliciform, z. ond. calix.
Calico, n., z. calicot.
Calicoetsche haan, m. (zoo 't schijnt
naar de stad Calicoet, Kalikoet of Kalekoet, eig. K all kotoe, aan de kust van
Malabar, vanwaar hij naar Europa zou gebracht
zijn, hoewel hij werkelijk uit N.Amerika afkomstig is en door de Spanjaarden in 1524 uit
Florida het eerst naar Europa werd gevoerd)
de turksche haan of kalkoen, bij Vondel kali k o et geheeten; -- eálicot of cállico, n.
(eng calico, fr. calicot, v. C a ii c o e t, vanwaar
die stof het eerst werd ingevoerd) oorspr. katoen van Calicoet ; eene fijne linnenachtige katoenen stof; ook eene nabootsing daarvan in
geperst papier; — Calico(t)druk, de afzonderlijke, gedeeltelijk uitgevoerde kleurendruk van
katoenen en stoffen.
Caliditeit, f. nw. lat. (v. caldus, a, um,
warm) de warmte, hitte; — ealidûet, m.
hitte- of verwarmingsbuis bij de luchtverarming.
Calif, z. khalif.
caliga, f., pl. caligae, lat. de voet- of zoolbekleeding der oudrom. soldaten, die daarom soms
ook caligati heeten, sandalen; halve laarzen of knoopkousen, die de bisschoppen bij den
dienst dragen; — caligce Hispanicw, spaansche
laarzen, een foltertuig.
Cal go, f. lat. nevel, mist, duisternis; Chir.
eene vlek op 't hoornvlies; — ealigatie, f.
(spr. tie=tsie) verduistering; — Caligineus,
adj. (lat. caliginosus, a, um) nevelig, donker,
duister.
Calf jn, n. (fr. en eng. calin) een chineesch
metaalmengsel, uit lood, tin, koper en zink bestaande, dat in China en Japan inz. tot dakbedekking aangewend wordt.
calix, m., pl. catces, lat. beker, kelk; -- ealieifórm, adj. nw. lat. kelkvormig; — Calixtíjnen, m. pl. nw. lat. kelkvoorstanders,
kelkvrienden, naam der boheemsche Hussieten
in de 15de eeuw, omdat zij een k e 1 k in hunne
banieren voerden, en vooral, omdat zij den kelk
in het avondmaal ook voor de leeken begeerden te behouden (om die reden ook u t r aq u i s t e n geheeten); ook de aanhangers eener
secte der 17de eeuw, naar C a 1 i c t u s zoo genoemd.
Calla, f. (lat. calla of , calsa) slangenkruid,
adderkruid, draakwortel, eene bloemplant, die
tot pronkgewas dient.
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Calliditeit, f. lat. (callid das, van calttdu.s,
sluw) de sluwheid, geslepenheid.
Cab, z. xiphias.
Callus, m. lat. het eelt ; de beenweer, eene
stof, welke de gebroken beenderen organisch
met elkander vereenigt; — galleus, adj. (lat.
callósus, a, um) eeltig, vereelt ; — CallOSiteit, f. (lat. callosatas) de eeltachtigheid, hoorn
-achtiged,
verharding der huid.
Callu–looizuur, n. Chem. eene uit het
gemeene heidekruid (Calluna vulgaris) verkregen looizuur, waaruit de ealluxanthine,
f. (v. gr. xánthos, geel) een roodgele verfstof
gewonnen wordt.
Calmank, z. kalamank.
Calmant, calmato, z. ond. calmeeren.
Calmar, m. fr. (d. i. eig. schrijftuig, pennenkoker, oudfr. calemar, provenc. calamar, ital.
calamajo, lat. theca calamar)a) eene soort van
inktvisch of inktworm, een koppootig weekdier,
lat. 1 o 1 ï g o, f., inz. merkwaardig wegens een
naar inkt gelijkend sap, dat in een vleezigen
zak in het lichaam dezer dieren bevat is, welke
stof door de schilders onder den naam van s e p i a
gebruikt wordt. De gemeene inktworm of
zeekat heeft op den rug eene witte harde schaal
(s e p i a of o s s e p i ae) gewoonlijk meerschuim
of wit balein geheeten, welke als poeder door
de goudsmeden in plaats van vormzand gebruikt
wordt.
calma (con), ital. Muz. (met) bedaardheid, gerustheid.
calmeeren, fr. (caliper, v. calme, it. en sp.
calma, zeestilte, . kalmte, waarsch. van 't gr.
trauma, hitte, Of omdat er bij groote hitte ook
windstilte heerscht, bf omdat de hitte des dags
ons noodzaakt, schaduw en rust te zoeken) stillen, bedaren, bevredigen, geruststellen; -- Calmánt, adj. bedarend, stillend ; — calmáto, it.
Muz. zacht, bedaard
Calmuk,. z. K a 1 m u k — calmus, z.
kalmoes.
Calo, m. it. (v. calara, nederlaten, nederdalen, , verminderen, z. c a 1 e e r e r,) te-kort, verlies, inz. van ruw ijzer ; calo di peso, te-kort
op het vereischte gewicht ; calo di prezzo (spr.
prétzo), het dalen in prijs, prijsdaling.
Calomel, z. kalomel.
Calomnie, enz., fr. = c a l u m n i e, enz.
Calonière, f. fr. (verbasterd u:t canonnière)
klapbus voor kinderen.
Calor, m. lat. de warmte; — con calore, ital.
Muz. met warmte, met vuur; — ealorieiteit,
f. nw. lat. het vermogen van de levende lichamen om warmte te ontwikkelen ; -- caloreseentie, f. (spr. t=ts) warmtestraling; — calorie, f. nw. lat. de warmteëenheid, d. I. de
hoeveelheid warmte, door welke 1 kilo water
van 00 tot 1 ° Celsius verwarmd wordt ; eene
kleine calorie is zulk Bene, waarbij slechts 1
gram water in plaats van 1 kilo in rekening
komt ; — Caloriek, f. verwarmde lucht als
beweegkracht gebruikt, als de in de warmte
zich vertoonende en die kracht,-verschijnl
;
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veroorzakende ; — calorifère, m. fr. (d. i.
warmtegeleider, warmteaanbrenger) groote kachel, die door buizen de warmte in alle deelen van een gebouw brengt; — calori$cätie (spr. t=ts), f. nw. lat. warmteverwekking,
verwarming; — calorimeter, m. lat.-gr. de
warmtemeter, een werktuig om door het smelten van ijs of verwarming van water de warmte
verbrandingswarmte der stof--capiteofd
fen te bepalen ; — Calorimetric, f. de warmtemeting; — calórimótor, m. nw. lat. een
warmtedrijver, galvanisch vuurtuig ; — Ca10risehe machine, f. een door den Zweed
Ericson te New-York uitgevonden drijfwerk, waarbij in plaats van den stoom de verhitte lucht als
beweegkracht werkzaam is, • in 1852 het eerst
op het schip Ericson toegepast ; vandaar c alorisch schip.
Calótte, f. fr. (verklw. v. tale, eene soort
van platte muts) het kapje, de kleine platte
muts, die doorgaans alleen den schedel bedekt
en die inz. de geestelijken dragen, het kruinmutsje, priestermutsje; oneig. de kardinaalswaardigheid; ook het deksel over de onrust
van een horloge, onrustdeksel ; — Arch. ronde
welving aan de zoldering eener kamer; Chem.
kap van een distilleervat; — Calottine, t.
fr. een klein hekeldicht ( spotversje ; — calotin, m. fr. (spr. —tin) volksscheldwoord in
Frankrijk voor de priesters; — Cabottisten
of fr. calotins, m. pl. (spr. calotèn) eig. kapdragers, een gezelschap in Frankrijk in het begin der 18de eeuw, dat zich door geestigen
spot, later door zinnelooze zotheden vermaakte;
had iemand een dommen streek begaan, dan
zond hem het genootschap een patent, waarbij
hem het dragen van eene c al o t t e werd toegestaan ; — ealottinokratie (spr. tie=tsie),
f. fr. -gr. de papenheerschappij.
Cabow, pl. (sing. c al), poolsche duim =
11 stopof voet .=21mM.
Calpo, m. ital. Sardinisch gewicht van 10
eautarelli.
calq ueeren (spr. kalk—), fr. (calquer, van
't lat. calx, kalk ; oorspr. op versche kalk afdrukken) doorteekenen, d. i. eene teekening in
hare , omtrekken door een geolied of doorschinend papier nateekenen ; — Calque, f. (spr.
— kalk') doorteekening, doortrekking; — calquier, m. fr. (spr. kalkjé) eene soort van
oostindisch taf of atlas.
Calumet, m. fr. (spr. kalumè ; v. 't lat. calumus, riet) de vredepijp, eene groote sierlijke
tabakspip, die de amerikaansche wilden als
een zinnebeeld des vredes of bij het sluiten
van een verdrag aanbieden.
Calumnie, f. lat. (catumnza) laster, valsche
beschuldiging, smaadrede, lastertaal, achterklap;
— calumniëeren, (lat. calumniári) valsch
beschuldigen, aantijgen, smaden, lasteren ; —
calumniánt. calumniator, m. lasteraar,
eerroover, lastertong, achterklapper; — calumnieus, adj. lasterlijk, eerroovend,
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berg, m. (v. 't lat. calvaria, hoofdschedel, hersenpan), anders G o 1 g o t h a, de schedelberg,
kruisberg, de schedelplaats, voorm. rechtsplaats
buiten, thans binnen Jeruzalems muren, alwaar
nu de voornaamste kerk in Palestina staat. In
R. katholieke landen wordt elke berg of heuvel zoo geheeten, op welken een kruis is opgericht en werwaarts men in den vastentijd
ter bedevaart gaat ; — Calvarie— kruis, n.
(fr. croix hausse of croix de Calvaire) in wapens : een op trappen staand lat. kruis.
Calvert, eng., z. shirting.
Calville, f. fr. (v. 't lat. calvus, kaal, glad),
eene soort van kantigen appel met aardbeziesmaak, bi ons kalvijn (doch beter k a 1 v 1 e l),_
ook rappel geheeten.
Calvinisme, n. de gereformeerde leer van
den hervormer C a l v i n (geb. te Noyon 1509,
gest. te Geneve 1561), van Luther verschillende in de leer van het Avondmaal en van
de voorbeschikking tot zaligheid; — CalVinIst, m. een aanhanger van de leer diens hervormers, een gereformeerde; — ealvijnsch,
Calvini(sti)sch, adj. wat Calvijn betreft, zijn
leer toegedaan of daarmede strookende.
Calvitium, n., en calvities, f. lat. of
Calviteit, f. nw. lat. (v. 't lat. calves, a, um,
kaal) de kaalheid, kaalhoofdigheid.
Camaches of g a m a c h e s, f. pl. fr. (spr.
kamásj' of gamásj', van 't oudfr. gambe, voor
jambe, it. gamba, been) knoop- of overkousen,
slopkousen, knooplaarzen zonder zolen ; — de
eamaehe—dienst, krijgsdienst in vredestijd,,
inz. in zoo verre daarbij met kleingeestige gestrengheid op uiterlijke zaken wordt gelet.
Camaco, n. op de Ionische eilanden een
lengtemaat = 52 engelsche yards = 5,029135.
meter.
Camahuy'a, cama'ieu, z. camayeu..
Caxnail, m. fr. (spr. kamálj, v. 't it. camaglio, provenc. capmalh, tapmail,, oorsp. eene
hoofdbeschutting en de hals v. 't pantserhemd,
van 't roman. cap, hoofd, en maglia, malha,
malie, pantserringetje; pantserhemd) een biskorte vrouwenmantel; het helm- -schopmantelj;
dekkleed op wapens.
Camaldulénzen, m. pl. kluizenaars en
monniken, behoorende tot eene benedictijner
orde, door den heiligen Romualdus in het dal
C a m á l d o l i in de Apennijoen ten jare 1012,
gesticht en door paus Alexander III bevestigd.
Zij bestond tot op het laatst der vorige eeuw,
werd toen in Oostenrijk afgeschaft, verdween
in andere staten en Is tot dus verre nergens
hersteld.
Camaraderie, f. fr. (v. camarade, makker,._
k a m e r a a d, z. aid.) makkerschap, spitsbroeder
zin : elke aaneensluiting van-schap;inrume
menschen, door welke zij elkander zoeken te.
steunen en te doen gelden, vaak ten nadeele
van ben, die er niet toe behooren (vgl. cl i q u e)-.
Camaréro, m. sp. (z. v. a. it. cameraere).
kamerdienaar; kamerheer; — camaréra, I.
(= it. cam.eriera) eeredame van de koningin;

CAMARGUE-PAARD '176
— camerera-mayor, de eerste onder die
,hofdames.

Camárgue-paard, n. eene kleine halfwilde paardensoort van grijze kleur, op het
Rhóne-eiland C a m a r g u e.
Camarilla, f. sp. (spr. ri-la, verklw. van
-cámara = lat. camera, z. ald.) eig. het kamertje,
het kabinet, waarin de koning van Spanje zijne
gunstelingen gemeenzaam ontvangt; geheimheer
aan 't spaansche hof; in 't algemeen:-schapij
de engere geheime (kabinets-)raad van eenen
monarch, in zoo verre hij de wettige staatsmacht
,en de volksrechten tegenwerkt ; elke club van
hovelingen, die een schadelijken invloed op de
.staatzaken en den wil van den vorst uitoefent.
Camaróma, eamarósis, zie kamaroma.
Camauro, m. it. (mid. lat. camaurum) de
rood fluweelen muts van den paus.
Camayeu, eamaieu, m. fr. (oudfr. camaheu, mid. lat. camahotus, v. cammus, sardonyx,
onyx) soort van c a m é e (z. ald.) ; ook eene
-soort van schilderwerk, waarin men slechts éene
kleur gebruikt, ook mono chrome en g r i-s a i 11 e geheeten ; ook : eene bijzondere soort
van houtsneden, die door de Italianen chiaroscuro, door de Franschen camaieux genoemd
worden Zij bootsen geschilderde teekeningen
na, waar de omtrekken met strepen, de hoofd
schaduwen door gewasschen tinten-lichten
-aangegeven zijn.
Cambája-steenen, m. pl. (naar de stad
en zeehaven C a m b a y a of Cambay in Hindostan) oostind. granaten; — Cambajen of
Cambaháten, pl. katoenen stoffen van Madras, enz.
Camblo, m. it. (mid. lat. cambium, v. 't lat.
cambire, mid. lat. cambiare, wisselen, ruilen, vandaar 't fr. changer, enz.) Kmt. de wissel, wis
vorm des wissels gestelde-selbrif,nd
schuldbekentenis of schriftelijke verzekering
-eener verschuldigde geldsom ; cambio commune,
een gewone binnenlandsche wissel ; c. conto,
wisselrekening; C. di polizza, lijst van den wis
wisselbrief ; c. di ricórso, een rond--selkor;
loopende wissel C. di ritórno, een teruggaande
wissel; C. maritimo, het bodemerij-verdrag; c.
redle of mercantile, een buitenlandsche wissel;
-c. secco, eig. een droge wissel ; een eigenwis
sel ; — cambiaal -recht, n. het wisselrecht.;
— eambiëeren, wisselen, wisselzaken doen;
--- cambiatüra, f. (spr. u =oe), eig. wissel
verwisseling; een postrijtuig, eene-reknig;
soort van ital. vervoermiddel ; — Cambist,
ni. een wisselaar, wisselhandelaar; — Camb, Arius, m. mid. lat. een wisselbezitter, -hou -der; — cambsor of campsor, m. een
wissel-uitgever.
Cambrai, n. (spr. —bré; naar de stad
C a m b r a i of Kamerijk, waar het vervaardigd
:werd) of eambresine, f. fr., of cambrick,
n. eng., pi. Calubrieks, kamerdoek, fijn linnen van Kamerfik, batist ; — eambraefne, f.
fr. fijn egypt. linnen, naar bet vorige gelijkende.
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cambreeren, fr. (v. 't lat. cameráre, welven, welfsgewis maken, v. camera, z. aid.) bui
-gen,
krommen, b. v. het hout.
Cambrioleur, m. fr. dief, die overdag in
de woningen inbreekt, als de bewoners afwezig zijn.
Cameáde, f. fr. wilde zwarte peper, bergpeper.
Camee, f. fr., caméo of camm4e, m. it. (mid.
lat. camceus, cammaeus, arbeid, werk, van gr.
kámnein, zich moeite geven) een in relief gesneden gesteente, uit lagen van onderscheidene
kleuren bestaande, welks verheven figuur daar
andere kleur dan de grond heeft, en-doren
waartoe de Ouden o n y x e n namen (de beroemdste onyx - c a m é e, de vergoding van
Augustus voorstellende, bevindt zich te Parijs;
zij heeft de hoogte van 315 en de breedte van
264 millimeters); zoo de steen slechts twee kleuren heeft, noemt men hem c a m al e u.
Camelia, of beter Camellia, f. een in
Japan, China en Indië inheemsche schoone plantensoort, de chineesche of japaneesche roos genoemd, naar Camellus of Kamel, apotheker der
moravische broeders op Manila, welke ze in
1731 in Europa invoerde; — la dame aux camélias, courtisane (z. aid.), naar het stuk
van A. Dumas, den zoon.
Camelot, z. kamelot, ond. kameel.
Camelotier, m. fr. (spr. --tjé) een sluikhandelaar, smokkelaar in het zuiden van Frankrijk ; ook eene soort van slecht papier.
Caménen, C a m m n e n, f. pl. lat. (Camcenea, Camënae of . Casmenea, de zingenden en
lovenden ; vgl. carmen), de Zanggodinnen,
Muzen.
caméra f. lat. (van 't gr. kamdra), gewelf,
gewelfde zoldering; gewelfd vertrek; kamer;
Camera clara, f. lat. eene heldere kamer,
een optisch werktuig door Reinthaler van Augsburg uitgevonden, waarbij de voorwerpen niet
door de zon behoeven beschenen te worden;
zij vertoont echter, als de spiegels, rechts wat
werkelijk links is, en omgekeerd : een gebrek,
dat vermeden is in de camera clara dioptrlea, door den baron Ernst von Leyser
uitgevonden ; een ander bruikbaar hulpmiddel
bij het landschapteekenen is de Camera lueida, ook heldere kamer beteekenende, ofschoon
het werktuig geene c a m e r a, maar een klein
vierzijdig prisma is, naderhand echter gewijzigd
en nu uit een metalen spiegel bestaande ; —
camera obseura (fr. c h a m b r e obscure),
donkere kamer, een spiegelkastje, uitgevonden
in de 16de eeuw door den Napolitaan Porta,
door welks voorste opening, die met een linsvormig glas is voorzien, de daarvoor liggende
voorwerpen, mits door de zon beschenen, in
het klein worden afgebeeld en gemakkelijk kun
worden ; — later beteekende-neagtkd
caméra of k a m e r inz. een vorstelijk vertrek
of vorstelijke woonkamer ; vandaar : kamer
kamerjonker, voornaam bediende-her,
van een vorst in de vertrekken van zijn paleis;
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-- kamerdienaar, it. aameriére, m.,
kamerjuffer, it. cameriéra, f. geringer

personen ter naaste bediening van vorstelijke
en andere voorname personen ; — kamer
de voor eene kleine ruimte en be-muziek,
chaafde hoorders bestemde muziek met weinig
instrumenten ; — kamermusicus, m. voor
liet vorstelijk hof aangestelde toonkunstenaar;
—. kamertoon, nu de gebruikelijke toon in
de muzikale kapellen, die een toon dieper is
dan de koortoon; it. alla camera of da camera,
in den kamertoon, als kamermuziek; — voorts
is camera of kamer in meer beperkten zin:
liet vertrek waar de beheerders der vorstelijke
inkomstén vergaderen ; ook die personen zelven:
kamer-raden en kamer- assessoren;camera imperiális, het keizerlijk kamergerecht;
— cameraba, n. pl. de wetenschappen, die
over het beheer der vorstelijke Inkomsten han
uitgebreider zin de staatswetenschap -deln;i
algemeen ; — cameralist, m.-peniht
die de genoemde wetenschappen verstaat, een
kamerbeambte, staathuishoudkundige ; — Cameralistiek, f. de staathuishoudkunde, de
wetenschap van het flnancie-wezen, van het bebeer van 's lands inkomsten ; — Cameralis
m. leeraar in de staathuishoudkunde;-ticus,
-- camerarus, m. de opperste eener vorstelijke kamer of de eerste beheerder van de
inkomsten eener stad, enz. ; — cameriére,
it., of camerier, fr. (spr. --rjé) de pauselijke opperkamerbeer of kamerpresident ; — oamerléngo, m. ital. (= kamerling) z. v. a.
c a m e r a r- i u s; inz. een kardinaal, die den pausel(jken schat beheert.
camereeren, lat., z. v. a. c a m b r e eTr e n, z. aid. ; — Camerátie (spr. t=ts), t.
-(lat. cameraaio) welving, gewelf.
Camerlengo, z. ond. camera.
Cameronen of Camer-oniánen, m.
pl. eene zeer gestrenge schotsche sects, die zich
op het einde der 17de eeuw van de P r e s b yt e r i a n e n afzonderde en de koninklijke macht
in kerkelijke zaken verwierp (zoo geheeten naar
Archibald Cameron) .
Camino, m. sp. (ital. cammino, fr. chemin) weg,; caminos realer, heerbanen, koninklijke wegen.
Camis, m. pl. goden van lageren rang, onilergeschikte goden in Japan; — z. ook k a ml s.
Camisa (spr. s=z', een doek, waarmede
de Kariben, de Negers van Guiana, e. a. hunne
naaktheid bedekken ; van dit woord hebben de
Spanjaarden volgens sommigen hun c a m i s a
voor hemd ontleend ; z. ook het volg. art.
Camisia, f. (spr. s=z) midlat. (provene.
en sp. camisa, it. camicia, fr. chemise van 't
,arab. camis, ondergewaad, hemd) een hemd, inz.
(camisia alba) een wit hemd, koorhemd, t. v. a.
;a l b a ; — Camisáde (spr. s—z) t fr. Mil.
=een onverhoedsche aanval des nachts of zeer
vroeg in den ochtend, eh waarbij do aanvallers
hemden (camisas) over hunne kleederen trokken, als herkenningsteekenen in de duisternis ;
;
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— aamisarden (spr. s=z) m. pl. 'de gereformeerde bewoners der Cevennes gedurende
den opstand van 1702-1706, dewijl zij meest
overhemden (camisas) droegen ; -- Camisooi,
z. kamizool.
eammineeren (it. camminiïire, gaan, reizen, v. cammino = fr. chemin, do weg) bij bet
vechten door achterwaartsche bewegingen deny
vijand tot een onvooreichtig bloot gev.n zoeken
uit te lokken.
Camaenen, z. c a m ë n e n.
Camorra, f. ital. (v. camorro, boer, dus
boerenvereeniging) een misdadig geheim bond
in Napels; — camorrist, m. lid dezer bende;
napolitaansch brandschatter.
Camp, n. fr., z. campus.
Campaan, z. c a m p a n e en ook onder
campagne.
Campagne, f. fr. (spr. kanpánj ; it. campagna, mid.lat. campanëa, campan)a, v. 't lat.
campanëus, tot het veld behoorende, en dit v.
campus, veld) een landgoed, buitengoed, eene
buitenplaats; Mil. een veldtocht, de tijd, gedurende welken de legers te veld zin ; bij metaal
tijdsverloop tusschen het aan--smeltrijn:h
leggen en uitblusschen van den smeltoven; bij:
beetwortelsuiker- en andere fabrieken: tijd dat
men grondstof heeft om te ' werken; Ook:
het bovenste achterdeel van een schip, van den
bezaanmast tot aan bet achterschip, boven de
kajuit (waar de k a m p a n j e v l a g waait), de
k a m p a n j e (duitsch campdn) ;— Campagna
di Roma, de omstreken van Rome, het oude
Latium ; — à la campagne, of it. alla campagne,
op het land, landelijk, boersch, ongedwongen;
ook: als in bet veldleger; — eampagnard,
m. (spr. kanpan+dr) een landbouwer, vetdeling;
landman, boer.
Campáne, campaan, f. mid. lat. er.
it. (campuna; zoo geheeten, omdat zij in de
provincie Campanuc in Midden-Italië uitgevonden of althans het eerst tot kerkelijk gebruik
Ingevoerd zijn) de klok, kerkklok; ook de klok
der luchtpomp ; klokvormige kwast of vlok gemaakt van zijde of gesponnen goud, ter versiering van een feestzaal, enz. ; — eampanist,
Ital. klokspeler, carillonneur; — eampanetta,
f. stal. Muz. het klokkenspel; — campano1ogie, f. lat. gr. de klokkenkudde, klokkenleer ; — campanula, f. lat. gr. het klokje;
eene melkachtige genees- en moesplant, met
klokvormige bloemen, welke een melkachtig sap
bevat, de klokbloem, het klokje ; — eampanulaoeën, f. pl. klokbloemachtige planten;
— eampanularia, f. eene soort van klok
koralen.
-vormige
Campariu8, z. ond. campus.
—

Campeadór, m. sp. (v. camper, te veld

trekken) een groot kampvechter, strider, held,
een bijnaam van den beroemden C iii (z, allo)
Campéohe —hout, n. (naar de baai ea
stad Campéche, eig. San-Francisco-de-Campéche,
in Jucatan) het hout van Benen aan de mei!caansche kust wassenden boom (Haematozj 1um
-
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sampechiónum, L), bij de Franschen aromatische
lauwerboom geheeten, blauwhout, bloedhout;
het levert eene schoone roode verfstof op, en
wordt ook in de geneeskunde als samentrekkend middel gebruikt.

Campeeren, campement, enz., z.
ond. campus.

Camphor, camphine, z. k a m ter.
Camphoe, m. eene soort van fijne chineesche thee.

Camp—meetings, pl. eng. (spr. kemp
door predikers der methodisten in de-nzie—)
open lucht gehouden godsdienstoefeningen.
Campo, . ital. en sp. veld, open vlakte, z.
ook onder campus.
Campsáees, eene inhoudsmaat zoo voor
droge waren, als vloeistoffen in Azië, Egypte,
Judea, in het hebr. cab genoemd; zij houdt
2 cbenices of 8 mines, of ruim 2 liters.
Campus, m. lat., het veld, de grond, die
door een leger met zijne -tenten, enz. beslagen
wordt, de legerplaats, het kamp ; — Campus martins, het marsveld, eene tot wapenoefeningen bestemde plaats bij Rome, die
aan Mars was gewijd; ook het Maartveld, eene
bij de oude Franken tot den wapenschouw in
Maart bestemde plaats ; — Campo, m. it.,
eene veldmaat in noordel. Italië, ongeveer =
tí, 14133 bunder; ook eene soort van spaansche
wol uit Sevilla ; — campo-santo, it. eig. het
heilige veld; de begraafplaats, het kerkhof; —
camp volant, n. fr. (spr. kan ' woltilts) een
vliegend leger, eene kleine legerafdeeling, die
glen vijand nu hier dan daar moet bestoken; —
eamparius, m. nw. lat. veldwachter; —
campeerpaal, m. MIL, een standpaal; —
campeeren, gelegerd zijn, légeren, te veld
liggen, bet kamp betrekken; — eampemént,
n. (fr. spr. kanp'mdn) de légering, de stelling
van een leger; het oefeningskamp; — Campestriseh, adj. lat. (campéster) tot het veld
behoorende ; , effen, vlak ; in 't veld groeiend.
Camwood, n. eng. (spr. kémwoed; waarsch.
afgekort van Campeachy-wood, campêche -hout)
t'ene soort van roodhout van eenen boom (Baphia
nitida) aan de kust van Sierra-Leona, dat In
de weverij en ook tot messenhechten gebruikt
wordt._

,Cana, f. ital. (van 't lat. canna, z. aid.)
eene lengtemaat in Marocco, ongeveer = 2 meters, in Spanje = 1,., meters.
Calla, f. sp. (spr. kánja) riet, suikerriet ;
-- zekere geestrijke drank, voorloop van rum
(uit suikerriet).

Canada of c a n h o d o,. m. port. oliemaat,
ongeveer = 1,4 liter.

Canadaris,- pl. rood en zwart gestreepte
O. indische stoffen uit boomvol en zijde.
Canádor of canhádor, m. port. wijnmaat, ongeveer = O,. • liter.
3 1 e, - n. fr. (spr. kan~U' ; d. L eig.
. (hondenvolk, hondenpak, It. canaglia, van 't lat.
Canis, hond ;. bij oude fransche schrijvers vindt
men. nog chiennaille) gemeen volk, volksheffe,
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gepeupel, janhagel, straatvolk, het grauw, jan
rap en zijn maat ; ook een slecht, licht vrouwspersoon ; en canaille (spr. ah —, gemeen,
laag, als het gepeupel doende ; — eneanailleeren (zich), (fr. s'encanailler, zich met
verachtelijke menschen gemeenzaam maken ; —
canaillarchle, f. fr.-gr,, de regeering van
het gemeen, van het klompenvolkje ; — canailleriën, t. pl. slechte, gemeene, laaghartige
streken ; — canailleus, adj. schelmachtig,
nietswaardig.
canal, fr. (lat. canális, van canna, buis) z.
kanaal ; — canális lacrymális, de traanbuis;.
— canaliculi, m. pl. kleine gootjes, groeven;
— eanalieten, m. pl. nw.lat. z. v. a. t u--

bulieten (z. aid.)
Canapé, f. (fr._ ' canapé, m., mid. lat. ca-napeum, canopeum, lat. canopeum, van 't gr.
konopë on, een bed met gordijnen ter afwering
van de muggen, van konops, mug) een lange
leuningzetel, dienende tot stoel en rustbed, eenti
rustbank, een ruststoel, rustbed, kussenbank,
slaapstoel.

Canard, m. fr. de eend;. — fig. valsche
(couranten)bericht; — canardier, m. (spr.
—djé) eendenjager ; — eanardière, f. (spr.
—djèr') geweer voor eenden; hut om eenden,
te schieten.

Canárie—boom, m. (nw. lat. canarium)
een olie -. en harsachtige boom op de Molukscheeilanden, uit welks nootvormige vruchten meninz. een zeer smakelijk amandelbrood bereidt,
dat in O. Idië b a n g e a heet ; — caná riesek,.
m. een zeer zoete wijn van de C a n a r i s c h e
eilanden ; — eanáxie- Suiker, de fijnste en.
beste soort van suiker; — canárie—Vogel,.
m. (it. canarino, sp. canario, fr. canari) een
bekende kleine, gele zangvogel, van het vinken
afkomstig van de Canarische eilanden,-geslacht,
alwaar hij t'huis behoort; het canariezaad
komt van het Canarie —gras (Phalaris canariénsis), en is waarschijnlijk met de vogeltjes
naar Europa gebracht; — canario, ital. Muz,
eenvoudige danswijs in 3 of g maat.
Canasse, f. fr., thee-, suiker- of tabakskist.
Canáster of k n a s t e r, m. korttabak, de
beste soort van rooktabak (zoo geheeten naar
het sp. candstro, candcso, canasta, fr. canástre,
candsse, de korf of mand van gespleten riet,
waarin hij verzonden wordt, v. 't lat. canistrum,,
gr. kánastron, en dit v. 't lat. -gr. canna, riet) ;
ook het zakvormig, uit dierenhuiden vervaargoed ter inpakking van koopwaren in -dige
Indië; ook wel de tonnekist, waarin de thee
uit China wordt aangevoerd.
Cancámum, n. lat.-gr. eene oostersche.
boomhars; ook Ben e . gomhars uit Brazilië.
Cancén, m. fr. een zeer wulpsche dans,
sedert eenige jaren in Frankrijk bij de laagste
klasse der maatschappij, inz. op gemaskerde
hals, ingevoerd, doch.- nu verboden;- ook geraas,
opschudding, leven; inz. praatjes van, de menschen, achterklap, oude -wijvengeklets (van het
lat. quamquam, alhoewel, ofschoon ; de geleerdo:
,

,
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Ramus 11.1. stelde voor om dit lat. woord, waarin
men in de 15de eeuw de qu als k deed hooren, voortaan als kwamkwam uit te spreken,
hetgeen veel gehaspel, ja ernstige oneenigheden
ten gevolge had, waardoor dit woord thans zoo
veel beteekent als : veel geschreeuw en weinig
wol, veel leven om niets) ; — eaneaneur,
m., eaneaneuse, f. hij of zij die den cancan danst; — c&Caneeref, den cancan dan
ook : kwaadspreken, kletsen, klappeten. -sen;
canc4lli, lat. of oaneéllen, m. pl., hekken, traliehorden op kantoren, bureaux, enz. ;
Muz, de smalle laatjes of kanalen, door welke
de wind naar de orgelpijpen geleid wordt ; —
eancellarius, m., kanselier (z. ald. ),
zegelbewaarder ; — eaneellariaat, n. de
kanselierswaardigheid; het werkvertrek der kan
; — eaneelleeren (lat. cancelláre) in-selarij
hek- of traliewerk besluiten; traliesgewijze doorschrappen, uitstrijken; — eaneellátie (spr.
t=ts), f. de insluiting binnen hek- of traliewerk ; Jur. het teeken in de gedaante van eene
tralie (x), waarmede men een geschrift of eenen
zin, eenen wissel, enz. ten teeken van ongel
doorschrapt ; ook de gerechtelijke ver -dighe
een stuk; — cancel–ventie--nietgva
len, pl. Muz. de kleppen voor de cancellen
of windlaatjes der orgels.
cuncer, m. lat. Astron. de kreeft, het Ode
teeken van den dierenriem, waarin zich de zon
bevindt, als voor de bewoners van de N. gewesten der aarde de zomer aanvangt ; Med. kanker, kankergezwel; circulus cancri, de kreeftskeerkring, z. t r o p i cu s; — caneerátie (spr.
t=ts), f. nw. lat. het ontstaan van een kan
— eaneeroma, D. lat., een kan--kergzwl;
kergezwel; — eaneriniseh, adj. nw. lat.,
achterwaarts, rugwaarts, kreeftsgewijs; c a n c r i
verzen, z. kreeftdichten; —Can--nische
crieten, pl. versteende zeekreeften ; — Cancreus, adj. kreeftaardig ; kankerachtig ; —
eanerologie, f. beschrijving der kreeften.
Canción, f. sp. (spr. —oon = lat. cantio, fr.
chanson) een gezang, lied ; inz. een eigenaardige
lyrische vorm van rijmverzen, meest uit 12 troclucische verzen bestaande ; — cancionéro,
mn. sp. en caneionelro, m. port. een liederboek, liederverzameling, inz. uit de i6de eeuw.
eanereus, eanerinisch, z. ond. cancer.
Cand., afk. van candidatus, candidaat, z.
ond. candeur.
candeeren, fr. (candir, van 't mid. lat. candire, wit maken, v. 't lat. candere, candescëre,
blinkend wit worden, dus - oorspr. door indoopen in gesmolten suiker blinkend wit maken)
suikeren, oversuikeren ; ook : suiker in kristallen laten aanschieten; — candeering of candisátie (spr. —za- tsie), f. oversuikering, kristal
suiker; z. k and ij.
-liserngd
Candeláber, m. lat. (candelabrum., n., van
candela; kaars) een grootti; doorgaans veelarmige
kandelaar of luchter, kroonluchter ; Arch. eene
zeer hooge vaas; --, eandelarxus, m. de
kaarsendrager.
-
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Candeur, f. fr. (= lat. candor, eig. witheld) de openhartigheid, redelijkheid, oprecht held ongeveinsdheid, braafheid; — con candere,
Ital. Muz. met zuiverheid, oprechtheid, eenvoudighéid; — candide, adj. (van 't lat. candidus,
a, urn, eig. blinkend wit ; rein, vlekkeloos) oprecht, openhartig, ongeveinsd; — tiendi, z.
c a n d o en k a d ij ;— candio, candida, candiamente, stal. Muz. naïef, onschuldig, eenvoudig
(voor te dragen); — candidaat, m. lat. (candidtus, eig. in 't wit gekleed, dewijl zij, die in
't. oude Rome naar een ambt dongen, in 't wit
gekleed waren) wie naar eenen post, een ambt
dingt of staat, een ambtzoeker, ambtbeooger,
postbejager; in nauwere beteekenis : wie zijn
examen afgelegd heeft en bevoegd is naar eene
aanstelling te dingen ; candidátus reveréndi ministerii, z. ond. m i n i s t e r i u m;— candidatuur, f. nw. lat. het staan of dingen naar,
het beoogen van een ambt.
Candisatie, zie onder candeeren;eanditor, z. c o n d i t o r.
Candle-coal, f, eng. (spr. kéndelkool ; van
't eng. candle = lat. candela, kaars, licht) eene
goede soort van steenkool, die in groote hoeveelheid alleen voorkomt in Lancashire (spr.
lénk'sjier) in Engeland, en te Kilkenny in Ierland, kaarskool, zoo geheeten, omdat zij met eene
lange witte, schitterende vlam brandt ; zij kan
zeer fraai gepolijst en op de draaibank verwerkt worden, zoodat men er velerlei weeldevoorwerpen van maakt.
Cando of eandi, m. lengtemaat in Indië,
inz. te Goa = 13,5 meter.
Candorix, m. eene rekenmunt in China,
het van een mas, verdeeld in 10 kasjes of
li, 100 chore en 1000 soe, = 4 centen.
Candy, een gewicht en eene inhoudsmaat
in O.Indië, als gewicht te Bombay = 553,984
kilo, als graanmaat = 880,967 liter; als gewicht te Madras = 226,772 kilo ; als graanmaat
281,873 liter; te Pondichery = 531,963 kilo.
Canecou of eanezou, m. fr. (spr. Cd-n'
sóé, ontstaan uit het Z.fransch camisou, camisoun, een klein hemd; vgl. c a m i s i a en k am i z o o 1) eene soort van vrouwenvest, licht en
zonder mouwen, ronde s p e n c e r.
Canefas, z. c a n e v a s.
Canepin, m. fr. (spr. ka-n'pèn; oorspr.
boombast, lindebast, v. 't mid. lat. canepinus, it.
canapino, hennepen, van cdnapa = lat. cannel bis,
hennep) de opperhuid van lams- en geitevellen, waarvan men vrouwenhandschoenen maakt,
dun en zacht schape- of geiteleder.
Canesceeren, lat. (canescére) witgrijs worden ; — Caneseént, adj. (lat. canéscens), witachtig grijs.
Canevás, n. (fr. spr. ka-n'wá ; mid. lat. canevasium, canevacium, hennepen stof, van 't lat.
cannabis, hennep), of Canefás, een linnen of
katoenen weefsel met opliggende strepen ; geruit doek, ongebleekt, netvormig - geweven lijn
vierkante vakjes, inz. voor naaldta--wadmet
pijtwerk (stramien); , ook lg. eene schets; eer;
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Cant, n. eng. i ° brabbeltaal, koeterwaalseb,
ate ontwerp van een werk, teekening, enz.
argot (z. ald.); 2 ° huichelarij, gepaard met zal
Canezou, m. fr., z. c a n e c o u.
woorden en gemaakte eèrbaarheid, die-vend
Cange, n. ind. het water van gekookte
aan zekere klassen der maatschapp ij in Engerijst als drank.
land eigen is.
Canhador, z. c a n a d o r.
cantábel, adj. lat. cantabile, (van cantáre,
Canhodo, z. canada.
canizingen) zingbaar, wat zich laat zingen.
Caniculaire
periode, f. (v. lat.
ca,
ul de hondsster, v. canis, hond) hondssterCantaliet, n. en m. een geelachtig groene
kwartssteen (van het gebergte Cantal in het
periode, een tijdkring van 1460 jaar in de oud
Z.00sten van Frankrijk).
tijdrekening.
-egyptisch
Canis, m. lat. de hond; -- cave canem!
Cantaloep, f. (fr. cantaloupe, spr. --loep',
wacht u voor den hond ! — canines, a, um, it. cantalupo, naar 't kasteel Cantalupo in de
hondsch, den hond eigen, enz.; — dentes ca- mark van Ancona benoemd, werwaarts hij het
nini., hondstanden; — canina littera, de honds- eerst uit Armenië werd gebracht) een meloen
met uitstekende zijden en knobbels, de knobletter, de R.
Canna, f. it., en cane, f. fr. (van 't lat. bel- of wratmoloen.
canna) de rotting, rietstok; de ital. el (ongeCantar, turkscb : centenaar, in Griekenveer 2 meter); — cannelas, m. fr. (spr. kan' lá) land en geheel de Levant in gebruik, omtrent
50 kilo ; — cántara, f. sp. (v. 't lat. canoversuikerde kaneel, kaneelstokjes; — eanneleeren, fr. (canneler, van cannelle, goot, groef, thárus, z. ald.) eene vochtmaat van 5, 6 of 10,
it. cannella, verklw. van 't lat. canna, riet) groe- maar in Galicië van 131 maten ; — eántaro,
m. in Spanje eene inhoudsmaat = 369 liter;
ven, ribben, met groefjes of gootvormige uit
ook een centenaarsgewicht en wel in Napels
voorzien ; — canneleermaehine,-holinge
f. een werktuig der buksenmakers, om den loop = 89,1038, te Aleppo = 229,7, te Tripoli
van het geweer te groeven ; — eanneluren, 50,7908, te Tunis =19,6133, te Cairo = 43,1032
f. pl. de gootsgewijze groefjes op zuilen, pilas- kilo; — te Palermo doet de zware - c a n t a r o
ters, enz.; — cannetille, f. fr. (spr. kann'tiéij') 87,3308, de kleine 76,3934 kilo; — ' Cantadoorgaans cantille, pl. cantilles, gedraaid réllo, m., d. I. kleine eántaro, een sardigoud- of zilverdraad, 't zij echt of valsch, tot nisch gewicht, ongeveer = 40 kilo.
Cantate, f. 1) (it. en mid. lat. cantáta, -v.
borduurwerk, epauletten, en dgl.
't lat. cantáre, zingen) een zanggedicht, een op
Cannabis, f. lat. de hennep.
Cannibaal, m. (sp. Canibal, ontstaan uit muziek gebracht dichtstuk, bestaande uit aria's,
Caribal = Caribe, een Karaïbe, eig. - = dapper) recitatieven, koren en koralen, inz. tot kerkge
eig. bewoner der kleine Antillen of Caraïbische bruik bestemd ; ir) de naam van den vierden
eilanden, Karibe, menscheneter ; vandaar oneig. zondag na Paschen, naar de lat. aanvangswoorwild, wreedaardig mensch; — eannibálisch, den der mis op dien dag, Ps. 98: cantate Doadj. wild, wreed; — cannibalfsme, n. barb. mino, etc., zingt den Heer, enz.; — eantalat. het gebruik van menschen te eten ; onmen- tIUa (spr. tiélja) of eantatína, f. it. een
schelijkheid ; Pol de stelselmatige wreedheid in klein zanggedicht, eene kleine tantate ; — can't bestuur van eenen staat.
tatorium, n. nw. lat. een kath. kerkboek,
cannüla, lat. (verkiw. van canna) of can– waaruit de c a n t o r of voorzanger het responnub, fr., ka n u u 1, f. een buisje, pijpje; Chir.
sorium afzingt; — cantatore, m., eantawondpijpje, -buisje van meer of minder lengte, trice, f. it. (spr. —tri-tsjé) de zanger, de zanvan verschillenden diameter, al of niet buig- geres; — eántica, f. ital. (door de Italianen
baar, recht of krom, aan beide zijden open, dikwijls in plaats van canto gebruikt) een
van ijzer, lood, zilver, gom-elastiek, enz., die- zang, inz. afdeeling van een grooter episch genende tot inspuitingen of tot het openhouden dicht, zooals in Dante's Goddelijke Comedie ; -van diepe wonden ; inzonderheid de metalen canticum, n. lat. een zangstuk, lied, pl. cant tca ;
pijp van den t r o kart (z. aid.), welke het — canticurn canticorurn, eig. het lied der liestilet omgeeft ; — cannüla pulmónis, Anat. de deren, het Hooglied van Salomo; — canterelluchtpijp.
ldndo, ital. Muz. zachtjes zingend, neuriënd;
Cano, z. c a n o t; — canon, canons, Canterino, m. ital. zingende toonkunstenaar;
canones, eanonieus, enz., z. kanon, enz.;
— eantilène, f. (lat. en it. cantilêna) een
canÓpus, z. k a n o p u s.
liedje, deuntje; de zangwijs; ook de boven
— canto, m. it. (van lat. cantus, v. canére,-stem;
candor of oanoriseh, adj. lat. (canorus, a, um) helder klinkend, welluidend, zan- zingen) het gezang, ook een lied ; de discant;
gerig ; — Cánor, m. lat. Med. de metallieke -- canto fermo, it., of lat. cantus firrmus, de
toon in de borst, met de hoorbuis waar te bedaarde, stemmige zangwijze der Italianen, die
nemen.
het recitatief nabijkomt, kerk- en koraalgezang;
Canot, m. fr. (spr. kanó) ook (eng.) Canoe — canto flgurdto (spr. u=oe), it., of nw. lat. can(spr. kennóé), (sp., port. en it. canóa, uit de taal tus fipurllis, een kunstig, sierlijk gezang, dat
der Karaïben : candoa) . een schuitje van boom- de tonen in veelvoudige afwisseling op enkele
schors, of van een uitgeholden boomstam, ge- lettergrepen heen en weer laat zweven, figulijk de Indianen gebruiken,, bootje, kano.
raal of gefigureerd gezang (zie , onder f1-
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g u u r); — cantor, m. lat. (v. canére, zingen)
een zanger, voorzanger, - zangmeester ; ook , de
dorpsschoolmeester, die te gelijk organist is ; —
cantóres ámant humóres, lat. sprw.: de zangers
drinken gaarne een teugje; - cantoreeren,
uw. lat. voorzingen, het voorzangersambt waar
; — eantoraat, n. de post en woning-nem
van een cantor.
Canter, m. eng. korte galop van paarden;
proefgalop bi wedrennen.

Canthariden, z. kanthar1den.
Cantharus, m. lat. (v. 't gr. kdntharos)
-groot drinkvat, kan, bokaal ; een waterbekken
in 't voorportaal der oude kerken ; ook het mis
waarin de wijn en het water voor het-kanetj,
misoffer den priester wordt aangeboden.
Canthitis, canthoplastiek, z. ka nth i t i s, enz.
Cantica, cantilene, z. ond. cantate;

-Cantillen, z. cannetille,ond. canna.
Cantine, f. fr. (it. cantina, samengetr. uit
canovettina, . verklw. v. canova, mid. lat. canava,
kelder, magazijn, of v. a. van lat. quintana,
plaats in het romeinsche kamp, waar men van
alles verkocht) de veldflesch; reiskelder; het
bier- of wijnhuis in vestingen, de marketentsterskraam; de tapperij in werk- en verbeterbuizen ; — cantinier (spr. —njé) of Cantineur, m. fr. cantine- houder, marketenter ; —
cantinière, f. fr: de marketentster.
canto, z. ond. cantate.

Canton, m. fr., k a n t on, n. (provenc. en
sp. canton, it. cantone, mid. lat. cantonus, hoek,
hoeksteen ; district, eene vergrooting van 't oudfr.
cant, it., sp. en mid. lat. canto, k a n t, boek,
dus eig. landhoek; van celtischen - oorsprong)
eene landstreek, een gebied van zekere uitgestrektheid, een kreits, oord, district ; zeker gedeelte eener stad; ook in Duitschland : een
ban- of werfkreits, werfplaats ; - cantonneeren (fr. cantonner), Mil. de troepen in ver
steden en dorpen ver -scheidnbljg
aldaar legeren, om te gemakkelijker-deln
hun onderhoud te vinden voor het openen van
Benen veldtocht of bij 't naderen van den winter; Arch. de hoeken, van een gebouw met zuilen, pilasters, hoeksteenen, enz. versieren ; -Cantonnemént, n. (fr. spr. —mdre), of cantonneering, f. de inlegering, verdeeling van
bet krijgsvolk in onderscheidene plaatsen; de
toestand, de plaats der dus gecantonneerde
troepen ; - eantonáade, f. de ruimte van het
schouwtooneel achter de coulissen.
Cant., ark. van cantor 1).
Cantor, 1) z. oud. cantate.
Cantor, 2) in Sardinië een gewicht ongeveer == es kilo.
cantus firmus, z. ond. cantate.
Can$óne, f. it. (canzóna, v. 't lat. cantio,
vgl. bet sp. cancion) een lied, gezang, ode van
bepaalden metrischen vorm, inz. bij ital. en sp.
dichters; — canzonette, f., it. . canzonétta,

een liedje.

Caoutchouc o; k a o e t s j o e k, Z.amerik.

CAPELLA

woord voor elastieke gom (gom - elastiek),
Bene veerkrachtige gom of bars, eig. eene bij
plantenstof, welke men uit het sap van-zonder
verschillende boomen van Z. Amerika en de Indiën trekt, en wel hoofdzakelijk uit de Hervea
gujanensis Aubl. of Jatraopha elastics, L. Deze
bij uitnemendheid veerkrachtige zelfstandigheid,
waarvan men zich vroeger vooral bediende om
potloodstrepen uit het papier te verdrijven en
om er chirurgische werktuigen van te maken,
heeft een nieuw belang gekregen en is het
voorwerp van een belangrijken handelstak geworden; tot den staat van vernis gebracht, heeft
men er weefsels waterdicht mede gemaakt; ver
heeft men ze weten te spinnen en te-volgens
vervormen in bretels, gordels, elastieke kus
-sen,z.

Cap, m. fr. (it. capo, sp. cabo, v. 't lat. caput,
hoofd, spits, top) een voorgebergte, k a a p ; —
Cap de Bonne Espérance, fr. (spr. —bonn' esperdns') de kaap de Goede Hoop; — Cap verd
(spr. —teèr), de Groene kaap.
Capa, z. c ap pa.
capable, fr., of capábel (v. 't mid. lat.
capabilis, v. 't lat. capëre, vatten) vatbaar, bekwaam, in staat tot iets, geschikt ; — cápax,
adj. lat. omvattend, ruim ; — capax ingenium, z.
in ge n i u m;— capaciteit, f. (lat. capacatas)
eig. de maat van hetgene een hol lichaam kan
bevatten, de ruimte, de inhoudsgrootte ; het ladingsvermogen of de last van schepen ; oneig.
de vatbaarheid, geschiktheid, bekwaamheid;
-- capaciteiten, p1. bekwame menschen ;
- warmte-capaciteit of specifieke
w a r m t e, bet vermogen der stoffen om warmte
op te nemen, de verhouding der hoeveelheden
warmtestof in lichamen van gelijk gewicht en
gelijke temperatuur, met water als eenheid ver
-gelkn.
Capade, m. een zwarte gesnedene bij de
Indiërs, ontmande slaaf ; f. ook vigogner wol.
Caparra, L ital. handgeld als onderpand
van eene overeenkomst ; vgl. a r r b a.
Cape, eng. (spr. keep) kaap, vgl. cap.
Capeadór (p1. capeadores), m. sp.
diegenen, welke bij een stierengevecht zich met
een mantel of poncho tegenover den stier stellen , dien aanhitsen en door vlugge wendingen
hem ontwijken (ook eb ulo).
Capelá►n, m. sp. (fr. tapelan, caplan, wellicht verwant met kabeljauw) de kaplaan,
een klein schelvischvormig vischje in de Middell. zee, ook aan de kusten van Newfoundland,
waar bet als aas tot het vangen van den kabeljauw dient.
Capeline, f. fr. (mid. lat. capellina, v. capellus, oudfr. tapel, nw.fr. chapeau, [z. aid.], hoed)
een stroohoed als bescherming tegen de zonnestralen, zonnehoed ; Chir. de zonnehoed of muts
van Hippokrates (een zeker verband).
Capel, eapelleeren, enz., zie kapel, -enz.
Capella, f. lat. (eig. eene kleine geit, ver• klw. v. kapra, geit) de geit Amaltbea, die Jupi,
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ter zoogde; Astron. de Geit, eene ster van de
eerste grootte in 't sterrenbeeld van den Wagenman, in 't arab. A l h a j Ok of A l h a j o t h.
Capetingen, m. pl. naam der koningen
van Frankrijk uit het 3de stamhuis, beginnende
met Hugo . Capet in 987, en in de mannelijke
linie eindigende 'met -Karel IV in 1328 ; —
capétiach schrift, Bene schriftsoort, die
voor diplomatische zaken in Frankrijk gebruikelijk was gedurende de twee eerste eeuwen
van het capetingigche huis.
Caphar, z. k a f f a r -- capi-aga, capigi, z. kapi-aga, enz.
capiendi jus, lat. Jur. het recht om uit een
testament iets te bekomen.
Capilla, f. sp. (spr. —ielja) kapel (vgl. k ap e 1); — C. de reyes, koningskapel.
capillair, lat. (capilláris, e, van capillus,
haar) tot het haar behoorende; haarachtig, haarfijn ; — capilláres tubi, m. pi., of capillaire
buizen, f. pl. haarbuisjes, buisjes van den
kleinst mogelijken diameter; — capillaire
vaten, haarvaten, vaten, die het midden houden tusschen de' slagaderen en aderen, geen bloed,
maar slechts eene witachtige vloeistof bevatten
en tot de voeding en afscheiding dienen; gezamenlijk maken zij het capillair-stelsel,
bet haarvaatstelsel uit; — capillariteit, f.
nw.lat. Phys. de natuur der haarbuisjes, de haar
vermogen dier buisjes om de-vormighed;t
vloeistoffen op te trekken, de haarbuiskracht,
de aantrekking op haarbuizen-afstand, of die

mid.lat. een aanzienlijk landgoed, hoofdgoed ; —
capitáno, m. it., z. v. a. c a p i t a i n; inz. ook
de rol van Benen grootspreker, zwetser op _het
ital. tooneel; — Cápoedan, cápudan, m.
turk., z. v. a. c a p i t a i n; — capoedan—
pasja, m. de opperadmiraal der turksche zeemacht.

van twee platen, welke - slechts de doorsnede

van Venus, wegens haar standbeeld op het ka-

van een haarbuisje van elkander verwijderd zijn;
•— capillaire stroop (fr. sirop de capillaire)
vrouwenhaarstroop, bereid uit het sap van het
vrouwenhaar (Capillus Venéris), een varenkruid; — capiUátie (spr. t=ts), f. (lat. capillat`ïo) Chir. haarbreuk, haarspleet, nauwelijks
merkbare splijting van de hersenpan ; — Capilleus, adj. (later lat. capillósus, a, um) harig, sterk behaard.
Capi otáde, f. fr. (sp. capirotada, lt. - capirota) een opstoofsel van reeds gekookt en fijn
gesneden vleesch, eene soort van ragout.
Capiróte, wilde kanarievogel op de Canarische eilanden.
Capistrum, n. lat. de halster of halfter,
een chirurgisch verband; Med. de kinnebakskramp ; =-- capistreeren (lat. capistráre),
halsteren, vastbinden; — eapistrátie (spr.
tie' tsie), f. nw.lat., z. v. a. phi m o sis.

pitool.

;

capita, z. caput.

eapitaal, capiteel, enz., z. kapitaal,
enz.; — capitaliter, adv. ter dood, met den dood,
b. v. capitalïter gestraft, met den dood
gestraft, ter dood gebracht.
Capitain, m. (fr. capitaine, it. capitdno,
mid.lat. capitanéus, van 't lat. caput, hoofd), z.
k a p i t e i n ; — capitaine d' armes, m. (spr. -d' arm' )
wapenkapitein, opziener van een tuighuis; — Capitanerie, f. fr. kapiteinschap ; -- capitána, f. it. en sp. het voornaamste - schip eener
vloot, het admiraalschip ; — capitanëa villa, t.

Capitátie

(apr. tie=tsie), f. lat. (capitatto,

V. caput,

hoofd) de hoofdschatting, de hoofdaanslag, de aanslag, waarnaar ieder huisvader of
elke huismoeder volgens het getal der personen in het gezin eene zekere belasting, hoofd
moet betalen ; bij de nieuwere belasting--geld,
stelsels komt dit hoofdgeld, eenigszins gewijzigd,
onder den naam van p e r s o n e e l voor.
capitdto, it. Kmt. aangekomen ; afgeleverd; —
capiteeren (ital. capitáre) aankomen.
Capitel, capitello, z. ond. k a p it a a 1.
capitis diminutio, z. ond. d i m i n u e e r e n.
Capito, m. lat. (v. caput, hoofd) een dikhoofd, dikkop ; een pannelikker, schuimlooper.
Capitolium of afgekort Capitool, k ap it o 01, n. lat. weleer de voorname burg of
sterkte en Jupiters tempel te Rome ; thans c a mp i d o g 1 i o, een prachtig raadhuis: ook in andere steden b. v. het huis der afgevaardigden
in Washington ; — cap it o 1 ï u m, wordt spottenderwijs ook gebruikt voor breinkas, hoofd:
— capitolinisch, adj. tot het kapitool behoorende of aldaar voorhanden ; — Capitolinus en Capitolína, bijnamen, de eerste
van Jupiter, wegens zijnen tempel, de tweede

Capitoul, m. fr. (spr. —toel) vroegere naam
van een rechter of schepen te Toulouse.
Capittel, n. (van het later en mid.lat. capitulum, verklw. van caput, hoofd; ital. capítolo, sp. capitulo, fr. chapitre) een hoofdstuk,
enz., z. verder op kapittel; — capituláris, m. (mid.lat capitularaus) een dom- of stichtsheer, canonicus, die het recht heeft een kapittel
bij te wonen ; — capituláriseh, adj. kapittelmatig; capitulariën, pi. (mid.lat. capitularfa) de wetten en verordeningen der frankische koningen ; ordonnantiën, kapittels- of
hoofdstuksgewijs opgesteld over burgerlijke en
kerkelijke zaken ; — capituleeren (mid.lat.
capitull re, eig. iets naar kapittels, hoofdstukken
of hoofdpunten indeelen), een verdrag aangaan,
een vergelijk treffen ; omtrent de overgave eener
plaats handelen, voorwaarden maken, aan een'
vergelijk werken, zich op verdrag overgeven;
ook: zich tot vrijwilligen langeren krijgsdienst
verplichten: — Capitulánt, m. die zitting en
stem heeft in een kapittel, kapittelbeer; die
wegens de overgave eener plaats onderhandelt,
krlgsonderhandelaar; ook : een soldaat, die zich
tot vrijwilligen lingeren krijgsdienst verplicht;
-- capitulátie (spr. tie =tsie), f. het vergelijk, verdrag, eene uit verscheidene punten bestaande overeenkomst tusschen de belegeraars
en de bezetting eener plaats, wegens hare overave, verdragsvoorwaarden, -onderhandelingen;
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In het geineene leven : verzoeningsmiddelen om
eene toenadering te weeg te brengen; ook:
contract, waardoor een soldaat zich vrijwillig
tot langeren krijgsdienst verplicht ; — keizerij k e capitulatie heeten in de geschiede
i s van Duitschland de voorwaarden, die de-n
keurvorsten aan hem, die tot keizer was gekozen, voorstelden, en die hij teekende, alvorens erkend te worden, bet kiesverdrag ; —
capitulatie–termijn, m. termijn eener dafling of overeenkomst.
Caplan, z. capelan.
Capo, m. ital. hoofd; — capo -bándo, hoofd
der bende, rooverhoofdman; — capo violino, eerste viool ; — capo d' opera, meesterstuk.
Capoe, of liever kapok, f. (maleisch
kapok, javaansch kapuk, zijdeachtige boomwol)
Bene soort van fijne boomwol, die niet gesponnen kan worden, van een struik uit O.Indië,
Siam en Java (Bombay pentandrum of Erio4endron anfractuosum).
Capón, m. fr. (v. 't lat. capo, kapoen) oude
scheldnaam, dien men den Joden gaf, een hui
een bedrieglijk speler; — Ca--chelar,inz.
ponneeren (fr. caponner, oorspr. eenen baan
kapoenen of snijden) valsch spelen, met het spel
bedriegen; — eaponuière, f. fr. Mil. de half
onderaardsche bedekte gang in de loopgraven
eener vesting; ook de schietkuil, de gegraven
diepte in de droge gracht eener vesting, uit
welke fuseliers bedekt vuren.
Caporál, m. fr. (van 't lat. caput, hoofd)
korporaal, z. aldaar ; le petit caporal (spr.
p'ti—) de kleine korporaal: de naam, waar
sedert den slag bi Lodi,-medFransch,
onder elkander Napoleon I aanduidden.
eapóres g a a n, gemeenzaam voor te gronde
gaan, verderven (van 't rabbijnsch hebr. kappó-

reth, zoeno ffer, verzoening, v. 't hebr. kaphar,
ontzondigen ; — dewijl op den Verzoendag menig Jood zijne zonden aan eenen niet-Jood wilde
opleggen met de woorden : »Wees gij mijne
kappdreth of mijn zoenoffer, d. J. sterf gij voor
mij tot mijne ontzondiging en verzoening met
God, zoo werd dit allengs tot een vloek en
van een algemeen gebruik) .
Capót, m. (fr. spr. kapó; v. 't mid.lat. capa,
een mantelachtig kleed) een regenmantel met
eene kap ter bedekking van het hoofd; — Capót, adj. fr. (it. cappotto), k a p ó t, in het kaartspel , b. v. in het piketten.: capot maken,
alle slagen halen; c a p o t zin, niet den trek
maken; — in de gemeenzame taal ook (z. ond.
caput) voor gebroken, aan stukken ; ook voor

,

,

beschaamd, verslagen, ontsteld; krachteloos;
dood ; — capote, f. een vrouwenregenmantel,
mantelkraag of overkleed ; een kapje ; een sol
ook een diep in het gezicht staande-datenjs;
dameshoed; — Capote anglaise (spr. —an-

glèz' ), z- condom; — capotteeren, nw.
lat. doodmaken, nederhouwen, onthoofden.
Capotáge, f. fr. (spr. —td-zj') Mar. de kunst
om den weg, den afstand te meten, dien een
.schip in zeker tijdsverloop op zee aflegt.

CAPTATIE

Capotásto, m. it. - (oorspr. de kam, van
capo, hoofd, en tastare, betasten) de kam "der
violen, enz.
Capote, z. ond. capot.
Capovilla, m. ital. burgemeester, hoofd
eener gemeente in Dalmatië.
Cappa of c a p a, f. mid.lat. een mantelachtig monnikskleed met wijde mouwen, vaak ook
met eene karpoets voorzien.
Caprajo, m. stal. geitenhoeder.
Caprice, f. (eig. m.) fr. (spr. kapr'iés; it.
capriccio, van 't lat. caper, de bok ; eig. de [wonderljke] bokkesprong) de eigenzinnigheid, gril,
luim, stijfhoofdigheid, hardnekkigheid ; rare inval; — Caprieiëus, adj. (fr. capricieux) eigenzinnig, grillig, vol luimen, stijfhoofdig, koppig;
— capriccio, it. (spr. kapri-tsjio) Muz. naar willekeur in de melodie ; — caprieCio, n. een luimig, willekeurig schinend kunstwerk, hetzij dicht -,
muziek -, schilderstuk, enz.; vgl. f a n t a z i e; —
a capriccio, Muz. naar believen, naar willekeur;
— capricciétto, it. (spr. kapri-tsjétto) eene kleine,
korte fantazie'; — capriccioso, ital. (spr. — tsjozo)
Muz. luimig.
Caprieórnus, m. lat. (v. caper, bok, en
cornu, hoorn) de steenbok ; Astron. het 10de
teeken van den dierenriem, waarin zich de zon
bevindt, als voor de bewoners der noordelijke
gewesten der aarde met den kortsten dag de
winter begint; circulus capricorni, de steenbokskeerkring; — caprificeeren, lat. (van capri=
ficus, de wilde vijgeboom) de wilde vggeboomen kunstmatig door galwespen bevruchten, de
rijpwording van de vrucht des tammen vijgebooms bevorderen door insecten, uitgebroeid in
die van den wilden vijgeboom (eene levantsche
kunstgreep); " Capriteltie (spr. t=ts), f. de
kunstmatige bevruchting van den wilden vigeboom door galwespen ; — eaprifolium, n.
nw.lat. (van caper, en fottum, blad) geitenblad,
kamperfoelie, hoe langer boe liever ; — Caprifoliaeéën, f. pl. kamperfoelieachtige planten ; — caprienzuur, n. (v. 't lat. caprinus,
tot geiten behoorende, v. capra, geit, naar zijn
reuk dus geheeten) een vluchtig vetzuur ; — Caprimulgus, m. lat. N. H. geitenmelker, nachtzwaluw; — caprióle, f. it. (caprióla, fr. cabriole) een bokkesprong, luchtsprong van een
danser of van een paard.
capsa, f. lat. kist, kast, doos, verklw. capsula,
f. kistje, doosje; Bot. het droge, doorgaans uit
vele deelen gevormde omkleedsel, dat de ' zaden
van zekere planten omvat, het hulsel, de zaad
vlies, de schil; — Capsulair, adj.-dos,het
nw.lat. wat overeenkomst heeft met zulk een
plantenhulsel of daartoe behoort, zaaddoosachtig; — Capsulltis of Capsitis, Med. ontsteking van het ooglensvlies ; — CapSICUm,
IL nw:lat. de spaansche of Cayenne -peper (zoo
geheeten, omdat zij in een hulsel begrepen is).
Captain, m. eng. (spr. képtin) kapitein ; vgl.

eapitain.

Captatie (spr. 1ie=tsie), f. lat. (captatio,

van capture, vangen) het zoeken, bejagen van
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Benig ding of oogmerk, inz. door sluw berekende
middelen ; captatio benevolentiae, lat. de bede
om een toegevend gehoor bij den aanvang eener
rede ; het verzoek om eene gunstige beoordeeling in het voorbericht van een boek, enz.; ook
het gunsibejag, stet zoete-broodjes-bakken; cap
tb verbórum, het vatten of vangen door woor•
den ; woordverstrikking ; — eaptatórisoh,

adj. (lat. captatorius, a, um) misleidend, berekend
om iemand te vangen, b. v. eene captatorische
bepaling in een testament, door welke men een
tegendienst van den bevoordeelde wil uitlokken.
Capteur, m. fr. (v. 't oudfr. capter, vangen, wegnemen, lat. capture) Mar. de wegnemer van een schip of eene lading, de vr(jbuiter, kaper.
Captio, f., pl. captiën, lat. (captio, van
capI re, vangen) Log. verkeerde, valsche sluitredenen, verstrikkingen ; — Captie (spr. t=ts),
f. (lat. captio) verstrikking, tegenstribbeling;
captie maken, tegenstribbelen, aanmerkingen maken, uitvluchten, geschil zoeken ; — Captiëus, adj. (lat. captiósus, a, um) sluw, ver
arglistig, voor allerlei uitlegging vat--strikend,
baar; -- captiositeit, f. nw.lat. de arglistigheid.

captiveeren, nw .lat. (captiváre, fr. capti't lat. captivus, a, um, gevangen) gevangen nemen, in hechtenis houden ; oneig. de gunst
winnen of verwerven, door kunst of list iemand
aan zich boeien; — Captivátie (spr. tie=tsie),
f. de gevangenneming, het vangen ; — Captiviteit, f lat. (captivrtas) de gevangenschap,
hechtenis.
Captuur, f. lat. (captüra, van cap re, vangen, vatten) de vangst, buit ; ook bet wegnemen van verboden waren ; het inhechtenis-nemen van eenen schuldenaar op last van zijnen
schuldeischer ; — Captus, m. lat. de vatbaar
verstandsbekwaamheid ; — ad captum,-heid,
naar de bevattingskracht, verstaanbaar; — ultra captum, boven de vatbaarheid, onverstaanbaar.
Capuce, capuchon (spr. sjói ), m.
fr. (it. cappuccio, sp. capucho, mid.lat. caputium
of capucium, ook capitium, van caps, tappa,
mantel, monnikskleed) eene kap, kraag- of mantelkap; k arpuits-, kapoets of karpoetsmuts; —
Capueiáten, m. pl. eene secte van Wiclefieten uit de iade eeuw, die voor het sacrament
het hoofd niet ontblootten en vandaar hunnen
naam kregen ; — capuc] j nep, m. pl. kap
monniken, die den streng -monike,fracs
ordesregel onder deze hebben en groote-sten
spitse kappen (capuchons) dragen ; hunne orde
werd in 155 door Mateo de Bosso ingesteld
ver, v.

—

en in 1535 door paus Paulus III bevestigd;

—

ook zekere soort van erwten ; -- capucin.áde, f. fr. eene capucijnerpreek, slechte belachljke, - redevoering, monnikengewauwel ; capucijnerstreek.

Capudan, z. c a p i t a i n e.
(genic. capitis, pl. capita) lat. het
hoofd ; spreek*. : cuput melanchölicum est di,aboli bálnëum, een droefgeestig hoofd Is des
caput, n.
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duivels bad ; capita jugata, pl. verbonden hoofden , twee koppen op munten, hetzij c. adversa,,
met naar elkander toegekeerde, of c. aversa,.
met van elkaar afgewende gezichten ; a capita
[usque] ad calcem, van 't hoofd tot de voeten,
m top tot teen; ex capite, uit bet hoofd, uit..
het geheugen ; Jur. ter oorzake van, wegens,.

b. v. ex tapte adulterzi, debiti, heriditi tis, enz.,.
ter oorzake van echtbreuk, schuld, erfenis, enz.;
ex quocunque capite, uit welken grond of oor
ook zij, om iedere reden; in cap'tta,,-zak't
naar de hoofden of naar 't getal der personen
gerekend; in tegenstelling met in stirpes (naar
de stammen of familiën gerekend, ten opzichte
van de verdeeling eener erfenis); per capita,
naar de hoofden of personen ; quot capita, tot
senses, zooveel hoofden, zooveel zinnen (d. i.
meeningen, gevoelens); caput mortuéu n, doodekop ; Chem. wat bij bet distllleeren op den bodem overblijft en waaruit geen vluchtige zelfstandigheid meer kan getrokken worden, z. v.
a. residuum (z. a.); voorheen ook ieder dood
overblijfsel ; vandaar c a p ó t, als adjectief, en
capotteeren, z. ond. cap o t.
Caque, f fr. (spr. kaak', oudn. kaggi, deensctk
en zw. kagge, eng. cag, keg, een vaatje, inz. tot.
inpakking van visco) een haringtonnetje; kruittonnetje; de talk- of ongelkuip; la caque sent
toejours le het-eng, (sprw.) de ton riekt altijd
naar de haring, d. i. de eerste indrukken worden nooit uitgewischt.
Caquet, m. fr. (spr. kakè) gesnap, gewauwel, gekakel ; -- eaqueteeren (fr. caqueter^
,

praten, snappen, babbelen, kakelen, snateren;,
eaqueteur, m. een snapper, babbelaar;.
— eaquetoire, t (spr. toár') de praatstoel..
Car, m. eng. (spr. kaar) kar, licht rijtuig.
Cara, ital. het vrouwelijk van c a r o (z. aid.),
ook van e a r u s; — cara mia, (ital.) mijn lieve.
Carabéan$es, ,m. p1. (sp. garbdnzo, pl. garbánzos, bask. garbanzua, eig. droog koren, van
garau, koren, en anzua, droog) sissers, sisser erwten, duitsche koffie, grauwe erwten, inz. in
Spanje, Portugal, enz. als spijs gebruikelijk.
Gasbas, m. fr. (sp. karabd') een gemeenzaam woord voor een groot en oud rijtuig, verbasterd van char Is bane (z. aid.); — markies van c a r a b a s, iemand, die door de blinde fortuin groote rijkdommen heeft verworven
en zich daarop veel laat voorstaan.
Carabinieri, pl. ital. in Italië, z. v. a.
gendarmes (z. ald.), vgl. karabijn, enz.
Caráae, sp., caraque, fr., of k a r á k,.
kraak, z. het laatste woord.
—

,

Caracal, z. karakal.
caracho, interj . sp. (spr. kardtsjo) als uit--

roep : sapperloot, vervloekt!
Cáraco, m. eene soort van dames-spencer,
nu niet meer in de mode.
Caracole, f. fr. (van 't sp. caracol, schelpslak, waarscb. van iberischen oorsprong) de rond
snelle wetsding of zwenking van eenen-wendig,
ruiter, het omdraaien van een paard in heeleof halve kringen; -- caraeoleeren (fr. ca-
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racoler) het paard in vollen ren vlugge wen-

dingen doen maken.
Caraeóli, n. een metaalmengsel der amerikaansche wilden, halfgoud.
Caracten, pl., g v. a. karaktermaskers; — Careers, z. caraiten.
Caráfe, f. fr. (it: caràfa, sp. garrafa, van
't arab. gara fa, scheppen, opscheppen) karaf,
eene kleine flesch, tafelflesch, kristalflesch ; in
Napels eene vochtmaat voor wijn en olie =
barite = 0,7$7 liter; — Cara fe, f. ital.
(caraffina, verklw.) klein tafelfleschje, azijn- of
oliefleschje; — earaffón, m. een koelbak,
groot glazen koelvat, om de drinkglazen koel
te houden.
Carag of caradsch, z. charadsch.
Cara,gana, z. k a r a g a n a.
Caragheen, z. earragheen.
CarágOli, m. pl. It. (v. caragolo, sp. caracol, schelpslak; vgl. c a r a c o 1 e) kleine eetbare
schelpdieren in de Adriatische zee, welker weerschijnende schelpen in Venetië als damessieraad
dienen.
Caraleten, Careers, m. pl. eene secte
onder de Joden, vaak portugeesche Joden genaamd, in tegenstelling met de R a b b i niet e n ; zij houden zich stipt aan den tekst en
de letter der schriften en verwerpen de r a bb i n i s c h e uitleggingen, de kabbala en den
talmud.
earamba, interj. sp. uitroep van bezwering, van verwondering, enz.
Caraxnbóle, f. fr. de roode bal op het biljart ; het spel met éen rooden en twee witte
ballen ; -- Caram bolins, f. (gewoonlijk verkort: c a r o l i n e) de gele bal op het biljart;
ook een biljartspel, dat met 5 ballen gespeeld
wordt ; -- caramboleeren, meer dan éenen
bal met den bal, waarmede men speelt, raken;
fig. tegen iemand of iets stooten; — Carambolage (spr. laf -zj' ), het treffen van meer dan
eersen bal met den gespeelden.
Caramél, f. fr. (sp. caramelo, v. 't mid.lat.
cannamellis, cannamella, suikerriet, suiker, van
't lat. canna, riet, en met, gehit. meths, honig)
half gebrande en geharde suiker, bruine suiker
gerstesuiker; ook: bruine gelei uit rund--kandij,
en kalfsvleesch ; — caramelisetie (spr. —zaisie), f. de bewerking, die de suiker tot c a r am e 1 maakt.
Caranna, f. sp. soort van geurig hars in
Z. Amerika.
Caraque, z. kraak.
Caravélle, fr., of k a r v e e 1, f. (sp. caravela, carabela, verklw. v. caraba, groot vaartuig, van lat. -gr. carabus, zeekrab en boot, ook
arabisch karib, bark) een snelzeilend schip In
Spanje en Portugal ; een klein, tot de baringvangst dienend vaartuig in Frankrijk ; in Turkije een klein oorlogsschip.
Carbolzuur of phenylhydraat, n.
Chem. een uit teer afgescheiden, aan creosoot
verwante stof, die in zuiveren toestand een wit
kristallinisch poeder, anders echter eene bruine
-
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vloeistof vormt en inz. tot vernietiging van
smetstoffen gebezigd wordt ; — carbolgaas
of earbolmull, n. Chir. zekere verbandstof,
bestaande uit ongebleekt gewoon katoengaas met.
toevoeging van hars, paraffine en kristallinisch,
carbolzuur, gebruikt bij de antiseptische behandeling van wonden.
Carboon, n. (lat. carbo, de kool) koolstof;
-- carboleine, f. (van 't lat. carbo, de kool,
en oléurn, olie) eene nieuwe, door Weschniakov
te Petersburg uitgevonden verwarmingsstof voor
stoommachines, enz., bestaande in tot poeder gebracht bouts- of steenkool, welke, met eene of
andere olie vermengd, tot eene vaste massa sa
wordt ; — carbonáde, f. '(fr. car--mengdrukt
bonnade, verkeerdelijk c a r m e n á d e) op kolen
geroost vlèesch, aan dunne schijven gesneden;
--- Carbonáro, m. it (eig. kolenbrander) pl.
Carbonári, een uitgebreid geheim politiek
genootschap, tegenover dat der c a 1 d e r a r i
staande, inz. van 1810-1820 in het koninkrijk
Napels, welks bedoeling was, alle stal. staten
in éen bondgenootschap als vrijstaat te vereenigen; de Carbonari hebben, evenals de Vr(jmetselaars, symbolische teekenen, doch overigens
niets met deze gemeen ; ook eene eigen manier
van het bostonspel te spelen ; — Carbonári,,
m. een wijde en lange mansmantel zonder mouwen ; — earbonarlsme, n. de gevoelens en
grondstellingen der Carbonari, dikwijls voor jac o b i n i s m e gebruikt, omdat men den Carbonari dezelfde oogmerken toeschreef als den voor
ij n e n in Frankrik ;— Car--maligenJcob
bonáten, n. pl. Chem. koolzure of koolstofzure zouten, zouten, gevormd door koolstofzuur
en eene basis; -- earbonétti, m. pl. it. (eig.
kleine kolen) eene soort van zwartachtige koralen te Livorno ; — earboneum of car-boniCUm, n. nw.lat. de koolstof, eene grondstof, nu eens zuiver, gelijk in het diamant, dan
weder met andere stoffen vereenigd ; — Car-bonicus, adj. nw.lat. koolzuurhoudend, kooluur ; — carbonisch of carboneus, adj.
koolachtig, koolstof lg; — carboniseeren
(spr. s=z) of earboneseeeren, verkolen,
tot kool brengen ; — earbonisátie (spr.
—za -tsie), f. de verkoling.
Carbónkel of karbonkel, m. (v. 't lat.
carbunculus, kleine kool) een robijn van zeer
schoone donkerroode, sterk schitterende kleur;
N. H. eene soort van kolibrie ; Med. eene kwaad
ontstoken zweer, de negenoog ; — Car--ardige,
bunculatie, f. (spr. t=ts) brand In de knoppen der planten.
Careán, m. fr. (v. 't mid lat. carcanutn, telt. amor. kerchen, kelchen, halsband) het halsijzer
voor misdadigers, de kaak ; — carcan of car—.
caret, m. vroeger eene soort van vrouwenhalssieraad, halsketen met diamanten.
Careásse, L fr. (it. carcasse, v. 't lat. taro,
vleesch, en capsa, kist, doos, enz., omdat het
als de doos of koffer van 't lichaam is) de ontvleesde, maar nog samenhangende beenderen
van een dood dier, het geraamte van een dier-
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lijk lichaam ; ook de romp van een schip, van
een hoen; — met zijde omwonden koperdraad,
'karkas ; zekere vrouwelijke hoofdtooi ; eene
langwerpige bom vol handgranaten, een brandkogel; oneig. een zeer mager mensch, fam. vel
en beenen.
Careavéllo, m. een zoete witte port. wijn,
naar 't gelijkn. dorp in de prov. Estremadura
benoemd.
Careel-lamp, f. lamp, waarin de olie
door een uurwerk opgepompt wordt (naar den
•uitvinder Carcel te Parijs, 1800).
Career, m. lat. (vandaar ons k e r k e r) eene
gevangenis ; — caxeere duro, m. it. (spr.
kártsjere doers, woordelijk : harde kerker) liet
stelsel van strenge opsluiting in de oostenrjk-sche kerkers, gepaard met afzondering, boeien
en slecht voedsel, dat vaak den dood ten gevolge heeft ; — carcerarius, m. de gevangenbewaarder, kerkermeester, cipier; — careeraticum, n. nw.lat. bet geld voor sluiten
en ontsluiten ; — carcereeren, ankerkeren,
-gevangen zetten ; — eareerátie (spr. t=ts), f.
dde inkerkering.
Carcharias, z. k a r c h a r i a s.
Carehëra, f. ital. (spr. —kee -ra) lederen gordel der Corsicanen voor de patronen.
Careiniet, z. k a r c i n i e t.
Carciofo, m. ital. (spr. kartsji—) artisjok
(z. • aid.)
Cardiaca, cardialgie, z. kar—.
cardlinaal, kardinaal, lat. (cardinális,
—e, van canto, de duim of har, waar eene deur
op draait, spits, hoofdpunt) als adject.: het voor
eerste in zijne soort, b. v. h e t c a r--namste,
d i n ale p u n t, bet hoofdpunt, het gewichtigste
bij eene zaak; de c a r d i n a 1 e deugden, de
hoofddeugden (de 4 heidensche, volgens Cicero:
wijsheid, gematigdheid, gerechtigheid en sterkte;
de 3 christelijke : geloof, hoop en liefde) ; c a rd i n a l e getallen, de hoofd- of grondgetallen ;
C a r d i n a l e winden, de hoofdwinden, n.l'. de
noorden-, oosten-, zuiden- en westenwind; — als
subst.: 1) hoofdpriester, een titel der voornaam
geestelijken na den paus in de R. katte. kerk,-ste
een der 70 geestelijke vorsten, die stem in 't
conclave hebben bij de verkiezing van een paus
en uit welker midden de nieuwe paus wordt
gekozen; 2) een drank uit witten wijn, oranjeappelen en suiker ; 3) eene appelsoort, z. ca lv i i l e; 4) kardinaalvogel, een schoone vogel
met uiterst welluidend gezang van het geslacht
der kernbijters; 5) een soort schelpdier (Conus
cardinalis); — cardinal camerléngo, it. kardinaalkamerling of schatmeester, die de pauselijke inkomsten beheert of in de apostolische kamer
voorzit ; carding les nomináti, pl. tot de pauseHike waardigheid voorgedragen kardinalen; cardináles papabiles, pl. nw.lat. tot paus verkies
kardinalen ; — Cardinalaat, n. de kar-bare
; — cardinaal—bloem,-dinalswrghe
1. de purperbloem, een prachtig, veel jaren 'durend gewas met eene donker vuurroode bloem
(Lobelia cardinalis); — cardinaalshoed, de
-
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roode, scharlaken hoed of purperhoed der kardinalen, het teeken der kardinaalswaardigheid.
Cardobenedictenkruid of b e n e d i ct e n k rui d (uit het lat. carduus benedictus, d. I.
de gezegende distet, Centaurea benedicta, L) het
kruid van de gezegende distel in Z. Europa, dat'
zeer bitter is en eene oplossende kracht heeft,
met samengestelde, pljpsgewize, saffraankleurige bloemen is bezet, terwijl de bloemkelk met
de nabijgelegen bladeren door een spinneweb big weefsel vereenigd is; — cardóne, f. (it.
cardone, fr. cardon, spr. cardo, eig. groote dis
een sp. gewas, eene tuinvrucht, naar de-tel)
artisjok gelijkende.
Cardoleum, n. barb. -lat. (v. [ana]cardiurz
en oléum) olieachtig bestanddeel van de olifantsluizen (z. a n a c a r d i e - boom), waaraan
deze haar blaartrekkende eigenschappen te danken hebben.
Carême, m. fr. of mid.lat. caréna, f. (van
't lat. quadragesima, d. i. veertigdaagsche vasten, it. quarésima; sp. gtzaresma, provenc. caresma, midlat. carisma) de vastentijd, vasten
(van Asehwoendag tot Paschen) .
eareeren (lat. cares-c) gebrek lijden, niets
krijgen, vasten, buikstraf lijden ; — Carona,
f. op de saksische openbare scholen de onthouding van het middagmaal als straf voor een
leerling; — caréntie (spr. t=ts), f. de ontbering, bet strafasten ; — carentie—jaar, n.
ontberingsjaar, waarin aan een provenier of ambtenaar zijn inkomen onthouden wordt; — caret,
het ontbreekt, mangelt ; het teeleen, waardoor
iets ontbrekends wordt aangeduid.
caresseeren, fr. (caresser; it. carezzare,
dat een lat. - caritiare doet onderstellen, v. carus, lief) liefkoozen, streelen, troetelen, minnekoozen, vielen; — caressáant, adj. liefkoozend, vleiend, streelend, enz. — earésáe, f.
(mid.lat. caritia) de liefkoozing, vleierij ; het
gevlei, gestreel, gekoos.
caret, z. ond. e a r e e r e n, en het volgende.
Carétte of carétschildpad, f. (fr. caret, nw.lat. caretta) eene soort van zeeschildpad, van welker schaal men kammen, enz. maakt,
en naar welke het fijnste en schoonste schildpad den naam van c ar é t of car é t t e draagt
;

(Chelonica imbricata).

Carex, f. Bot. rietgras.
Cargo, m., ook carga, f. sp., of cargaison, f. fr. (spr. kargèzoii, v. 't sp. cargdr = fr.
charger, it. caricare, carcare, beladen, op- of
inladen ; mid.lat. carriciire, van 't lat. carrus,
wagen) de scheepslading, vracht, de verkoopgoederen ; ook de lijst daarvan, de factuur der
lading; — carga, L in Spanje eene wijnmaat,
= 51,5 tot 63 liters; eene korenmaat aldaar en
in de Levant, bijna = 273 liters; — Carga—
of cargo—gewicht, n. de last, dien men
op eenen ezel, een muildier of paard kan pakken ; in Spanje een last van ongeveer 150 kilo;
— cargadoor, ook cargo, m. spaansch, een
scheepsbevrachter, scheepsmakelaar, een opziener over de koopwaren, koopman op een koop-
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vaardijschip, die den verkoop der geladen goederen op de plaats hunner bestemming bezorgt
en den eigenaars rekening daarvan moet afleg
Gaan twee zulke opzieners met het schip-gen.
mede, zoo heet de eerste s up e r - e a r g o, opperkoopman, en de tweede onder -cargo,
onderkoopman.
Cariben, z. K a r a ï b e n.
Cariatiden, z. karyatiden.
Carica, f. ital. (d. I. last,- fr. charge) voormaMg groot gewicht ; ook inhoudsmaat op eenige
plaatsen in Italië (te Venetië 4 centenaars =
1.0, 492 kilo ; te Milaan maat voor haver =16(,5
liter, enz.)
cartca, f., p1. caricae, lat. (sell. ficus, vgg) oor
vijgen (uit het landschap C aria-spr.caihe
in Klein-Azië) in 't algemeen- gedroogde vijgen;
— carieoiden, pl. lat.-gr. vijgesteenen, vijgvormige versteeningen.
Carieatuur, f. dikwijls, maar minder goed,
carricatuur (ital. caricatura, v. caricare, beladen, overladen, overdrijven, fr. charger; vgl.
e a r g o) in de beeldende en fraaie kunsten : overlading en overdrijving det voorstelling, doorgaans
met oogmerk om den lach - op te wekken, een
overdrijvingsbeeld, -prent, -karakter, eene soort
van aanschouwlijke satyre, die met grove treken in schrille kleuren afbeeldsels vertoont, welker gelijkenis met de origineelen terstond erkend wordt ; — Caricaturist, m. een ver
zulke caricáturen, spotprentma--vardigen
ker ; — earikeeren, overladen, overdrijven;
— eárico, m. it. het ladingsgewicht, naar hetwelk in Italië de lastdieren beladen worden ; In
Venetië vroeger een handelsgewicht, z. e an i c a
(ie art.); — carriceeren, Kmt. met wissels
zeer lastig vallen ; — caricatóre, m. bevrachter; in Italië ook iemand, die goederen ontlaadt
en bezorgt.
Cariës, f. lat. Med. de beeneter, waaronder
in een wijderen zin zoowel de beenzweer als
de beenversterving verstaan wordt; — Cariëus,
adj. (lat. cariusus, a, um) aangestoken (van beenderen).
Carillon of carrillon, n. fr. (spr. karitjón; mid.lat. carillonus, oorspr. uit vier klok
bestaande, als ware 't van een lat. woord-ken
quadril o, v. quatuor, vier) een klokkenspel ; een
daarvoor gezet muziekstuk; zeker pepwerk in
't orgel, dat klokjes nabootst; de klank van glazen bij het aanstooten.; — carillonneur, m.
klokkenspeler.
Carina, f. lat.scheepskiel, schip ; ook in de
bot. = kiel.
Carinthijn, n. en m. (van Carinthia, naar
welk land W e r n e r dit kiezelgeslacht benoemd
heeft) hoornblende, straalsteen.
Cariole, z. c a r r i o l e.
Carita, ital. liefde, teederheid; -- con carita,
met teederheid.
Caritas, f. lat., caritá, it. (van 't lat. carus,
lief) de liefde, inz. de christelijke liefde tot den
naaste ; een geliefd voorwerp der nieuwere kunst,
waarin zij als eene liefdevolle moeder, die kin-

deren verzorgt en liefkoost, wordt voorgesteld;

— caritatief, adj. nw.lat. milddadig, mensch=
lieverd.

Carl; enz., z. Karel, enz.; — Carlin,
m. It. (v. Carlo, Karel) eig. een Karelstuk: in het
voormalig koninkrijk Napels eene kleine zilvermunt =19 centen ; in Sardinië eene voormalige
goudmunt = 25 lire of 3 gl. 43 'centen; -=
Carlisten, m. pl. in Frankrijk: aanhangers
van den voorm. koning Karel X ; in Spanje:
aanhangers van Don Carlos; — Carlísme, n.
hunne politieke gevoelens ; — Carls d'or,
m. duitsch-fr., of enkele pistool, f. brunswijkscbe goudmunt van 5 thaler, ongeveer =
9 gulden.
Carmagnole, f. fr. (spr. karmanjóte) een
voor de vrijheid dwepend volkslied met dans
begeleid, tijdens de eerste fr. revolutie (zoo geheeten naar de C a r m a g n o 1 e n of Savoyaards
in Parijs, die hoofdzakelijk uit de stad C ar
m a g n o 1 a in Piemont komen).
Carmelieten, z. Karmelieten.
Carmen, n. lat. (sanskr. rasman, loflied, v.
cans, loven, prijzen ; vgl. c a m ce n e n) een gedicht, inz. gelegenheidsvers, b. v. bruilofts- of
lijkdicht ; pl. carmina, gedichten ; — carmen
seculáre, een eeuwzang ; jubelzang ; — Carménta of Carméntis, f. Myth. eene oud
voorspellende en genezende ' godin;-romeinsch
— carmentalia, m. pl. bet haar gewijde feest
in Januari.
Carmenade, misvorming v. c a r b o n a d e,
z. aid.
carminatief, adj. 'nw.lat. (van carmináre,
eig. kaarden, vervolgens zuiveren, v. 'carmen,
de kaarde, v. carére, . kaarden) Med. windbrekend, windverdrijvend ; — als subst. n., middel
tegen winden, windbrekend middel ; afgetrokken brandewijn.
Carmozijn, n. (it. carmesino, cremisino, fr.
cramoisi) hoogrood, z. k er m e s.
Carr, z. cairn.
Garnaal, adj. (later lat. carniilis, e; v. 't lat.
Caro, genit. carnis, vleesch) vleeschelijk, lijfelijk ;
— earnaliteit, f. (carnatitas) de vleeschelijk-°
held ; — carnage, f. fr. (spr. karnd-zj') een
bloedbad, eene slachting, een moorddadig gevecht ; — carnalist of Carnaliet, m. barb.
lat. een vleescheljk gezinde, iemand aan vleescheligke lusten overgeven ; — Carnãtie (spr. t=ts),
f. Piet. de voorstelling van bet menschenvleesch
door het coloriet, het vleeschschilderen; — Carneool of s a r d u s s t e e n, m. Min. een kostbaar halfdoorzichtig, vleeschkleurig of bloedrood
edelgesteente van het kiezelgeslacht (fr. cornaline).

Carnalliet, n. (naar deft mijnopzichter von
Carnall) een uit chloorkalium, chloormagnesium
en water bestaand mineraal in de zoutbedding
bij Strassfurt.
Carnauba-was of cerea-was, f. wasachtige massa op de bladeren van den braziliaanschen palmboom Corypha of Copernicia cerifera, die bij de kaarsenfabricatie gebruikt wordt.
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Carnet, n. fr. (spr. —nè; samengetr. uit het
roman. -lat. qualernettum, verklw. v. 't lat. quaternum, vgl. c a h i e r) het koopmansboek, koop
dat men bij zich voert tot het-mansreibok,
houden van aanteekeningen, tot dag- en schuldregister
Cárneval, n. (van het it. carnevale, d. I. eig.
vleesch, vaarwel ! ; volgens anderen v. lat. carnis levamen, - v. caro, vleesch, en levare, weg
vastenavond, de vroolijke wintertijd-nem)d
van Driekoningen (6 Jan.) tot de vasten (Aschwoensdag), inz. de 10 laatste dagen van die
tijdruimte met de daarbij behoorende vasten
maskeraden, grappen, enz., het-avondsreug,
schjtterendst gehouden te Rome ; -- Carnovalino, m. it. de na -carneval te Florence, die
slechts nog éen dag (Aschwoensdag) aan de vasten onttrekt.
n

Carnes, z. eorniebe.
carnifex, m. lat. (v. caro, genit. carnis,
vleesch, en factre, maken) de scherprechter, mees
scherpen zwaarde, beul ; — Owni--tervand
$everen (lat. tarn/ care, ter dood brengen)
kwellen, pijnigen, martelen ; ook in vleesch ver
t=ts), f. Med.-ander;cift(sp.
het vleeschachtige weekmoorden der beenderen;
ook vleesehwording, overgang tot of verandering
in vleestb, b. v. van de longen ; -- CarniVóra,
n. pl. lat. vleeschetende dieren : — carnivórisch, adj. vleeschetend; — Carneus, adj.
(lat. carnosus, a, um) vleezig, inz. van fijnere
weefsels, die door ziekte in eene dichtere massa
zijn veranderd ; van plantendeelen : vast, dik en

sappig; — carnositeit (spr. s=z), f. nw.lat.
de vleezigheid; Med. een vleezig gezwel.
Caro, lat. (gen. carnis) vleesch ; caro luxurians, wild vleesch ; vgl. c ar n a a 1, enz.
Caro, adj. ital. dierbaar, lief; ook als subst.
caro mio, mijn waarde (z. c a r a, c a r u s); ook
als hondennaam gebruikelijk.
Caro, m . stal. voormalige wijnmaat van ongeveer 1047 liter, vgl. c a r r o.
Caroa, f. port. ananasachtige plant (Bromelia variegata), welks vezels tot touw en netten dienen in Brazilië.
Caróeha, beter c o r o z a, z. atd.
Carógne, t tr . (spr. karónj'; it. carogna,
provenc. caronha, mid.lat. caronia, v. 't lat. taro,
genit. tarns, vleesch) aas ; als laag scheldwoord
voor eens ondeugende, boosaardige, slechte vrouw,
eerre oude heks, eene liederlijke deern, enz.
Carole, t. (it. en mid.lat. carola, oudfr. carote, als van een lat. chorulus, chorula, verklw.
van chorus, koordans, rondedans) weleer een
rondedans, reidans, waarbij door den voordan
er een liedje werd gezongen, welks refrein-s
door allen werd herhaald.
Carolus, m . midlat. en nw.lat. voor K ar e 1 (z. aid.); , ook eene eng. gouden munt onder Karel I en Karel II, gelijk aan eene guinje;

--^ Carolus- daalder, daalder met de bee!teals van Karel den Grooten, ' te Aken geslagen
(zij zijn vrij zeldzaam); carolien, carolijn, ook fr. Charles d'or, al . fr. (spr. sjdrl'
—

CARRE

dór) eene goudmunt in Beieren, Darmstad, Hohenzollern, Wurtemberg, = ruim 12 gulden;
-- carolina, t. de lifstraffelljke wetgeving of
verordening voor het halsrecht van Karel V
(volledig heetende Constitutie eriminalis caroline, vandaar afgekort C. C. C.); -- Caroline,
vr. naam, z. end. Karel; — carolf ne, f. eene
zweedsche zilvermunt, de oude carotine of *
markstuk = 75 ct., de latere = 68 at.; * z. ook
ond. carambole; — Carolingen, m. pl.
naam der koningen van Frankrijk uit het tde
stambuis, beginnende met Pep(jn den Korten in
750 (naar wiens zoon Carolus magnus, Karel
den Groote, het genoemd is) en eindigende met
Lodewijk V in 987. Het heeft 14 koningen opgeleverd.
Caronade, z. c a r r o n a d e.
Carosse, z. carrosse, ond. carrière Carótte, f fr. (van 't lat. caróta) de gele
wortel of gemeene peen (Dancus carola); Kmt.
ontribde tabaksbladeren in peen- of langwerpi-gen eivorm op elkander gerold tot bet maken'
van snuiftabak ; --- carotteeren, tabak kerven; ook kniezerig spelen.
Caroube, m. fr. (spr. karneb') het St.-Jans-brood, de vrucht van den St.-Jansbroodboom (fr.
caroubier, spr. karoebjé).
Caroussel, z. ond. carrière.
carpe diem, (lat.) geniet van het tegenwoordige (devies van den egoïst en den zorgelooze)
earpeeren, lat. (carpére, eig. plukken,,
uittrekken) berispen, laken, iets beter willen
weten.
Carpét, n. eng. (spr. káarpet ; mid.lat. car-peta, carpita, een soort van ruig doek, v. lat.
carpére, plukken), kar p é t, een los vloerkleed,
overvloerkleed, voetkleed; pl. carpets, in Engeland vervaardigde wollen stof tot vloerkleeden ; -r- Carpétte, f. fr. grof, gestreept pak -

doek.

Carpinus, m. Bot. plantensoort, waartoe
de hagebeuk (C. betula) behoort.
Carpoeratiánen, m . pl. (spr. t=ts) volgelingen van C a r p o c r á t e s in 't jaar 120, die
de godheid van J. Chr. en de schepping der
wereld door God ontkenden.
Carptor, m. lat. bij de Romeinen: slaaf,
die de spijzen voorsneed.
Carpus, m. nw.lat. (van 't gr. karpós) de
voorhand, handwortel, het vuistgewricht.
Carréca, sp., z. oud. kraak.
Carrhagéén of caragheen, n. Bot.
iersch parelmos, het iersch mosch der apothekers (Focus mucus) in drogen staat, waarvan
het sl(jmige aftreksel voor - borstaandoeningen
wordt gebruikt.
Carrág0, i lat. een wagenburg der Ouden Carrariseh marmer, z. marmer.
Carré, n. fr. (ontst. uit quarré, van 't lat.
quadratum) het vierkant, z. q u a d r a a t; also.
adj.: vierhoekig, met vierkatitén geteekend, dobbelsteenig ; — Carré–machine, f. mechaniek
toestel om rechte guillocheeringen te maken;
— CarreaU, n. (spr. karó; oudfr. carrel, quar-
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rel; v. mid.lat. quaáreilus, verklw. v. quadrum,

vierkant) Bene ruit, schuin vierkant op de speel
ruiten; -- oarrelage, t. bet bevloe--karten,
ren met vierkante tegels ; — earreleeren,
(fr. carreler) met vierkante tegels bevloeren.
Carrefour, m. fr. (spr. . —foer; provenc.
carre fore, van 't later lat. quadrifurcum, vier
gaffels vormende) een kruis- of scheidweg ; de
hoek van sane straat.
Carréta, t. (stal. carretta, fr. charrette, v.
lat. ,arras, ons kar) kleine koets, slecht, el-

lendig rijtuig; -- Carretiëre, m. ital., car:retero, sp. karreman, voerman.
Carreur, m. fr. keurig gekleede dief, die
inz. edelgesteenten steelt.
earrezzare, ital. (fr. caresser) vleien, lief'koozen ; Muz. de tonen zachtjes aangeven en
verbinden ; -- carrezzd ndo, carrezzev o le, Muz.
vleiend, zachtjes aangegeven en verbonden.

Carricatuur, z. c a r i c a t u u r.
Carrick, m. eng., rijrok met veel kragen
of mantels (naar de stad C a r r i c k in Ierland) .
Carrière, t fr. (it. carriéra, van 't lat.
carrus, wagen) eig. de renbaan voor wagens ;
-de loopbaan, renbaan ; de levensloop, -weg, -wandel.; de ambts- of postbediening; de volle ren
van een paard ; ook eene steengroeve (maar dan
afgeleid van 't mid.lat. quadraria, van quadra,tw, vierkant, omdat de steepen uit de groeven
vaak vierkant zijn) ; iemand eene schoon e
.carrière openen, iemand de gelegenheid
;geven om zijne bekwaamheden te doen uitkomen , om fortuin te maken; Zijne carr i ère
eindigen, sterren ; en (plein) carrière (spr.
pie—), in vollen ren, met lossen teugel; -- oarrière–attaque., t. Mil. de ruiterstorm, de
,

,

„

,

stormaanval ,der ruiterij ; -- carrióle, f. een
licht overdekt rijtuig met twee wielen ; — Oerba,
an. it. (= lat. carrus; pl. earn) eig. wagen,
scar; eens Inhoudsmaat voor .droge en natte waren in sommige dealen van Italië ; zij is als
vochtmaat het tienvoud der b r e n t a (z. ald. ),
.als voormalige graanmaat te Napels = 2000 liter; ook wijnmaat van verschillenden inhoud, on-

geveer 1000 liter ; — eal'r000io, m. ital. (spr.
karrótsjo) wagen met houten wielen, die in de
middeleeuwen de banier der ital. steden droeg;
.— Carrósse, L (fr. le carrosse; it. carrozza, t)
-eene pracht- of staatsiekoets, een pracht- of
pronkwagen;

—

carroussel of earoussel,

U. (spr. --roes--; it. carosello) eene soort van
'tornooi, bestaande gewoonlijk in zinsteken, doeltreffen, enz., waarbij .men tevens zijne vaardig
bedrevenheid in het rijden aan den dag-heidn
legt ; de plaats daartoe ; ook een ringrijden op
•ronddraaiende houten paarden of in bakken, de
.zoogenaamde mallemolen, een bekend kinder,kermisvermaak.
Carronáden, f. pl. Mil. zwarte, doorgaans
ijzeren stukken geschut met korten loop, die
men vooral in de boven-batterij op schepen gebruikt ; zoo genaamd naar de ijzersmelterijen te
Carron in Scbotlaad, waar zij het eerst ge,goten werden.
,
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Carrosse, carroussel, z. onder c a r riére.
Carruoa, f. lat. soort prachtige reiswagen bij de latere Romeinen.

Cart, eng. kar, soort rijtuig; a. dog-cart,
donkey-cart.
carte, f. ital. (van 't lat. charts, papier) de
kaart (i. alt); carte bisnca, it. of e. blanca,
fr. carte èianche, Z. v. -a. •b l a e $ u e .t ; wta
rigdta, patroonpapier; geruit papier; gestreept
papier ; -- Carter t. fr. de kaart; de spijtlijst in logementen, aan open tafels; ook de ver
voor den maaltijd; carte de direction (spr.-tering
direksjok) of carte directrice, de richtingskaart
bi metingen ; -- carte de partie, Knit. een
schriftelijk bevrachtings- verdrag tusschen den
schipper en den koopman, ook e h e r t e-p a r t i,
z. aid. ; -- carteggeeren (spr. kartedzjeeren) , it. (carteggiare) doorbladeren ; brieven wisselen ; -- Qa1'tb1, n. fr. (van carte, eig. een
beschreven papier) een vergelijk, verdrag, inz.
wegens de uitwisseling ot het wederzijdsch losgeld van krijgsgevangenen in oorlogstijd, of ook
van deserteurs, misdadigers, enz. in vredestijd.;
de schriftelijke uitdaging -tot een tweegevecht
met vaststelling der strijdbepalingen ; ook : aan
geschrift (it. cartello) bv. theateraffiche,-geplakt
paskwil, enz.; — eartélsohip, n. een oor

dat de gevangenen in heeft, die door-logschip,
twee oorlogvoerende mogendheden tegen elkander worden uitgewisseld; — carteeren, in
een omtrek of teekening brengen; — earteering, f. het omtrekken, de planteekening ; —
carteUe, f. fr. perkament om- noten op te
schrijven ; — eartellone, m. het groote aan
een schouwburg, dat kennis geeft-plakbijetvn
van de op te voeren opera's.

Cartesiánen, (spr. s=z), m. pl. de leer-

lingen en aanhangers van den franschen wijsgeer Descartes of Cartesius (gest. 1650);
—

cartesianísme, n. de wijsgeerige school,

welker hoofd Descartes was, en die in de
ingeschapen denkbeelden bronnen van kennis ziet,
welke die der gewaarwording te boven gaan;

— cartesiaansche of cartésische duiveltj es of duikertjes (naar denzelfden wijsgeer dus geheeten) kleine glazen mannetjes of
popjes, van binnen hol, met eene zeer kleine
opening, doorgaans in de gedaante van duivel
ook wel engeltjes of andere figuren, die-tjes,
wegens hare lichtheid drijven in een vat met
water, dat met .eene blaas is dicht ..gemaakt,
en die, naar gelang men op de blaas den vinger drukt of hem wegneemt, zinken of boven
komen.
Carthámus, m. nw.lat. (van 't arab. qurtum, gsrtim, nw hebr. garthami, saifloers, eene
plantensoort, waartoe de verfdistel of de zoogenaamde wilde saffraan (Carthamua tinctorTus,
fr. carthame) behoort, welks. bloemkronen het
saffloers (i. aid.) geven; — oarthamine,
f. eene uit het saffloers verkregen roode vertstol, safoersrood.

Carti1^go, t. lat. (pl. , cartilagl nes) het

CARTISANE
kraakbeen; — Cartilagineus, adj. (lat. carti1aginosus, a, um) kraakbeenig.
Cartisáne (spr. s=z), t. fr. (v. carte, it.
carta, z. aid.) garen', zijde-, goud- of zilverdraad
op uitgesneden kaartenblad gewonden tot borduurwerk, kantwerk, enz.; — CartOn, n. fr.
(spr. karton; it. cartone) bordpapier, zwaar en
sterk kaartpapier; eene mutsen- of . lintendoos
van zoodanig papier vervaardigd ; Arcb. een
uitgesneden blad bordpapier of blik om protlels
te trekken ; Pict. teekeningen In het groot op
papier, naar welke de schilder zijn fresco maakt
of die den tapijtwerkers tot modellen dienen ;
modelteekening op sterk papier, schets voor eene
schilderij ; Typ. een overgedrukt blad van een
gedrukt boek, ter vervanging van een gebrek
blad, een verbeterblad; roi de carton, fr.-kig
schijnkoning; — carton–pierre (spr. pjèr'),
zeer bard carton, door G r o p i u s te Berlijn
uitgevonden, waarmede men sieraden aanbrengt;
— cartonneren, (fr. cartonner) In bordpapier binden, een lichten band om een boek
maken ; — Bartonnage, f. (spr. —ná-z9' ),
bordpapierwerk, kunstvoorwerpen van bordpapier ; -- eartonnerie, f. de kunst, ook de
werkplaats van den bordpapiermáker; — Cartonnier, m. (spr. —njé) een bordpapiermakiar; bordpapierhandelaar; — cartouche, t
fr. (spr. kartóésj' ), (it. cartuccia, f. en cartoccio, m., van carta, papier) de randversiering,
sierlijke lijst of zoom ; loofwerk of bijsieraden
van beeld- of schilderwerk: elliptische figuren
met hiëroglyphen gevuld op oud-egyptische gedenkteekens; een schietpatroon of eene kruit
kleine patroontasch ; ook kardoes,-rol;en
eene bus van bordpapier, bout of blik, met het
kruit, dat tot eene lading vereischt wordt, de
bus voor kartetsen (z. k a r t e t s)
Cartouche, m. (spr. —tóésj') een afgerichte gauwdief, doortrapte spitsboef, naar den
beruchten Cartouche, die In 1721 te Parijs
werd ter dood gebracht.
Cartuccio, m. it. (spr. tóétsjo), romeinache maat voor vloeistoffen, omtrent = 1 deciliter. Ca ,t tikel, f, lat. (carunci la, verklw. van
caro, vlcesch; eig. een stukje vleesch) Chir.
een vleeschuitwasje, een wratachtig lichaampje
op verscheidene lichaamsdeelen, b. v. de t r a a ne a r u n k e 1, eene opeenbooping van smeerkliertjes in den binnensten ooghoek.
Carus, z. karos.
carus, adj. lat. lief, dierbaar (verg. c a r o
en, c a r a) ; in de superlatief b. v. bij het aan
(vocatief) : carissime, mijn liefste etc.-sprekn
Carvi, m. it. en sp. (arab. karwi a, van
't gr. haren, lat. caréum) Bot. karwij of kerwij,
eene tweejarige zuid-europeesche plant, waarvan het zaad maagsterkend, worm- en windverdrgvend werkt, veldkomijn (Carum carvi).
Cas, f. (apr. - ka) geval; - cas rertuit (spr.
-twi), onvoorzien toeval ; en cas, in geval b. v.
en cas de mort (spr. an -ka -de -mor), in geval
van overlijden ; le cas posé of posë le aas,

190

CASEL

gesteld het geval dat... ; z. en-tout-cas.
Casa, (spr. s =z) L lat. Bene hut, huisje,
inz. landhuis ; In de middeleeuwen een , klooster; it. en sp. het huis; — casa s cta, it. het
heilige huisje van Maria te Loretto ; -- Casále,
(spr. s=z) n. it. gehucht ; dorpje.
Casamatto, z. kazemat.
Casaque, f. fr. (spr. kazak' S. casaca, it.
casacca, een lang jak ; v. casa, huis) een korte
reis- of rijrok met wijde mouwen; soldatenmantel ; — . Ca Saquln, n. (spr. kazakeh) een korte
overjas, huisjas; iemand op zijn c a s a q u e
of casaquin geven of komen, hem afrossen ; inz. een vorm ran gemakkelijke vrouwen
-overkldn
(à la casaquin).
Casatelle (spr. s=z), f. it. eene soort van
kleine kazen.
Cascade, f. fr. (sp. cascada, it. cascdta,
v. cascdre, vallen) een waterval, water, dat van
rots tot rots valt (een zeer groote waterval heet
katarakt); erztjnook kunstcascaden; —
cascadélle, f. (fr. cascateUe) een kleine waterval ; — easeadeeren (als ware 't van
een fr. werkwoord cascader), eenen waterval
vormen ; bij tooneelspelers : komische bijvoegsels
bi zijn rol maken; — Cascadeur, m. fr.
tooneelspeler, die bij zijn rol improviseert; grappenmaker.
Caseaiho, m. port. (spr. kaskdl o, grof
zand, steengruis) In Brazilië : diluviale kiezelgrond, waarin gewoonlijk de diamanten gevonden worden.
;

Caseáne, f. fr. Mfl. walkelder, bedekte gang

om de vijandelijke werken te ontdekken, luistergang, luisterput.
Cascarille, f. fr. (spr. —riélj'; sp. casca-

rilla, d. I. eig. dunne bast, verklw. van cascara,
schaal, bast) Pharm. wit grijze of groenachtige
boomschors uit Peru en de beide Indien, van
bitteren specerijachtigen smaak en liefelijken
reuk, als maagversterkend middel aangewend; —
Casearilline, t. de eigenaardige bittere stof
van den cacarille-bast ; — eascarilie-olie,
f. aetherische olie uit dien bast.
Casco, m. sp. Big. schedel, scherf; Mar,
de romp van het schip ; ook wat de uitrusting
van een schip behoort ; in het omberspel : het
koopen der nodige kaarten, wanneer de speler, de beide zwarte azen hebbende, zich op
een bloot toeval verlaat en daardoor niet zeiden bête wordt; z. o b s c u r i t é; ook een naar
het solo zweemend kaartspel onder 3 personen;
— caschino, n. (spr. kaskind) eene wiziging van het ca s e o . door koopen van onderen
af, terwijl bij het e a s c o van boven af den stok
of t a l o n gekocht wordt ;— casco–assn-rántie (spr. t=ts), t Kmt. verzekering der
lading, met het schip daarbij.
Case, f. fr. (spr. ka-z') ruit op bet schaakbord; negerhut.

-

- Casemne, f. (v. 't -lat. casé ; kaas) Chain.

de kaasstof in de dierlijke melk, ook in eidooier.
Casél of lat. casula, f (eig. hutje) met
een kruis geteekend priestergewaad of overtrek
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der r. kath. priesters bij het opdragen van het
misoffer.

Casemat, z. kazemat.
Caserillos, pl. sp. (spr. —i'ieljo's) soort
van witgaren huislinnen.
Caserne, enz., z. k a z e r n e, enz.; — easernement, n. fr. (spr. katern' mdn), z. k az e r n e e r i n g;— casernier, m. fr. (spr.
kazernjé) die het noodige tot de kazerneering
levert, de kazerne - leverancier.
Cas fortuit, n. fr. (spr. ka fortwi) z. v.
a. casus fortuitus, z. ond. c a sus.
Cash, eng. cassa, baar of gereed geld, met
gereed . geld (betalen).
Casimir, z. Kazimir on kasjemir.
Casinha, f. port. (spr. kazienja) met stroo
bedekt huisje.

Casino, n. (spr. s=z; van casa, huis) eig.
.een huisje; een landhuis, buitengoedje, z. v. a.
vil 1 a; een speel- en gez3ischapshuis te Florence, waarin de adel bijeenkomt ; eene adelof jonkervereeniging, eene plaats, waar men
tegen eene jaarltjksche bijdrage in geld vergadert om te lezen, te praten, te spelen, enz.;
een gesloten gezelschap, waar men bijeenkomt
om de genoegens van den omgang en het spel
te smaken ; ook, in het algemeen : societeit,
koffiehuis ; een kaartspel, dat tusschen vier, ook
drie personen gespeeld wordt ; — easinist,
m. (spr. s=z) een lid van een casino, d. i. van
een besloten gezelschap.
Casleu, n. naam der 3de maand van het
burgerlijke, het Ode van het godsdienstige jaar
der Joden (k i e s 1 e v), overeenkomende met een
deel van November en December.
Casquen, m. pl. afstammelingen van Mulatten.

Casquet, n. (spr. kaskdt; fr. kasquette, it.
caschetto, van 't fr. casque, it. casco, helm, van
't sp. casco, hersenpan, schedel ; stormhoed, helm)
de helm, de stormhoed, een verdedigingswapen
voor hoofd en hals tegen sabelhouwen ; ook
eene pet.
Cassa, f. it. of kassa (van 't lat. capsa,
kast, kist, fr. caisse, z. ald.) de plaats, waar
geld bewaard wordt ; het daar bewaarde geld
zelf ; geldvoorraad, geld ; z. verder k a s ; — in
cassa, in gereed geld voorhanden ; per cassa betal e n, in of met gereed geld betalen ; — cassa-.
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blijspel (een twistzoekende, knorrige, gierigagrijsaard, met eene nicht of pupil, Bartolo).
Cassáris, fr. eassards, m. pl. bonte ka -.
toenen oostindische zakdoeken, neusdoeken.

Cassatie, cassatorisch, eassátus,
z. ond. casseeren.
Cassava, z. maniok.
Casse–COu, in. fr. (spr. —koe) waaghals;.
halsbrekende plaats.

casseeren (later lat. en it. cassare, sp.
casar, fr. casser, v. 't lat. cassus, a, urn, ledig,.
nietig, vergeefsch, tevens onder den invloed van
't lat. quassare, schudden, schokken, breken)
vernietigen, voor ongeldig verklaren, b. v. een
testament ; uit een post of eene bediening zet
afzetten ; breken ; — cassé, gebroken ; —-ten,
geeasseerd, adj. afgezet; door eene ongeregelde levenswijs uitgemergeld, uitgeput, ontzenuwd; — cassatie (spr. t=ts), f. lat. de
ambts- of dienstontzegging, afdanking, afzetting;
ook uitdelging of vernietiging, b. v. van eene
schuldbekentenis ; -- h o f van cassatie, n..
een hooger gerechtshof, dat de bevoegdheid
heeft, de vonnissen van andere gerechtshoven
op te heffen en te vernietigen ; — cassatie–
proces, n. eene rechtshandeling over de ontzetting van eenen beambte ; — eassatóriseh,
adj. Jur. opheffend, vernietigend, van de verplichting ontbindend; — cassátus, m. lat.
iemand, die van zijnen post, van zin ambt ontzet is, een ontzette, afgezette ; — cassatio,
lat. en cassazione, ital. Muz. ontslag, afdanking, slotnummer van een groot muziekstuk of van eene soirée; ook: avondmuziek, serenade.
Casse–noisette, f. fr. (spr --nazet'
)

notenkraker.

Casserólle, of beter easseróle, f. f.,,
doorgaans k a s t r o 1, v. 't oudfr. cease, it. 'cazza;
pan met een steel, schepnap, van 't lat. capsa,
kist, kast, mid.lat. cassea, cassia, als ware het
van een verklw. casseola met ingeschoven r,
provine. fr. ook castrole) een komvormig keu kengereedschap, eene stoofpan zonder voet met
een steel ; een lepel om glas te schuimen in
de glasblazerijen.
Casses, pl. oostindische zeer fijne katoen
-wefsl.

Casse–téte, m. fr. (spr. kastét'; V. cas -.

brouillon, cassa strazze, een hulpboek

ser, breken en téte, hoofd) stok met zwaren

tot bet dadelijk opteekenen van ontvangst en
uitgaaf, om die later In bet kasboek over te
brengen; — cassa—Conto, z: kasboek; —
cassa-defieit, Cassa-manco, n. het te
kort komend gereed geld bij het revideeren der
kas en kasboeken, het kas -defect; —cassa
de segtiro, f. sp. (spr. —goero), verzekeringsinrichtingf tegen zeegevaren.
Cassá de, f. fr. (v. 't lat. cassus, a, um,
ledig, nietig) eene noodleugen, eene onwaarheid
uit scherts; bu het spel heteekent het-: met
slechte kaarten de medespelers overbieden, een

knop, doodslager; ook: zware, koppige wijn.
Cassetin, m. fr. (spr. -tèhh) kistje om rozijnen te verzenden van 17 tot 18 pond; ko ker van vuurvaste klei om aardewerk of por
te branden.
-selinI
Casette, t fr. (ital. cassétta, verklw. v.
cassa, z. ald.) een kistje, koffertje, inz. geldkistje bijzondere schat des konings; Arch. ingediepte vakken In gewelfde zolderingen ; -cassetteeren, met zulke vakken voorzien,
vak- of' doosvormig vers ieren ; --oassettóne,
m. it. eig. eene ladekas; Arci. eene uit steeds
kleiner wordende vierkanten bestaande indieping,
inz. - aan zoldergewelven. .

1

-

,

bluf maken.

Cassandrino, komische figuur • in het ital.
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Cassétto, m. it. eene , venítiaansche kopermunt, 3 soldistuk bijna — 1 cent.
Cassettóne, z. ond. cassette.
Cassia, i lat. (gr. kassla) eene planten
cassiaceen), meestal struiken en boo--famile(d
Dien ; daartoe behoort de laurierkaneel of kas
kust van Malabar met den Cas -iebompd
kaneelbast (Cassia-^sia—bt,dechn
cinnamon-a), die niet zoo aromatisch, maar ook
niet zoo duur is als de ware kaneel; — Cas
westindische pijpcassia, wier-Siafstul,de
vruchtpeulen een bruin moes bevatten, dat inz.
in Italië als zacht afvoerend middel (pulpa cas siae) gebruikt wordt ; -- cassia sennae, de
-egyptische sennastruik (levert de bekende senne•of senebladeren) ; --- cassia -.olie, i de door
-natte -distillatie van den bast der kaneelkassia
verkregen aetherische olie.
Cassieo, m. ital. oliegewicht In 'Messina
_= 12}

rottoli.

Cassidieten, m . p1. (v. 't lat. cassis, helm)
versteende kinkhorens.
Cassino, f. fr. de Paraguay-thee, de theecassia.

Cassinet, a. fr. (spr. -nè) een wollen stof.
Cassinolde of cassinische kromme lijn, f. Math. eens kromme lijn van den
.oden graad, waardoor C a s s i n i de beweging
der aarde om de zon nauwkeuriger meende te
.verklaren, dan dit door de ellips van Kepler
,geschiedde.
Cassiopea, f. gr. Myth. de moeder van
.Andromeda ; Astr. een schoone groep van 5 in
den melkweg liggende sterren aan den noordeliken hemel.
Cassiry, m. maïsbrandewijn.
Cassis, m. fr. (spr. -si-) aalbessenlikeur.
Cassock, m. (spr. késsok, v. 't fr. casaque)
de sluitrok, lijfrok der engelsche geestelijken ;
ook de ruitermantel, soldatenmantel.
Ca8s01étte, f. fr. (verklw. van cassole,
it. cazzuola, rookpan, kolenpan, v. casse, cazza,
z. e a s s e r o 11 e) een reukvat, wierookvat; reukdoosje; een tafelstel voor peper, azijn en olie.
Cassoná de, f. fr. (port. cassonada, van
=casson, groote kist, omdat de Portugeezen ze
daarin naar Europa brachten) meel • of keuken
ruwe suiker, poedersuiker, suiker, die-suiker,
slechts eenmaal geraffineerd is, z. v. a. m o e-

,

c o v a d e, z. ald.
cast, adj. eng. (spr. kei gegoten ; — Qa8tiron (spr. —.eirn), gegoten Ijzer; -- Mat-steal (spr. --stiel) het gegoten staal, gietstaal.
_ Casta, i sp. geslacht, afkomst, slag, soort.
Castagnétten, pl. (spr. kastanjétten; fr.
castagnettes, van 't sp. (castarTetas, van castana,
kastanje, wegens de gelijkvormigheid met twee
halve kastanjes) spaansche haudkiappers, klap houten, duimkleppers, danskleppers bij tooueelydansen.
Castanea, f. lat. z. kastanje.
Castél, n. oudfr. (boogd. c a s t é,11, van
~t lat. castellum, . verklw. van castrum, z. ald.)
k a st e ei, eene burg, vesting ; Nar. het ver-

CASTRAMETATIE

dek aan het voor- en achterdeel van het schip,
voordek, achterdek ; — eastellaan, m. (lat.
castellalius, burgbewoner, mid.lat. bevelhebber
van een vorsteljken burg) een burgvoogd, slotbewaarder, kastelein; in de middeleeuwen
een poolscb groot -senateur, burggraaf; — Cas —
tellanij, t, de burgvoogdij, het slotbewaarderschap; — casteU tie (spr. tie=tsie) de
verbouwing van een huis tot een versterkt slot.
Castellánes, f. pi. Bene groene pruimen
-sortinZ.
Frankrijk.
Castellano, m. (spr. kasteljdno; eig. een
Castiliër, Spanjaard) eene spaansche goudmunt
= 5 gl. 84 ets.; als gewicht v' mark gouds.
Castes, m. pl. sp. (van costa, soort, slag,
stam ; eig. iets reins, zuivers, onvermengds, v.
't lat. castes, a, um, rein, kuisch) Zuid-Amerikanen uit gemengd bloed ; — Castiezen
(van castizo, d. i. eig. van echte afkomst, van
echt ras, inboorling) m. pl. afstammelingen van
Mestiezen (z. aid.) ; Portugeezen te Goa geboren.

Castifeátie, castificeeren, z. ond.

cast 1tcit.

Castigeeren, lat. (castigáre) tuchtigen,
k a st ij de n; castigat rzdendo mores, (lat.) zij
(n.1. de komedie of het blijspel) verbetert de
zeden al lachende; — eastigàtie (spr. tie=
tsie), f, de tuchtiging, kastijding; castigatáo
putérna, de vaderlijke kastijding; -- castigatórisch, adj. (lat. castigatorius, a, um),
tuchtigend, op de wijze eener tuchtiging.
CastimOnla, f. lat. de zuiverheid, reinheid, kuischheid.
Castiteit, f. lat. (castïtas, v. castus, a,
um, kuisch, vroom, enz.) . de kuischheid, ingetogenheid, reinheid van zeden ; -- casti tas vio^
late, de geschonden, bevlekte kuischheid ; -castiSceerén, . (later lat. casti f cure) reinigen, kuisch maken; -- caSti$eátie (spr.
tie=tsie), t. nw.lat. de reiniging.
Castle, n. eng. (spr. kess'l) kasteel, verg
cas tel.
Castor, m. gr. de bever, z. k a s.t o r ; -Castor8um, (gr. kastórion) n. Pharm. bet
bevergeil; in den handel komt bet voor als sa
blaasjes, die nabij de teeldeelen-mengdrukt
van den gewonen bever gevonden worden, de
grootte hebben van een hoenderei en met kleine
vliezen doorweven zijn. Het siberische, dat het
beste is, heeft Bene donkere leverkleur, een bedwelmendeá reuk en bitteren smaak, en is in.

zenuwziekten een zeer werkzaam geneesmiddel;
-- oastorine, i fr. eene soort van lichte,
zijdeachtige wollen stof; ook Chem. een bijzon der en nog weinig bekend beginsel, door B ez i o uit het castorëum verkregen.

castórolie, f. (eng, castor-oil, van cast,
uitwerpen, braken) braakolie, in Engeland en
Rusland = ricinusolie (z. ald.)
Castos, m. de jaarlljksche uit- en invoertol , dien de Europeanen in Japan moeten betalen.
-

Castrametátie (spr.

tie--tsie), f.

(van

't lat. castra metitri, eene legerplaats . uitmeten

,
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af afsteken) de legeringskunst, de kunst om een
leger af te steken.
castreeren, lat. (castráre) ontmannen,
lubben, de teeldeelen wegsnijden ; oneig. ver
gecastreerde uitgave van een. boek -minke;—
editie, waarin de aanstoot gevende plaatsen weg
zijn ; — Castraat, m. (lat. castrátus)-gelatn
een ontmande, een gesnedene ; inz. een sopraan'anger in Italië, dewijl dezen, ondanks het verbod van paus Clemens XIV, doorgaans als kinderen reeds tot castraten gemaakt worden;
nok kuischheidswachter in het Oosten ; — castràtie (spr. tie=tsie), castreering, f. ontmanning, wegneming der teeldeelen bij menschen en dieren, inz. van het mannelijk geslacht, eene uitvinding der Oosterlingen, die
-zulke gesnedenen tot bewakers der vrouwen
gebruiken en hen eunuchoi, e u n u c h e n, d. I.
bedbewakers noemen ; ook in de godsdienstdweperij heeft de castratie eene groote rol gespeeld.
castrum, n. lat. vesting, burg, vaste stad (pl.
vastra, het leger) in de middeleeuwen : adel
stamzetel. familieslot, inz. castrum nobele,-ljke
burgzetel der «besloten" edellieden ; — castrum
dolórís, n. een treurtooneel; smartenleger; toestel van een k a t a f a l k (z. ald.) ter eere van
vorstelijke personen (= chapelle ardente) .
Cast-steel, z. cast.
Castus, adj. lat. kuisch, verg. a g n u s.
casu, casuëel, Casuistiek, enz., z. ond.
casus; — casuaris, z. kazuaris
Casusla, f. sp. gerecht dat men voor een
,onvoorzien geval gemakkelijk en snel kan klaarmaken ; inz. in Chill: een boen met aardappelen en btjbehoorend toevoegsel van spaansche
peper.
Casula, z. casel.
Casus, m. lat., pl. casus, een geval, vooral, toeval, eene omstandigheid; Gram. de ver
betrekking, waarin een naamwoord-schilend
voorkomt; de uitgangsverandering, 'de verbuiging, naamval, 't geval ; deze c a s u s zijn : n om i n a t i v u s, de eerste naamval, noemer, on4erwerp ; g e n It i v u s, tweede naamval, teler,
bezitter, afhankelijk geval; d a t i v u s, derde
maamval, gever, doelgeval ; accusativus,
vierde naamval, voorwerp, klager ; v o c a t i v u s,
vijfde geval, roeper, aanspreker, en a b 1 a t i
zesde naamval, nemer (in de nederl.-vus,
spraakkunst wordt de vijfde naamval thans tot
den eersten gebracht, terwijl de zesde steeds
door een voorzetsel met den vierden naamval
wordt vervangen); behalve deze naamvallen heb
andere talen b.v. het Sanskrit nog een i n--ben
strumentalis en locales of locatief (z.
ald.); — casus recti, m. pl. onafhankelijke naamvallen (nominativus en vocativus); casus obliqui, pl. eig. scheeve, d. I. afhankelijke
naamvallen: genitivus, da.tivus,.accusativus en in 't lat. ablativus; —per casum
oblïquum, oneig. op scheeve wijze. langs krojnme
of slinksche wegen.; — casus belle, het oorlogsgeval, de grond of aanleiding tot een oorlog;
casus conscientiae, eene gewetenszaak ; C. da,

-

,

,

VIERDE DRUK.

CATASTRUM

bilis, een gegeven of aangenomen geval ; C. fatális, een noodlottig, treurig geval; C. foederis, geval, dat een bond (tot gemeenschappelijk handelen) betreft, bondsgeval ; C. fortuTtus
of improvisus, een onvoorzien of niet vooruit
te zien geval ; c. inevitabilis, een onvermijdelik geval; C. insotztus, een ongewoon geval ;
C. in terminis, juist het zelfde geval, eene gelijke ervaring van iets ; C. menus, een louter
toeval, iets, waartoe men geenerlei aanleiding
heeft gegeven, waaraan men geene schuld heeft ;
C. mixtus, een gedeeltelijk te wijten of toe te
schrijven geval; c. necessitates, een noodzake-lik geval, een geval van nood; C. pro amice,
een geval, waarbij de vriendschap in aanmerking komt ; C. providentiae, een voorval, dat
men enkel aan de Voorzienigheid kan toeschrijven ; c. rartor, een zeldzaam geval ; C. reservátus, een geval van voorbehouding; C. sotitus,
een gewoon geval; C. tragicus, een treurig
voorval ; — casu, casu quo, bij geval, toevallig;
casu substrá to, in het onderhavig geval ; in
casu, Jur. in geval, enz.; in hoc casu, in ons
geval; in praesénti casu, in het tegenwoordig
geval; in casum, in geval, bijaldien ; in casum
casus, eig. in geval van 't geval, d. i. bij het
plaatsgrijpen van zekere vooruit geziene omstandigheden ; — casuëel, adj. lat. (fr. casual)
toevallig, bij toeval, bij gelegenheid, onzeker ; -casualia, n. pl. toevalligheden, toevallige, bij
gelegenheid voorkomende ambtsverrichtingen ; —
casualísme, n. nw.lat. het stelsel of de leer
van een bloot toeval als oorsprong en regeling
van alle dingen ; wie dit aanneemt heet casualist ; — Casualiteit, f. de toevallig
— casual":ter, adv. toevalligerwijze; hij-heid;
voorkomende gelegenheid; — Casuist, m. (fr.
casuiste) een godgeleerde, wiens studie ten doel
heeft, de gewetenszaken (casus conscientiae) op
te lossen, d. i. te beslissen of eene daad goed
of kwaad zij ; ook een kenner van merkwaardige rechtszaken; — Casuistiek, f. de leer
of de kunst om gewetensvragen op te lossen,
inz. zulke vragen, waarbij botsing van plichten
plaats heeft, de gewetensleer, door Kant genoemd
de di a l e k t i e k van het geweten ; ook de kennis van merkwaardige rechtsgedingen ; in ver
zin : de leer der kunstgrepen, sluwe-achtelijkn
vonden.
Cat., bij natuurwetenschappelijke namen afk.
voor Marcus Catesby (gest. 1750).
Catabolum, n. lat. stal voor trekdieren
(bij de Hom. keizers).
Catacómbe, z. k a t a k o m b e.
Catafálco, z. katafalk.
Catalogus, z. k a t a 1 o g u s.
Catalpa, f Bot. soort trompetboom (Bignonia catalpa).
Catamltus, m. lat. (verbasterd uit G an y m e d e s, z. ald.) =path f e u s, schandjongen.
Catá.nia, m. een voortreffelijke sicillaansche
wijn, naar de stad C a t a n Ia benoemd.
Cataracta, f. lat. de staar, z. k a t a r a k t.
Catástrum, z. kadaster.
112
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CATCHER
,Catcher, m. eng. (spr. kéísjer) grijper,

CAUSA
Cauda, f. lat. staart (verg. coda) ; --

natter, vanger.

eaudatarius, m. sleepdrager (in verachte -

Catchup, m. eng. (spr. kétsjup) pikante
-saus van paddenstoelen enz. (ook ketchup).
Catechismus, m. z. k a t e c h i s m u s.
Cateehu (spr.-sjoe) z. k a t e e h u en a r e e a.
catena, f. lat. keten, ketting, pL catenae —
ëatenae patrum of c. ecclesiae, pl. verzamelingen van bijbelverklaringen uit de schriften der
kerkvaders; catena di trillo, stal. Muz. trillerketen, volgreeks van trillers ; — catenaria,

liken zin).

;

f. Math. de kettinglijn, eene kromme lijn zooals die door een aan belde zijden opgehangen
ketting door zijn eigen gewicht gevormd wordt;
-- caten^risch, adj. (lat. catenaraus, a, um)
ketensgewijze ; — eateneeren, (lat. catenare)
samenketenen, aaneenschakelen ; — eatená
tie=tsie), f. (lat. catenatio) de aan-tie(spr.
eenschakeling ; — eatenipora, pl. lat. kettingkoralen; — catenula, f. lat. kettinkje.
cateeren, fr. (catir, oudfr. quatir, v. cocatare, samenpersen) doek persen, aan eene stof
den persglans geven; — Catissage, f. fr.
-

(spr. -ázje) het cateeren.
catgut, eng. (spr. két-) Chir. met olie geprepareerde darmsnaar van schapedarmen om
bloedvaten te onderbinden (bij Listers antiseptische methode).

Cati, m., z. kat 2)
Catinat, n. fr. (spr. -nd) gewerkte stof
uit katoen en linnengaren.

Catinga, f . sp. uitwaseming ; ook: boom In
Guyana, die noten draagt en een welriekende
olie geeft ; — catinga-ree, n. een klein hert
in Guyana (Cervus simplicicornis) .
Catino, m. ital. (lat. catinus) een bekken;
canto catino, de in Genua bewaarde heilige
schaal die voor den G r a a 1 (z. ald.) gehouden
wordt, een voor smaragd uitgegeven schoon
glasvloed of vloeispaath.
Catiole, f. fr. soort van muts in Bretagne.
Catlin, m. eng. (spr. kétlin) mes bij amputatiën om tusschmn beenderen te snijden.
Cáto, m. lat. een ernstige wijze, een streng
zedenrechter (naar den naam van twee mannen
uit het oude Rome, om hunne strenge zeden

beroemd) ; — catoniseeren (spr. s=z) den
Cato of den zedenmeester spelen, streng recht
doen, gestreng beoordeelen.
Catogan, z. cadogan.
Cátre, m. sp. veldbed; bedgestel met daarover gespannen zeildoek (in Venezuela).
Cauchemar, m. fr. (spr. ko-sjema r; van
't oudfr. cauquemare, tooverkol, van 't oudfr.
caucher, provene. cauquer, it. calcare, treden,
drukken, persen, en het duitsche mar in nachtar, eng. nightmare, ons nachtmerrie) de
nachtmerrie, een gevoel van verstikking, dat
iemand gedurende den slaap overkomt en hem,
na het doorstaan van eene onbeschrijfelijke benauwdheid, doet ontwaken.
Cauchois, m. fr. (spr. koschoa) soort v.
groote duif, kapduif (naar Caux in Normandië
aldus genoemd).

caudex, m. lat. de boomstam; tronk, boomstomp ; — oaudicifórm, adj . nw.lat. tronk
-vormig.

Caudillo, m. sp. (spr. -ieljo) hoofd, aan voerder.
caudinisch, adj. op de Samnitische stad
Caudium betrekking hebbende ; inz. de caudi-.
nische bergpassen (Furcae of Furculae caudinae) als plaats eerier smadelijke nederlaag der
Romeinen door de Samnieten; — dikwijls in het
algemeen gebruikt.
caulis, m. lat. de stengel van kruidachtige.
planten: — cauleseént, adj. nw.lat. sten-

caulifórm, adj.-gelvormnd,sti;—

stengelvormig, stengelachtig.
Caupo, m. lat. waard, herbergier ; — cau-pona, f herberg, kroeg.
causa of caussa, f. lat. oorzaak, reden, bron,
oorsprong, grond, aanleiding of gegeven gelegenheid ; ook zaak, handeling, rechtshandeling
in causa, Jur. in de rechtszaak ; cum omni causa,,
met allen aanhang of toebehooren ; de gravi
causa, uit gewichtigen grond, wegens eene gewichtige oorzaak; — causa appellabilis, eéne
rechtszaak, in welke men zich op eene hoogerrechtbank kan beroepen ; c. civ ïlis, eene burgerlijke zaak; c. criminális, eene lijfstraffeljke
zaak; c. cognïta, eene onderzochte zaak, ook.
na het onderzoek der zaak ; c. connéxa, Bene
samenhangende, niet te scheiden zaak; c. debéndi, de grond der schuldvordering, de oor
waaruit iemand iets schuldig is gewor-zak,
den; c. denegdtae justitiae, eene aanklacht wegens geweigerde rechtspleging; c. divertii, eene
zaak van echtscheiding; c. ecclesiastíca, eene
geestelijke of kerkelijke zaak; c. efciens, Be
c. exhereditatiunis, de oor -werkndoza;
waarom iemand onterfd is; causa false-zak,
non nocet, eene valsche oorzaak schaadt niet,
d. I. eene rechterlijke handeling, ofschoon ook
uit eene verkeerde beweegreden volbracht, blijft
nochtans geldig en verbindend, behalve dan,
wanneer er eene wezenlijke dwaling wordt aan
c. feudulis, eene leenzaak; c. /lnális,-getond;
de eindoorzaak; c. formàlis, de formelijke oor
impulsive, de beweeggrond, drijfveer;-zak;c.
c. incognita, eene niet onderzochte zaak , zon
,

,

,
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onderzoek; c. inconnéxa, eene onsamenhan--der
gende, scheidbare zaak; c. justa, eene rechtmatige oorzaak ; c. justa litigdndi, eerie rechtmatige reden tot een rechtsgeding, tot procesvoeren; c. legitima, rechtmatige en wettelijke
oorzaak; c. lucrativa, eene voordeelige, winst
zaak; c. matrimoniã lis, eene echt- of-gevnd
huwelijkszaak; c. minuta, eene onbeduidende
rechtszaak ; c. morbi, de ziekteoorzaak ; c. mor•,
tis, de oorzaak des doods; causa peténdi, deF
grond van aanklacht : pia causa, een vroom,
weldadig doel, eene vrome stichting ; ad pia►a
causas of ad pion usus, tot vrome stichtingen
of tot milde bedoelingen ; b. V. kerken en scho,
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vére, z. c a v e e r e n) de - borg, borgtocht, waar
len iets geven of vermaken ; causa praegnans,
borgstelling, zekerheid, verzekering, pand,-borg,
dringende oorzaak; C. praejudicidlis, eerre voor
pandgeld, onderpand, het goedspreken, v^erantuit te maken zaak, die op de beslissing-lopig
der hoofdzaak invloed heeft ; C. praeparatoria, woordelijk blijven voor zich zelven of voor aneene voorbereidende zaak, die de hoofdzaak moet deren ; cautio de damno infécto, zekerheid wevoorafgaan ; C. prima, grondoorzaak ; C. proba- gens de te vreezen, maar nog niet voorgeval
schade; c. de evictióne, zekerheid ten op--len
bilis, eene bewijsbare, geloofelijke oorzaak ; C.
zichte der borgstelling van den overgedragen
protractae justitiae, eene aanklacht wegens ver
eigendom, waarborging tegen het mogelijk berechtspleging ; C. proxima, de naaste-tragde
oorzaak; C. pwpilldris, de zaak van eenen on- twisten eener zaak van den kant eens derden;
mondige of wees; e. remdta, Bene verwijderde C. de judici o sisti, verzekering van ten allen
oorzaak; C. seculáris, eene wereldlijke zaak; tijde op verlangen voor het gerecht te verschijnen ; c. de We prosequénda, verzekering weC. separuta, eene bijzondere, van andere dingen
gens de voortzetting van een rechtsgeding; C.
onafhankelijke zaak; C. sine qua non, de grond
de non arnplius injuriándo vel offendéndo, ver
C. suf ctens, een toereikende grond ; —-orzak;
een ander niet meer- te belee- -zekringva
causae, pl. oorzaken ; rechtszaken, geschillen;
digen; C. extraudici z lis, eene buitengerechtecausae mnajores of praepollèntes, gewichtigste,
zwaarst wegende oorzaken of gronden; causae lijk gegeven verzekering of waarborg; C. fidesuntmariae, pl. rechtszaken,, die zonder ,ijdloo- - j ussoraa, borgtocht-verzekering of waarborg van
pigheid of in het kort zijn af te doen ; causá- eerren borg; C. indemnitãtis, borgtocht voor sehadelbosstelling; c. judiccitum solvi, verzekering
ruin patronus, een pleitbezorger; — causes célèbres, f. pl. fr. (spr. kooz' celèbr'), beroemde van zich aan de uitspraken of vonnissen te wil
onderwerpen; C. judicir lis, een gerechtelijk-len
rechtszaken, pleidooien ; — causaal, lat. (causalis, e) oorzakelijk, redengevend; -- causaal– gegeven waarborg of borgtocht ; c. jfsratoria,
verband, m . verband door oorzaak en ge- eene verzekering onder eede ; C. pignorati ea,
volg, waardoor de verbonden dingen een scha- zekerheidsmaatregelen wegens pand; C. pro exkel van oorzaken en gevolgen vormen; -- eau- pènsis et reconventi4ne, borgtocht of zekerheid
saliteit, I. nw. lat. de oorzakelijkheid, oor- voor kosten en verzet; C. rati, ratikabiliönis of
zaak of aanleiding tot eene zaak, de wijze van de rato, zekerheid wegens de goedkeuring van
werking eener oorzaak, het verband, waardoor den volmachtgever; c. renlis, goederenverzekering; C. usufructuaria, zekerheidsmaatregelen
de eene der verbonden zaken de oorzaak van
andere is; — Causátie (spr. ' t=ts), f. lat. van den kant des vruchtbruikers tot de behoor
uitlevering van het voorwerp des vrucht--lijke
(causat"w) het voorwenden eener oorzaak, de ver
causatief, adj . (later lat.-ontschuldig;— gebruiks; -- cautioneeren (spr. t=ts), nw.
causativus, a, um), bewerkend, veroorzakend ; lat. (fr. cautionner) borg blijven, zich tot borg
— causativum, n., pl. causativa, z. v. stellen.
-

a. factitiva, z. ald.; — eaus€tor, m. de

veroorzaker, de aanleider ; — causeeren (fr.
causer) veroorzaken, aanleiding geven.

Causerie, I. (spr. ko-z'rie), fr. (v. causer

= kouten, praten, gemeenzaam spreken) gekout,
gepraat, gekeuvel, gesnap, kout, keuvelarij ; —
causeur, m. (spr. ko -zeur) prater, keuvelaar;
— CauseuSe, I. (spr. ko-zeuz') praatster,
snapster; ook een gemakkelijke leuningstoel of
sofa, een praatstoel voor twee personen.
causes célèbres, z. ond. causa.
Causeway, eng. (spr. kdz'wee) opgehoogde,
bestrate weg, trottoir en derg.
saute, lat. (adv. v. caustus, a, uia, v. caviire,
z. ca v e e r e n) voorzichtig, belioedzaam ; si non
caste, saute tarnen, zoo al niet kuisch, dan toch
voorzichtig ; (verg. Shakespeare, Othello, 3, 3) ;
— cautëla, I. lat. Jur. de behoedzaamheid, voor
beperking, bet voorbehoud; —-zichtgedsrl,
cautelaire jurisprudéntie, I. dat gedeelte der practische rechtsgeleerdheid, dat voor
-zichtgedsmarlnvhoedigamgelijke schafile leert ; — cauteleus, adj. ow.
lat. (fr. cauteleux), voorzichtig, sluw, geslepen,
arglistig.
.

Cauterisatie, cauteriseeren, eauterium, z. ond. k a u s i s.

Cautie (spr. t=ts), I. lat. cautio (van ca-

CaV., bij zoölogische benamingen elk. voor
Filippo Cavolini (gest. 1810).
Cava, I. ital. groeve; kelder, mijn, etc.;
cava di piëtre, steengroeve.

Cavá►da, I. een zot gebaar, een malle streek
Cavage, f. fr. (spr. kawd-zj' v. cave, kelder, v. 't lat. cava, hol) het in-den-kelder-leggen van eene waar, de keldering, bet kelderen;
bet arbeidsloon voor het kelderen ; de kelderhuur.
Cavagnóle, n. fr. (spr. kawanjóól'; van
't it. cavagna, korf; v. a. van 't it. cava3-ola,
tafellaken, servet) een voormalig hazard- of kansspel, dat veel op het b 1 r i b i (z. ald.) gelijkt.
Cave l of c a b al, m. ( van 't lat. cabd itw,
sp. cabdllo, it. cavállo, = fr. cheval, paard) de
ridder in het tarokspel ; — cavaláto, m. eerie
it, munt van ruim 15 et.; — cavalcade, f.
een prachtige optocht te paard, staatsierit, een
schitterende ruitertocht ; een. statige ommegang,
bi welken een voornaam persoon wordt rond
ook : een gezelschap ruiters ; — Ca--gerdn;
val.erie, I. fr. de ruiterij ; voorheen de ridders en de riddertrein ; in het tarokspel: die, rij
van de zoogen. 1 prenten in dezelfde kleur ; -Cavaleríst, m. een ruiter, soldaat te paard;
-- Cavalier, m. fr. (apr. kawa-ljè; it. coca•.
liére, mtd. lat. cabatLarïua) een ruiter, ridder,
edelman, heer; in meeland : partijnaam voor
;

,
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de aanhangers van Karel I of royalisten in tegenst. met de rondkoppen of puriteinen ; in 't
schaakspel : het paard ; soort van fransch postpapier ; Mil. de - voorverschansing, walkant, kat,
een buitenwerk; aan leien en metalen daken:
de rondgebogen blikplaten, waarmede de vorsten bedekt worden , om het binnendringen van
't water te beletten; — cavaliére servénte, it.,
eig. dienende ridder ; de begeleider der vrouwen, de plaatsvervanger des mans, vgl. c i c is
b e o ; — Cava .ièrOMent, fr. (spr. ka -waljèr'mán) ridderlijk, ruiterlijk; hoffelijk, sierlijk,
los en vrij, ongedwongen, fier, inz. op jonker
wijze over gebruiken en de regels van-achtige
fatsoen heenstappende en dus : vluchtig, licht
te snel beslissend of bepalend; vrijpos -zing;
onbetamelijk, ruw; — eavalléro, m.-tig,
(spr. kawaljèro, thans gewoonlijk caballero geschreven) in Spanje een edelman van de laagste klasse ; — Cav'allétta (minder goed caballetta), f. it. eig. krekel ; — Muz. een aangenaam . huppelend thema in de aria of cavatina
der ital. opera's ; -- Cavalletto, m. it. eig.
paardje ; een houten paard voor 't voltigeeren;
een houten ezel of , bok als strafwerktuig; in
't algemeen een gestel inz. de ezel der schil
— cavalquet, n. fr. (spr. kawalkè)-ders;
een ruitermarsch, `trompetstuk, dat bij het binnenrukken der ruiterij in eene stad wordt geblazen.
Cavá110, m. de kleinste napolitaansche
munt; 10 cavalli doen een grano, en 100
grani een nieuwen ducato van 10 Carlini,
die omtrent = 2 gulden is.
Cavalót, m. fr. (spr. kawaló) oudfransche
kopermunt, die onder Lodewijk XII werd geslagen en de waarde van 2} centime had ; Mil.
voormalig walmusket, dubbelhaak, k a v a l o t.
Cavaluco, m. - soort van groote makreel
-

(Scomber colias).

Cave►ta of caváte, f. it. (v. cavare, uit
uitnemen, v. 't lat. caváre, uithollen, v.-halen,
cavus, hol) Muz. een klein gezang, naar de aria
gelijkende ; Kmt. waarde eens wissels naar den
koers ; omzetting van een wissel tegen gereed
geld ; — cavatina of cavatine, f. een
kort zangstukje zonder de bij de aria gewone
herhaling of versieringen.
Caváte, f. (v. 't lat. cavus, hol, caváre,
uithollen) een gewelf ; een insteekkamertje;
Arch. de gewelfde onderbouw van eene hoogliggende kerk; — eavAtie (spr. t=ts; lat.
cavatio) de uitholling; uitgraving van een kelder.
Cavecon of Cavesson, m. fr. (spr.
kaw'són, it. cavezzdae, van cavézza, halster;
en dit van 't lat. caput, hoofd, gelijk 't lat. capistrum, z. ald.) neusnijper, neuspranger, een
ijzeren halve ring, dien men den jongen paarden op den neus zet om hen te temmen en af
te richten.
Cávea, f. lat. holte; besloten ruimte; kooi,
inz. ruimte voor de toeschouwers in een theater.
caveeren, lat. (cavére, zich wachten, beveiligen, enz.) borgblijven, goedspreken, borg-
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tocht stellen, voor iets aansprakelijk zijn ; Kmt.
w i s s e l s c a v e e r e n, wissels tot geld maken
of aan den man brengen, verhandelen ; in het
schermen : eenen stoot benedenwaarts, langs
het lijf afkeeren, z. v. a. p are eren ; z i c h
C a v e e r e n, tegen iets waken, op zijne hoede
zijn, zich in acht nemen; cave ne cadas, lat.
pas op dat ge niet valt ! caveant consules! laat
de consuls waken ! (formule, waarbij de rom.
senaat in gevaarlijke oogenblikken de consuls
met dictatoriale macht bekleedde); in 't algemeen : pas op, neem u in acht ! -- Cavént,
m. (lat. cávens) een borg, goedspreker.
Cavelin, fr. (spr. -le a), z. kaveling.
Cavern, f. fr. of lat. cavérna , (v. cavus,
a, um, hol) een hol, eene grot, spelonk ; een
kelder; — cavernous, adj. (lat. cavernósus, a, um) vol holen, vol gaten; c a v e r n e u z e
r e s p i r a t i e, f. Med. de ademhaling met een
geluid als kwame die uit een hol.
Cavésco, m. sp. eene graanmaat, en een
gewicht van 2 k centenaar.
Cavezzo, m. lengtemaat in eenige streken van Italië, ongeveer = 2 meter.
Cavia, z. s cavia.
Caviaar, z. kaviaar.
eavilleeren, lat. (cavilldri) iemand be
spotten, voor den gek houden, beethebben ;
spitsvondige drogredenen gebruiken; — Cavillátie (spr. t=ts), f. de bespotting ; het betrappen, vangen door sluwe vragen; spitsvondigheid, sophisterij ; — cavilleus, adj. spitsvondig, sluw.
Caviteit, f nw.lat. (v. 't lat. cavus, a,
win, hol) de holte, holligheid, inz. in het menschelijke lichaam; de drie caviteiten: de
hoofd-, borst- en buikholte.
Cavour, m. (spr. -voer) lange, zwarte
toscaansche sigaar (naar den beroemden ital.
staatsman, gest. 1861).
Cawney, m. eng. (spr. spr. kani) indische
landmaat = 21 mannies
Caxa, f. sp. (spr. kacha) holte, ruimte,
vat ; kas, kassa.
Cayenne, f. (spr. kajènn') bij zeker whistspel de beste kleur; eene halfzijden _gestreepte
zomerstof, die men in Frankrijk vervaardigt ;
— Cayenne–peper, eene sterke, bijtende
kruiderij uit het rijpe zaad van Capsicum baccatum (naar C a y e n n e in Zuid-Amerika) ; —
Cayenne–ziekte, eene op Cayenne inheemsche ziekte, die naar de roode uitslagziekte
der Arabieren gelikt.
Cazadór, m. sp. (van cazár = fr. chatser, jagen ; vergel. Chasse) een jager, scherpschutter.
Ceanóthus (amerikaansohe), m. gr.
(kednothos, eene distelsoort) de taschbloem, de
theestruik van New-Yersey in N. Amerika..
Ceeropia, t. lat. mieren- of trompetboom,
een westindische boom met groote bladeren, een
sieraad onzer broeikassen.
cedeeren, lat. (cedére) afstaan, overlaten,
wijken, zwichten, inz. van een recht afstand
,
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doen, z. bonis c e d e e r e n; cede majuri, geef
den grootere, den hooger geplaatste toe ! wijk
voor den machtige ; cedant arma togae, de wapenen (d. i. de militaire macht) moet onderdoen
voor de toga (d. I. de burgerlijke overheid); —
eedént, m. (lat. cëdens) de overlater, afstanddoener, b. V. van eene schuld aan eenen andere ; cedo nulli, ik wijk voor geen andere
(n.l. in schoonheid), de naam van eene der
schoonste kegelslakken, de parel -kegelslak, parel
-admirl.
Cedel, c e ê 1, f. een lijstje, briefje, naam
-lijst,z.cedua

Cedent, z. ond. c e d e e r e n.
Ceder, bij zoölogische namen afk. voor Cederhjelm (russ. entomoloog).
Ceder, m. (lat. eedrus, gr. kédros) een
boom van het pijnboomen- geslacht in Azië; de
eigenlijke ceder, ceder des Libanons
(Pieus eedrus) bereikt eene hoogte van 40 meters en heeft roodachtig, zeer hard hout ; de
c e d e r h a r s is welriekend en bederfwerend,
en werd bij de Ouden tot lijkbalseming gebezigd ; de ce de r o 1 i e dient tot medisch gebruik.
Men noemt ook zoo : den levensboom (Thuja
occidentalis); verscheiden soorten jeneverboom,

b. v. Juniperus virginiana, welks hout gebruikt
wordt om potlooden in te vatten; ook den met
den mahonieboom verwanten . Cedrèla odorata,
bekend als materiaal voor sigarenkistjes.

Cedille, f. fr. (spr. sediélj'; uit het sp.
cedilla, d. i. eig. eene kleine c, in het fransch
gekomen) een klein haakje onder de fransche
c (c), hetwelk beteekent, dat men de c voor
a, o en u als eene s en niet als k moet uit
-sprekn.
cédola f. it. (spr. tsje—; vgl. e e d u l a)

Cel, z. cella.

Céladon, m. fr. (sp. Seladón; uit den roman A s t r é e van d' U r li i) een verliefd herder, smachtend minnaar; ook groenachtig blauw
of blauwachtig groen, zeegroen, -s e 1 a d o n (zoo
geheeten naar de zeegroene kleeding der herders in de fransche herderspelen der 17de eeuw);
ook de naam van een nachtvlinder.
Celáster, m. gr. (kélastros; lat. celastrus
scandens, klouterende celaster) een struik in
N. Amerika met zeer buigzame en lange stengels, die ieder nabijstaand gewas zoodanig omwinden, dat het daardoor ten laatste moet sterven, de boommoorder.
celatie, z. ond. c e l e e r e n.
Celatone, m. it. (spr. tsjé—) groote helm,
stormhoed
célèbre, fr. (van 't lat. celëber) beroemd, ver
ook onder causa ; — eelebree--mard;z.
ren, lat. (celebrare) vieren, plechtig gedenken;
feestelijk prijzen ; — celebrant, m . lat., eig.
een vierende, feestvierder; de mislezer; — celebrátie (spr . t=ts) en celebreering, f.
de viering ; — celebriteit, f. (lat. celebri tas)
de feestelijkheid; de vermaardheid, beroemdheid;
een beroemde naam; beroemd persoon.
celeeren, lat. (cell re) verbergen, verhelen, verheimelijken; — eelatie (spr. t=ts), I.

nw.lat. verheling, 'erberging.
Celemmne, f. eene spaansche inhoudsmaat
voor droge waren, = 5,696 liter (12 c e 1 e mines doen een fenega).
celere, celeremente, ital. Muz. snel, sebielijk,
vlug.

Céleri, z. s e 11 e r y.
celereeren, lat . (celerare) verhaasten, versnellen ; snellen, ijlen ; — eelerifère, f. fr.

een schuldbekentenis of kredietbrief van de banken leeninrichting te Rome, evenals onze banknoten in plaats van gereed geld gangbaar.
cedo nulli, z. ond. c e d e eren.

(van. 't lat. Geler, snel, en Eerre, dragen) een
snelwagen, een middel tot spoedig vervoer in
Frankrijk, op de wijze der eng. stage-coaches;

Cedraat, m. it. (cedráto) eene soort van
groote, kruidige, zeer welriekende citroen, welks
bast met suiker wordt ingemaakt, de muskuscitroen ; ook de boom, die hem draagt.
Cedria, f. lat. vederhars; C. terrestris,
bergteer; — cedrium, n. lat. bet door teer
uit het cederhout enz. bereide teerwa--koerij
ter; — cedrir^ét, n. lat. (v. rete, net) een
uit de brandolie van het cedrium verkregen

riteit, f. lat. (celer2tas) de gezwindheid, snelheid, vaart.
celeste, ital. en fr. Muz. hemelsch, lang
aanhoudende zachte tonen, door de piano- en
forte-pedalen gelijktijdig op een piano-forte gebruikt, voortgebracht ; ook een opzettelijk daar
ingericht pedaal.
-toe
Celestinus, mansn. (van 't lat. Geler, snel)
de snelle, vlugge ; f. Celestiria ; v. a. van
het lat. coelestis, hemelsch, z. C ml e st i n us.

stof, welks kristallen zich netsgewijs plaatsen.

Cedro–boom, (nw.lat. cedrela odordta;
sp. cedro, ceder) de geurige ceder, een hooge
boom in N. en Z. Amerika, met een welriekend,
bitter en zeer zacht hout, z. ond. ceder.
Cédula, f. sp. (z. v. a. lat. schedela, z.,
scheda) e e del, c e ê 1, briefje, lijstjé, bewijs ;
een koninklijke gunstbrief, eene aanstelling; in
't algemeen oorkonde ; inz. voormaals een spaan
vergunningsbrief om op de spaansche be--sche
zittingen in Amerika handel te drijven.
CeiYlture, fr. (spr. sèn'tuur' v. ceindre
=lat. cingére, omgorden) de gordel, lendeband;
00k lijst, krans, insluiting.
;

,
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— eeleripede, z. v e l o c i p e d e — cele;

Celibaat, z. ond. c ae l e b s.

Cella, verklw. eellula, f. lat., eel, ka-

mertje, kloostervertrekje; bijencel; — cellul,
pl. Anat. kleine holten in het celweefsel. ; Bot.
kleine holten der vruchten, van elkander gescheiden als zoovele vakken ; — eellarien,
n. pl. celkoralen ; — cellariu8, m. lat. romeinsche slaaf, die de sleutels van de provisiekamer en den kelder dróeg; — eellep6-

ren, pl. lat.-gr. zaadkoralen; — eelleporieten, m. pl. doorboorde koraalversteeningen ; --=
eellieten, m . pl. celbewoners, celbroeders en
celzusters, geestelijken, die voor de zieken zor-
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gen ; -- celluleus, cellulair, adj. Anat. en
Bot. uit tellen bestaande, celvormig, in cellen
afgedeeld ; — cellulaire pathologie, t. de
nieuwe richting der algemeene pathologie of
ziektenleer, welke het ontstaan en het wezen
der ziekten tracht terug te brengen op de werk
kleinste, voor het gewapende oog-zamheidr
nog als geheel herkenbare deeltjes van het organisme, de zoogen. cellen ; — cellulair–
stelsel, stelsel, volgens 't welk de gevangenen in afzonderlijke cellen of vertrekken alleen
opgesloten worden ; zulk eene gevangenis heet
dan cellulaire gevangenis. In Frankrijk
heeft het cellulaire rijtuig, dat in vakken
verdeeld is, zoodat de veroordeelden gedurende
hun vervoer geen verkeer met elkander kun
houden, sedert 1837 de vroegere keten der-ne
galeislaven (cha"zne des forcats) vervangen; -celluloïde, f. uit eene verbinding van nitrocellulose en kamfer bestaande stof, waarvan
men vele voorwerpen vervaardigt; -- ceilulóse, f. Chem. celachtig gedeelte van de hout
koken in sodaloog onder-vezl,in.dor
hoogen druk tot papierstof verwerkte vezels der
naaldboomen.
Cello, m. it. (spr. (sf 4110) afgekort voor violoncello (z. ald.); — Cellist, m., z. v. a.
violoncellist.
eellula, cellulair, celluaeus, enz., z.
ond. cella.
Cé1o, m. bulgaarsch dorp.
Celosia, f. Bot. Bene plantensoort ; Celosia
cristata, hanekam.
Celotomie, z. kelotomie.
Celsiteit, f. nw.lat. (van 't lat. celsas, a,
um, boog, verheven) de hoogte, verhevenheid,
hoogheid.
Celsius, naam van een zweedsch geleerde
Anders Celsius (1701--1744), van wien de centesimale indeeling der thermometerschaal afkomstig is; een graad Celsius (afk. C.) is het
honderdste deel van den afstand tusschen vries
0
) en kookpunt (1000).
-punt(0
Celten of K e 1 t en, een oud, uit Azië gekomen volk, verspreid in W. Europa, inz. in Gallid, Spanje en Brittanje, reeds in de oudheid
grootendeels door de Romeinen onder 't juk gebracht, later door de germaansche volkeren onderworpen en met deze vermengd. Slechts weinige overblijfsels van dezen volksstam hebben
hunne eigen taal tot heden bewaard : zoodanige
celtische talenzijn:hetGaelischinHoogschotland, het I e r s c h in Ierland, het W a llisch in Wallis (Wales) en hot Bretonsch
in de fransche landstreek Bretagne.
Cémbalo, m. it. (spr. tsjémbalo), z. ei mb a a 1; vroeger ook het klavier.
Cemént, n. (itai. cemento, fr. cirent ; van
't lat. caementum, bloksteen, mopsteen, van cedére, houwen) een bindmiddel, metselkalk, mortel, tras; — eementeeren (fr. cimenter) vereenigen, door metselkalk verbinden ; ook gloeien,
branden, louteren ; — eementátie (spr. tie=
tsie), f. of het eementeeren, het gloeien van

CENSEEREN
een lichaam in gesloten vaten tusschen een ander tot poeder gebracht lichaam (c e m e n t e e rp o e d e r), dat door behulp van het vuur ze
veranderingen in het eerste moet te weeg-ker
brengen ; — eeméntkoper, de kopernederslag, die uit cementwater ontstaat (z. lager) ;
— cementstaal, brandstaal, dat men verkrijgt
door staafijzer sterk te verhitten In een mengsel van kool, roet, asch en keukenzout ; —
eeméntwater, kiezelloog, een In vele bergwerken zich vormende oplossing van kopervitriool, waaruit het zich door metallisch ijzer
als cementkoper nederslaat.
Céna, f. sp. avondbrood, avondmaal.
Cenacho, m. sp. (spr. sendtsjo) draagkorf.
Cenangie, z. k e n an g i e;— Cenohrieten, z. kenchrieten.
cendré, fr. (spr. saiddré ; van cendre = lat.
cinis, genit. cinéris, asch) aschgrauw, aschkleurig; blond; — cend.ri116n, f. (spr. sandrielión; ital. ceneréntola) asschepoetsster uit het bekende volkssprookje; verwaarloosd, voor de laagste diensten gebruikt meisje; — cendres bleues,
pl. fr. (spr. sdndr'bleu') mineraalblauw, bremerblauw, een mengsel van kalk, zwavelzure kalk
en tweede koper-oxydehydraat, dat veel bij het
schilderen wordt gebezigd.

Cenobiet,eenobitisch, eenobium,
liever k o e n o b i e t, enz., z. ald.; -- eenosis,
z. kenosis.
Cenotaphium, n. (gr. kenotdphion, van
kenós, ledig, en táphos, graf) een ledig graf, graftoeken, praalgraf, tombe, opgericht ter eere van
Benen elders begravene (bij de Ouden veel in
gebruik), ook tumulus honorarius genoemd.
Censaal, z. s e n s a al ; — eenserie, z.
courtage, ond. courtier.
eenseeren, lat. (censére) beoordeelen, aan
een oordeelkundig onderzoek onderwerpen, waar
berispen ; — censor, m. bij de oude-dern;
Romeinen een regeeringspersoon, met de handhaving der goede zeden en openbare orde belast; een beoordeelaar, inz. van boeken, een boe
boekbeschouwer; een door den Staat-kenricht,
aangesteld toeziener op de litteratuur, die het
recht heeft sommige plaatsen te veranderen,; -eensureeren, fr. (censurer) berispen, wraken,
afkeuren, nadeelig beoordeelen ; in den ban doen,
uit de kerkelijke gemeenschap sluiten ; -- censuur, f. (lat. censura) de monstering, beoordeeling, het onderzoek, de boekbeschouwing, het
boekengericht of de door den Staat verordende
onderzoeking en beoordeeling van , nieuwe geschriften en de daaruit voortvloeiende bewilliging of weigering van de openbare uitgave door
de drukpers (vgl. imprimatur) ; censura ecclesiastica, Jur. de kerkstraf, kerkelijke boete ; -eensurabel, adj. (fr. ' censurable) aan onderzoek, beoordeeling, enz. onderworpen ; berispenswaardig, bestrafbaar, wraakbaar, verwerpelijk;
weleer ook : cijnsbaar, schatplichtig; — een"
sus, m. de schatting, telling des volks bij de
Romeinen ; de schatting van het vermogen der
burgers, volgens welke alle burgers in zes klas-
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°sen en deze weder in centuriën verdeeld, waren; de daaruit volgende belasting, opbrengst,
e ij n s ; thans : maatstaf naar den belastingaanslag
oom de staatsburgerrechten (kiesrecht) uit te oefenen ; ook de hedendaagsche, op bepaalde tijden
plaats hebbende volkstelling; census annuus, de
jaarlikscbe belasting ; C. areárum, de grondbe'lasting ; C. emigratióntis, belasting op het landverhuizen ; C. promobilis, belasting die, niet ten
bepaalden dage betaald zijnde, met iederen ver
dag vermeerdert ; censita bona, n. pl.-zuimden
cijnsbare, met cijns belaste goederen ; — eensitu8, m. de cijnsbare of scbatplichtige, hij,
,die belasting moet betalen; — eensuaal (la'ter lat. censuális, e) tot het belastingstelsel
behoorende ; belastbaar, cijnsbaar ; — censuáles,
m. pl. cijnsplichtigen, belastingschuldigen ; —
eensueeren, nw.lat. belasten, eene belasting
-opleggen.
Cent, 1) van 't lat. centwn, honderd; woord,
dat de verhouding van de winst tot het kapi'taal uitdrukt, b. v. 5 per cent ot 5°/ o d. i. a
van het kapitaal; eene koperen munt, het bonderdste van den nederlandschen gulden ; ook het
honderdste gedeelte van den dollar in Amerika
(_ 2 ned. cent) en op de Ionische eilanden ; cent
,jours, pl. fr. (spr. san zjoer) de honderd dagen
van den 20sten Maart tot den 28sten juni 1815,
gedurende welke Napoleon na zijne terugkomst
van Elba in Frankrijk regeerde ; - Céntenaar,
m. (van 't lat. centenar lus, a, um, honderd bevat
een gewicht van 100 pond; — Cente--tend)
narium, n. lat. (fr. centenaire) honderdjarig
feest (van het bestaan van iets, van iemands
geboorte, enz.); -- eentenarius, m. lat. een
honderdjarige; — Centësima, f. (of centesima
pars) het 100ste deel, inz. bij interestberekeningen ; — Centesimaal (spr. s=z), adj. in honderd deelen verdeeld ; — eentesimaalrekening, f. nw.lat.-ned. de rekening naar bonderdste deelen ; — Centesimeeren, lat. (cen•tesimare, van centesi mus, a, um, de honderdste)
den honderdsten man uitnemen, afzonderen ; —
oentesimatie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. de
uitneming van den honderdsten man, inz. ter
bestraffing, ter terechtstelling ; — Centésim0,
m. it. (spr. tsjentéz—) eene kleine pasmunt in
't koninkrijk Italië = T ja lira = ongeveer 1
cent; — eenti..., voorvoegsel voor maat- eenheden om het T h deel aan te wijzen; — Celitiáre,_ f. r h are z. a r e ; — Cénticeps,
lat. (v. caput, hoofd) honderdhoofdig; — een
f. lat. (Cents(oiva rosa) de honderdbla--tifolïe,
derige roos; — Centifolioeh, adj. honderdbladerig; — Centigraad, m. graad van den
honderddeeligen thermometer (z. C e 1 s i u s); —
eentigrádisch, adj. nw.lat. honderdgradig;
-- Centigram, n. (fr. centigramme) r 1 gram. me, z. g r a m m e ; — Centiliter, r 1 a liter
'of r ned. kan, z. 1 i ter ; — Centiméien,
m. pl. lat. (centiman) Myth. honderdhandige reuzen, gelijk Briareus, Gyges, enz.; — Centime
(spr. san tiém' ), z. franc; — centimeter,
:in. (fr. centimètre) b meter, z. m e t e r ; -,

-

,

-

,

,
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eentipédiseh, adj. nw.lat. honderdvoetig;
— Centistère, fr., z. ond. s t è r e ; — cent–
weight, n. eng. (spr. séntweet) centenaar, z.
v. a. hunderdweight.
Cent, t) of z e n t (spr. tsent), hoogd. van
't mid.lat. centen, dat als overzetting van 't
oudd. huntari, angels. en eng. hundred, oorspr.
een - landsgedeelte of district van 100 hoeven of
dorpen beteekent) bij de oude Germanen een
district, rechtsgebied, lijfstraffelijk rechtsgebied
onder eene gemeenschappelijke overheid staande;
— eentgericht, de overheid van zulk een dis
lijfstraffelijk gerecht, de bloedban ; —-tric,he
eentgraaf, de opperrechter van een centgericht; — ee theer, de bezitter van een goed,
waaraan lijfstraffelijk recht is verbonden.
CentãUrus, m. gr. (eig. kentauros, d. i.
bf stierdooder, iemand die oorspr. te paard op
de stierenjacht ging, df enkel stieraandrijver,
herder te paard, van kentein, steken, prikkelen, inz. om aan te drijven, ook nedersteken,
en, táuros, stier) Myth. een paardmensch, een
der fabelachtige monsters, half mensch en half
paard, gesproten uit C e n t a u r u s, zoon van
Ixion, dien deze teelde bij de wolk, in welke
hij waande Juno te omhelzen; ook een ster
aan den zuidelijken hemel, dat door-renbld
eene figuur, half mensch half paard, wordt afgebeeld; — Centaurea, f. lat. (gr. kentauris,
of kentauría, ook kentaurion) het duizendguldenkruid, eene geneeskrachtige plant, van, welke
de c e at a u r u s Chiron zich bediende om zich
te genezen van de wond, die hem door een
der pijlen van Hercules was toegebracht ; Centaurea cydnus, blauwe korenbloem ; C. benedicta,
cardobenedictenkruid.
Centenaar, eentenarius, zie onder
cent l).
Centerboor, f. lat. -ned. (van centrum, z.
aid.) boor, die groote regelmatige gaten maakt
en snel in het plankenhout doordringt ; — een
Math. de middelpuntshoek, ont.-terhok,
staande door uit het middelpunt eens regelma
lijnen naar de uiteinden van eens-tigenvlhoks
zijner zijden te trekken.

Centesimaal, eentesimeeren, oen
tesimO, z. ond. c e n t i); — eentgerieht,
tentgraaf, z. ond. e e n t 1); — eentICeps,
Centifolie, enz., z. ond. cent i).
Canto, m. lat. (pl. centónes), fr. centen,
lapwerk, arlekijnspak, inz. een mengelmoes van
verzen, uit den samenhang genomen, waarin zij
bij de dichters te vinden zijn, en tot een nieuw
samenhangend geheel gemaakt; een lappendeken vers ; Muz. een oratorio of Bene opera door
verscheiden meesters gecomponeerd; ook wel
p asti e c o (spr. pastiétsjo) of p ast i c h e, fr.
(spr. pastidsj') geheeten; — centoniseeren,
(fr. centoniser, it. centonizzare) Muz. eene opera
of oratorium uit de compositiën van onderschei
componisten samenstellen.
-den
Centre, m. fr. (spr. saiz-tr'; van 't lat.
centrum) middelpunt, centrum (in de Kamer enz.);
c. de conversion, c. d'action, draaipunt; C. de-
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rjravitation, aantrekkingspunt; C. de gravité,
'zwaartepunt ; C. d' équilibre, evenwichtspunt ; c.
de rotation, omwentelingspunt; C. d'oscillation,
slingerpunt.
Centrum, n. lat. (gr. kéntron, eig. spits,
stekel) het middelpunt, b. v. van een cirkel,
van een lichaam, het vereenigingspunt, midden;
oneig. de plaats, waar iemand behoort, zich
als te huis, in zijn schik bevindt; Mil. het middengedeelte van een slagvaardig leger, in tegenoverst. van de beide vleugels ; in parlementen : de middelpartij, de gematigden, die het
midden van de halfronde zaal plegen in te ne
— centrum gravitátis, Phys. het zwaarte--men;
punt ; C. oscillationis, slingerpunt ; — centraal,
adj. (lat. centrális, e) middelpuntig, hetgeen tot
het middelpunt van eenig ding behoort, of het
uitmaakt, zich daarin bevindt, daarheen gericht
is, enz.; een centrale stoot is zulk een, welks
richtingslijn door de zwaartepunten van de bewogen lichamen gaat ;

—

centraal be-

stuur, het van een middelpunt uitgaande bestuur ; — centraal-beweging, de kring
beweging of de kromme baan van een-vormige
bewegend lichaam om een zeker punt, waardoor het wordt aangetrokken, b. v. de beweging der maan om de aarde ; — centraal-..
bureau, n. (spr. -buró) hoofdkantoor ; —

centraal eclips, f. ringvormige zonsver-

duistering;

commissie;

—
—

centraal comité, n. hoofd-

centraal krachten, de
-

tweederlei krachten of wetten, aan welke de
bewegende lichamen bij hunne centraal -beweging gehoorzamen en waardoor zij in hunne
baan worden gehouden ; deze zijn de eentripetale kracht, de middelpuntzoekende,
naar het middelpunt strevende kracht, en de
centrifugale kracht, de middelpuntschuwende kracht, die, waardoor een lichaam zich
van het middelpunt zijner cirkelbaan poogt te
verwijderen ; — centraal-machine, f. een
werktuig, waardoor de centraal-beweging in een
kring aanschouwelijk wordt voorgesteld; —een traal-organen, m. pl. de hoofd-levenswerktuigen, b. v. het hart, de longen enz.; — eentraal plateau, n . (spr. -(ó) hoogvlakte in het
binnenland van een land ; — centraal-posítie, f. (spr. -zi-tsie) Mil. de midden- of hoofdstelling
centraal projectie, z. p r o j e c11 e ; — centraal-punt, het middelpunt ;
centraal-school, kring-, kreits- of hoofd
midden van het district ligt,-schol,dient
waarvoor zij bestemd is; — centraal -station, n.. spoorwegstation, vanwaar als middel- en aansluitingspunt de verschillende treinen in verschillende richtingen vertrekken ; —
-

; —

-

centrale vergadering of centrale
eongreg^tie, lat. hoofdvergadering, eigenl.
middelpuntsvergadering, d. 1. zulk eene, in welke
zich de werkzaamheden van andere vergaderingen als in een middelpunt vereenigen ; — een
-vuur, Phys. het reeds bij de Ouden-tral
onderstelde middelpunts- of kernvuur des aardbols, in hetwelk men weleer den oorsprong der
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vulkanen en soortgelijke verschijnselen dacht te
vinden ; thans de warmte, die aan het binnenste des aardbols eigen schijnt te zijn en van
de verwarming door de zon geheel onafhankelijk is ; — centraal-zon, f. volgens de vooronderstelling der sterrenkundigen het gemeen
middel- en zwaartepunt der wereld-schapelijk
van de vaste sterren, dat binnen de Plejaden
(z. ald.) schijnt te liggen ; — eentralïsee
-ren(sp.=z),
(fr. centraliser) , in éen-middelpunt vereenigen, samentrekken, het vereenigen van 't gezag, van al de staatsmachten in
de handen van de regeering; — eentralisá
-za- tsie), f. (fr. centralisation) de ver-tie(spr.
samentrekking, vereenvoudiging, de ver -enig,
macht der regeering in éen-enigvad
middelpunt, in éen hoofdstad enz.; strenge eenheid van den staat bij zeer beperkte vrijheid;
— centraliteit, f. de middelpuntseenheid r
middelpuntsvereeniging; — centralist, m.
voorstander van het centralisatie-stelsel ; —
centreeren, het middelpunt zoeken, vinden,
aanwijzen ; een glas naar het middelpunt bewerken of slijpen, d. I. zoodanig, dat het middelpunt der opening van het objectief glas ook
dat der grootste dikte van het glas is ; —.

centrifuge of centrifugaal-machine,
f. toestel om verschillende stoffen (suiker, wol,
waschgoed) te drogen door de centrifugaalkracht ; — eentrif'ug^ál, adj. nw.lat. (v.
fugére, vlieden) middelpuntvliedend, er naar
strevend zich van het middelpunt te verwijderen ; — centrifugaal-kracht, z. boven

— centrifugaal-regulator, m. toestel

aan de stoommachine, welke door matige stoom
regelmatigen gang der machine-instromgde
verzekert ; -- centripetaal, adj. nw.lat. (v.
petére, op iets afgaan) middelpuntzoekend, naar

het centrum strevend ;

—

kracht, z. boven ;

centrisch, adj. z.

V. a. centraal;

—

—

centripetaal-

centrobarika, f. gr.

een regel in de werktuigkunde om den inhoud
van een vlak of lichaam, dat door omwenteling van eene lijn of eerre figuur ontstaat, door
het zwaartepunt der bewegende lijn of figuur
te vinden ; de leer van het zwaartepunt ; —
centrobárisch, adj. gr. het zwaartepunt
betreffend ; — eentrobarische methode„
berekening van vlakken of lichamen met gebruikmaking van den weg, door het zwaartepunt bij eene draaiing om een as afgelegd; —

eentroskopie, f. gr. de beschouwing der
zwaartekracht.
centum, lat. honderd (z. c e n t 1); — een--t i.mvir, m. een honderdman, een der eentumviri, honderdmannen of 105 (later 180)
rechters in 't oude Rome, die de geschillen der
burgers over eigendom, erfenis, schuld enz. beslechtten ; — eentumviraat, n. het gerecht
der honderdmannen, de waardigheid van ce nt u m v i r; — centunculus, n. lat. (verg.
c e n t o) een uit (bonte) lappen samengenaaid
kleed ; — eentuplum, n. nw.lat. het honderdvoud, honderdvoudige ;
eentuplee —

,
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verhonderdvoudigen, met honderd ver
; — eentltrie, f. lat. (centurza)-menigvuld
een aantal van honderd; inz. eene krijgsschaar
van 100 man, eene oudrom. legerafdeeling (compagnie), het Ode deel der cohorte en het 100ste
deel van het legioen ; gok, Bene afdeeling der
rom. burgers, waarnaar bij volksvergaderingen
gestemd werd; — de maagdenburgsche
e e n t u r i ë n, eene naar eeuwen ingedeelde kerkelijke geschiedenis, op kosten der evangelische
vorsten ondernomen en door F 1 a c ï u s In 1552
begonnen ; — centurio, m. lat. een hoofdman, bevelvoerder over 100 man of eene een
bij de oude Romeinen.
-turie
Cépa, lat. (ook .4llium cepa) de ui.
Cephal8ea, of k e p h a 1 ae a, f, gr. (van
kephalé, hoofd) Med. de aanhoudende hevige
hoofdpijn; — eephalágra, n. de hoofdjicht;
— cephalalgie, f. de hoofdpijn, het hoofd
— eephalálgiseh, adj. aan hoofdpijn-we;
onderhevig; tot hoofdpijn behoorende; — Ce phal€ematoom, n. (vgl. h w m a t o o m) een
bloedgezwel van den schedel bij pasgeboren
kinderen ; — Cephalantiea, n. pl. hoofd zuiverende middelen ; — Cephaliea, pl. hoofd Versterkende middelen ; — Cephalitis, f. de
hoofd- of hersenontsteking; — eephalodesmion, n. een hoofdverband ; — eephalogenesis, f. de hoofdvorming; — cephalologie, f. de hoofdleer, hersenleer ; — cephaloloxie, f. een scheeve hals, scheefhoofdigheid; — eéphalometer, m. een hoofdmeter, een werktuig om het hoofd van pasgeboren kinderen te meten ; — eephalophyma,
n. een uitwendig hoofdgezwel; — cephalo—
pode, N. H. kopvoeter, eene orde der weekdieren; —, eephaloponie, f. een aanhoudend
gevoel van zwaarte in het hoofd ; — eephalopyosis, f. een ettergezwel in het hoofd;
— eephalotomie, f. de ontleding van het
hoofd of het bekkeneel ; —, eephalotríbe
of eephalotríptor, m. een tangvormig
werktuig tot samendrukking van het hoofd der
doode lichaamsvrucht bij moeilijke geboorten,
welke cephalotripsie heet.
Cëphëus, m. naam van een fabelachtigen
koning van Ethiopië, vader van Andromeda ;
Astron. een ruitvormige groep van 1 sterren,
dicht bij den Noordpool.
Cer., [Chem ] verkorting van c e r e r i u m
-

-

of cerium, z. aid.

Ceraat, n., z. c e r a t u m.
Ceramne, f. nw.lat. het onverzeepbare gedeelte van c e r i n e (z. aid.)

Ceramographie, z. k e r a m 0 g r a p h i e;
— eeraphyliet, enz., z. k e r a p h y l l i e t.
Cerasine (spr. s=z), f. nw.lat. (v. 't lat.
eerusus, kerseboom) eene stof, in de gom der
kerse- en pruimeboomen vervat.
Cerást, m. gr. (kerdstës) de hoornslang;
-- cerasi(um, Bot. de hoornbloem.

Ceratiasis, ceratitis, ceratocele,
enz., z. k e r a t —.
Cerátum of corset, n. lat. (van cera,
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was) Med. eene waszalf, waspleister; — Ce(spr. t=ts), f. nw.lat. (van 't lat. ceriire, -ratie
met was overtrekken) overtrekking met was
wasbedekking ; ook de verandering in eene wasachtige stof door oplossing of smelting.
Ceraunia, Ceraunometer, enz., z.
keraun—.
Cerberus, m. lat., of gr. k e r b ë r o s.
Myth. de helhond, een hond met drie 'koppen,
die den ingang van den T a r t a r u s bewaakte,
z. ond. Pluto ; ook een onvriendelijk portier;
Astron. een noordelijk sterrenbeeld naast de
Hand van Hercules.
cercar Bella nota, ital. Muz. het zoeken van
den toon door voor- of naneming.
Cereariën, pl. (v. gr. kérkos, - staart>
staartdiertjes, een soort- infusiediertjes, die zich
door wonderlijke bewegingen doen kennen.
Cerele, m. fr. (van 't lat. circialus) een
kring, een gezelschapskring, sociëteit; de voorste kring in schouwburgen, 'het parquet ; —
eerele international (spr. ènternasionaal),
sociëteitsgebouw voor alle volken op de Parijscbe wereldtentoonstelling.
Cercópen of k e r k ó p e n, m. pl. gr. (kérkópes, van kerkos, staart) N. H. gestaarte apen;
in de grieksche myth. plaagzieke en boosaardige kabouters, die den wandelaar allerlei poet-sen speelden ; ook : sluwe, arglistige, teugel
; — cercopithéken, m. pi.-lozemnsch
-

gr. langstaartige apen, meerkatten.

Cerdaken, z. t s j e r t a k e n.
Cerdonisten, m. pl. ketters der 2de eeuw,
aanhadgers van C e r d o, die een goed en kwaad
beginsel als oorzaak van alle dingen leerde.
Ceréa of eerla, f. nw.lat. (gr. kerion,. v_
kérós, was) eene soort van kwaadaardig hoofdzeer, welks kleine zweren niet ongelijk zijn aan
honigraat.

cereaal, eerealiën, z. ond. C e r e s.
Cerebrum, n. lat. de hersenen ; — eerebéllum, n. de kleine hersenen, die onder
en achter de groote liggen. — cerebraal,
adj. wat de hersenen betreft; — cerebraalaffectie, f. aandoening of ziekte der hersenen ; — cerebraal—systeem, n. dat gezenuwstelsel, hetwelk de perse--deltvanh
nen en de van haar uitgaande zenuwen bevat-;
eerebrospinaal-systeem, n. het stel
-seldr.hnugmeszwn,;eerebrine, f. het hersenvet, eene phosphorachtige vetsoort in de hersenen ; — eerebrieten, pl. op hersenen gelijkende versteeningen
eener koraalsoort; — eerebrósis, f. de hersenontsteking met razernij, hersenwoede.
Cerefolium, n. lat. (gr. chaerephyllon,
fr. cer feuil) Bot. de kervel.
Ceremónie, f. lat. (caerimonia;. fr. cérémonie) in het algemeen . een gebruik ; eens
plichtpleging, gewoonte, gebruik van hoffelijkheid, wellevendheid ; hof- of kerkgebruik ; plechtigheid; — eeremoniëel, n. het vooraf bepaald en geregeld gebruik bij plechtigheden en
feesten; het gebruikelijke, door gewoonte of.
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landsgebruik gevorderde bij deze of gene gelegenheid ; Ceremoniemeester, de per
soon, die met het regelen der ceremoniën is
belast, die aan eenen feestelijken- maaltijd den
gang der plichtplegingen, de toasten enz. regeit ; — ceremoniëus, adj. (fr. cérémonieux)
plechtig, feestelijk, wellevend, inz. vol plichtplegingen, lastig beleefd, stijf, vormelijk ; —
—

cereanoniarius, m. de priester, welke de

kerkelijke ceremoniën leidt ; bij ridderorden de
persoon, welke de orde daarin bewaart.
Cererium of eereer, minder juist Cerium of Beer, n. nw.lat. (naar de planeet
C e r e s benoemd) Min. een enkelvoudig metaal,
van chocolaadbruine kleur, in 1803 door Hisinger en Berzelius in Zweden ontdekt; — oe-

reriet, n., eerinsteen, m. of ceriet, n.
eene metallische delfstof, die e e r e r i u m bevat.
Ceres, lat. of D e m ë t e r, gr. f. Myth. de
godin des landbouws en der veldvruchten, doch
Saturnus en Rhea; ook de naam der-tervan
planeet, die op 1 Januari 1801 door Plazzi te
Palermo tusschen Mars en Jupiter werd ont,

dekt;

—

Ceres en Bacchus, Poet. het ko-

ren en den wijn ; — eereaal, adj. (lat. ce°reális, e), wat Ceres, den graanbouw of het
graan betreft; — eereálién, n. pl. feesten
ter eere van Ceres, Ceresfeesten, door de oude
Rom. van 9-18 April gevierd; ook palmvruchten of zulke planten, die holle, met geledingen
voorziene stengels schieten, lange en smalle
bladeren hebben, met vezelige wortels voorzien
:zijn en melige zaden dragen, alzoo tarwe, spelt,
rogge, gerst, haver, mals en gierst; door som
wordt er ten onrechte ook de boekweit-migen

toe

gerekend.

Ceresine, f. (v. 't lat. cera, was) de door
chemische behandeling aan bijenwas gelijk gemaakt ozokeriet (z. ald.)
Cerev'isia (spr. s=z), f. lat. (een oorspr.
celtisch-gallisch woord) bier ; kruidenbier, waarin
bloedzuiverende kruiden zijn getrokken; cerevi.síárum jus, het brouwrecht.
,

Ceria, z. c e r e a.
Ceriet, z. ond. cererium.

Cerine, f. groenhars, eene bijzondere stof,
die men in het was der bijen heeft gevonden;
— eermine, f. op was gelijkend bestanddeel
der bruinkolen.
Cerinsteen, cerium, z. onder c e r e-

-r i um.
Cerinthiërs, m. pl. eene secte van scheurakers der eerste eeuw, naar eenen C e r i nt h u s benoemd, die leerde, dat Christus bij
zijne tweede komst aan zijn volk vleeschelijke
,geneugten . zou . schenken.

Cerium, z. cererium.

eerneeren, (fr. eertier, v. 't lat. cercigaare,
cirkelrond maken, circinus, cirkel) waarnemen,
gadeslaan ; insluiten, omringen, inz. eene stad,
vesting enz. met troepen.
Cernulatio, h nw. lat. moeilijk hoes'ten ; — cernuleeren, liet hoofd ter aarde
buigen.

CE RVA N TEEK

Cerocensu Jen, m. pl. nw.lat. (v. cera,
was, en census, cijns) zulke personen, die voor
gebruik van landerijen of andere voorrechten
eene jaarlijksche belasting in was aan het altaar eener kerk moesten opbrengen ; -- Cerographie, f. z. kerographie; — Ce
fr. (van 't lat. cera, was) eene-rolein,f.
vette, zeer weeke en zeer smeltbare stof, aan
't witte was ontleend, door het in sterken wijngeest te laten koken; -- eerelith, m. lat.gr. wassteen, eene soort van speksteen ; -ceromantïe, z. k e r o m a in t i e;

eero
mél, M. nw.lat. eene zalf uit gesmolten was
en honig ; — eeroplastiek, f. z. k e r o —

—

p 1 a s t i e k;— eerosine (spr. s=z). f. barb. lat. eene wasachtige brandstof uit het grijs
stof, dat men op den bast van vele-groen
soorten van suikerriet vindt ; — cerotine, f.
in kokenden alkohol onoplosbaar bestanddeel
der bijenwas; — ceroxylon, n. gr. (d. i.
washout) de hoogste palmsoort op de Andes
(ook Irartea andicola geheeten), welks stam een
wasachtige massa uitzweet ; vandaar : eeroxtline, f. Chem palmboomhars, een uit het
palmwas verkregen kleurloos, kristallinisch hars.
Cerro, sp. (spr. tjserro) hoogte, berghoogte.
eerteeren, lat. (certáre) strijden, wedijveren; — cert^men, n. een strijd, kamp, wedstrijd; — eertátie (spr. tie=tsie), f. (lat certatáo) het wedstrijden, de wedstrijd.
Certepartie, z. chertepartij.
eerti$eeeren, nw.lat. (certi/acáre, fr. certifier, van 't lat. certus, a, um, gewis, en facére, maken) gewis of zeker maken, verzekeren , bevestigen, getuigen, een getuigschrift geven ; — Certificaat, n. eene getuigenis, een
getuigschrift ; eerti fiicat d' origine, fr. (spr. ser
een bewijs of getuigenis van-tif^kdorzjén')
oorsprong, afkomst, inz. voor koopwaren ; -Certi$e&tie (spr. tie=tsie), f. het bevestigen, verzekeren, voor waarheid verklaren ; verzekering, waarverklaring; — certi$cãtor,
nw.lat., of eertificateur, fr. m die eens
borgtocht, een geschrift enz. bevestigt, verzekort, die zich borg stelt van eenen borg, de
achterborg; — certioreeren (spr. ti=tsi),
later lat. (certioráre, van eerflor, zekerder, cornpar. van certus) verzekeren, vergewissen ; -eertiorátie (spr. ti en tie=tsie), f. Jur. de
inlichting omtrent zekere rechtsverhoudingen,
welke naar het voorschrift der rechten somtijds
moet gegeven worden aan dezulken, bij wie
men de eigen bekendheid daarmede niet onderstellen mag.
Geruis, n. (fr. céruse, lat. cerussa) loodwit, spaansch wit; blanketsel; — cerussa Jovis, tinasch ; C. nativa of cerussiet n. natuurlijk koolzuur loodoxyde, wit looderts, loodspaath.
Cerumen, n. nw.lat. (v. cera, was) oorwas, . oorsmeer, oorsmout; cerumineus,
adj. oorsmeer bevattende, oorsmoutachtig.
Cerussa, z. ond. c e r u i s.
;

—

cervantésk, cervántiseh,. adj. Litt.
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dat naar den stijl, de manier van C e r v a nt e s, schrijver van Don Quijote, zweemt.

Cervelaatworst, f

(fr. cervelas, it. eer
van cervéllo, lat. cerebellums, verklw.-veláta,
van cerebrum, hersenen) eig. hersenworst ; ook
andere ongekookte vleeschworst ; — cervelaat–marmer, n. donkerrood marmer met
vele grijze en witte aderen.
cervicaal, adj. lat. (van cervix, f. nek)
den nek betreffende.
Cervus, m. lat. hert; córnu cérvi, hertshoorn ; — cervieapra, f. lat. hertegeit, een
soort van antilope ; — COrV .fuS, adj. lat. op
herten betrekking hebbende ; hertachtig etc.

CHACOLI
— cetographie, cetologie, f. beschrqving der walvischsoorten ; — eetyl, n. vettige

zelfstandigheid, vroeger aethol.
eetérus, a, um, lat. de of het overige, andere ; cetëri, ae, pl. de overigen ; cetëra, n. pl.
de overige (zaken), het overige ; et cetéra, afgek. etc., en het overige, en zoo voort ; cetëris paribus, al het overige gelijk gesteld, of
onder overigens gelijke omstandigheden ; ceténm censëo, »overigens ben ik van meening",
zoo besloot met het slot : Carthaginem esse
delendam, »Carthago moet verwoest worden ",
Cato de oudere iedere rede in den senaat;
vandaar dat ceterum censeo beteekent eene
eesseeren, lat. (cessdre) ophouden, weg eerste- en laatste grondstelling, waarop men onwegvallen, een einde nemen ; cessat,-blijven,
verbiddelijk terugkomt.
het houdt op, valt weg; cessánte causa cessat
eetine, eetographie enz., z. ond. cee fféctus, met de oorzaak houdt ook de werking, ta ce a.
Cetra, f. lat. een halfrond schildje, met
de uitwerking op ; ook wel als tegenstelling:
duránte causa, disrat e ffectus, by bet voortdu- leer, doorgaans olifantsleer, overtrokken; — Ce
met zulk een schild gewapend.
ren der oorzaak, duurt ook de uitwerking voort;
-traus,
Cetrarine, f. de bittere stof van de ijs
-- eessátie (spr. t=ts), f. (lat. cessatio) het
,dralen, talmen, vertragen, stilstaan, ophouden.
mos (Cetraria islandica).
-landsche
cessibel, barb. lat. (van 't lat. cedére, z.
Cetylalkohol, m. Chem. een uit wal
e e d e e r e n, fr. cessible) dat afgestaan kan
verkregen eigenaardig vast lichaam.
-schot
worden, vervreemdbaar, voor afstand vatbaar; —
Ceurawath, eene secte van B ani a n e n
cessibiliteit, f. de vervreemdbaarheid, de in Oost-Indië, die, in het geloof aan de zielsgeschiktheid, bevoegdheid tot afstanddoening; — verhuizing, ook niet het kleinste insect dooden.
eessie, L lat. (cessio) de afstand, overdracht,
Geylaniet, m. en n. Miner. een zwarte
overlating van eene zaak of een recht aan een steen, eene verscheidenheid van spinei.
ander; cessio bonorum, de overgave, afstand
Chabasiet, n. een aan den ze o u t h (z.
van zijne goederen of have aan de schuld
aid.) verwant, in weinig verschoven rhomboënormnis, naamsafstand; Jur. af--eischr;o
ders kristalliseerend mineraal.
stand eener schuldvordering; — cessie–acte,
Chabin, m. fr. (spr. sjabén') de fabelachf. eene oorkonde, waardoor aan een ander een tige bastaard van den geitebok en bet schaap.
recht wordt afgestaan ; -- Cessionaries, lat.,
Chabir, m. arab. karavaangids door de
of eessionair, m. (fr. cessionnaire) de aan - woestijn.
Chablage, m. fr. (spr. sja-blá -zj') het
of overnemer, hij, wien door iemand eene zaak,
eenig recht enz. wordt afgestaan ; vgl. c e d e n t; loodsen stroomopwaarts door bruggen.
-- eessus, m. lat. hij, tegen wien iets wordt
Chablis, m. fr. (spr. sjabli) wijn uit Chaafgestaan, die dus betalen moet.
blis, een plaats in Frankrijk; ook zekere mousc' est d dire, fr. (spr. sèt a diér') dat is te seerende wijnsoort.
zeggen, dat wil zeggen, dat is, dat beduidt.
Chablón, m. (spr. sjabld h; hoogd. scha c' est la guerre, zoo gaat het nu eenmaal in bone, schablon, vervormd uit het fr. échantillon, staal, monster, model, vormplank der stuk den oorlog.
c' est tout comme chez nous, fr. (spr. sè toe gieters, v. eschanteler, aan stukken snijden, v.
komm' sjé floe) dat is juist zooals bij ons; wij chant, cant, hoek, stuk), het vormbord, b. v.
zijn in hetzelfde geval.
der klokgieters; een bouwmodel, schildermodel
Cestus, m. lat. (v. casdere, houwen, bak- enz.; vgl. model.
'ken, slaan) een strijdhandschoen, een zware
Chabnam, n. indisch neteldoek.
handschoen der romeinsche vuistvechters ; ook
Chabraque, f. fr. (spr. sjabrák'; v. het
een vrouwengordel, inz. die van Venus (van
turksch tsjaprak) een sierlijk paardedek, s c ha't gr. kestós, eig. gestikt) ; — eestoidisch, brak.
adj. riemvormig, lint- of bandvormig.
Chacara, f. sp. (spr. (sa--) klein landCesuur, z. cwsuur.
goed (in Chili etc.); — ehacarero, m., oha
Cetacéa of cetacéën, n. pi. nw.lat.
f. boeren, kleine grondeigenaars, tuin-ear,
(v. 't lat. cetus, gr. kilos, walvisch) de groote
-liedn.
in het water Ievende zoogdieren, de walvischChacart, n. fr. (spr. sjakdr) eene soort
.soorten ; — CetaCeUl, n. walschot, spe r- van geruit Indisch katoen.
m a- e e t i;— eeteen, n. Chem. olieachtige
Chaehám, m. hebr. de wijze (verg. eh ovloeistof, door distillatie van aethol met wa- c h e m) titel van rabbijnen.
tervrij phosphorzuur verkregen ; — eetlne, f.
Chaehóll, m. russ. scheldnaam voor stepeene vetstof, die de basis van het walschot uit
penbewoners.
cetine–zuur, n. palmitine -zuur;-makt;
Chaeoli, m. een biscaysche wijn.
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Chaconne, fr. (spr. sjakónn') of it. ciaceóna, sp. chaeóna (spr. tsjakóna) Muz. eene
symphonic, waarop men verzen maakt, doorgaans met een referein ; een voor den dans gezet stuk in ti maat, met matige beweging en
duidelijk sprekenden tact.
Chaera, f., pl. chacras, sp. (spr. tsja—),
boerenhutten, landwoningen in Z.Amerika.
chacun d son gout, fr. (spr. sjakuin a son
gee) ieder naar zijn smaak of welgevallen; chacun le sien (spr. sjakuin le sjien), ieder het zijne;
chacun pour soi, Dieu pour tous (spr. sjakuin
poer soa, dien poer toe), ieder voor zich zelf,
God voor allen.
Chmrophros ne, f. gr. (van chairein,
verblijden, en aphrosynë, verstandeloosheid) de
krankzinnigheid, waarbij de lijder vroolijk en
opgeruimd Is.
Chafeleten, pl. aanhangers der leer van
den imam Chafes (een van de 4 orthodoxe secten van den islam)
Chagrin, 1) of chagrain, n. fr. (spr.
sjagrèn; it. zigrino, van het turk. sagri, paar
daar het leder van den rug der dieren-derug,
wordt genomen) s a g r ij n, eene soort van ruw,
als met korrels • bezet, gelooid leder, doorgaans
van muilezels of ezelsvel bereid, sagrijnleder,
zeekattevel; vischhuid, inz. haaievel; ook eene
daarnaar gelijkende stof, sagrijntaf, gekeperd taf;
chagrin la Vallire, tabaksbruin sagrijnleer ;
-- chagraineeren, leder tot sagrjn maken, het leder korrelen of groeven.
Chagrin, 2) n. fr. (spr. sjagrèn; v. chagrin, ruw, korrelig leer ; ruwe vischhuid, die
men tot afwrijven en vijlen gebruikt ; vandaar
oneig. voor : knagende kommer ; anderen denken aan 't arab. sjakrain, ongelukkig) verdriet,
kommer, droefheid, leed; — ehagrineeren,
(spr. sjagr—) bedroeven, verdrieten, kwellen,
ergeren, krenken ; — chagrinánt, adj. krenkend, bedroevend, verdrietig enz.
Chahi, chahee, m. eene kleine perzische
munt = 15 ct.
Chahut, m. fr. (spr. sjahu) zedelooze, uit
dans, die door den cancan (z. aid.)-gelatn
vervangen werd.
Chai, m. fr. (spr. sjé) wijnkelder of gewelfd
pakhuis (gelijkvloers (inz. te Bordeaux) .
Chaine, f.- fr. (spr. sjèn'; v. 't lat. catëna)
de keten, ketting; de keten in de danskunst,
de kettingdans ; eene voortloopende rij van uit
posten, aangestelde werklieden enz. -gezt
Chair, f. fr. (spr. sjèr) vleesch; chair à
canon, kanonnenvleesch, soldaat.
Chair, m. eng. (spr. tsjeer) stoel ; rocking
chair, schommelstoel ; — chairman, m. eng.
(spr. tsjeermen) de voorzitter in eene vergadering (v. chair, stoel).
Chaise, f. fr. (spr. sjèz') eig. de stoel, de
zetel; eene halfkoets, een licht rijtuig met twee
wielen, eene s j a i s of sjees ; chaise à por
draagstoel ; chaise à roulettes, rolstoel -teurs,;
chaise-canne, stokstoel, draagbare stoel in den
vorm van een wandelstok ; chaise longue (spr.
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—long'), eene soort van sofa of leuningstoel ;
— chaise percée, een nachtstoel voor natuur
behoeften, een stilletje.

-lijke

Chãjim, hebr. leven.
Chako, sjako, z. czako.
Chalánd, m. fr. (spr. sjalán; nederl. k a1 a n t, k l a n t; oorspr. en eig. een soort van
vaartuig tot vervoer van waren, waarmede men:
voorts den trooper, die de waren afhaalde, ver
chelandtum, mid.gr. ' chelándion)-gelk;mid.at
hij, die gewoonlijk bij denzelfden koopman koopt;
— chalandíse, f. (spr. sjalándiéz') k 1 a ndizle, kalandízie, de nering, de ruime afzetting van waren, de welbeklantheid.
Chalásis, f. gr. (v. chaliin, loslaten, ontspannen) Med. de verslapping der zachte deelen, b. v. van de borsten; — ehalastika,
n. pl. verslappende, ontspannende middelen ; -chalástiseh, adj. verslappend.
Chaláza, f., of chalazium, n. gr. (v.
cháladza, hagel, hagelkorrel) een klein, rond
gezwel aan het ooglid ; — ehalazee, f. pl.
lat. hagelsnoeren, witachtige vezels of koordjes
over het dooiervlies van het ei, welker samenlooping men hanetree noemt ; Bot. de inwendige kern (amygdála) van eene zaadkorrel ; —
chalazósis, f. de vorming van zulk een gezwel; — ehalazophalkes, m. pl. priesters bij de Ouden, aangesteld om door offeranden den hagelslag en de onweders te voorkomen.
Chalcedoon, m. gr. eene soort van troebele, doorgaans gewolkte, halfdoorzichtige topaas,
zoo genoemd naar het landschap C h a 1 e e doni ë in Klein-Azië, alwaar hij vroeger menig
werd gevonden, de nevel- of melksteen,-vuldig
kwarts-agaat ; — chalcedónyx, m. (vgl.
onyx) een melksteen met afwisselend bruine,.
witte en grijze strepen.
ehaleidieum, n. lat. eene zaal, aan de
smalle zijde eener' basiliek bijgebouwd.
Chaleiet, m. en n. Min. zwavelzuur koper ; een edelgesteente.
ehaldeërs, pl. de priestergeslachten van
den babylonischen volksgod Bel, inz. als waar
sterrenwichelaars enz. in de oudheid-zegrs,
bekend; — chaldeesche taal, een aan het
hebreeuwsch verwante, sedert de babylonische
ballingschap door de joden gesproken taal.
Cháldron, n. eng. (spr. tsjádrun van 't
oudfr. chauldron, nu chaudron, it. calderone,
sp. calderon, ketel, v. 't lat. caldarius, tot de
warmte behoorende, v. calidus, warm ; dus eig.
een ketelvol) of chalder (spr. tsjádur), n. de
kolenmaat van Engeland van 12 tot 13 hectoliter ; thans een maat voor droge waren in 't.
algemeen = 11,63157 hectoliter.
Chdle, m. fr. (spr. sjaal') z. s h awl ; chdle
boiteuux, sjaal die slechts aan den eind met palmen versierd is.
Chalef, m. slachtmes der joden.
Chalet, n. fr. (spr. sjalé) alpenhut, zwitsersch huis.
Chaleur, fr. (spr. sja—) de warmte, hitte,,
;

,
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zoo in eig. als oneig. zin ; — chaleureus,
adj. heet, heet van aard.
Chalif, z. k h a l i f.
Chalkos, - m. gr. erts, metaal, inz. koper;
eene oudgr. munt, ongeveer 3 ct. (8 c h alk o t
deden 1 obolus 18 eene drachme), ook
een oudgr. gewicht als onderdeel der drachme;
— ehalkogástriseh, N. H. met koperkieurigen , buik ; — chalkograaf, m. eig. een
metaalschrijver; een plaatsnijder; — ehalkographie, f. de plaatsnijkunst, de graveerkunst;
- ohalkográphisch, adj. de plaatsnikunst betreffende ; — chalkolith, m. Min.
uranium-spaath, geoxydeerd uranium, z. u r an i u m ; — chalkopteriseh, adj. N. H. met
koperkleurige vleugelen; chalkopygiseh,
adj. N. H. met koperkleurigen aars ; — chalkotypie, f. koperdruk, de door Helms te Berlijn gedane uitvinding, om eene teekening op
eene koperen plaat door eene chemische verrichting in een verheven werk te veranderen,
waarvan de drukpers een willekeurig getal afdrukken kan maken; — chalkoxylographie, f. nabootsing der aqua-tintamanier In
staalgravure door eene soort verbinding van
chalko- en xylographie.
Challenge, eng. (spr. tsjelléndzj') uit
-dagin.
Chalmieten, m. pl. Min. paddesteenen
van oogvormige gedaante.
Chalon, n. fr. (spr sjalón) eene wollen
stof tot voering (vermoedelijk naar C h d i o n s
in Frankrijk benoemd).
Chaloupe, f. fr. z. sloep.
Chalumeau, m. fr. (spr. sjalumó) schal
-mei(z.ald)
Chaly, n. fr. (spr. sjah) eene fijne wol
stof voor kleedaren, ook met ingeweven-len
zijde voor vesten ; oorspr. eene te Angola uit
geitenhaar vervaardigde stof.
Chalybographie, f. gr. (van 't gr. en
lat. chalybs, staal) de staalgraveerkunst, kunst
om in staal te griffelen ; — ehalybsónans,
n. nw.lat. (van chalybs en sonure, klinken) een
-door D ie z uitgevonden nieuw speeltuig uit staal
en glasstaven.
Chamáde, f. fr. (spr. sjamáád', port. chamade, it. chiamata, v. 't port. chamar, it. chiamare, lat. clamáre, roepen, alzoo eig. de roep
of het geschreeuw der overgave) Mil. het teeken van de trompet of de trommel (of de witte
vanen), dat eene belegerde stad wil onderhan
vandaar de c h a m a d e slaan, den over--deln;
gaafmarsch slaan ; nu meer gebruikt voor het
marktgeschreeuw eens kwakzalvers.
Chamee1éon, z. k a m e le o n; chamceleon
minerale, lat. oude naam voor mangaanzure kali.
Chamare, chamárre, fr. (spr. sja,
sp. camarra = s a m a a r) 'een met passement
omzette poolsche rok; — chamarreeren
(spr. sja—; fr. chamarrer) belegen, bezetten,
met galons omzetten, b. v. kleederen ; — chamarrure, f. het omzetset, omboordsel met
gouden of zilveren passementen.
—

-

,

CHAMP

Chambellan, fr. (spr. sjanbelldh; mid.lat. cambellanus, camberlantss, v. 't lat. caméra,
fr. chambre) of chamberlain, eng. (spr.
tsjééfnberlin) m. een kamerheer.

Chamber, f. eng. (spr. tsjéember) kamer;
chambre of horrors, gruwelkamer; — ehámber–cloak, m. eng. (spr. tsjéémber klook)

een wijde, lange huisjas, doorgaans van gebloemde stof.
Chambertin, m. fr. (spr. sjanberti"n)
goede fransche roode win, zoo genoemd naar een
dorp in Opper-Bourgondië.
Chambre, f. fr. (spr. sjd n br'; van 't lat.
camera, z. ald.) kamer, vertrek ; -- chambre
ardente (spr. —ardánt') eig. heete, gloeiende
kamer ; de naam van twee voormalige recht
Frankrijk, waardan de eene over za--bankei
ken van ketterij, de andere over misdaden van
vergiftiging vonnis sprak, en wier vergaderzaal
geheel met zwart behangen en glleen . door
toortsen verlicht was; — chambre garnie, eene
tot verhuren ingerichte, met huisraad voorziene
of gemeubeleerde kamer; — chambre introuvable (spr. —èntrouvdbl'), niet te vinden kamer,
spotnaam van de in 1815 na de 2de restauratie saamgeroepen kamer der afgevaardigden in
Frankrijk ; chambre syndicale, vakvereeniging
der fransche werklieden (sedert. 1868); — chambrière, " f. fr. (spr. sjdhbri-er') eig. het ka
-merisj;dafchtng-oreszwpi
de rijschool; — chambreeren (fr. chambrer),
kamergenooten zijn, bijeenwonen.
Chambre, chambrière, enz., z. oud.
e h a m b e l l a n; — chameleon, z. k a m eleon.
Chamiet, m. (van 't lat. chama, gr, chéme,
de kammossel met twee geopende schalen, v.
het gr. chdó, Ik ben of sta open) eene versteende schelp, die in haren natuurlijken toestand reuzenscbelp heet.
Chamis, z. h a r a r.
Chamois, adj. (spr. chamod; le chamois,
de gems of klipgeit ; it. camoscio, sp. gamuza ;
V. 't oudd. gamz, gems, k a m o e s) gemskleurig,
naar de izabelkleur zweemende, bleekgeel ; —
chamoiseeren (spr. s=z), tot zeemleder, kamuis- of kamoesleder looien ; — chamoiseur,
m. een looier of bereider van zeemleer.
Chamor, m. hebr. (pl. chamorim) ezel.
Chamótte, f. (spr. sjamótt'; v. chame, mos sel, wegens de schelpvorm der daarbij gebruikte
porseleinen potten) eene tot poeder gebrachte
massa, bereid uit de aarden potten, waarin het
porselein gebakken is, waarvan men c h a m o ts t e e n e n vormt en brandt, die, met leen ver
sterksten hittegraad uithouden. -metsld,n
champ, m. fr. (spr. sjah; van 't lat. campus)
het veld ; — champ de bataille, m. fr.
(spr. sjah d'batd j') de kampplaats, het slagveld;
champ de fédération (spr. —ra -sjón) het verbondsveld; champ -de Mars, het Marsvod te
Parijs; champ Elysées (spr. sjah zélirA) de
Elyseesche velden (zie onder , E 1 y s i u m) ; ook
een wijk van Parijs.
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Champagne-wijn, champagne, m.
(spr. sjar^pánje---) eene bekende wijnsoort uit do
provincie C h a m p a g n in Frankrijk, inz. en
in 't algemeen schuimende (mousseerende) wijn
met gebonden koolzuur; — fine cham—
pagne, beste soort brandewijn of cognac ; —
champagne bier, een schuimende, meer
op wijn dan op bier gelijkende drank uit water, melissuiker, citroenolie ; ook : gemberbier
en • dgl.
Champfeurisme, n. ír. letterkundige
school, waarvan C h a m p f1 e u r y het hoofd is,
-

realisme.

Champignon; m. fr. (spr. sjanpi njóñ
-

;

V.

champ, veld; ital. champignuolo) kampernoelje,

een eetbaar zwam, veld- of aardzwam, heerenzwam, paddenstoel, duivelsbrood (Agaricus campestre) , ook de kop of neus aan de brandende
pit eener lamp ; oneig. iemand, die snel en onverwacht fortuin maakt.
Champión, m . fr. (spr. sjaycpión; midlat.
campio, v. 't lat campus, veld) k a m p i o e n, een
kampvechter, voorvechter eener zaak, inz. de
ridderlijke beschermer van een weerlooze.
Cháamporeau, m . fr. (spr. sjanporó) koffie met melk en rum of absint.
Chamsin, m. (v. 't arab. chamsin, vijftig,
omdat hij inz. gedurende de 50 dagen van 't
einde der maand April tot aan 't begin der
overstroomingen des Nijls in Juni waait) in Egypte
de uit de woestijn komende heete wind, z. v.
a. an m o e n, z. ald.

Chamuleus, m. lat. soort oud itailaansehe

wagen.

Chan, z. khan.
Chancaea, f. (spr. tsjan—) ruwe. suiker (in
Peru).

Chancade, f. fr. (spr. sjankaad') zeker
trompetstukje bij de opeisching van eene belegerde plaats.
Chance, f. fr. (spr. sjans; eig. de val, oudfr.
chëance, van choir; lat. cadre, vallen, met betrekking tot het vallen der dobbelsteenen) een
soort van dobbelspel; de daarbij geworpen oogen;
een waagspel, k a n s, de mogelijkheid van gelukken of mislukken ; in pl. inz. goede voor
-uitzchen.
Chancelier, m. fr. (spr. sjanseijé) ehaneellor, m. eng. (spr. tsjénseler) k a n s e l i er
(z. ald.)
Chancery, f . eng. (spr. tsjénseri) k a ns e1 a r ij (z. ald.); Chancery of Court of chancery,
handelsgerechtshof.
Chancre, m . fr. (spr. sjan kr'; V. 't lat. can,

4

cer) s j a n k e r, eig. kreeft ; eene kankerachtige,
om zich vretende, venerische zweer of gezwel;
-1 chancreus, adj . met zulke gezwellen be-

hept, venerisch (z. aid.)
Chandales, pl . ind. Indiërs, die tot geene
kaste behooren, afkomstig uit bet huwelijk van
een Soedra en eene Brahmanin.
Chandarma, n . ind. wit sandelhout.
Chandeleur, f. fr. (spr. sjah —) Marialichtmis, Vrouwendag.
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Chandelier, m. fr. (spr. sjandeljé) kan-

delaar.

changeeren (spr. sjanzj—), fr. (changer,.
it. cambiare, cangiare ; van 't lat. cambire, mid.
lat. cambiare; vgl. c a m b ï o) veranderen, ver
ook veranderd worden,-wiseln,vrtuch;
verschieten (van kleuren); -- change, m. fr.
(spr. sjahzj') de ruil, ruiling, verwisseling, tui
afwisseling, verandering ; wisselhandel,.-sching;
wisselbank ; — change-éonto, n. fr. -it. de
rekening, op, welke de boekhandelaars verruilde
werken opteekenen; -- changeant, fr. (spr.
sjanzjáh) veranderlijk; weerschijnend (van stoften) ; verschietend (van kleuren) ; — changeant, m. zekere taf, die van verschillende
kleur schijnt, omdat de inslag en ketting van
onderscheidene kleuren zijn genomen, weerschijn doek ; ook een schoone vlinder ; — changement, n. fr. (spr. sjanzj'md n) de verandering,
afwisseling; changement de voiture, overstappen
(op treinen).,
Chanka, f arab . mahomedaansch klooster.
Chanoine, m. fr. (spr. sjanoán'), z. v. a.
canogicus (z. ald.); f, chanoinesse.
Chanson, f. fr. (spr. ajansón; V. 't lat. can-tto) een gezang, lied; inz. een wereldsch lied,
volkslied; — chansons, f . pl. oneig. laffe praat,
beuzelingen; — ehansonnétte, f een liedje
of deuntje ; — chansonnier, m . (spr. --njé')

de liedjesdichter, liederzanger; — chanson--

nière, f. (spr. —njiër') liedjeszangeres; —
chansonneeren (fr. chansonner), in liedjes
bezingen; — chant, m. (spr. sjdn) gezang,
zang; chant guerrier, krijgslied ; chant patriotique, vaderlandslied, volkslied ; chant religieux,
geestelijk lied; chant sur le livre, fr. ; cantus
super librum, lat. Muz. het zingen van een koraal, waarbij slechts de melodiestem opgegeven is, en de andere drie stemmen onder het
zingen moeten worden gevonden ; in welke kunst
sommige kerkzangers het zeer ver gebracht hadden; -- chantage, n . bedrieglijke voorspiege-,
ling, zwendelarij om iets af te persen of uit te
vorschen; inz. bedreiging om iemand te belas
te compromitteeren, indien men niet-ternof
zekere som gelds betaalt; -- ehanterélle,
f. (spr. sjaût—) Muz. de eerste of dunste snaar
van een speeltuig en die den fijnsten toon
geeft, de zangsnaar, quint ; -- chanteur, m.
(spr. sjah--) zanger; — chanteuse, t zangeres.
chantourneeren, fr. (spr. sjantoern--)
uitsnijden naar een model, uitwerken, uithollen.

Chanuka, f. hebr. feest der tempelwijding
(bij de joden).

Chaos, m. gr. eig. ledige ruimte, afgrond
(vgl. c h a s ma) ; bij de oude dichterlijke wijs -.
geeren : de oorspronkelijke stof der wereld, die
men zich als een geheel ruwe, vormlooze en
ongeordende klomp dacht, eer de scheppende
almacht aan de 'stof hare tegenwoordige gedaante gaf; de warrel- of mengelklomp, de ba j ert ; in 't algemeen : verwarring, wanorde, een
warboel; —'chaa tiseh, adj. woest, verward,

CHAPARRO

ongeordend, vermengd; — ehaomant!e (spr.
t=ts), f. waarzeggerij uit de lucht en weerverschijnselen.
Chaparro, m. sp. (spr. tsja—) steeneik.
Chapeau, m. fr. (spr. sjapó), pl. chapeaux (spr. sjapoos; mid.lat. capellus, van 't fr.
chape, provene. en sp. .capa, it. en mid.lat. cappa,
een mantel met eene kap, die men over 't hoofd
.sloeg, v. 't lat. capére, vangen, omvatten ; vgl.
het nederl. k a p) de hoed ; volgens de mode
der vorige eeuw : een man, manspersoon, een
beer, inz. als geleider en beschermer eener dame
(in deze beteekenis zegt men thans in 't fr.:
cavalier); chapeau d'honneur, iemand als eerebegeleider; — chapeau bas, adv. (spr. —bá)
met den hoed af, met den hoed onder den arm;
— Chapeau-bonnet (spr. —bonnè) mutshoed, hoofddeksel dat voor muts en hoed te
gelijk dienst doet, hoedje om even uit te loopen ; — chapeau chinois (spr. —sjinod)
halvemaan (bij militaire muziek); — chapeaurouge (spr. — roezj') de kardinaalshoed ; —
chapelet, m. fr. (spr. sjap' lé ; van 't oudfr.
chapel, krans, als hoofdsieraad) de rozenkrans,
paternoster; — chapelgorris, m. pl. sp. (spr.
tsjapelgórries), d. i. eig. roodhoeden, roodmutsen
(van het baskisch chapela, hoed, en gorria, rood)
lichtgewapende, onregelmatige baskische troepen, aanhangers der Christinos In Spanje (1833);
— chaperón, m. (spr. sjap'rón) hoofddeksel,
kap (hoofddeksel der Franschen in de middel
bejaarde, stemmige vrouw,-euwn);oig.
die het opzicht houdt over jonge meisjes of
vrouwen, eene eerbewaakster ; — Chaperon
rouge, Roodkapje (in 't volkssprookje) ; -chaperonneeren, dames begeleiden en beschermen; vgl. chapeau.
Chapel, f. eng. (spr. tsjéppel) kapel; inz.
roomsche kerk.
chapelle ardente, f. fr. (spr. sjapell' ardánt')
eig. vurige, brandende kapel, verlichte toestel,
hetzij in eene kerk of kapel, hetzij in een huis
rondom een ten toon gesteld lijk, z:-vertk,
v. a. castrum doloris.
Chapetón, m., pl. chapetónes, sp.
(spr. tsjapetónes, waarsch. van 't mid.lat. capi=
tare, aankomen, it. capitare, voleindigen, n.l. de
reis, aankomen, v. 't lat. caput, hoofd, einde)
nieuw aangekomen europeesche kolonisten in
't voormalig spaansch Amerika (ter onderschei
*creolen, die in Amerika zelve-dingvae
geboren zijn).
Chapitre, n. fr. (apr. sjapiétr'; van 't , lat.
capitulum) k a p i t t e 1, het hoofdstuk, hoofddeel,
de boek- of schriftafdeeling, het punt, voorwerp,
de stof van een gesprek ; de vergáderplaats der
domheeren ;— chapitreeren, fr., k a p i t telen, z. ald.
Chaplin, m. eng. (spr. tsjéplin) groote kolenwagen.
Chapon, m. fr. (spr. sjapon) kapoen ; —
chaponneeren, kapoenen, (hanen) lubben of
snijden.
chaptaliseeren (spr. s =z), zuren most
t

1,
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door toevoeging van gemalen marmer en suiker ontzuren (naar de methode -van den fr.
chemicus Chaptal, gast. 183e)
Chapter, n. eng. (spr. tsjépter) kapittel
(vgl. chapitre).
Char, 1) hoogd. (oudd. ch&a, rouw, klacht)
in samenstellingen, b. v. chárwoehe, de
treurweek, stille week, de week voor Paschen;
— ehárfreitag, rouwvrijdag, de goede Vrijdag, vrijdag voor Paschen.
Char, 2) fr. m. (spr. sjdr'; v. 't lat. carrus),
wagen; eene wijnmaat In fransch Zwitserland
= ongeveer 600 liter ; — Char-à-bane, m.
fr. (spr. sjár á bak) een open wagen met zit-banken langs de zijden; op de fransche en
belgische spoorwegen : een wagen van de tde-.
klasse.
character indelebilis, z. e h a ra k t e r.
Charáde, f. fr. (spr. sjarddd') een Iettergrepen- of syllabenraadsel, waarbij een meer
woord in zijne -enkele lettergrepen-letrgpi
ontbonden en ieder van de dus gevormde woorden bedektelijk omschreven wordt.
Charadrius, m. lat. N. H. regenvogel,
pluvier.
Charádseh, m. turk. (van 't arab. charádsch, opbrengst, inkomen, staatsinkomen, belasting, v. charadsja, uitgaan, uitkomen, uitvoeren, invorderen) hoofdgeld; in 't algemeen de
belasting, opbrengst, waaraan Christenen en Joden in Turkije onderworpen zijn; — charád-.
sjis, m. pl. de ontvangers van dat hoofdgeld;,
— eharádsji-basji, m. pl. de opzieners over
die hoofdgelden en rechters in de daarover ontstaande moeilijkheden.
Charakter, enz., z. karakter; character indeleb'tlis, lat., in de R. kath. kerk : eene
onuitdelgbare eigenschap, een onuilwischbaar
merk, dat iemand verkrijgt door 't ontvangen
van een sacrament, b. v. van de priesterwijding.
eharasehó, interj. russ. goed!
Charavári, m. pl. ' hongaarsch (spr. sjara-wári) overbroek, eene wijde lange broek der
Hongaren, inz. rijbroek.
Charbéndschi, m. turk. muildierdrijver.
Charbon, m. ir. (spr. sjarbón ; van 't lat.
carbo) kool, houtskool ; eene bloedzweer, pestbuil; charbón "de terre, steenkool ; — charbon-chandelle, m. (spr. —sjandéll'), z. v.
a. candlecoal.
Cháreanas, m. eene zijden stof uit OostIndië.
Charcuterie, f. fr. (apr. aj drku) handal in vleeschwaren, spek- en worsthandel, spekslagerij ; -- ehareutier, m. (spr. sjárkutjé)
vleesch- en worsthandelaar, 'spekslager.
Chardóns, m. pl. * fr. (spr. sjardón ; eig'..
distelen ; van 't * lat. carduus ; vgl. c a r d o ne)
ijzeren punten op bekken, muren, en dgl.
Charf eitag, z. ond. char 1).
Charge, f. fr. (spr. s rzf ; eig. de lading of
vracht van een wagen ; z. e a r g o) 1) de last,
vracht ; vandaar : à charge zij n, tot last zin,
lastig, bezwaarlijk vallen ; oneig. de eerepost,.
-
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}het ambt, de bediening; 2) de aanval der troepen in den strijd ; ook het teeken tot den aanval ; de lading van een schietgeweer; 3) overdrijving in kunstvoorstellingen (e a r i e a t uur) ;
— charge-paard, Mil. dienstpaard, inz. tot
gebruik der officieren ; — chargeeren (spr.
,sjarzj –; fr. charger) belasten, beladen, bezwaren ; opdragen, b. v. eene taak of werk, opleggen ; overladen, overdrijven, vgl. c a r i Cat u u r, b. V. eene schilderij ;— eene g e e h a rg e e r d e rol, eene rol, die er op berekend is
om door overdrijving bij de voorstelling te werken; ook een schietgeweer laden en daarmede
vuren ; aanvallen, inzonderheid van de ruiterij;
— chargé d'affaires, m. (spr. sjarzjé dafèr') een zaakgelastigde, inz. de plaatsvervanger van een gewonen gezant aan eenig hof;
— ehargeering, f. de lastgeving, opdracht;
Ie lading.
Chariage, f. (spr. s, jarid -zf ; V. charier,
£harrier, op een wagen vervoeren, v. char, lat.
c-arrus, wagen) het vrachtloon, de vracht, ver
-voerpijs.
cháris, f. gr. de bevalligheid, liefelijkheid : het
gunstbewijs; pl. Chariten (gr. Chdrites) of
Charitinnen, Myth. bevalligheden, z. v. a.
Gratiën, z. ald.; — charientisme, n. gr.
de verzachte uitdrukking voor iets leelljks ; eerre
kiesche scherts ; — charisma, n., p1. charismata, geschenk, gave ; — eharisterium, n. (gr. charisteríon, toegenegenheid, geschenk) eens milde gave of belasting, die de
bisschoppen in dringenden nood van de kerken, enz. heffen; — eharist-e, z. e u c h a r i st i e ; — charistikon, of charistieum,
in. een tegengeschenk, eerre wedervergelding.
Charitas, f., z. e aritas ; — charité, f
?r. (spr. sjarité) de mildheid, weldadigheid; de
verzorging, verpleging van zieken ; de naam van
'een ziekengasthuis te Berlijn en elders, een hos
soeurs de la charité, barmhartige zus -pital;
ziekenverpleegsters ; — charitable, adj.-ters,
(spr. sja—) liefderijk, milddadig, weldoend, zachtmoedig; — charitatief of eharitativum,
n. nw. lat. eene noodbijdrage.
Chariten of charitinnen, zie onder
tharis.
Charity, f. eng. (spr. tsjerriti) liefdadigbeid; gift, aalmoes; vrome stichting (b. v. armenhuis, enz.); — charity–school, n. (spr.
—skoel) eeoe liefdadige school, armenschool,
kostelooze school.
Charivari, n. fr. (spr. sjariwdri oudfr.
acaribari, chalivari, calivaly, chalivali, prove ®c.
,

;

caravil, mid.lat. charivarium, charavarit n, charavaria, charavallium, chalvaricum, chalvarïtum) spotmuziek, ketelmuziek, geraas van ketels, potten, pannen, enz., dat soms gemaakt
wordt voor de deur van bejaarde lieden, die
hertrouwen ; voorts ieder geschreeuw, getier,
gejoel, waarmede de volkshoop zijne afkeuring
van hetgeen er voorvalt te kennen geeft, een
standje ; slechte, oorverscheurende muziek, kat
ook als titel van satirieke tijdschrif--tenmuzik;
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ten ; nog in het kaartspel : de vier vrouwen In
éene hand ; allerlei kleine voorwerpen als sieraad aan horlogekettingen gehangen. — Ook
wel z. v. a. charavari (z. ald.); — charivariseeren (spr. s=z), iemand door geschreeuw, enz. hoonen.
Charlatán, m. fr. (spr. s arlatdn; sp. charlatan, it. ciarlatano, van charlar, ciarlano, zwetsen) een zwetser, snoever, pocher, snorker, praalhans, windbuil, grootspreker, opsnijder, inz. een
kwakzalver, die zonder grondige kennis der geneeskunde zich door grootspraak in aanzien zoekt
te brengen ; — charlatanerle, f. of charlatanisme, n. de kwakzalverij, de grootspraak.
snoeverij, snorkerij, enz.
Charlemagne, fr. (spr. sjarl'mánj'; van
het lat. Cardlus magnus) Karel de Groote,
de bekende koning van Frankrijk en keizer van
het Westen; van hem schijnt de bij vele spe
gebruikelijke ' zegswijze ontleend : C h a r 1 e--len
m a g n e maken, wanneer een speler, die aan
de winnende hand is, het spel ontijdig staakt.
Charles, fr. (spr. sjarl') mansn., z. v. a. K arel (z. ald.); —Charles d'or, z..Carolie n;
— Charlotte, vr. naam, z. v. a. Carolina
(z. ond. K a r e 1) ; ook eene meelspijs van appelen en geroost brood, nauwkeuriger : e h a rlotte de pommes; — charlotte russe,
eene charlotte van geklutsten room, omlegd met
kleine beschuitjes.
Charlière, f. fr. (spr. sjarlièr') een met waterstofgas gevulde luchtbol (waterstofgas is ongeveer 15maal lichter dan de dampkringslucht),
zoo geheeten naar den natuurkundige C h a r1 e s (onderscheiden van M o n t g o l f i é r e).
Charlotte, z. ond. Charles.
Charmande, m. turk. muilezeldrijver.
Charme, m. fr. (spr. sjarm'; van 't lat. carmen, lied ; tooverformulier) de wonderbaarlijke
uitwerking, die het bijgeloof aan tooverkunst of
invloed van booze geesten toeschrijf, een toovermiddel, tooveríj, betoovering ; al wat zeer
behaagt, gevoelig treft, de bekoorlijkheid, aan
innemendheid, verrukking ; -- char–-valighed,
meeren (fr. charmer), innemen, bekoren, ver
maken, verrukken, betooveren ; — ehar--Iletd
mánt, adj. bekoorlijk, allerliefst, schoon, aan
innemend, betooverend; als: subst. de-valig,
minnaar; — charmante, f. de geliefde, liefste, minnares.
-

Charmille, f. fr. (spr. sjarmidij'; v. charme,
hagebeuk, provincial eharne; van 't lat. carpinus)
eene heg van hagebeuken.
Charnico, in. een zoete spaansche wijn.
Charniëre, f. fr. (spr. sjar»zèr', bij ons
gewoonlijk uitgesproken en geschreven scha rn i e r; V. a. van 't lat. cardinaria, . afgeleid Y.
cardo, genit. card&nis, duim van een deurheng
-sel)htid,vrngofeativn
twee stukken of doelen van eene doos, kist, enz.
door middel van eene spil, waarop zij draaien.
Cháron, m. gr. Myth. de veerman of schip
onderwereld, die de schimmen der ge--perd
storvenen over den Styx en Acheron bracht,
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tegen betaling van een o b ó 1 u s, dien de Ouden
daarom hunnen dooden in den mond staken;
— eháronsboot, f. lig. de dood, de overgang tot een ander leven.
Charp ., bij entomologische namen afkort.
voor Toussaint von Charpentier (gest. 1841).
Charpie, f. fr. (spr. sjarpie, mid.lat. carpia,
van 't lat. carpére, plukken, afpluizen) pluksel,
uitgerafeld linnen om op zieke lichaamsdeelen
te leggen, wiek.
Charque of t a s áJ o, n. licht gezouten
rundvleesch, dat men te Buenos-Ayres in de zon
droogt, en vervolgens in vrij aanzienlijke hoeveelheden naar de koloniën der keerkringslan-

den verzendt, waar het den Negers tot voedsel dient.

Charre, n . eng. (spr. tsjar) 30 gegotene blokken lood (als gewicht).
Charta, f. lat. (gr. chartes, m.) eig. papier,
blad, schrift ; eene oorkonde, handveste ; fr.
charte, f. (spr. sjart') eng . charter, n.
-(spr. tsjdrter) in 't algemeen ieder schrift, dat
in de staatsarchieven wordt bewaard; tegen
verstaat men er meer bepaaldelijk de-wordig
-grondwet of constitutie door, de wetten, waar
oor de rechten van volk en vorst worden ge--d
regeld ; charta non erubëscit, lat. papier bloost
niet (over een leugen) ; per chartam, lat. door
of volgens papier, d. i. volgens een schriftelijk
bewijs, volgens testament, b. v. iets bezitten; —

,

charta magna of magna charta, f. lat.
(magna, groot) eng . great charter (spr. greet
tsjárter), de groote oorkonde, welke de grondwet
der engelsche staatsinrichting bevat en in 1^1l
door koning Jan zonder 1 an d is gegeven;
charte constitutionelle, f. fr. (spr. sjart' konstitutionéll'), de oorkonde der fransche staatsin-

richting van 1814 en 1830 — charte —partie, fr. (spr. sjart'—), z. c h e r t e p a r t ij ; —
chartiaticum, n. nw.lat. papiergeld ; ook
;

zegelpapier; — Chartisten, m. pl. in Engeland de volkspartij sedert 1817, die door eene
nieuwe volks-grondwet de engelsche staatsre
geheel en al wil veranderd hebben ; in-,gelin
Portugal de aanhangers der constitutie, door
Don Pedro in 1826 gegeven ; — ehartísme,
n. de grondstellingen en het streven der genoemde eng. partij ; — ehartietgemmen,
pl. gemmen afdrukken door persing op wit pa-

,

voorrecht verleenen, enz.) een schip (met bemanning) huren of ter uitsluitende bevrachting

overnemen.
Chartreux, m. of chartreuse, f. fr.
(spr. sjár—) eig. kartuizer, kartuizerin ; eene
fransche likeur, door de _ monniken van het kar
-tuizerklos
te Nancy bereid.

ChartseheWna, f. russ. (spr. sch=tsj)
gaarkeuken.
Charwoehe, enz., z. onder char (le art.)
Charybdis, z. Scylla.
Chasen, m . (hebr . chasan, chassan) de voorbidder in de synagogen.

Chasidaeërs, chassidim, m. pl . hebr.
de vromen, eene joodsche secte, die sterk verspreid is in russ. Polen, Moldavië, Wallachije
en in eenige streken van Galicië en Hongarije,
gesticht door Israël uit Podolië, bijgenaamd
B a a 1 s c h e m, d. i. de wonderdadige ; zij houdt
zich aan den Talmud, hecht weinig waarde
aan liet Oude Testament en zoekt door een deugd
leven, bidden en kabbalistisch nadenken-zam
over God en zijne geboden de bron des lichts
naderbij te komen ; - chasidisme, n . in uitgebr. zin : het verwaarloozen van oorspronkelijke geloofsformulieren en kerkgebruiken.
Chasma, n. gr. (van chainein, gapen) eene
klove, een afgrond; Med. de wijd geopende,
opgespalkte mond; — chasme, m. en chasmodie, f. het geeuwen, de diepe inademing
met wijd geopenden mond, waardoor de trage
bloedsomloop in de longen versneld wordt ; —
chasmódiseh, adj . geeuwend, tot geeuwen
geneigd.
Chasse, f. fr. (spr. sjass'; provene. cassa,
sp. casa, it. caccia) de jacht ; de vlucht ; de speelruimte bij het kaatsen; Muz. een klein jachtstuk; à la chasse, een biljartspel met 15 ballen; chasse morte, een verkeerde, mislukte slag

in het kaatsen ; oneig. verloren moeite ; —
chasse—chien, m. (spr. —sjen) de kerke knecht, hondenslager; — chasseeren (spr.
sjas—) wegjagen, voortjagen ; in de danskunst
eene c o l o n n e op- en neerdansen ;— Chasse,
m. (spr. sjassé) de zijpas, waarmede de dansfiguur wordt uitgevoerd ; — chasse —partie,

-

f. (spr. sjaspartí) verdeelingsverdrag over de
buit onder zeeroovers; — chasseur, m. (spr.
sj—) de jager; de liefhebber van de jacht;
chasseur à cheval (spr. sj'wál) een jager te
paard, een rijdende jager; chasseur d'Afrique,
afrikaansche jager, lichte cavalerist in 't fr.
leger.
chasseeren, chasseur, zie onder
Chasse.

nopel — chartularien, f . pl. (mid.lat. char-

tána, f. turk. (chásseki sultan, van chásseh,
eigendom, huis des vorsten, van 't arab. cháss,
eigen, den vorst behoorende) de eerste sultane,
de moeder van den kroonprins.

pier; — chartograaf, m. teekenaar van geographische kaarten; — chartographie, f.
kunst van het kaartteekenen ; — ehartographeeren, een kaart van iets ontwerpen, teekenen — chartographisch, op de chartograpbie betrekking hebbende ; — eharto
. mantie (spr. tie=tsie), f. gr. het kaartleggen,
bet waarzeggen uit de speelkaarten ; — chartophylax, m. gr. een oorkondenbewaarder,
de archivaris van den patriarch te Constanti-

;

-

;

tularia, van chartula, verklw. v. charta) ver

,
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afschriften van oorkonden.
-zamelingv
Charter, n. eng., z. onder c h a r t a; —
charteren (spr. sjartëren; v. eng. charter, een
VIERDE DRUK.

Chasséki, of voluit Chasseki sul-

Chasselas, m. fr. (spr. sjass 'id) eene soort
van zeer zoete druif; — chasselas b lane
(spr. —blán) peterseliewijn (hoogd. gutedel, spy.
goet—).
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Chasse— marge, m. fr. (spr. sjass'—; V.
chasser, jagen, en marée, zeevisch) de vischvervoerder, ventjager, de man, die met spoed
de versche zeevisch naar de stad rijdt ; ook de
kar, vischkar, waarmede dit geschiedt ; zeevischkaar; ook een klein overdekt vrachtschip
met twee masten.
Chassepot of chassepot-geweer,
n. (spr. sjaspó—) een naar den uitvinder, den
Franschman Chassepot, genoemd, in het fr leger ingevoerd achterlaadgeweer.
Chassidim, z. Chasidwërs.
Chassin, m. fr. (spr. sjásen) de windkast
in orgels.
Chassis, m. fr. (spr. sjassi; van 't lat. capsa,
kast, kist ; fr. chásse, reliquiën-kastje ; invatting) een raam, rand, eene lijst; vensterscherm
eens kopergraveurs.
Chate, f. ruls. boerenhuis.
Chateau, n. fr. (spr. sjató ; oudfr. chastel,
van 't lat. castellum, z. c a s t e 1) kasteel, slot,
burg ; — chateaux en Espagne, pl. (spr.
sjatózann.espáñj') eig. spaansche kasteelen, d. i.
iuchtkasteelen ; — Chateau-Latte, -laRose, -la-Tour, -Margaux, m. fr. (spr.
la/let, larooz', latoer, margó) fijne soorten van
bordeaux-wijn, naar gelijknamige kasteelen of
plaatsen zoo geheeten ; — Chateau-Premaux (spr. —premó) eene soort van bourgognewijn; — chátelain, m. fr. (spr. sjat' lei) de
burgvoogd, kastellaan, kastelein ; —
eh€telaine, f. eig. de burgvoogdes; een lint,
band of ketting, door de dames om het lijf gedragen en waaraan sleutels, reukfleschjes en
dgl. hangen ; — chátelet, n. fr. (spr. sj at' lè
eig. een klein kasteel) een voormalig gerechtshof te Parijs; ook eene gevangenis aldaar; —
gechateleerd, adj. in de wapenkunde : met
torens bezet.
Chateaubriand, m. fr. (spr. sjatobrián)
zeer dikke biefstuk.
Chatib, m. arab. mahomedaansche kanselredenaar.
Chatkos, m. eene oudgrieksche munt, ongeveer = 1 cent.
Chatouille, f. (spr. sjatóélje; fr. vorm gegeven aan 't hoogd. schatulle, mid.lat. scatüla,
it. scátóla, hoogd. schachtel, doos) eig een kistje
met vakken ter bewaring van geld, kostbaarbeden, gewichtige papieren, enz.; de bijzondere
kas of goederen van eenen vorst, waarover hij
vrij beschikken kan en waaraan de Staat geen
deel heeft (onderscheiden van de domein-, kroonof erfgoederen).
chatouilleux, adj. fr. (spr. sjatoeljéic ; V.
chatouiller, kittelen, als ware 't lat. catulliare,
V. catulire, en dit van catus, kat, omdat dit
dier hoogst gevoelig voor kittelen is) kittelig;
netelig, bedenkelijk, gevaarlijk.
Chat-- i j erif of chatti-sj erif, z h a tsj erif.
Chatterton—compound, n. eng. (spr.
(jet—) Chatterton-compositie, een dik vloeibaar
of taai mengsel van gutta-percha, teer en bars

CHAUVIN

Cháttery, n. eng. (spr. tsjétt'rie) katoenen
of linnen stoffen (een plat woord).
Chaudeau, m. fr. (spr. sjodó ; oudfr. chandel, als van een mid.lat. calidellum, verklw. v.
calidum, warm) warme eierwijn, een warme
drank, bereid uit wijn, eidooiers, specerijen,
enz.; kandeel; — ehaudepísse, f. fr. (spr.
sjo-d'piéss') een druiper, slijmvloed van de pisbuis.
Chauffeurs, m. pl. fr. (spr. sj o- féurs ; V.
chau ffer, verhitten, heet maken) roovers en moordenaars in Frankrijk, op het einde der vorige
en in 't begin van deze eeuw, zoo geheeten omdat zij de personen, die zij overvielen, door hen
de voetzolen te branden, poogden te dwingen
tot openbaring van de plaats, waar zij hun geit
of kostbaarheden geborgen hadden ; voetschoeiers; — chaufferette, f. of chauffe-pieds,,
m. (spr. sjot pjé) stoof, voetenwarmflesch.
Chaumière, f. fr. (spr. sjomièr; V. chaurne,
dakstroo, halm, v. lat. calamus) stroohut ; landelijke hut in een park, enz.
Chaussee, f. fr. (spr. sjo-sé'; provene. caussada, sp. calzáda, midlat. calceata, calciata, via
calciata, eig. met kalk gemetselde weg, v. 't
mid.lat. calceare, calciare, met kalk opmetse-len, v. 't lat. calx, genit. valcis, kalk) een verhoogde straat, dijk, kade of hooge weg, de straat-weg, steenweg, kunststraat ; de damweg, dijk.
chausseeren (spr. cho-s—, fr. chausser,.
V. chausse, ital. valza, eene voet- en beenbe
kleeding, V. 't lat. calceus, schoen, halve laars,,
en dit v. calx, hiel) 1) schoeien, met kousen
en schoenen bekleeden ; Q) eenen weg in eene
kunststraat veranderen, hem met zand of puin
ophoogen en aan de zijden met slooten voorzien, straten, plaveien ; — chaussóns, p1.
(spr. cho -son) lichte schoenen van zeer zacht
leder om te dansen of te schermen; ook viltschoenen, vilten sokken; ook eene soort van
appeltaartjes; — chaussüre, f. het schoeisel, het voet- of beenbekleedsel.
Chauve—souris, f. fr. (spr. sjo-v'soeri;
d. i. eene kale naakte muis) eene vleermuis;
— iron. nachtloopster, straathoer; — een maskerkleed, zwarte domino met overgeslagen kap..
Chauvin, m. fr. (spr. sjo -wèn) kaalkop,
(lat. calvinus, v. calves, kaal), naam van een
ouden pochenden soldaat uit het eerste keizer
Soldat laboureur verg. B r a--rijknScbe's
m a r b a s, T h r a s o; vandaar: oud-soldaat van
Napoleon I, die vervuld was van eene gren--.
zenlooze bewondering voor Napoleon en van
een blinden en fanatieken ijver voor al wat op
den grooten keizer betrekking had; ook alge
grootspreker, praalhans, pocher, snoe--men:
ver, ijzervreter; — chauvinisme, n. zieke
politieke richting in Frankrijk, welke den-lijke
krijgsroem van het eerste keizerrijk tot eiken
prijs zou willen herstellen; bij uitbr. gezindheid
van iemand die verstokt franschgezind is, in
de groote voortreffelijkheid der Franschen ge- looft en zijn land ten koste der andere landen
groot wil maken ; in het algemeen : blinde in--genomenheid met een persoon of zaak, iedere,
,

;
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politieke of sociale geestdrift, die niet op wel
overwogen gronden, maar alleen op gevoel en
hartstocht berust ; — chauvinisten, pl. aan
dier richting; — chauvinistisch,-hangers
daartoe behoorende ; — chauvineeren, tot
oorlog aanzetten en daartoe de volkshartstochten opzweepen.
Chavass, m. arab. beschermer, gewapend
geleider op reis
Chaveri, m. eene openlijke verkoopplaats,
groote winkelzaal in O.Indië.
Chavonis, m. eene soort van indisch mousselien.
Chayáver, ook chaváyer, m. eene
plant, die in vele streken van O.Indië in het
wild groeit en inz. op de kust van Coromandel wordt aangekweekt ; de wortel dier plant
is voor de Indiërs wat de meekrap voor ons
is, n.l. de roode verfstof bij uitnemendheid, en
levert het zoogenoemde indisch rood op
Che, m. eene harp, een speeltuig der Chineezen, die met 25 snaren is voorzien.
Chebel, m. eene oude lengtemaat in Egypte,
Judea en andere deelen van Azië, ongeveer =
3 meter, de groote oostersche vadem.
Check, f. eng. (spr. tsjék) de kassiersaanwijzing, het kassiersbriefje ; de orde aan den
kassier om te betalen ; ook een geruit weefsel.
Cheder, f. hebr. (eig. kamer) klein-kinderschool.
Cheer, eng. (spr. tsjier) luid vreugdegeroep, jubel, hoezeegeroep.
Cheese, f. eng. (spr. tsjies) kaas.
Chef, m. fr. (spr. sjèf; v. 't lat. caput, hoofd)
weleer het hoofd van 't lichaam; een aanvoer
bevelhebber, opperste, hoofdaanvoerder : —-der,
generaal en chef (spr. — an sjéf), een
opperbevelhebber; — chef—d'attaque, m.
Muz. aanvoerder, hoofd van 't koor ; — chefd'orehestre, m. Muz. orkestmeester, orkestdirecteur; — chef–d'oeuvre, n. (spr. sjè
deuwr') een meesterstuk, kunststuk, het voornaamste werk; — chef–d'escádre, m. de
aanvoerder van eene afdeeling oorlogschepen,
de schout-bij-nacht ; — chef–president, de
eerste voorzitter, opperpresident.
Cheilalgie, f. gr. (van ché y los, n. de lip)
Med. de pijn aan de lippen; — eheilinus,
m. N. H. de lipvisch ; — cheilitis, f. de
lapontsteking; — cheilokace, f. lapkwaal,
inz. z. v. a. cheiloncus, m. het lipgezwel;
— cheilokareinóma, n. de kanker aan
de lippen ; — eheiloph„rma, n. een uitwas
aan de lippen ; — cheiloplastiek, f. de
lipvorming, de lipvormkunst; — cheilorrhagbe, f. de bloeding uit de lippen.
Cheiránthus, m. gr. (van cheir, f. de
hand, en ánthos, n. bloem ; eig. handbloem)
Bot. de violier, violierplant, eene tuin- en potbloem; — eheiriáter, m. (van iátrós, arts)
wondheeler, chirurgijn ; — eheirlsma, n. hetgeen de wondheeler met de handen aan eenig
beschadigd deel doet ; — eheirographum,
z. c h i r o g r a p h u m; — cheiroskopie, z.

CHEMIE

v. a. chiromantie; — eheirosophie, z.
v. a. c h i r o n o m i e; — cheirotherium,
z. chirotherium; — eheirotonie, f. afstemming door uitstrekking of opheffing der
handen.
Chekao, m. Min. een chineesch spaath, dienende tot de vervaardiging van het porselein.
Cheki, de eenheid der gewichten in Turkije voor goud en zilver = 0,318935 kilo.
Chelerythrine, f. (v. 't gr. chelidonión
en erytrhos, rook) eene organische plantenbasis, ontdekt in den wortel en de onrijpe vruchten van het schelkruid (Chelidonium majus).
Chelidónium, n. gr. (chelidónion, v. chelidun, f. zwaluw) Bot. zwaluwwortel, goudwortel, schelkruid, stinkende gouwe, oogenklaar ;
— ehelidonine, f. schelkruidstof, een alkaloïde in die plant vervat ; — ehelidonzus,
m. de zwaluwenwind, een luwe wind bij den
aanvang der lente; — chelidoniet, m. zwaluwsteen, een witte of roode steen, dien men
soms in de maag der zwaluwen vindt ; — chelidoxanthine, f. Chem. een geel kleurend
beginsel zonder stikstof, uit den wortel, de bladeren en de bloemen van 't schelkruid.
cheliferisch, adj. gr. lat. (v. the l ë, het
gespletene, de schaar, en Eerre, dragen) van
scharen of tangen voorzien; — ehelifórm,
adj. gr. lat. schaarvormig.
Chelinque (fr. chelingue of chalingue) een
platboomd vaartuig, eene indische boot op de
kust van Coromandel.
Chelles, f. pl. (spr. sjélles) een geruit indisch katoen.
Chelys, f. gr. 1 ° de schildpad; 2° baar
gewelfd deksel en de (volgens de gr. mythe door
Mercurius daarvan vervaardigde) lier ; 3 ° do
borstkas ; — chelÓne, f. en chelydros,
m. gr. zeeschildpad; — chelonieten, m. pl.
schildpadversteeningen ; ook : schildpadsteenen,
naar men wil, steenen uit de maag der schildpadden ; — chelonietisch, adj. schildpadachtig ; — chelonophágen, m. pl. schild
-padetrsinEhoë.
Chem., bij zoölogische benamingen afk.
voor J. H. Chemnitz (gest. 1800).
Chémé of chéma, f. oudgr. vochtmaat,
onderscheiden in groote en kleine; de laatste
deed 2 cochleariën, de andere 4.
Chémië, chimie of beter chymie, f.
gr. chëmeia, chymeia, v. chymos, vloeistof, sap,
V. chyö, chéo, ik giet, laat vloeien, dewijl de
chemie het eerst ondernam, sappen ter genezing van kwalen uit de planten te trekken, en
deze ook wel vaak te vermengen ; de leer van
de eigenschappen en de natuur der stof, de mengen scheikunde, de wetenschap van de wetten
en oorzaken der menging en scheiding en van
de verschijnselen, die zich daarbij voordoen,
doorgaans eenvoudig scheikunde geheeten ;
— chemicus, chemist, m. een scheikundige ; — chemisch, adj. wat tot de scheikunde betrekking heeft, scheikundig; — c.h.emis]me, n. de gezamenlijke natuurverhoudin.
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gen en natuurverschijnsels; het vermogen (b.v.
en poes, genit. podos, voet) Bot. ganzevoet, eene
van het licht) om chemische werkingen te ver
plantensoort uit de l de klasse 2de orde van het
; ehemiatrie, f. uitoefening der-orzaken Linésche stelsel.
geneeskunst naar chemische grondslagen, onder
cheque, z. check.
i a t r o c h e m i e ; — ehemiá--scheidnva
Cher, fr. (spr. sjèr f., chère v. 't lat. cares)
ter, m. een arts, die volgens zulke gronden lief, waard; kostbaar, duur; moa cher, mijr
genezingen zoekt te bewerken; — chemica- waarde; ma chère, mijne lieve; Cher ami, waarde,
lia, n. pl. chemische toebereidingen; — che- vriend; — chéri, geliefd, hartelijk bemind.
migraphie, f. teekening door gasachtige neCherassi, m. perzische goudmunt, ook c h ederslagen, door rook enz. op papier, steen of v e s i genoemd : die van Sjach-Imam = 2 gl.
andere stoffen (eene uitvinding van Penzkofer);
50 ct die van Abul Faiz = 7 gl. 33,5 ets.,
-- chemigrapheeren, langs chemischen
die van Koelikan = 18 gl. 25 ct.
weg teekeningen, beelden, arabesken enz. voort
Charbáli, eherbássi, de beste soort
papier);-breng(.vchmiapsgelnurd
van perzische zijde.
— chemitypie, f. de verandering van gecherche, fr. (spr. sjérsj'; van chercher, zoestreepte en geëtste metaalplaten door chemische ken) zoek op ! (toeroep aan honden).
middelen in verheven drukstempels, volgens de
chéri, z. ond. cher.
uitvinding van den Deen P i i 1.
Cherconnée, f fr. (spr. sjerk—) eene inchemin, m. fr. (spr. sj'méh; provene. cámin, dische stof, half zijde half katoen.
it. cammino, mid.lat. caminus, van eelt. oorCherem, m. hebr. ban, banvloek (verg.
sprong ; wallis. caman, weg, cam, schrede, tred,
anathema).
camu, sanskr. gam, gaan, verwant met k o m e n)
Cherlesker, m. de turksche luitenant -gede weg, de straat, de gang ; — chemin cou- neraal.
vert, m. fr. (spr. koewèr) Mil. een bedekte
Chersonésus, f. gr (van cherros, vastweg of gang; — chemin de for, een spoor- land en nësos, eiland) schiereiland, b. v. Ch. Tauweg, een ijzerbaan; ook een handkoffertje; — rzca, het taurische schiereiland, de Krim.
chemineeren (fr. cheminer), op een weg
Chertepartij, f. (fr. certepartie, ontstaan
voortgaan, wandelen ; Mil. kromme gangen of uit charte-partie, mid.lat. charta partita of dimarschen maken, zigzaggen ; — chemine- visa) Mar. 'vrachtcontract, scheepsvrachtbrief,
ment, n. (spr. sj'mi-n'mán) bet zigzaggen ; acte van overeenkomst, opgemaakt tusschen den
de gang der loopgraaf, die eene belegerde ves- vervrachter en de bevrachters, en waarin verting nadert.
meld verorden : de naam en grootte van het
chemisch, z. ond. chemie.
schip, de naam van schipper, vervrachter en
Chemise, f. fr. (spr. sj'miés'; mid.lat. cainlader, de plaats en tijd tot lossing bepaald,
milt a, z. ald.) het hemd ; een vrouwenslaap- of het schip geheel of gedeeltelijk vervracht
rok, hemdkleed; Fortif. zodenbedekking eerier wordt, eindelijk de bedongen schadeloos3telling
borstwering ; — chemisétte, (spr. s=z), f.
ter zake van vertraging.
een halfhemd, voor- of kraaghemdje; een kort
Chérub, m., pl. cherubim, hebr.
vestje ; — chemisét— speld, f. borst-, doek- oorspr. de naam van een gevleugeld wonderspeld.
dier met een menschengelaat, dat door het heChemist, chemitypie,z. ond. c h e mie. braïsme dikwijls in verband met Jehovah en
Chemósis, f. gr. Med. eene hevige ont- vooral als drager van zijnen wagentroon wordt
steking van het bindvlies des oogs.
voorgesteld, wellicht verwant met liet gr. gryps,
Chemsin, pl. arab. (van chems, vijf) vijf grillloen, grijpvogel; ook cherubijn, m. in
gebeden, die de Mohamedanen dagelijks moeten de oude joodsche oorkonde een hemelgeest van
bidden.
den tweeden rang na de Seraphim ; vuurChenal, m. fr. (spr. sj'ndl, van 't lat. ca- of vlambode, de kunst stelt de cherubim voor
nális, kanaal, eng. channel) een nauw vaarwa- als gevleugelde kinderhoofden ; thans meestal =
ter tusscben klippen, zandbanken enz.; eene kil.
engel.
Chenica, f. inhoudsmaat voor droge waCherusken, m. pl. een germaansche volksren in Perzië = 1,3151 liter.
stam, die in het noorden van Duitscbland was.
Chenice of chenix, f. eene oudgriek- verspreid.
sche inhoudsmaat voor granen, iets meer doende
Chervi, m. fr. Bot. suikerwortel, eene voeddan een liter ; vier c o t y 1 e n deden eene che- zame en geneeskrachtige plant.
nix, 48 chenices een m e d i m n e.
Chesnegar—aga, m. turk. de voorproever
Chenille, f. fr; (spr, sj'niélj' eig. de rups, der spijzen aan het turksche hof.
van 't lat. canicula, hondje, wegens de gelijkChester—kaas, f. eng. -nederl. (spr. tsjes—)
vormigheid van vele rupsekoppen met hondeeene voortreffelijke kaassoort in Engeland, zoo
koppen) een boordsel van fluweelzijde, rupsvorgeheeten naar de stad C h e s t e r, die daarin
nmig snoer of koord als omzetsel, ook wel che- inz. handel drijft.
nillette (spr. sj'niljétt) geheeten ; ook eene
Chestnut, f. eng. (spr. tjésnut) kastanje.
soort- van vrouwenoverrok.
Chetib, n. hebr. (spr. ch'tib) de tekstleesChenna, f. arab. a 1 k a n n a (z. aid.)
wijze in den hebreeuwschen bijbel; eig. het geChenopodium, n. gr. (van chën, gans, schrevene (v ka(áb, schrijven).
;

;
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ehétif, adj. (spr. sjetief), fr. (provenc. caitiu, it. cattivo, slecht, ellendig, van 't lat captivus, gevangen, en daardoor ongelukkig, ellen
beklagenswaard enz.) gering, ellendig, on--dig,
beduidend, armzalig.
clieto fuor, commoto dentro, ital. kalm van
buiten, van binnen vol beweging.
Chetubim, hebr. z. v. a. ha g i o gr a p h a
(z. ald.)
Chev., bij zoölogische namen afk. voor
Chevrolat, entomoloog te Parijs.
Cheval, m. fr. (spr. sj'wál van 't lat. caballus vgl. e a v a 1) paard ; — cheval de bataille (spr. —batdlj'), eig. strijdpaard; iemands
lievelingsonderwerp, lijfstukje, stokpaardje ; —
à cheval, te paard; Mil. aan beide zijden, b.v.
à cheval eener rivier, d. i. aan beide oevers
derzelve; — ehevalerie, f. (spr. sj'wal'ríe)
de ridderschap ; de graad en waardigheid van
ridder ; — ehevalerésk, adj. (fr. chevaleresque) ridderlijk, den ridder of de ridderschap
eigen; — chevalet, m. (spr. sj'walè; verg.
cavalletto) eene pijnbank voor de vroegere martelaars der kerk ; de strafezel voor soldaten;
een schildersezel ; de kam aan snarenspeeltuigen ; — chevalier, m. (spr. sj'wa-ljé) een
ridder; het paard in het schaakspel; chevalier
sans peur et sans reproche, ridder zonder vrees
of blaam (eeretitel van verscheiden ridders der
middeleeuwen, b.v. Bertrand du Guesclin, Louis
de Trémouille, Bayard enz.); — chevalier
d'honneur (spr. —donéür), een eereridder;
begeleider van een vorst of eene vorstin ; —
chevalier d'industrie (spr. —dén-dustri' ), een geluksridder, geluk- of fortuinzoeker,
een rondreizend, geslepen bedrieger; — chevalier d'or, m. een fransche louis d' or met
een maltezerkruis ; — chevau– leger, f. (spr.
sj'wo lezjé) een licht ruiter; — chevau–légers, m. pl. lichte ruiters, de lichte ruiterij,
het lichtgewapend paardenvolk.
Chèvecier, m. fr. (spr. sjèw'sjé) in de katte.
kerk de opperste domheer, die het kerkornaat
bewaart en voor de waskaarsen zorgt.
Chevelure, fr. (spr. sjees' luur'; it. capellatura, mid.lat. capillatura, van 't lat. capillus,
hoofdhaar, de lokken ; ook voor de stralen of
het haar eener komeet.
chevet, n. fr. (spr. sj'wè; mid.lat. capitium, van 't lat. caput, hoofd) hoofdkussen ; Mil.
het blok, de onderlage waarop de broek of de
staart van een stuk geschut rust, stelhout, stelblok.
Chevesi, z. c b e r a s s i.
Chevilles, pl. fr. (spr. sjevielj') Muz.
schroeven voor de snaren op een viool, gitaar enz.
Cheviot, n. eng. (spr. tsj—) bergschaap
der Schotten ; van de wol dier schapen gemaakte stof.
chèvre, f. fr. (spr. sjèw'r) geit ; pail de
chèvre (spr. poál—), stof uit kamwollen inslag
en katoenen schering, waarin thans ook wol of
zijde gewerkt wordt ; — chevreau, n. fr.
(spr. sjevró) geitenbokje; geitenleer.
;

;
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Chèvrefeuille, f. fr. (spr. sjèw'rfeulj')
z. v. a. caprifolium.
Chevron, m., pi. chevrons, fr. (spr.
sj'wrón' ; provenc. cabrion, cabiron, eig. bok,
waarop iets rust, v. 't lat. caper, geitebok, bok)
daksparren ; Mil. het onderscheidingsteeken van
rang op den mouw der onderofficieren ; Bias.
keper op het wapenschild (hoogd. sparre); ook:
levantijnsch geitenhaar en stof daaruit.
Chevrotin, n. fr. (spr. sj'wrotIh) leer van
jonge reebokken ; — chevroteeren, (fr. chevroter), 1 ° ongeduldig worden, bokkesprongen
maken ; 2 ° in 't zingen : blaten, bij het trillermaken een geluid geven als van een bok.
Chewra, f. hebr. genootschap, vereeniging
voor goede werken.
chez soi, fr. (spr. sje'-sod) thuis; eigen haard.
Chiaje, bij zoölogische namen bet. Steffano
della Chiaje (,eb. 1791, gest. 1860 te Napels).
Chiamáta, f. ital. (spr. ksjamdta, v. chiamare, lat. clamare, roep) het geroep : 1 ° het
terugroepen in den schouwburg, als teeken van
den bijval van 't publiek ; 2 ° een schrift- of
drukteeken, dat naar andere plaatsen verwijst;
30 bij 't schermen : eene geveinsde blootgeving,
om de tegenpartij te verlokken.
Chiánti, m. it. (spr. kiánti) eene toskaansche wijn.
chiura voce, ital. (spr. kiarawódzj') Mus. met
heldere stem.
Chiarezza, f. ital. (spr. kiaredza) Muz.
helderheid der stem.
chiaroscuro, m. ital. (spr. kiaroskóéro)
z. clair-obscur.
Chiásma, n. gr. het teeken of de figuur
eener grieksche X (chi geheeten) of eener latijnsche X ; Med. de vezeldoorkruising, inz. der
zenuwen ; — chiásme, n. het merken met
een of kruis van plaatsen, die voor onecht
gehouden worden.
Chiástolith, m. gr. (v. chiádzein, met eer,
teekenen, iets kruiswijze leggen (wegens do
overeenkomst der kristaldwarssnede met een X)
holspaath, eene tot de silicaten behoorende
steensoort.
Chiátto, m. ital. (spr. kj—) kleine, platte
boot.
Chibouque, turksch, z. t s j i b o e k e
Chic, m. fr. (spr. sjiek) Pict. gemakkelijke
vlugge en krachtige behandeling van het penseel ; in 't algemeen : geschiktheid, slag, kneep Ook: smaak, sierlijkheid, netheid. — Ook -,t1±á
adj. en adv. net, smaakbrol, sierlijk, naar de laatgte mode.
Chica, f. fr. (spr. sjikd) of sp. chicha (spr.
tsji-tsja; uit de taal van Haïti) een Z. Amerikaansche gegiste drank uit maïs of andere vruchten ; een zekere negerdans ; eene amerikaansche
verfplant ; roode kleurstof uit de bladeren van
de Bignonia chica v. Z. Afrika.
Chicáne, f. fr. (spr. sjikáán; van 't SI).
chico, catalonisch chic, klein, gering, van wei-.
fig waarde ; vandaar het fr. chiche, karig enz.
van 't lat. ciccus, ital. cica, kleinigheid ; du!.,

x

x

;
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oorspr. nietigheid, voddenkramerij) de rechtsverdraaiing, pleitstreek, arglistige kunstgreep om
eene zaak in rechten lastig te maken of onder
een verkeerd gezichtspunt te plaatsen ; haar
vitterij ; — chicanes, f. pl. looze-kloverij,
streken, bedriegerijen ; — chicaneeren, zon
gegronde reden voor het recht betrekken,-der
pleitstreken, rechtsverdraaiingen gebruiken; haar
vitten, bedillen ; iemand verdriet aan -kloven,
lastig maken, hem om den tuin-doen,htm
leiden, beethebben; — chicanerie, f. de
looze en bedrieglijke streken in rechtszaken,
de haarklooverij ; — chicaneur, m. een pleit
een pleit- of twistzuchtig mensch; rechts -ziek,
bediller; — ehica--verdai;bklo,
neurig, adj. (in de volkstaal sikkeneurig)
uitziek, over kleinigheden vallende, kieskeurig.
Chicar, hebr. een talent gouds = 50,000
gl.; een talent zilver = 4125 gl.
Chicha, z. eb i ca.
Chicharron, m. sp. (spr. tsji`(sjaron) in
vet gesmoord zwijnevleesch.
Chico, chigo, z. chique.
Chicoree, f. fr. (spr. sjikoré') z. c i c h o re i.
Chief, m. eng. (spr. tsjief) hoofd, c h e f
(z. ald.); lord chief justice, voorzitter van het
oppergerechtshof.
Chien, m. fr. (spr sjièn; v. 't lat. canis)
hond; chien touchant (spr. koesján), staande
hond ; chien courant (spr. koerárh), hazewindhond; entre chien et loop (lat. inter cánem et
lüpum), in de schemering, tusschen licht en
donker.
Chiesa, f. it. (spr. ki-éza) kerk; stato della
chiesa, kerkelijke staat.
chiffonneeren (spr. sjifonéren), (fr. chif
Tonner, v. chiffon, lap, vod) kreuken, frommelen, verfomfaaien, in wanorde brengen, b. v.
het toilet; ontrusten, plagen; onbetamelijk aantasten (eene vrouw); — chiffon, n. eene zachte
wollen stof, die niet kreukt; — chiffonnier,
m. (spr. sjifonjé) voddenraper, lompenzamelaar;
— chiffonnière, f. (spr. sji fonjèr') voddenraapster : eene bergplaats voor vodden, lappen,
kleinigheden ; een stuk huisraad met laden, eene
hooge ladetafel.
Chiffre, n. fr. (spr. sjie fr') c ij re r, z. ald.;
en chi. f fre, in cijferschrift ; — ehifreeren,
(fr. chiffrer) c ij f e r e n ; met vooraf bepaalde
geheime teekens voorzien of zich daarmede uit
— chiffreur, m. een cijferaar, ge--druken;
heimscbriftmaker.
Chignon, m. fr. (spr. sji -njón; z.v.a. chainon
du col, ring, wervelbeen van den hals, d. i. nek,
van chaine, oudfr. chaine = lat. catena, keten)
de nek ; het opgestreken nekhaar der vrouwen,
de nekvlecht, nekhaarbundel ; haardracht waarbij
het haar in een bundel op den nek ligt.
Chila, m. inhoudsmaat, dezelfde als de c ah.
Chilare of k i l a r e, = 1000 ares. z. are.
Chilat, n. arab. een eerekleed, dat de sultan aan hooge ambtenaren na 't verleenen van
gewichtige diensten of na 't inkomen van goede
tijdingen ten geschenke geeft.

CHINAZILVER

Childebert of H tide b e r t, oudd. mansn.:
een in den strijd uitblinkende; — Childerich
of H i l d e r i c h, m. een vorst in den strijd.
Chile, m. sp. (spr. tsj—) indiaansche peper.
Chiler–basji, in. de opperschenker des
sultans
Chiliáde, f. gr. (chilids, genit. chiliádos,
van chilioi, duizend) eene verzameling of getal van duizend, een duizendtal, inz. duizendtal
jaren : — ehiliárch, m. een overste of bevelhebber over 1000 man bij de Grieken ; —
chiliasme, n. de leer van een toekomstig
duizendjarig rijk van Christus op aarde, of de
verwachting van Christus op aarde in zichtbare
gestalte en heerschappij, duizend jaren voor het
einde der wereld; volgens K a n t : het geloof
aan den vooruitgang der menschen tot bet verafliggend doel van zedelijke volkomenheid ; —
ehiliást, m. een vriend, aanhanger of verdediger der leer van het duizendjarig rijk ; —
chiliogoon, n. een duizendhoek ; — ehiliómbe, f. een offer van duizend dieren.
Chiloef, m. hebr. (van chálaph, wisselend
ruilen) wisselbrief bij de joden.
Chílperich of Hilperich, oudd. mansn.
de hulprijke, helper, bijstandbieder.
Chim, n. chineesch vogelnest (als gerecht).
Chimaera, f. gr. (chimaira; eig. geit) Myth.
een fabelachtig geducht monster met den kop
van een leeuw, het lijf van eene geit en den
staart van een draak, dat vuur en vlammen
uitwierp en door Bellerophon gedood werd ; overdrachtelijk noemt men chimeera of fr. chimère (spr. sjimèr'), eene geheel ongegronde
onderstelling, eene hersenschim, een ongerijmd
verdichtsel, eene inbeelding, droomerij, gril ; —
chimerisch of chimeriek, adj. ingebeeld,
grillig, ongerijmd, gedrochtelijk.
Chimbador, m. port. en sp. (spr. dsj-)
in Chili: lieden die reizigers op groote, in het
zwemmen goed afgerichte paarden over diepe
wateren geleiden.
Chime, n. eng. (spr. tsjaim) klokkenspel.
Chimie, z. chemie.
Chimney, n. eng. (spr. tsjimni) schoor
; — chimneysweeper, (spr. -swie-)-sten
schoorsteenveger.
Chïmon, m. gr. (cheimón) eig. de winter;
Med. hevige koortskoude.
Chimpanze, z. b a r r i s.
China 1) (eig. tsjina uit te spreken, de
indische vervorming van den naam der oude dynastie Ts'in) een groot land en keizerrijk in Azië;
— Chinees, inboorling van dit land; — Chi–
neesch, adj. uit China afstammend, afkomstig of daartoe behoorende; — chineesehe
schimmen, een kinderspel, waarbij men achter een doorschijnend voorwerp uitgeknipte figuren vertoont.
China 2) of chinabast, z. k i n a, enz.
Chïnáampas, pl. (spr. ch=tsj) drijvende
tuinen in Mexico.
`Chinazilver, n. galvanisch verzilverd argentaan of nieuwzilver.
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Chincha, f. sp. (spr. tsjientsja) het Z.amer. stinkdier, voskontjntje; — ehinehe, f.
sp. (spr. tslientsje; lat. cimex) wandluis; —
Chinchilla, f. (spr. tsjientsjiélja; verklw. v.
chincha) het peruviaansch stinkdier, een rat- of
molachtig dier in Z. Amerika, en het daarvan
vervaardigde zeer zachte, witgrijze bontwerk.
Chinchóra, m.sp. (spr. dsjindsjóra) kleine,
netvormige uit plantenvezels gevlochten hangmatten in Z. Amerika.
chineeren (spr. sji—), fr. (chiner; van
China, alsof men zeide : gelijk de Chineezen
doen) Manuf. aan de kettingdraden verschillende
kleuren geven en ze zoodanig schikken, dat men
in de stof eene teekening bespeurt ; met vlammen weven, bewerken; — g e c h i n e e r d e stoffen. gevlamde met figuren geweven goederen.
Chinees, enz., z. ond. China 1).
Chines, pl. bij de Chineezen pyramidale
torens met een afgodsbeeld daarop.
Chinine, f. quinine.
Chino, m. sp. (spr. tsjino) eig. de Chinees;
de afkomeling van een Neger en eene Indiaan
Amerika, z. v. a. Z a m b o.
-.schein
Chinois, adj. fr. (spr..gji -noa) chineesch;
coiffure à la chinoise, chineesche haardracht met
naar acheren gekamd haar ; — e hinoiseries, f. pl. sieraden, snuisterijen enz. uit China
of in chineeschen smaak.
Clint, eene Indische katoenen stof.
Chiocádar, m. turk. de kleederdrager, een
-slaaf, die den sultan steeds een geheel stel kleedingstukken achterna draagt.
Chiocócca, f. nw.lat. (van 't gr. citión,
sneeuw, en kókkos, bezie, bes, wegens de schitterende witheid der beziën van dezen struik)
Bot. de sneeuwbezie uit Nieuw-Zeeland, bij ons

-

in broeikasten gekweekt.

Chionánthus, n. gr. (v. chitin, sneeuw,
en ánthos, bloem) Bot. de sneeuwboom, sneeuw
soort van jasmijnplant, een pronk -bloem,n
-gewas.
Chiosk, z. kiosk.
chiostro, n. it. (spr. kjostro = lat. claustrum) klooster, inz. kruisgang.
Chiourme, f. fr. (spr. sjióérm') de gezamenlijke galeislaven, galeiboeven in een bagno;
ook de roeibank eener galei.
chipeeren of chippeeren, fr. (spr.
.sji—) het leder op de deensche wijze toebereiden of looien ; — chippage, f. fr. (spr. —pá-zj' )
de toebereiding der huiden op deensche wijze.
Chipoer, m. een dag van vergiffenis bij
1e hedendaagsche Joden.
Chipolin, m. fr. (spr. sjipolen; V. 't it.
cipollino, eene als uien gestreepte marmersoort,
V. cipolla, ui) gevernist schilderwerk in olieverf, waardoor het hout een porseleinachtig aan.zien krijgt.
Chique, f. fr. (spr. sjiek', waarsch. van
't catalonisch chic, sp. Chico, klein) ook Chico,
chogo, t Si ie k, N. H. de zandvloo, een zeer
klein, lastig insect, rood wormpje in MiddenAmerika, dat zijne eitjes onder de nagels van

menschen teenen legt, waardoor hevige ontstekingen kunnen ontstaan ; het draagt nog de
namen van n i g u a, ton en a t t o e n;— c h iq u e, ook een balletje tabak om te kauwen, een
pruimpje ; een knikker ; nog de zijde van onvolkomen, slechte cocons of tonnetjes. — z. ook chic.
Chiquet, m. fr. (spr. sjiket; V. 't sp. chico,
klein, gering van waarde) eene slechte soort
van zijden stof; — chiquíto, m. sp. (spr.
tsjihito eig. zeer klein, v. Chico, klein) eene
koningin-sigaar, soort van zeer dunne sigaren
voor dames.
Chiragón, m. gr. (van cheir, de hand) de
handvoerder, een middel tot de leiding der Mand
bij het schrijven der blinden; — chiragra,
n., eig. f. Med. de handjicht, het handeuvel;
— chirapsie, f. het aanraken met de handen; — chiarthrocáce, f. de slepende (chronische) ontsteking van het handgewricht mete
eene daarop volgende verwoesting daarvan door
beenbederf.
Chirbet, arab. dorp.
Chiriater, z. cheiriater.
Chirieten, m. pl. fr. (v. cheir, de hand)
naar menschenhanden gelijkende beeld- of dropsteenen.
Chirimoya, f. sp. (spr, tsjirimója; van
't peruv. chin, koud, en • moehoe, zaadkorrel)
eig. koud zaad, eene zeer kostelijke amer. vrucht
'S

;

(Annóna squamósa).

Chirisis, f. en Chirísme, n. gr. (van
cheiridzein, handhaven, en dit v. cheir, de hand)

Med. de behandeling of bewerking met de hand;
vandaar z. v. a. magnetiseeren.
Chirogrammatomantie (spr. tie=tsie
van cheir, de hand), de kunst der handschriftverklaring, de kunst of leer om het karakter,
de neigingen, eigenschappen en bekwaamheden
der menschen uit hun handschrift op te maken;
— Chirographïe, fr. gr. de kunst om figuren op de hand te teekenen ; — chirográphum, n. het handschrift ; ook z. v . a.
chirographaria cautto, z. lager; — ehirographáriseh, adj. handschriftel(jk, wat op een
handschrift berust; chirographaria actio, f. lat.
Jur. eene rechtsvordering op handschrift ; ch.
cautïo, eene schriftelijke schuldbekentenis, eene
belofte bij handschrift; ch. pecunia, op handschrift geleend geld, eene niet door pand ver
— chirographarius creditor, Jur.-zekrdlnig;
iemand, wiens recht enkel op een handschrift
gegrond is, in tegenst. met den hypothecaraus
— chir. deb'itor, een schuldenaar op handschrift ;
-- chirologïe, f. gr. de handenspraak, vingerspraak, of de kunst om met de handen of
vingers zijne gedachten uitte drukken ; — Chi–
roloog, m. iemand, die met de vingers spreekt;
— Chiromanïe, f. de zelfbevlekking, z. v.
a. masturbatie, manustupratie, onan i e ; — chirománt, m. gr. een bandkijkert
handwaarzegger; — Chiromantie (spr. t=ts,
f. de kunst om uit de band en hare lijnen waar)
te zeggen, de handwaarzeggerij ; — eh'.rometer, m. handmeter, handmaat; werktuig om
;

;
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de handen (ier aankomende accoucheurs te meten en te versmallen.
Chironium, n. gr. Med. eene kwaadaardige, moeilijk te genezen zweer, naar men wil
zoo genoemd, omdat zij slechts te heelen is door
een Chiron (in de gr. Myth. de naam van
een der Centauren, die door zijne bekwaamheid
in de geneeskunde uitmuntte) ; — ehironia,
f. eene plantensoort, naar Chiron benoemd,
meestal uitlandsche pronkgewassen.
Chironomie, f. gr (v. cheir, de hand)
de leer der handbeweging, eene aanleiding tot
een behoorlijk bewegen der handen bij het redevoeren ; — ehiroplást, m. de handvormer,
handleider, een door Logier uitgevonden middel tot de behoorlijke houding der vingers bij
liet klavierspelen ; — chiroplastiek, f. de
handvormkunst, de kunst om uit weeke stoffen,
als was, klei, enz., beeldwerk te vormen ; -ehiroptéra, n. pl. N. H. genagelde zoog
ledematen, die niet gescheiden, maar-diernmt
door een vlies in de gedaante van vleugels ver
zijn, waardoor zij in staat worden ge--enigd
steld om als de vogels te vliegen, gelijk de vledermuizen ; vleugelbandigen ; — chirorrhëuma of ehirrhëuma, n. gr. een rheumatisch
of vloeiingachtig gezwel aan de hand; — ehirothëke, f. de wapenhandschoen, een verband,
waarmede hand en vingers worden omwonden;
.— ehirotherium, n. het handdier, een dier
der voorwereld, dat veel op den kangoeroe gelijkt; — ehirothesie, f. (spr. s=z) genezing
door 't opleggen der handen ; — chirotonie,
f. de oplegging der handen bij de bevestiging
van een leeraar in zijn eersten dienst; — chirürgus, chirurgijn, m. (gr. cheirurgós,
eig. een handwerker, van cheir, hand, en érgin,
werken, waarvan ergon, werk) hand- of wond
heelmeester, wondheeler; chirurgus jurá--arts,
tus, een beëedigd wondarts; — chirurgaat,
n. nw.lat. het beroep van wondheeler; — chI-rurgie, f. eig. handwerk, handenarbeid; de
wondheelkunst, de met banden uitgeoefende
heelkunst; — chirurgisch, adj. tot die kunst
belhoorende.
Chise, m., z. k i s e h.
Chitárra, f. it. (spr. ki-) gitaar.
Chitine, f. Chem. het hoofdbestanddeel der
vleugeldeksels der kreeften.
Chitnn, m. gr. onderkleed, lijfrok, zoowel
der mannen als der vrouwen, in 't algemeen :
kleed, deksel, hulsel, schaal ; vandaar chitine, f. Chem. (volgens Odier) insectenweefsel, eene bijzondere stof in de vleugeldeksels
der kevers.
Chits, n., z. sits.
chi va piano va sano, ital. (spr. ki-wa-) wie
langzaam gaat, gaat zeker.
Chladnïsehe proeven, Phys. proeven
over de a k u s t i e k (z. ald.), zoo geheeten naar
den grondlegger dier wetenschap C h 1 a d n i van
Wik U enberg (gent. 1827).
Chlamys, f. gr. wijd overkleed, mantel
der mannen, inz. rijkleed.
-
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Chliasma•, n. gr. (v. chliainein, warmen)
Med. een warme, weekmakende omsla;.
Chloásma, n. gr. (van chloádzein, uitspruiten, groenen) Med. eene huidvlek, loof- of
levervlek, inz. bij zwangere vrouwen.
Chlodwig, z. v. a. L o d e wijk.
Chloe, f. gr. vr.naam : de bevruchtende,
bloeiende, groenende, een bijnaam van C e r e s,
omdat het kiemend zaad haar werk was en
onder hare bescherming stond; ook de gewone
naam der herderinnen in herderdichten en romans.
Chloor, n. of f., of chlorine, f. (van
't gr. chlórós, groengeel) Chem. oververzuurd
zoutzuur, een enkelvoudig, weegbaar, niet metallisch lichaam van geelachtig groene kleur en
verstikkenden reuk, dat zich met waterstof tot
chloorwaterstof of het bekende zoutzuur, met
metalen tot zouten verbindt, bijna 22 maal
zwaarder dan dampkringslucht ; — chloorkalk, f. bleekkalk, bleekpoeder, een tot bleeken en ontsmetten dienende verbinding van onderchlorigzure kalk en chloorcalcium, door in-leiden van chloor in kalkhydraat bereid ; -chloorsodium, n. eene verbinding, uit 39,7
pet. iodium en 60,3 chlorium bestaande; keu-kenzout ; — chloral(hydraat), n. Chem.
olieachtige stof verkregen door inwerking van
chloor op alkohal. ; — chloráten, n. pl.
chloorzure zouten; — chloriden, pl. verbindingen van het chloor met stoffen, die geene
zuren zijn ; — Chlorinde, vr.naam (zooals
de heldin in Tasso's Jeruzalem verlost) de
bloeiende, groenende; — Chlóris, f. gr. Myth.
de gemalin van Z e p h y r u s, de godin der bloemen, de F 1 o r a der Romeinen ; ook. een her-derinnenaam; — chloriet, n. Min. een lookgroene talksteen met korrelige breuk ; — ehio.
rofórm, f., ook formylchloride, n. gr.
lat. eene uit chloor en formyl bestaande olie
vloeistof van xtherachtigen reuk, als ver -achtige
bij chirurgische kunstbewerkin--dovingsmel
gen in plaats van den zwavelether het eerst
door den schotschen arts S i m p s o n in 1817
aangewend, ook chloor-2etheríde geheeten ; — chloroformeeren of chloroformiseeren, door chloroform doen inslapen;
-- chlórometer, chloormeter, ni. een
werktuig tot waarneming van het gehalte aan
werkzame (bleekende) chloor in chloorwater,
chloorkalk en andere bleekende chloorverbindingen ; — chlorophaan, n. groen vloeispaath;
— chlorophyl, n. groene verfstof in de groene
plantdeelen, bladgroen; — ehlorósis, f. Med.
de bleekzucht, de bleeke gelaatskleur uit teruggebleven maandelijksche zuivering, meisjes
witte koorts ; — ehlo—-ziekt,dognm
ruur of fr. ehlorure, f. Chem. chloorverbinding, verbinding van het chloor met soda,
tin, ijzer enz.
Chlothilde, z. K l o t h i l d e.
Choanen, pl. gr. (choánoi, sing. choanos)
Med. de achterste of binnenste neusopeningen;
— ehoanorrhagie, f. de bloedvloeiing uil_
die openingen, de neusbloeding.
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Choc, m. fr. (spr. sjok) een stoot, schok,
slag, aanval, aanloop, aangreep ; inz. het geweldig op elkander rennen van twee strijdende
ruiterliniën ; — choqueeren (spr. sjokéeren;
fr. choquer) stooten, aanstooten, tegen elkander
stooten, aanvallen ; aanstootelijk zijn, beleedigen, mishagen, tegen de borst stuiten ; — choquant, adj. (spr. sjokáh,) bevreemdend, aan
oog loopend.
-stoelijk,bdgn't
ChÓehem, m. in gemeen joodsche uitspraak in plaats van c h a c h a m (z ald.) een
wijze, wijsgeer enz.; ook: (in dieventaal) een
doortrapte, slimme guit.
Chocolade, f. (spr. ch=sj; sp. chocolate,
uit het mexicaansch, hetzij van cacauatl, ka
xocoatl. een drank van maïs, fr.-kao,fvn
chocolat, it. cioccolata) een voedzaam deeg, uit
vooraf gerooste en met suiker, vanille, kardamom, kaneel, nagelen enz. vermengde kakaoboonen bereid; ook de drank daarvan; ontbreken de gemeenlijk bijgevoegde specerijen, dan
heetzij gezondheids- chocolade; worden
die specerijen door kina of andere geneeskruiden vervangen, dan is het m e d i c i n a 1 e chocolade, of door ijslandsch mos, m o s- c h o c olade.
Chodabénde, f. perzische munt van bil
-joen,
ongeveer = 15 cent.
chodsja, m. turk. leeraar.
Chcenix, z. v. a. chenice, chenix.
Choiras of cheeras, f. gr., z. v. a.

scrophulis (z. a.)
Choisi, fr. (spr. sjoazi; eene soort van halfporselein, naar de gelijknamige plaats C h o i s y
lat. Cau<<iacum) benoemd.
choisisseeren (spr. sjoasi s ), fr. (choi- —

sir provenc. causir, chausir, Of van 't goth.
kiusan, oudd. chiosan, kiezen, beproeven, Of liever van 't goth. kaasjan, beproeven) kiezen, uit
-kiezn,
uitzoeken, uitlezen.
Chologóga, n. pl. gr. (van chólós, cholë,
gel) Med. galafvoerende middelen ; — eholagó giseh, adj . galafvoerend ; — eholas en
cholix, f. de gal- en leverstreek.
Choker, n. engelsch (spr. tsjo-) halsdoek, das.
Cholasma, n. of cholósis, f. gr. (van
chQlos, lam) de verrekking, verlamming.
Cholecystitis, f. (v. chólos of cholé, gal)
de galblaasontsteking — choledóchus (stil.
ductuc), m. de gemeenschappelijke galbuis, die
ontstaat uit de vereeniging van de gal en galblaasbuis en in den twaalfvingerigen darm uit
; — choleine, f. de galstof ; — cho--komt
lekch^sis, f. de galuitstorting; — Chole11th, nl. de galsteen ; — eho1elithiasis,
f. de galsteenziekte ; — cholelogie, f. de
galleer of leer van de gal ; — cholemesie,
f. (spr. s=z) het galbraken ; — eholepo sis,
f. de galbereiding ; — eholepyra, f. de
galkoorts ; — cholèra, f. of cholera morbus, of
c. orientiilis en asiatica, (gr. cholera, galzucht, galvloed) Med. de braakloop, liet braakkoliek, vroeger ook wel b o r t of b o o r t genoemd, inz. de
;

;

CHOOR

aziatische braakloop, die in Indië thuis behoort.
en met al zijne schrikbarende verschijnselen en
verwoestende gevolgen in de jongste tijden meermalen Europa bezocht ; — eholerín.e, f. eene
goedaardige soort van cholera, die zich in den
regel slechts als buikloop voordoet ; — cholericus, m. een galzuchtig, opvliegend, driftig mensch ; ook iemand, die aan de cholera
lijdt ; — cholériseh, adj. galzuchtig, heet
toorn geneigd, opvliegend; — eho---bloedig,t
lérisch temperament, z. t e m p e r a-m e n t ; — cholesterine, beter cholestearine, f. Chem. galvet, eene niet ver
-zepbar
vette stof uit de gal.
Choliáambus, m. gr. (van chólos, lam, en
j a m b u s, z. ald.) Poet. eene voetmaat in de
gr. en lat. dichtkunst, de hinkende jambus of
h i p p o n a kt i s c h e maat (naar haren uitvinder
Hip p o n a x van Ephésus); ook skazon en
s k a z o n t i s c h vers geheeten, een jambische
trimeter of zesvoetig jambisch vers van twee
sneden, doch welks laatste voet een trochaeus
of spondeus in plaats van een jambus heeft
Cholo, m., pl. cholos, sp. (spr. tsjólos>
afstammelingen van Z a m b o s (z. ald.); ook
spaansch sprekende Indianen, die onder de Europeanen opgewassen zijn.
Cholologïe, f. (van chólos, gal) z. v. a.
C h o l e l o g i e; — eholorrhagie, f. de galvloed, galuitstorting ; — eholornccea, f Bene
voortdurende galuitstorting; — eholostearine of cholosteatine, f . galvet, eene bij
vetstof in de gal ; z. V. a. c h o 1 e s t e--zonder
r i n e ; — eholosteatóma, m. een galspekgezwel, een hard, langzaam aangroeiend gezwel
dicht onder de huid.
Cholóma, n. of cholósis, f. gr., z.
cholásma.
Cholop, m. russ. knecht, lijfeigene.
Chomer, m . eene oostersche inhoudsmaat,_
,

= 13,74 hectoliter.

Chondrine, f. gr. (v. chondros, m., korrel,.
kraakbeen) Chem. de kraakbeenlijm ; geleistof
uit kraakbeen; — Chondroeéle, f. eene
kraakbeenige vleeschbreuk — ehondroge -.
nésis, f. de ziekelijke verandering der zachte
deelen in eene kraakbeenachtige zelfstandigheid,
kraakbeenvorming; — ehondroglóssus, m.
;

de kraakbeenspier van het tongbeen; — Chon-

drographie, f. de kraakbeenbeschrijving ; —
ehondrokrásis, een lijden der kraakbeenderen, als derde tijdperk van de oostersche melaatschheid ; — chondrologie, f. de leer
der kraakbeenderen, kraakbeenleer; — chon.dromalacie, f. de kraakbeenverweeking ; -ehondropharyngeus, m. de kraakbeen spier van het keelgat ; — ehondrosis, f.
kraakbeenvorming, verkraakbeening — ehon -.
drosyndésme, n . gewrichtsverbinding door
kraakbeen ; — ehondrotomïe, f. de kraakbeenontleding of doorsnijding.
Chonta, f . waspalmboom.
Choor, z. k o o r.
;

Chop, m. eng. (spr. tsjop) ribbetje, cótelet,
1nz. mutton-chop, schapecótelet.
Chophouse, n. eng. (spr. tsjóp hoos) eene
soort van openbare eetinrichtingen, ordinarissen, portie-tafels enz. te Londen, die zeer druk
-

bezocht worden.

Chopine, f. fr. (spr. sjopién'; midlat. cupina, van 't lat. cupa) eene oude fr wijnmaat,
pint = 0,46561 liter, thans de naam van 4- liter.
choquant, choqueeren, z . ond. c h o c.
Choquettes, f. pl. fr. (spr. sjo-ket') poppen of spinsel van zieke zijdewormen.
Choraal, z. ond . k o o r ; choraag, m.
(gr. chorágós of choregós) de aanvoerder der
koren in 't oude Athene, die bij feesten de kosten van de uitrusting der koren of de opvoering van een tooneelstuk bestreed ; een reivoerder, voorzanger, voordanser in het koor, z. v. a.
k o r y p h ae u s; — choraliter, lat. koraalmatig, op de Wijze van een koraal; — choraulen, m. pl (gr. choraules) fluitblazers in het
koor ; zingende knapen in de voormalige stift kerken; — choregie, f. (gr. choregia) het
ambt der choragen : de uitrusting en opvoering
van een koor op eigen kosten ; — ehoréa, f.
lat. • (gr. choreia) de dans, rei ; choréa St. Viti,
de Vitus-dans, tarantula-dans, dansziekte, zekere
zenuwziekte, welke zich door algemeene stuiptrekkingen kenmerkt, waardoor de zeldzaamste
lichaamsbewegingen ontstaan, die dikwijls veel
overeenkomst met dansen hebben, ook choréa
St. Joannis of St. Valentin en t ar a n t i s m e

-

,

choregraphie of choreographie, f. gr. de dansteekening, dansbeschrij-

-geheeten ;
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—

ving, de afbeelding of aanduiding der dansfiguren door teekens, gelijk dat voor de muziek met
tonen, maten enz. geschiedt ; de kunst om balletten te componeeren ; — ehoreomanie, f.
de danswoede, de ziekelijke, ontembare zucht
tot dansen, ook tarantisme; chore—

tide, f. deelneemster aan het grieksche koor
(in tooneelstukken); — ehoreutiek, f. de
danskunst ; — chorus, m., z. v. a. t r o,c h w u s (z. aid.); ehoriáambus, m. eene
—

grieksche en latijnsche voetmaat, bestaande uit
een trochieus en een jambus, of een vierlettergrepige versvoet, waarin de eerste en laat
lettergreep lang, de beide middelste kort-ste
zijn (— .— -- —) b. v. jubelgezang; —

chorowod', m., pl. chorowódy, russ.

(spr. kharawód, v. chor, koor, en woditj, aan v oeren) een russ. volksdans, door een koorlei
voorzanger - geleid.
-iderof
Choras, m. N. H. eene soort van baviaan
op Ceylon en in Afrika, ook m o r m o n of maskeraap geheeten, omdat zijn gezicht als met eene
mom bedekt is.
Chordad sal, m . bij de Parsen het hoogste
feest, Zoroasters geboortedag
Chordápsus, m. gr. (chórdapsos, van
cchordé, darm, en haptein, vatten, vasthouden)
Med. het drekbraken, de darmjicht, door inschuiving of omsnoering der darmen ontstaande.
Chorde, gr. (chord é) of corde, fr., Gorda,

it. f. de darmsnaar, snaar; het touw der wip galg, een gewoon strafmiddel der italiaansche
politie ; Math. koorde, pees, eene rechte lijn,
die twee punten van den omtrek des cirkels
of de beide eindpunten van een boog vereenigt ;
chordae essentiales, de wezenlijke snaren of tonen van eene toonsoort, te weten : de grondtoon, terts en quint ; — chórdometer, m,
een koordemeter, werktuig ter meting van hoeken door bepaling hunner koorden bij gegeven
straal ; Instrument om de dikte en sterkte der
snaren te meten ; chordomelodion, n.
een door K a u f m a n n te Dresden uitgevonden
—

snarenspeeltuig.

choréa,ehoregraphie,choreutiek,
choreus, z. ond. choraal.

CJiórespicopi, pl. (v. gr. thora, land of
churos, vlek, dorp, dus : landbisschoppen) geestelike opzieners der landelijke gemeenten (van
de Ode tot de 9de eeuw).
Chorion, n. gr. (chórion = lat. corium)
vel, leder; Med. het vaatvlies of buitenste vlies,
dat de vrucht omhult ; — choriódisch, adj.
(gr. chorioïdes of choriódes) lederachtig, vliezig;
— ehorioïdéa of ehorioíde, f. het ader of vaatvlies van het oog ; — ehorioïdeitis,
f. de ontsteking van het vaatvlies van het oog.

Chorist, z. ond. k o o r.

Chorizónten, m. pl. (gr. choridzontes, van chorídzein, scheiden) grieksche kunstrechters over Homerus, die van meening waren,
dat de Ilias en de Odyssea verschillende schrijvers hebben en alleen het eerste dichtstuk voor
een werk van Homerus verklaarden.
Chorobates, m. gr. (van thora, chóros,
landstreek, ruimte, grond, enz.) een waterpas meter in de gedaante eener T; chorographie, f. de oordbeschrijving, de beschrijving,
afbeelding van landstreken, landen op zichzelf ;
— chorographische kaarten, kaarten
van afzonderlijke landstreken, districten, departementen enz.; — ehorohydrographie, f.
water-aardbeschrijving; — ehorolithen, m.
—

pl. landschapsteenen, steenen met dendrietische
teekeningen, die geheele oorden voorstellen; —
chorologie, f. gr. nieuwe benaming voor
planten- en dierengeographie ; — ehorometr1e, f. de meting en opneming eener streek,
veldmeetkunst.
Choromanie, f., z. v. a. c h o r e o m anie, z. ond. choraal.
Chose, f. fr. (spr. sjooz') zaak, ding; chose
jugée, afgehandelde, besliste (rechts)zaak; —

choses, f. pl. fr. (spr. sjózes) zaken, dingen;
—
—

choses maken, potsen, streken uitvoeren;
choses —maker, een potsenmaker, grap -

penmaker.
Chosjav, n. turk. -perz. (v. 't perz. chóscháb, eig. goed water) een drank voor zieken,
uit razijnen en andere vruchten bereid.
Chótba, f, arab. het gebed voor den oppersten beheerscher der geloovigen.
Chou, m. (spr. sjóe) eene zeer kleine ehineesche rekenmunt, het T^ eener c a c h e, welke

CHOUAN

219

laatste omtrent met onzen halven cent overeenkomt ; — fr. (spr. sjoe) kool.
Chouan, m. fr. (spr. sjoeán) levantsche
karmijnzaden, groenachtige zaadkorrels van de
plant Trigonella foenum graecum, die mede tot
bereiding van het karmijn gebezigd worden.
Chouans, m. pl. (spr. sjoeduis) de naam
van zekere opstandelingen of aanhangers der
koninklijke partij in het westen van Frankrijk
na den dood van Lodewijk XVI ; zij droegen
dien naam naar haren eersten aanvoerder, een
smid, C h o u a n geheeten ; v. a. naar het bretonsch chouan, chouant, samengetr. uit chathuant, nachtuil, als schimpnaam der smokkelaars, daar hun eerste stam uit smokkelaars en
andere buiten de wet levende personen bestond,
of dewijl zij, als dit dier, voornamelijk bij nacht
werkzaam waren ; V. a. bepaaldelijk naar de
4 broeders Cottereau, beruchte smokkelaars, die
als verzamelsein bij hunne nachtelijke tochten
't geschreeuw van den uil (chouette, in Bretagne chouan) hadden aangenomen, en die later, met andere zwervers vereenigd, op het denkbeeld kwamen om in naam van Lodewijk XVIII
oorlog voeren.
Chou–king, z. sjoe-king.
Chowder, n. eng. (spr. tsjouder) een in
Nieuw-Engeland gebruikelijke vischsoep, uitgevonden door de visschers op de banken van
Newfoundland.
Chrematologie, f. gr. (van chremata,
vermogen, geld, pl. van chr -ma, zaak) de financie-wetenschap ; — ehrematonolmie, f. de
leer van de aanwending des rijkdoms, de geldwetenschap ; — ehrematopeeia, f. de leer
van de verwerving des rijkdoms, van het geld
verkrijgen.
Chresis, f. gr. (van chresthai, gebruiken,
ten nutte maken) bet gebruik, de aanwending;
de bevoegdheid tot gebruiken.
Chresmologie, f. gr. (v. chrésmós, orakelspreuk) waarzeggerij ; — ehresmoloog,
m. een waarzegger, voorspeller.
Chrestomathie, f. gr. (v. chréstos, é, ón,
bruikbaar, goed, en mathëin, leeren, alzoo eig.
de aanleering van het beste, het wetenswaardigste) eene verzameling, keur, bloemlezing of
een uittreksel der beste stukken uit verscheiilen schrijvers, meest om eene taal te leeren.
Chrie, Chria, f. gr. (chreia, eig. in 't algemeen : voorwerp der bezigheid, werk) Log.
eene stelling, spreuk, opgave ter schriftelijke uit
uitbreiding; eene korte redevoering,-werkingof
schoolrede.
Chrísam, liever chrisma, n. gr. (van
chriein, overstrijker, zalven) de wi-olie, zalfolie, die in de r. kath. kerk bij den doop, het
vormsel enz. gebruikt wordt ; ook de zalving;
— chrisis, of nw.lat. chrismátie (spr.
t=ts), f. de zalving; — ehrísmále, n. een
witte doek, die weleer den gedoopte, gevormde
enz. na de zalving om het hoofd werd gebonden ; ook een over het hoofd der gedoopten uit
kleed, c h r i s a in h e m d, wester--gebridwt

te

CHRISTEN
hem d ; — chrismarium of chrisma
-tarium,
n. de kruik met zalfolie.
christen, m., christin, f. een belijder,
eene belijderes van den christelijken godsdienst
van Christus, (gr. Christós), d. i. eig. de gezalfde (vgl. Messias), in samenstelling dooi
letterverzetting ook kerst, b.v. kerstavond,
kerstfeest, kerstgeschenk enz., kerstën e n voor doopen, tot christen inwijden ; -- ants
Christum of ante Christum nátum, lat. vóor
Christus' geboorte; — christe, n. (eig. de vo
Christus) het tweede gedeelte eener-cativusn
roomsch katholieke mis ; -- Christiaan,
mansn., iemand, die Christus belijdt, christen;
— Christïna, christiána, f. 'vr. naam,
eene christin ; — ehristiand'or, m. eene
deensche goudmunt, ongeveer = 10 gid.; —
christiánen, m. pl. leden eener secte, ontstaan in de Vereenigde Staten in het begin der
l9de eeuw ; — ehrístianisme, n. het christelijk geloof, de christelijke leer, het christendom; de geheele omvang der godsdienstbegrip
instellingen en levensvormen, die J. C.-pen,
aan de menschheid heeft bekend gemaakt ; —
christianiseeren (spr. s=z), tot een christen maken, tot het christendom bekeeren ; 'christianissimus, m. lat. de allerchristelijkste,
een pauselijke benaming van de voormalige koningen van Frankrijk; — christianisatie,
f. bekeering tot het christendom ; — Christi$Catie, f. geheele vorming der menschen
tot volledige christelijkheid ; — Christine, f.
eene zilvermunt in Zweden = 12 ct.; zie ook
Christina; — Christinos, m. pl. sp. aanbangers der koningin C h r i s t in a van Spanje
gedurende de minderjarigheid van hare dochter
Isabella; -- Christmas, n. eng. (spr.
krismes) kerstfeest ; — chrismasday (spr.
-dée) kerstdag ; — christodijnen, m. p1. de
naam, dien men aanvankelijk den Gereformeerden gaf, omdat zij gedurig den naam van
Christus in den mond hadden; — Christoffel, mansn., verk. van Christophorus,
christusdrager, iemand, die Christus draagt (zooals men, volgens de legende, het eerst een reusachtig grooten veerman in Palestina noemde,
aan wien Christus in kindergestalte verscheen
en dien hij zich op de schouders door de rivier liet dragen) ; oneig. die hem in 't hart
draagt, hem lief heeft; het aarvormig St.
Christoffelskruid, eene woudplant, die
als zeer heilzaam tegen schurft wordt geroemd;
— Christofie–metaal, n. een naar de fabrikant Christode (spr. Kriesto ffel) te Parijs genoemdesoortvan argentaan, ook alfenide.
(naar den uitvinder Alphen genoemd); — Christokratie (spr. tie= tsie), f. christelijke kerkheerschappij; vgl. hierarchie; — Christolatrïe, f. christelijke godsdienst ; Christus
achterstelling van de vereering-veringmt
van God; — Christolieten, m. pl. scheur
eeuw, die de godheid van Chris--makersd6
tus afscheidden van zijne menschheid; — ehristologïe, f. gr. de Messiasleer, Christusleer;
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— ehristophanle, f. de verschijning van
Christus ; — ehristophleet, n. eene zekere
likeur uit pontak, wijngeest, kaneel en dgl. bereid; — ehristosophie, f. christelijke wijs
wijsbegeerte van het christendom ; —-heid,
Christusdaalder, m. verschillende munten en medailles, waarop de geboorte van Christus is afgebeeld ; — Christus—orde, eene
militaire ridderorde, door Daniël I, koning van
Portugal, in 1318 opgericht, om den adel tot
den strijd tegen de Mooren aan te vuren ; ook
eene in 1205 door Albert, bisschop van Riga,
gestichte orde ter verdediging van de nieuwe
Christenen — christus —palmolie, f. oude
naam voor ricinusolie.
Chroma, n. gr. de kleur, de kleurmenging;
Med. de huidkleur, het uitzicht ; — chroma duplex, Muz. de verhooging des toons met eene
halve noot ; — chromaat, n. chroomzuur
zout; — chromameter, m. Muz. een werk'tuig om de piano-forte te stemmen; — chromatiek, f. de kleurleer, de leer van het ontstaan en de verhoudingen der kleuren, een gedeelte der optika; Pict. de kunst der kleur
licht en schaduw ; vgl. c o 1 o riet;-mengi,
--= chromátiseh, adj. kleurig, gekleurd, vgl.
achromatisch ; Muz. (naar ital. spraakgebruik) met halve schreden, of in verschillende
op elkander volgende halve tonen op- of afgaande ; c h r o m a t i s c h e beweging, voórtschrijding in halve tonen; chromatische toonschaal, volgreeks van 12 halve tonen ; — ehromatísme, n. de kleuring, inz. van lichaamsdeelen ; — ehromatologie, f. de kleurleer,
leer der kleuren, z. v. a. chromatiek ; —
ehromatopseudoblepsie, f. het valschof verkeerd-zien der kleuren als een gezichtsgebrek van vele menschen ; — ehromatotechniek of chromurgie, f. de aanwending der scheikunde op de verfbereiding en ver
; — chromatroop, m. de kleurwisselaar,-verij
eene tot gezellig vermaak bestemde machine,
waarmede men op eenen witten muur prachtige kleurwisselingen voortbrengt ; — chroma
f. kleurendruk ; -- ehromolitho-typie,
graphze, f. de gekleurde steendruk — ehromolithographeeren, in kleursteendruk
vervaardigen ; — ehromopsie ook chrups ia,
ehrupsie (niet c r u p s i e), f. het kleurenzien, wanneer eenen zieke de voorwerpen niet
in hunne wezenlijke kleuren verschijnen ; —
chromium, chromiumerts, n. bij afkorting ook chroom, n. een bijna loodgrijs, bros
en zeer hard metaal, door den franschen scheikundige V a u q u e 1 i n in 1797 ontdekt en wegens het bij uitstek kleurend vermogen van alle
zijne verbindingen dus geheeten; het is vuur
specifiek bijna 6maal zwaarder dan-bestndig,
water; de smaragd ontleent daaraan zijne schoone
groene, de robijn zijne roode kleur; het wordt
gewoonlijk uit den chromium-ijzersteen gewonnen, en vormt twee merkwaardige zuurstofverbindingen ; de eerste is het chromiumoxyde, dat uitstekende diensten doet in de
;

;
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porseleinfabrieken, bij het email-schilderen, enz.t
de andere een purperkleurig zuur, welks zout
ten, chromaten, chromiumzure zou
geheeten, de verscheidenste en schoonste-ten
kleuren opleveren.
Chronhyometer, gr. , z. v. a. h y e t o skoop.
Chroniek, f. gr. (eig. chronzká, pl. scil.
biblia ; van chrónos, tijd) het tijdboek, de k r on i e k, z. ald.; — chronique scandaleuse, fr. (spr.
kroniék' skandaléuz') de schandkronijk, schandgeschiedenis, al de in omloop zijnde kwade geruchten, de zoogenaamde kletspraatjes, b. v. van
eene stad, van een hof, enz. ; — chroniqueur, m. fr. (spr. kro—) kroniekschrijver ;.
berichtgever van een dagblad voor stadsnieuwtjes; — chronisch, adj. gr. (chronikós, é, ón)
langdurig, slepend, . b. v. c h r o n i s c h e z i e kt en, langdurige ziekten, blijvende of van tijd
tot tijd terugkeerende ziekten, in tegenoverstelling van a c u t e ; — chroniciteit, f. nw.lat.
chronisch karakter eener ziekte ; — ehroníst,
m. een tijdrekenaar, een jaarboekschrijver; -ehronodistiehon, n. een tijddicht, tijdvers,,
een tweeregelig gedicht, in 'twelk de letters
M. D. C. L. X. V. en I, als romeinsche talletters beschouwd, bij samenstelling een jaartal
uitmaken ; — chronográm(ma) of chronostichon, n. cijferletterschrift, jaartalvers,
getalvers of rijm, een of meer versregels, of
wel eene korte krachtige spreuk, waarin do
rom. getalletters bij samenstelling een jaartal
geven ; — chronograaf, f. gr. tijdaangever,,
toestel om de vliegtijd van projectielen te meten; — chronographie, f. de tijdbeschrijving, de wetenschap om den tijd volgens een
juisten maatstaf te bepalen en te verdeelen ; ---.
chronologie, f. de tijdrekenkunde, tijdleer,,,
kennis van den juisten tijd der gebeurtenissen;.
— chronologisch, adj. tijdrekenkundig,.
overeenkomstig de tijdrekening — chrono
geschiedenis, verhaal der ge--lógische
beurtenissen in strenge tijdsorde ; — chrono
tabellen, tijdtafels ; — chro-logische
nologische orde, tijdorde ; — chrono --'
loog of chronologist, m. een tijdrekenkundige, tijdvorscher, tijdberekenaar; — chró--nometer of chronoskoop, m. een werktuig om den tijd nauwkeurig te bepalen, een
tijdmeter, zee-uurwerk, dat een geregelden gang
houdt, onafhankelijk van den invloed van warmte.,
vocht, enz., door George Graham te Londen
uitgevonden, bij de Engelschen t i m e k e e p e r
(spr. tdjmkieper) geheeten; ook : Muz. een slingerwerktuig, door D a v a u x uitgevonden, om
nauwkeurig de maat in de muziek af te meten, vgl. m e t r o n o o m; — chronometrie,
f. leer of leerboek der (juiste) tijdmeting ; -chrónometrisch, adj. tijdmetend; — chromophoor, m. toestel ter oogenblikkelijke telegrapheering van den tijd eener normaalklok
naar de onderscheiden richtingen.
Chroogenesie, f. (spr. s=z), gr. (van
chrós, chroós, kleur) het ontstaan der kleuren,
;

,
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de kleurvoortbrenging; — chroögnosie of
chroblogie, f. de leer van de kleuren der
.steensoorten en hare onderscheiding.

Chroom, z. chromium.
Chrupsie, zie c h r o m o p s i e, onder
chroma.

Chrysalíde, f . gr. (chrysallis, genit. chryísallidos, van chrysós, goud) N. H. de goudpop
of goudkleurige dagvlinderpop, met een harde
getande bedekking; — chrysamine —zuur,
n. Chem. organisch zuur, ontstaande bij inwerking van geconcentreerd zwkvelzuur op aloë hars; — ehrysanthémum, n Bot . de goudsbloem, ganzenbloem, in 't algemeen eene plant
met goudgele bloemen ; — chryseen, n. goud
poeder, het laatste product der distil--kleurig
latie van steenkolenteer ; — chryselephántisch, adj. uit goud en ivoor gevormd; —
ehrysiet, n. of m. de goudsteen, toetssteen;
goudglit of lithargyrium ; — chrysoberil,
-

chrysolith en chrysoprás, m. namen
van goudsteenen of goudgroene edelsteenen, welker kleur tusschen geel en groen zweeft, edel steenen van niet veel waarde ; -bulle, f. eene pauselijke bulle met gouden zegel ; — ehrysocóma, f . (Bot.) het goudhaar,
eene soort van immortelle, een pronkgewas ; —
chrysograaf, m. de goudschrijver, goud
gouden letters, enz. schrijft of-schilder,
schildert ; — chrysographie, f. de goud
kunst om met goud te schrij--schrijfkunt,de
ven of letters te vergulden ; — ChrysOkólla of chrysokól, n . (eig. goudlijm) kopergroen, berggroen; — Chrysokratie, f.
(spr. t=ts) goudheerschappij, z. v. a. p 1 u t ok r a t i e ; — Chrysoline, f. een door de Franschen uitgevonden middel ter bemesting, dat
men nog boven gips roemt, dewijl de daarmede

bestrooide voederplanten niet schadelijk voor de
dieren worden; — ehrysologie, f. de leer
van den staatsrijkdom ; — ehrysológisch,
adj. zeer welsprekend ; — chrysomanie, f.
de goudwoede, goudzucht, goudgierigheid, goudhonger, gouddorst ; — chrysoméle, f. N. H.
de gouden tor, de goudkever, het goudhaantje;
vandaar : chrysomelienen, f. pl. bladkevers, eene talrijke familie van torren ; — chrysomorphisch, adj . goudachtig, goudvormig;
— chrysoot, n. een naar goud gelijkend metaalmengsel; — chrysophaanzuur, n. (naar
ale goudgele kleur aldus genoemd), z. v. a. r h ab a r b erin e; — ehrysop CnYe, f. de gewaande
kunst om goud te maken, goudmakerij, het vinden van den steen der wijzen ; — chrysopraas, m. een door nikkeloxyde appelgroen
gekleurde chalcedoon ; — ehrysorine, f. een
'naar goud gelijkend metaalmengsel uit koper
en zink, door R a u c h e n b erger te Munchen
uitgevonden ; — ehrysoplenium, n. Bot.
miltkruid, eene soort steenbreek ; — ehrysorrhamnine, f. eene schoone lichtgele verfstof, uit onrijpe vruchten van de Rhamnus ca,

thartica
Chrysostomus, mansn. eig.
goude fond, guldenmond; de welbespraakte, wel; —
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sprekende (inz. de bijnaam van een der gr.
kerkvaders, Johannes, bisschop van Constanti-

nopel in de Ode eeuw); — chrysotyl, n. en
m. vezelige serpentijn, serpentijn - asbest.

chthonische goden, gr . (van chthón,
aarde) Myth. goden der onderwereld ; ook landsgoden of -helden; — ehthonia, f. de onderaardsche, een bijnaam van D e m d t e r of Ceres;
— ehthonios, m. de onderaardsche, een bijnaam van verscheidene goden ; — chthoni sothérme, f. lijn over de oppervlakte des
aardbols getrokken over punten van gelijke inwendige aardwarmte (ook i s o g e o t h e r m e).

Chubbslot, n. (spr . tsjub ) een door den
Engelschman Chubb uitgevonden zeer kunstig
slot, soort van combinatie -slot.
Chuehoterie, f. fr. (spr. sju-sjo--) ge
-fluister.
Chulo, m. sp. (spr. tsjóello) de stieraanhitser te voet bij de stierengevechten in Spanje,
z. capeador.
Chupa, f. sp. (spr. tsjoepa, v. 't arab. djsoebbat, een katoenen onderkleed, v. dsjabba, uit —

snijden) een vest met mouwen.
Chuppa, m . de draaghemel, onder welken
bij de Joden de trouwplechtigheid voltrokken
wordt.
Church, f. eng. (spr. tsjurtsj) kerk, z. high

church.
Churros, n. pl. (spr. tsj oerros ; v. churra,
grove wol) schapen met grove, doorgaans zwarte
wol, in tegenstelling van m e r i nos.
shut ! fr. (spr. sjuut) stil, zwijg, st!
Chylus, m. gr. (chylos), Chiji, f. het melksap, een vocht, dat, uit de spijzen bereid,, gedurende de spijsvertering door de melkvaten
der darmen wordt opgeslorpt ; — ehyli$cá-

tie (spr. t=ts), gr. -lat., beter ehylopoësis
of ehylósis, f. gr. de bereiding van dat vocht
uit de gebruikte voedingsmiddelen; de chtjlbereiding; -- chyloklepsis, f. het langzame
verlies van chijl ; — chylologie, f. de leer
van de chijl; — chylophórisch, adj. chijivoerend ; — chylophthársis, het bederf
der chijl; — chylopo^tisch, adj. chijlbereidend, tot chijlmaking dienende ; — ehyllorrheea, f. Med. ziekelijke chijlvloeiing, chijlvloed; — chylotórax, m. uitstorting van
chijl in de borstholte ; — chylurie, f. het
chijlwateren.

Chym, z. thymus.
Chymie, z. chemie.
Chynlus, m. gr. (chymós, van chyó, ik maak
vloeibaar), Chijm, de spijspap, de brij in de
maag, uit de gebruikte spijzen bereid; — ehymi$eátie, f. gr. lat. de omzetting van de voedingsmiddelen in chijm of spijspap ; — chymorrhcea, f. gr. het uitvloeien der spijspap
uit de dunne darmen, in de buikholte ; — ehym0sis, f. de zuivering der spijspap, als tweede
spijsvertering.

Ciaccona, z. ond. chaconne.
Ciana, f. ital. (spr. tsji—) vrouw uit de liragste volksklasse, uit het gemeen.
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Cibariën, n. pl. lat. (cibaria, van eibus,
spijs) spijskast; eetwaren, voedingsmiddelen.
Cibében, m . pl. (it. sing. zibibbo ; van 't
arab. zabib) naam van de beste en grootste razijnen.

Ciborium, n. gr. (kibóraon, oorspr. het
vruchthulsel der egyptische boonen, vervolgens,
wellicht om de gelijkheid van uiterlijke gedaante, een drinkbeker) een drinkvat ; in de
R. kath. kerk de ouwelkast of het kastje,
de vaas, waarin de gewijde hostiën bewaard
worden.

Cibus, lat. spijze.
Cieáde, f. lat. (cicada) N. H. een naar den
krekel gelijkend insect, dat door wrijving der
vleugels een piependen toon voortbrengt (menigvuldig voorkomende in Griekenland en Italië).
Cieatricantia, of vaak verkeerdelijk caeatrisantïa, n . pl. lat. (van cicatricáre, litteekens verwekken, van cicáctrix, litteeken) middelen, die de litteekenvorming, de sluiting der
wonden bevorderen ; — eieatrieátie of ei-

eatris^tie (spr. —kátsie of —zatsie), f, de
sluiting, heeling eener wonde.
Cieer, m. lat. de sissererwt, eene soort van
eenigszins spits toeloopende kleine erwten in
het Oosten en in Z. Europa.
Cicero, f. eene soort van drukletter van
12 punten, het midden houdende tusschen d e s s e n d i a a n en a u g u s t ij n, dus genoemd naar
de uitgave van Cicero's brieven te Rome In
1167, die met zulke letter werd gedrukt, mediaan; dubbel cicero, letter van 24 pun-

ten; cieeroniaanseh, adj. op de wijze
van Cicero, Cicero navolgend, sierlijk welsprekend ; — ciceroniseeren, (spr. s=z) den
stijl en de vormen van Cicero nabootsen.
Cicerone, n . it. (spr. tsjitsjeróne) de weg
leidsman der vreemdelingen, die dezen-wijzer,
de merkwaardigheden eener plaats aanwijst en
verklaart. Doorgaans leidt men deze benaming,
wegens de woordenrijkheid dezer gidsen, af van
den beroemden rom. redenaar C i c e r o; doch
anderen zien er slechts eene verbastering en
versnelde uitspraak in van het ital. chiacchierone, een babbelaar, praatjesmaker; het zou
dan eene schertswijze benaming zijn, die mettertijd eene edeler beteekenis heeft gekregen.
—

eieeroniaanseh, enz., zie onder C ie e r o.
Cichorei, f. lat. (cichoraum, gr. kichórion,
it. cicoria, cicorea) eene bekende plant en haar
wortel (Cichorium intybus), inz. als surrogaat
of plaatsvervangend middel van de koffie gebruikt, bij verbastering doorgaans s u i k e rij
genoemd.
Cieisbeo, m . it. (spr. tsji-tjies-béo ; van 't

it. sigisbeo, eig. een fluisteraar) een vrouwenbegeleider, weleer de dagelijksche leidsman,

dienstvaardige gezelschaphouder en vertrouwde
vriend eener gehuwde vrouw van aanzien in
Italië, alwaar de goede toon verbood, dat de
echtgenoot zelve die betrekking vervulde (= cavaliere servente); een plaatsvervanger des mans,

bijman, huisvriend en begunstigd minnaar; -eicisbeaat , n. het ambt van zulk een da
-mesglidr.
Ciconia, f. lat. de ooievaar
Cicüta, f. lat. Bot. de scheerling, gevlekte
dollekervel, eene bekende giftplant; — eiCUtïne, f. nw.lat. eene bijzondere stof in de
scheerling.
Cievara, f. serv. (spr. sies—) versche kaas
in boter gebraden.
Cid, m. sp. (v. 't arab. sá(d, sajfut, vgl. s i d i)
heer, vorst, inz. cid campeador, de bijnaam

van den beroemden spaanschen krijgsheld der
11de eeuw Don Rodrigo (of Ruy) Diaz, graaf
van Bivar.
Cidáris, f. de perzische koningsmuts ; de
joodsche hoogepriestermuts; een arkadische dans.
Cider, m. (fr cidre, it. cidro, mid.lat. ciccra,.
van 't lat. sicëra, gr. sikera, een bedwelmendcdrank ; oorspr. oostersch : hebr. schékar, arab.
sakar, iedere bedwelmende drank) ooftwijn, appeldrank, appel- of perenmost; — cider azijn,.
ooft- of vruchtazijn.
ei-devant, fr. (spr. sidewán) voor dezen,,
eertijds, wijlen ; als subst. in scherts : ei–devants, m. pl. de voormalige adellijke en vorstelijke personen in Frankrijk.
-

Cidli, vr. naam (waarsch. van arab. oorsprong, vgl c i d) : de heerscheres, vorstin.
Cïëgo, m. sp. een blindeman, inz. blinde
zanger.
Ciéntos, m. pl. sp. (van ciento, honderd)
eene opbrengst van vier ten honderd van alle
verkochte voorwerpen, die nog boven en be-

halve de a l c a b a l a (z. aldaar) betaald moet

worden.
Cigárro, m., of gew. sigaar, f., pl. eisigaren, sp. (eig. de benaming-gárosf
eener tabakssoort op het eiland Cuba) een tabaksrolletje, dat men met of zonder pijpje rookt;
de beste soorten levert Havana ; — cigar-rera, f. sp. (fr. cigarière) sigarendraaister; —
eigarrero, m. sigarenmaker ; — eigarrí–
tos, m. pl. sp. of eigarretten, fr. papiersigaren, tabaksrolletjes in fijn rijststroopapier.
ci–git, fr. (spr. si -zji) hier ligt (begraven).
Cijfer, n. (it. cifra, Gifera, f. chiffre,
fre, z. ald.;
v. 't arab_ ca fr, ci fr, ledig, nul, en vervolgens
op de negen andere getalmerken toegepast ; vgl.
z er o) het getalmerk, de talletter.
Cijns, m. (van 't lat. census, z. ald.) de.
schatting, tol, opbrengst, belasting.
Cilia, n. pl. lat. de ooghaartjes, wimpers;
een cilia-pincet (z. p 1 n c e t), f. lat.-fr. eene
kleine wondheelers-tang tot het uittrekken van
zieke ooghaartjes; — eiliair, adj. nw.lat. met
oogwimpers voorzien ; wat de ooghaartjes be-

-

,

treft ; eiliaire zenuwen, C. arteriën,,
zenuwen, aders, enz., die naar het regenboogsvlies loopen ; ciliaire krans, de geplooide
kring van het adervlies naar het regenboogsvlies, haarkrans; eiliaire rand, de buitenste rand van het regenboogsvlies.
Cilieium, n. lat. (gr. kilik on, eig. een dek-.-
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kleed van c iii c i s c h e geitenharen, naar 't
landschap Cilicia in Voor-Azië), een ruw haren
hemd, boetkleed, boetgordel, ruw doek, dat de
pelgrims op het bloote lijf dragen bij wijze
van boetedoening.
Cilinder, z. cylinder.
Cimbaal, z. Gymbaal.
Cimbren, K i m b r e n, m. pl., z. v. a.
strijders, kampvechters, een oudduitsche of ook
celtische volksstam, die, met de T e u t o n e n
vereenigd, sedert het jaar 113 voor Cbr. op
de Romeinen in vele veldslagen de overwin
behaalde.
-nig
Cimehen, n. pl. nw.lat. (cimeta, van 't gr.
keintelia, z. ald.) kleinoodiën; de kerkschat; —
cimeliárch, m. de kerkschatmeester.
Ciment, enz., z. cement.
Cimeterre, m. fr. kromme turksche sabel.
Cimetière, m. fr. (spr. si -m'tjer') kerkhof.
Cimex, m. lat. de weegluis ; — cimieidzum, n. barb. lat. middel om de weegluizen
te dooden.
Cimier, m. fr. (spr. si -mjé) helmsieraad in
wapens, enz.
Cimmeriers, ni. pl. lat. (Cimmerii) of
K i m m e r i ë r s, gr. (Kimmerioi), een, naar luid
der overlevering, aan 't noordelijkste einde van
Scythië in eeuwige duisternis wonend fabelachLig volk ; vandaar: eimmériseh, adj. den
Cimmeriërs eigen ; bij dichters voor : duister,
b. v. eimmerisehe duisternis, dikke
duisternis, stikdonkerheid.
Cimoliet, m. of n. een grauwwitte. deels
roodachtige, weeke taaie steen van het leemgeslacht, zoo genoemd naar het eiland C i m o1 i s, thans Kimoli of Argentiera, een der Cycladische eilanden ; — eimólische aarde,
vollersaarde, volaarde.
Cineedus, m. gr. (kinaidos) een schandjongen, bedrijver van onnatuurlijke zonde; —
einaedie, f. die onnatuurlijke ontucht zelve;
ook de zelfbesmetting; — cineedisch, adj.
Foor onzedelijke aanraking der teeldeelen met
ee handen veroorzaakt — cineedol6giseh,
adj. (gr. kinaidolOgos) in woorden ontuchtig, ontuchtige redenen bevattend.
Cinara, f. gr. lat. artisjok.
Cinehóna, f. een zuidamerikaansch plantengeslacht, welks soorten den echten k i n ab a s t opleveren (zoo genoemd naar de gemalin van den graaf C i n c h o n, onderkoning van
Peru in de i'de eeuw, die door 't gebruik van
dien bast van eene tusschenpoozende koorts bevrijd werd en na haren terugkeer in Spanje
veel tot het bekendworden van den kinabast
bijdroeg); — einchonine, f. een bijzonder alkaloïde in den kinabast.
Cincinnátus-orde, f. eene ridderorde
voor den krijgsmansstand in de N. amerikaan
vrijstaten.
-sche
Cinctura, f. lat. (fr. ceinture) gordel.
Cinder, m., pl. einders, eng. (v. 't fr.
cendre, aseb, = lat. einis, z. ald.) bluschkolen,
gebluschte steenkolen.
;

CINQ
cinefactie, z. ond. cinis.
Cinéllen, f. pl. (spr. tsjinéllen; ital. cinulle)

,

betkeas van koper en ander metaal bij de turksche veldmuziek.
Cineraria, einerátie, enz., zie onder
cinis.
Cingaleezen, z. Singhaleezen.
Cinglage, f. fr. (spr. serglá-zj') de weg„
dien een schip in 2.1 uren aflegt; koers.
Cingulum, n. lat. (van Ging re, gorden,
omgorden) een gordel ; bruidsgordel; priestergordel cingulum pudicittae, kuischheidsgordel,
een band, dien de Ouden hun vrouwen om
het onderlijf plachten te winden, om daarmede c
voor anderen den toegang tot haar schaamdel
af te sluiten ; ook een verband, waarvan meel
zich bedient om jonge lieden voor 't onanisir
te bewaren ; cingulum virgvinis, maagdengordel
gordel, dien de grieksche en romeinsche mei
beveiliging van haren maagdom dros -jestr
gen, en die door den echtgenoot in den bruisisnacht werd losgeknoopt ; de knoop, die dezen
gordel samenhield, werd de k n o o p v a n H e re u 1 e s geheeten ; cingulum venëris, de venusgordel, liefdegordel, de gordel, dien Venus ons
de heupen droeg en waaraan men 't vermogen toekende om liefde in te boezemen en har
te veroveren ; ook eene lijn in de hand,-ten
van welke de oude C h i r o m a n t e n veel werks
maakten; — cinguliférisch, adj. nw.lat.
gordeldragend.
einis, m. lat. (genit. cineris) asch; cinis antimonti, spiesglansasch ; einis plumbi, loodasch;
cineres clavellati, z. v. a. p o t a s c h; — cineraria (van 't lat. cinerarius, a, um) tot asch
behoorende) het aschkruid, een pronkgewas; —
cinerarium, n. eene aschkruik, urne, lijkbus, waarin de Ouden de asch der verbrande
lijken bewaarden ; — einerarius, m. een bediende bij de Romeinen, die de vrouwen het
haar krulde met een in de asch heet gemaakt
ijzer ; — einerátie (spr. t=ts) en einefáctie (spr. t=ts), f. nw.lat. de verbranding tot
asch ; — cinereseeeren (later lat. cinerescëre), tot asch worden.
Cinna, f. lat. Bot. een soort der grassen
(gramineën).
Cinnáber, n. (lat. cinnabáris, f., gr. kinnábari, n., fr. cinabre, eng. cinnabar) een uit kwik
zwavel ontstaand rood mineraal, zwa--zilvern
velkwik, zoowel als natuurlijk mineraal voorkomende, als ook kunstmatig bereid en in de
schilderkunst gebruikt.
Cinnamet of einnamóm, n. - (kinnámómon, lat. cinnamdmum, hebr. kinnámón) de
kaneel, eene buitenlandsche specerij, die de oude
Grieken door de Phoeniciërs uit Arabië kregen;
— cinnamyl, n. Chem. het vermoedelijk radicaal van de kaneelolie.
cinq, fr. (spr. sènk ; ital. cinque, van 't lat.

-

,

quinque) vijf; cinq minutes (spr. sen minuut'),
d. i. eig. 5 minuten ; aan dobbelsteenen gesneden vleesch, dat met peper, ansjovis, uien, enz.
gekruid en op een heet vuur in 5 à 7 minuten
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gekookt is; cinq premiers, fr. (spr. sen pre-mjé)
in het omberspel: de 5 eerste slagen of trekken des spelers ; — cinquecentisten, pl.
ital. (spr. c=tsj) de ital. schrijvers, schilders,
enz. der 16de eeuw, welke in het ital. eenvoudig cinquecento (vijfhonderd) heet; — Cinque
Ports, pl. de vijf havens, sedert Willem den
Veroveraar de naam van 5 tegenover Frankrijk liggende engelsche havens (Dover, Sandwich, Romney, Hythe en Hastings); lord warden
of the Cinque Ports, aan eng. staatslieden verleende titel en sinecure ; — einqui le, f. fr.
(spr. senkiélj') of q u i n t i 11 e (spr. keritiélj')
-eene soort van omberspel met 5 personen, vijf.spel ; — einquina, f. (spr. tsjienkwína, van
.het ital. cinque, vijf), z. v. a. q u i n t e r n e in
liet lotto- en tombola-spel; — cinq–six, m.
(spr. sènk -si) wijngeest of alkohol van 60 0 Gay'Lussac.
Cion of eiÓnis, f. gr. (kien, d. i. eig. zuil,
pilaar) de huig, de lel aan den ingang der keel;
— cionis of eionitis, f. ontsteking van de
huig ; — cionoptósis, f. zakking der huig;
— CiotOmus, m. een chirurgisch werktuig
tot wegsnijding van de vergroote huig.
Cipier, m. (van 't lat. tippus, de stok, het
'hout, waarin de voeten der misdadigers werdden gesloten) gevangenbewaarder, kerkermees'ter, stokmeester.
Cipipa–mul, n. in fr. Guyana soort van
'zetmeel uit de maniokwortel.
Cipo, m. port. l a n e (z. ald.)
Cipollata, f. ital. (spr. tsji—) uienragout ;
kletspraat.
Cipollien, m„ it. cipollino (spr. tsji—, eig.
jonge uie, van cipolla, uie) stal. marmer met
groote groene of blauwachtig grijze aderen, afkomstig van bijgemengd chloriet.
Cippus, m. lat. eene korte zuil, halve zuil
bij de Ouden, waarop men verschillende opschriften plaatste ; een verheven lijksteen ; ook
een strafwerktuig, waarin de voeten der overtreders gesloten werden, de stok.
Cipres, z. c y p r e s.
Cira, f. slechte, onzuivere soort van macedonisch katoen.
Cirage, f. fr. (spr. sira-zj'; van tire, = lat.
-sera, was) het overtrekken met was, het insmeren; het smeersel, schoensmeer; de waskleur,
Bene schilderij met Bene naar was gelijkende
.gele kleur, in tegenst. met grisaille.
circa, circater, lat. ongeveer, omstreeks, bijna.
Circassienne, f. fr. (spr. sierkassjèn' ;
waarschijnlijk naar C i r c a s S i ë, het land der
Tsjerkessen aan den Kaukasus, zoo geheeten,
ofschoon in Engeland bet eerst vervaardigd)
eene fijn gekeperde wollen stof, halflaken.
Circátor, m., pl. cireatóres, midlat. (v.
circare, rondgaan), z. v.. a. visitator ; inz.
'rondreizende kloosteropzichter, ook circinatóren (v. circinare = circitare, circare, rondom
-gaan, vgl. eireinus).
Circe, f. lat. van 't gr. Kirke, Myth. eene
vermaarde tooveres, die menschen in dieren ver„

-

,
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anderde. (zie de Odyssea van Homerus) ; eene
verleidelijke boeleerster; ook eene asteroïde, in
1855 door Chacornac ontdekt.
circensisch, z. ond. c i r c u s.
Circinus, m. lat. (gr. kírkinos) de kring;
de passer ; Med. de gordelroos ; '— circinaal,
adj., en als adverb. circinartim, nw.lat. slak- of
lokvormig gebogen, opgerold.
Circinatoren, z. ond. c i r c a t o r.
circiter, z. c i r c a.
Circonstance, f. fr. (spr. sierkoitstares';
lat. circumstantia) omstandigheid, gelegenheid;
poésie de circonstance, gelegenheidsgedicht ; pièce
de circonstance, gelegenheidsstuk ; circonstances
alténuantes, Jur. verzachtende omstandigheden.
Circuit, eng. (spr. surkjit) rondreize der
eng. rechters om zitting te hQuden met de
jury's.
Circultie (spr. t=ts), f. lat. (circut'tio)
het rondom gaan, omgaan ; Log. omweg in het
redeneeren, de omschrijving eener zaak ; — eircuitus, m. de omgang, kringloop ; — circuitor of eircitor, m. een rondtrekker,
marskramer, enz.; rondreizend opziener, inz. kerkelijk opziener.
Circulus, m. lat. (eig. een verklw. van
circus, z. ald.), cirkel, Geom. het vlak, besloten door eene kromme lijn, die in zich zelve
wederkeert en overal denzelfden afstand van
het middelpunt heeft, het cirkelvlak; Geogr. de
omtrek, de kromme grenslijn van het cirkelvlak ; — ad circulum, eig. aan den cirkel : om
rond te gaan bij de leden of deelnemers ; —
circulus honorarius, m. de uurcirkel; — circulus in demonstrdndo of probando, Log. een cirkel, omweg in het verklaren of betoogen ; eene
drogrede, waarbij men datgene, wat nog bewezen moet worden, als bewijzend deel opneemt (ook wel genoemd circulus vitiosus, eig.
gebrekkige cirkel, c i r k e 1 r e d e n e e r i n g) ; —
c. major, Med. de groote omloop des bloeds
door het lichaam ; c. minor, de 'kleine bloedsomloop door de longen; C. tropicus cancri, de
kreeftskeerkring; C. trop. capricórni, de steen bokskeerkring; C. vitibsus, z. boven bij c. demonstrdndo — circuleeren (lat. circuláre)
omloopen, rondgaan, zich in eenen kring bewegen ; in omloop zin ; Chem. herhaald distilloeren, doordien de verdichte dampen weder in
den distilleerkolf teruggeleid worden ; — eireuleerend medium = geld in omloop ; —
circuleerkachel, waarin de rook en de
warmte door een pijp in allerlei kronkelingen
gaat, alvorens in den schoorsteen te .treden ; —
circulaire, f. fr. (nw.lat. circuliire, n) een
rondgaande brief, hetzelfde bericht, aan ieder
der belanghebbenden gezonden ; — circulair,
adj. (lat. circuláris, e) kringvormig, kringsgewis, rondgaand, rondloopend ; — circulaire
credietbrief, credietbrief (z. ald.) gericht
aan verschillende op onderscheiden plaatsen wonende personen — circulair verband,
Chir. een chirurgisch kringvormig verband;
;

;

circulaire fortificatie (spr. tie=tsie), f.
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Mil. de ringversterking; circulair vuur,
leen ring- of kringvuur ; circulaire snede,
Chir. de kringsnede bij de amputatie; — CircUlair–zaag, cirkelvormige stalen schijf met
getand rad; — Circulariteit, f. nw.lat. de
kringvormigheid; — Circulatie (spr. t=ts), L
(lat. circulat(o) de kringloop, omloop, b. v. van
het bloed, van het geld ; Chem. de dikwijls hervatte overhaling; circulatie–bank, f. eene
openbare bank, die, in stede van gereed geld,
omloopende banknoten uitgeeft; circulatiepapieren, p1 . kredietbriefjes en wissels, die
voor eengen tijd het gereed geld moeten vervangen, zonder dat hunne betaling door een
zeker fonds wordt gedekt ; — circulator,
m. lat. rondwandelaar, landlooper, kwakzalver.
circum, lat. voorzetsel, dat in vele samenstellingen voorkomt: rondom, omheen, bijgelegen,
an alle zijden, omtrent; circum circa, omtrent,
bijna; — circumcel1o, m. lat. (van cella, cel) eig.
de naam eener soort van dweepzieke monniken, die de cellen van anderen afliepen ; in 't
algemeen een rondlooper, landlooper; — cir-

eumcéntrisch, adj. nw.lat. (vgl. centrum)
alomzijdig, van alle zijden het middelpunt omgevende ; — eircumef sie, f . (spr. s=z), lat.

,

(circumcisie) de besnijding : circumeisiefeQst, het feest der besnijding van Christus;
--- circumductie (spr. t=s), f. (lat. circumductio) de misleiding, het bedrog; circumductus
-termvinus, Jur. een door belde partijen verschoven of niet afgewachte rechtsdag; — eireum-

feréntie, f. (lat. circum ferenua) de omvang,
omtrek, z. p e r i p h e r i e; — eircumferéntor, m. barb. -lat. het astrolabium, de hoekme-

^t er; — circumfléx, m. (lat. circumflexus,
stil. accentus, de omgebogen, d. i. laag gemaakte
loon) Gram. het toonteeken eener verlengde lettergreep, het verlengingsteeken, kapje (" of gr. );
oneig. een houw, eene schram; — eireum$uentie, f. nw.lat. de omvloeiing; — eircumgestatie, f. (spr. —tsie) het ronddragen,
inz. der hostie in de monstrans; — eireumgyratie, f. (vgl. gyrus) de duizeling, de draai- ziekte; — eircumineéssie, f. nw.lat. het
bestaan der drie goddelijke personen in elkan,

der; — circumjacént, adj.

(lat.

circum jd-

cens) omliggend, rondomgelegen ; — circumligatuur, f. 1 ° omwikkeling; `r° z. V. a. p ar ap h i m o s i s (z. aid.); — circumlocutie, f .
-(lat. circumlocu(io) eig. het er omheen praten;
wijdloopige omschrijving eener zaak, In plaats
van de eigenlijke, eenvoudige uitdrukking er
van; z. v. a. paraphrase; — circumluvie, f. (lat. circumluvao) de omgeving, of 't omgeven zijn met water; — circummeridiaans–hoogte der sterren, nw.lat. (vgl. m er ï d ia a n) de hoogte, die de sterren in de nabijheid des meridiaans hebben; — eircum navigábel, adj. nw.lat. omvaarbaar, om te
varen ; — circumnavigátie (spr. t= ts), f.
de omvaring ; — circumpolaire sterren,
nw.lat. (vgl. p o o 1, enz.) de vaste sterren, die
het naast bij den pool des a equators staan ; —
VIERDE DRUK.
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cireumpositie (spr . zi-tsie), f. (later lat. circumpositio) de rondomplaatsing, de kringvormige

plaatsing van een voorwerp ; — c reumpotátie (spr. tie=tsie), T. lat. (circumpotatto) het
in-de- rondte-drinken, het rondgaan van den beker; — circumscribeeren (lat. circumscribére), omschrijven, omgrenzen, bepalen, > beperken , b. v. iemands macht; wtjdloopig beschrijven of omschrijven ; — circumseriptie (spr.
t=s), f. de omschrijving, beperking, insluiting
binnen bepaalde grenzen ; omschrijving met woorden, ronding der rede, volzinnenbouw; — Circumscriptie–bul, f. eene pauselijke bul
ter regeling der aangelegenheden der katholieke
kerk in een land onder niet-katholieke regee-

ring ; — circumseriptief, adj. nw.lat. omschrijvend; — circumspiciëeren (lat . cir-

cumspicére), omzien, rondom zien ; — circumspect, ad. (lat. circumspectus, a, um) omzichtig, voorzichtig, behoedzaam, bedachtzaam ; —
circumspéctie (spr. t=s), f. (lat. circumspectzo) de omzichtigheid, voorzichtigheid, behoedzaamheid, bedachtzaamheid, het rondzien; —
Cireumstáantie (spr. tie=tsie), f. (lat. circumtantia) de omstandigheid, gesteldheid, geschapenheid; circumstantia facti, eene voorgevallen omstandigheid; circumstantix variant rem,
omstandigheden veranderen de zaak; — eir-

cumstantie*el (spr. ti=tsi), nw.lat. omstandig, breedvoerig beschrijvend; — eireumstantiëeren, in al zijne bijzonderheden gewag maken ; — circumvalleeren (lat. circumval láre), omwallen, omschansen, insluiten; — Cïrcumvallatie (spr. t=ts), f. nw.lat. de insluiting, omwalling, omschansing, ook z. v. a. eir–
cumvallatie –lij n, de schanslinie, omschansings- of omwallingslinie van eene legerplaats;
— circumveniëeren, lat. (circumven ïre9
omgaan, omringen ; bedriegen, misleiden; —

cumvéntie (spr. t=ts), f. (lat. circumventio)
de misleiding, het bedrog; — cireumvérsie,
f. (lat. circumverstio) de omdraaiing, omwending;

— circumvolutie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van
't lat. circumvolvére, omwikkelen) de omwinding;
krulvormige draaiing om een middelpunt ; —
circumvolutiën der hersenen, de kronkelingen der hersenmassa aan de oppervlakte.
Circus, m. lat. (= gr. kirkos) in 't algemeen
de kring, cirkel ; inz. eene cirkelvormige schouwplaats, eene strijd- en renbaan ; een gebouw,
dat tot schouwplaats voor ruiters- of rijkunsten
dient, kunstrijdersschouwplaats ; bij de oude Romeinen eene groote, langwerpige ronde of ovale
schouwplaats (circus maaimus) voor allerlei openbare schouwspelen, eireensisehe spelen
geheeten; fr. cirque olympique (spr sierti' olenpiek'), paardenspel.

Cirkel, z. ond. c i r c u 1 u s;— cirkelka
(lat. canon per tonos), Muz. een canon,-no,m.
in welken elke stem bi het herhalen van het
thema telkens een interval honger begint, zoodat al de twaalf toonsoorten van dur of mol
worden doorloopen.
CIrometer, m. een wolmeter, een werk 13
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tuig om de sterkte der wol In hare afzonder
draden te meten en daardoor hare deug-lijke
verhouding tot hare fijnheid te he--delijkhn
oordeelen.
cirque olympique, z. ond. c i r c us.
cirrhoehlórisch, gr. (van kirrhos, bleekgeel, en chlorós, z. chloor) grijs en groen;
— cirrhográphisch, bruinkleurend; — eirrhósis, f. Med. naam, door L a e n n e c aan eene
korrelachtige ontaarding van eene roodachtig gele
kleur, aan de lever voorkomende, gegeven ; de
muskaatnootlever.
Cirrocumulus, m. vederachtige stapelof hoopwolk (vgl. cirrus).
Cirrus, m. lat. (pl. cirri) eig. haarlokken,
haarbos ; oneig. eene dunne, vlokkige wolk ; ook
ranken aan den wijngaard en andere gewassen;
volgens Howard een der 4 hoofdvormen der
wolken, schapen- of vederwolk; — eirragra,
n. Med. de poolsche vlecht, eene ziekte der haren, die in Polen te huis is.
Cirsá►kas, m. eene indische stof uit veel
katoen en weinig zijde.
Cirsus, m. gr (kirsós) Med. eene verwijding
der aderen ; — cirsicus, a, urn, door eene aderspat veroorzaakt ; — cirsocèle, f. Bene aderbreuk, eene aderspattige zwelling van de aderen der zaadstreng ; -- Cirsomphalus, m.
de aderspattig uitgezette navelader in de navelstreng ; — Cirsophthalmie, f eene geheele aderspattige uitzetting van den oogbol,
oogontsteking met aderverwijding; — eirsotomie, f. de uitsnijding of afbinding der, ader
-spaten.
cis, lat. aan deze zijde ; bet komt in verbinding met andere woorden voor, b. v. eisjurànisch, aan deze zijde van 't Jura-gebergte;
eisleithanië, de oostenrjksche landen aan
deze zijde der Leitha (grensrivier tusschen DuitschOostenrik en Hongarije), de duitsche kroonlanden van Oostenrijk ; cisleithaniseh, daartoe behoorende ; eisrhenániseh of eis
aan deze zijde des Rijns; eis-rhenasc,
of eisalpíjnsch, aan deze zijde-alpinseh
der Alpen ; eispadániseh, aan deze zijde
van den Po ; (bij de Romeinen natuurlijk beide
van het romeinsche standpunt af, dus zuidelijk).
Cis, f. Muz. de met een halven toon ver
-hogdeC.
Cisaliën, pl. (fr. cisailles, spr. sizálj', vergrootingswoord van ciseaux, schaar) het afknipsal van de muntstukken, de afval van het geslagen geld in de munt; muntafval; — Ciseleeren (fr. ciseler, van ciseau, spr. sizó, bei
Biset, itai. cesello, v. lat. caedere,-tel,oudfr.
snijden, cisoriurn, snijwerktuig) met de graveer
beitel sierlijk bewerken, uitsteken,-stifoden
beitelen, uitbouwen ; zilver driven ; uitsnijden
(fluweel) ; ook : gegoten metalen voorwerpen
kunstig afwerken, opdat de vormnaden en ander e ongelijkheden verwijderd worden; — eiseleer-werk, gedreven werk — ciseleur,
m. vervaardiger van gedreven werk.
;
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Cisium, n. lat. bij de oude Romeinen
lichte, tweewielige onoverdekte, door muilezels
getrokken reiswagen.
Cissa en Citta, f. gr. (kissa, kitta) ziekelijke
eetlust van zwangere vrouwen.
Cissus, m. (gr. kissos, klimop) Bot. klimop,
eene plantengeslacht, die verscheiden geneeskrachtige soorten omvat en waartoe oak de
wilde wijngaard gerekend wordt; — Cissie-ten, m. pl. versteende klimopbladeren ; — Cissoide, t Math. eene door Diokles uitgevonden
kromme lijn van den derden graad, om hare
gedaante dus genoemd; hare vergelijking is x 3
= (a—x) y 2 in welke a eene gegeven lijn,
voorstelt.
Cista of eisie, f. lat. (ciste, gr. kiste) kist,
kast, pronkkastje, inz. een rond kistje van gedreven brons, dat men in Etruskische graven
vindt ; ook een vierkant steenen of aarden asch-.
kistje, versierd met geschilderde of halfverheven figuren.
Cisterciénzen, m. pl. grauwrokken, witte;
broeders, eene monnikenorde, gesticht in 109&
door den benedictijner abt Robert te C i t eau x
(spr. sito) of C i st e r c 1 u m In Frankrijk ; daar
noemden zij zich later B e r n a r d ij n e n, naar
B e r n a r d, abt van Clairveaux, door wiens
ijver de orde tot hooger bloei geraakte. Reeds
voor de hervorming geraakte zij in verval en
ging later geheel te niet; — Cistereiënzerinnen, eene vrouwelijke orde, naar denzelf-den regel gesticht in 1120.
Cistérne, f. lat. (cisterna, van cista, kist}
een waterbak, waterkelder, regenput, inz. in het..
Oosten.
Cistocele, liever cystocele of kystoeele, z. aid.
. Cistophóren, m. pl. gr. (kistophóroi), eig.
kistdragers ; Arch. vruchtkorfdragers.
. Cistus, m. of eist—roos (gr. kistos, - kisthos, fr. ciste) een talrijk plantengeslacht met
roosvormige, schoone bloesems, in Italië en
Spanje, de veldroos.
Citaat, z. ond. c i t e e r e n.
Citadel, f. fr. (van 't ital. cittadélla, spr..
tsji-t—, eig. stadje, verklw. van città, stad) eene
nabij eene versterkte stad gebouwde kleinere
vesting, dienende om de stad te beschermen
of ook in toom te houden, cane bijvesting,
stadsvesting, burg; — eitadíne, f. fr. eene
soort van openbaar rijtuig met een paard, te
Parijs.
Citata, citatie, z. ond. c i t e e r e n.
Cité, f. fr. (van 't lat. civitas) de stad, inz. de
oude stad; de burgerschap.
eiteeren, lat. (cigre) oproepen, dagvaarden, voor 't gerecht roepen ; ook Bene plaats
uit een boek aanhalen, bijbrengen, zich daarop
beroepen; eenen geest citeeren, hem laten verschijnen ; — citaat, n., pl. eifata of
eitoten, aanhalingen, aanwijzingen (van eene
plaats uit eenig geschrift); citdto loco, op de
aangehaalde plaats ; — eitãtie (spr. tie=tsis),
t de aanvoering, aanhaling; Jur. de dagvaar-,

,

,
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ding, oproeping om voor het gerecht te ver
citatto dilatoraa, eene verschuifbare-schijne;
dagvaarding, naar welke iemand om versehHiving en uitstel van den termijn kan vragen; C.
edictdèis seu publica, eene openlijke dagvaarding
door aanplakking aan openbare plaatsen, door
de dagbladeg, enz.; C. mediata, eene middellijke
dagv.; C. immediuta, eene onmiddellijke dagv.;
C. orális, verbiiHs, eene mondelinge dagv. ; c..
peremtoria, eene bepaalde, niet te verschuiven
dagvaarding, die, in geval van niet - verschijning,
het verlies der rechtszaak ten gevolge heeft;
C. reális, person ihs of actualis, eene dagvaar
hechtenis; C. scripta, eerre schrifte--dingmet
lke dagv.; C. simplex, eene eenvoudige, onbepaalde, d. I. termijnlooze dagv.; — eitutor,
m. de dagvaarder; — eitátus, de gedaagde,
de voor bet gerecht geroepene.
citerior, lat. aan deze zijde, bijnaam van
landen, die aan deze zijde van een gebergte,
van eene rivier liggen, in tegenstelling met
ulterior.
Cithara, lat. (van 't gr. kitMra), either
of Citer, f. een snarenspeeltuig der oude Grieken ; vandaar de nieuwere gitaar (z a.); —
eitharex^lon, n. het vioolhout, een boom
op Jamaica, welks hout hoofdzakel ij k voor muziekinstrumenten wordt gebruikt; — citha
een citer- of gitaarspeler; — ei--ríst,m.
tharistika, f. gr. de kunst des citerspelers;
bij de Ouden eene bijzondere, door A m p h i o n
uitgevonden dichtsoort, inz. tot begeleiding der
citer; — eitharcedus, m. een ci&erspeler
,

en -zanger; — eitharcediek, f. de kunst van
den zang bij het citerspel.
cito ! lat. (op brieven) met spoed, snel, gezwind; — citissime, allerspoecligst, met groote.
haast.
Citoyen, m. fr. (apr. sitoajen; van cité,
z. aid.) een burger, vrije burger van den franschen staat (tijdens de fr. revolutie de Benig
geoorloofde titel en het algemeen gebruikelijk
woord om iemand aan te spreken, in plaats

van m o n si e u r); f. citoyenne.

Citraat, IL lat. (van citrus, citroenboom)
citroenzuur zout ; — eitri cum acidum, n. citroenzuur; — eitríne, f. een wijngeel bergkristal.
eitra consequentiam, lat. zonder gevolg, voor
éenen keer, zonder toepassing op latere gevallen van gelijken aard (fr. sans conséquence).

Citrine, z. ond. c i t r a a t.
Citroen, m. (fr. citron, mid.lat. citro, van

't gr. ktitron, lat. citreum, stil. malum; citrus

medina, de citroenboom) de vrucht van den

citroenboom; — citronaat, m. de vrucht

van den eitronaatboom, van welks schil
allerlei gebak bereid wordt;-lendsukato
ook ingemaakte citroenschillen ; — citroenhout, n. een zeer vettig, licht brandbaar hout,
in reuk en kleur naar eenen citroen gelijkende,
het komt echter niet van den citroenboom,
maar van een anderen boom, die in Amerika,
inz. op de Lewardseilanden wast; — citroen-

kruid, n. soort melisse met citroenachtigen
geur (Melissa o f cinalis) ; — eitroenrnu.nt,
f. soort van munt met sterken en heflijken
geur (Mentha gentilis); — eitroneeren, met
citroensap doortrekken, bereiden ; — citronnél, f. fr. een met citroensap gemengde drank,
citroenbrandewijn ; Bot. melissekraid.
Citrouille, f. fr. (spr. sitrdélj'; van 't aw.
lat. citreólus, verklw. v. citréum, citroen, wegens de citroengele kleur ; vandaar it. eitri o,
augurk) de kauwoerde, watermeloen, ook a ng o e r i e (Cucumis citrullus).
Citrum, n. het afrikaansche cederhout.

citta, gr., z. c i s s a.

Città, f. ital. (spr. tsjittá; V. 't lat. civitas;
vgl. cité) stad; — cittadines, pl. (itai. sing.
cittadina) burgeressen, burgervrouwen en bur-

gerdochters.
City, f. eng. (spr. sitti, = fr. cite, z. aid.)
stad, inz. de oude stad van Londen ; — City—
hall, f. het stadhuis.
Ciudad, f. sp. (spr. sjoe—; van 't lat. civitas) stad, inz. stad van den eersten rang, die
haar eigen jurisdictie heeft, in tegenstelling met
villa.
Civet, m. fr. (spr. —vè) hazenragott, hazenpeper.

Civet, n. (duitsch zibeth, it. zibetto, mid. gr.
zapetion, nw.gr. zampeti, fr. eivette, eng. civet,
van 't pert. zabád, arab. zoebád, zabbdd) eene
witachtige, sterk- en welriekende vetstof van
de c i v et kat, in Z. Azië en N. Afrika.
civicum, a, urn, lat. burgers betreffende ; coróna civica, burgerkroon; guarda civica, ital.
burgerwacht, schutterij.
civis, m. (pl. cives) lat. de burger; civis academicus , een akademie-burger, student ; — ei—
viel, adj. (lat. civilis, e) 1) burgerlijk, b. v.
c i v i e 1 e s t a n d, de burgerlijke stand, d. i. het
kantoor, waar de registers der, geboorten, hu
sterfgevallen, enz. gehouden worden;-welijkn,
civiele bouwkunst, burgerlijke bouwkunst,
d. i. die naar de behoeften en oogmerken der
burger-samenleving is berekend; e i v i e.i r e c h t,
het burgerlijke recht (lat. jus civile), chat bij de
oude Romeinen tegenover het recht der volken
(jus gentium) gesteld was; tegenwoordig staat
het tegenover c r i m 1 n e e 1 re c h t (strafrecht);
— c i v i e 1 e 1 ij st (eng. civil list, fr. liste civile) de geldsom, die in vele staten tot onder
vorst en zijn huis bestemd is,-houdvane
in onderscheiding v« a de eigenlijke staatsuitgaven ; de hofhoudingsbehoeften of -kosten ; c i
i e 1 e p a r t ij (fr. partie civile), eischer wegens-v
private schadeloosstelling in strafzaken; — 2)
beleefd, hoffelijk, welgemanierd; — 3) matig,
billijk in prijs; — Civilegium, n. nw.lat. een
burgerbrief, bewijs van burgerschap ; — civiliseeren (spr. s=z), (fr. civiliser) beschaven,
verfijnen, welgemanierd maken, ontbaisteren ; —
eivilisátie (spr. za -tsie), f. de beschaving,
verfijning, verzachting en, verbetering der zeden ; zij staat tegenover het ruwere, instinctmatige leven in den natuurstaat; — civilist,
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m. een burgerlijk ambtenaar; ook : docent in
't burgerlijk recht aan universiteiten ; — Civ .–
listisch, burgerrechtelijk, staatswetenschappelijk ; — civiliteit, f. lat. (civil tas) de hoffelijkheid, de beleefdheid; — civiliter, adv. burgerlijk; civiliter mortuus, burgerlijk dood, d. i voor
dood beschouwd, ofschoon nog in leven, levenddood, eer- - en rechteloos; — civiloquium,
n. nw.lat. het voorlezen van de rechten en plichten der burgers, dat b. v. te Lubeck viermalen 's jaars geschiedt ; — civisch, adj. lat.
(civicus, a, um) den burger betreffende, burgerlijk ; — civisme, n. nw.lat. de burgerzin,
burgerdeugd ; het gevoel van burger; — Civiteit, f. (lat. civitas) het burgerschap, het burgerrecht ; ook z. V. a. c i v i s m e.
Cizozemci, pl. bob. de vreemdelingen (niet
-czehn).
Clabaud, m. fr. (spr. kla-bó; vgl. fr. glapir,
keffen, holl. klappen, middelhgd. kla fen, praten,
babbelen) een keffer, zwetser; inz. een soort
jachthonden met hangooren ; — olabaudeeren (fr. clabauder) keffen, blaffen, razen, kijven, geweld maken over kleinigheden ; — clabaudage (spr. —dá-zj') of Clabauderie,
f: kefferij, gekef, lastig, onnut getier; — clabaudeur, m. een schreeuwer, ophefmaker.
Cladonia, f., pi. cladoniën, nw.lat.
(v. 't gr. kladón, kládós) Bot. spruitje, twijg,
een soort van korstmos, waartoe het rendiermos (Cladonia rangi ferina) behoort.
Claim, m. eng. (spr. kleem), eig. aanspraak,
eisch ; het iemand toekomend aandeel in een
goudveld (in Californië).
Clair, fr. (spr. klèr) helder (tegenover foncé,
donker); ook : profit tout clair (spr. pro-fl-toeklèr), zuivere winst.
Clairét, m. fr. (spr. klèrét ; v. Clair, klaar,
helder) een lichte, bleekroode wijn, bleekert;
ook een zoete kruidenwijn ; — claret, m. eng.
(spr. klérret) de engelsche naam voor rooden
bordeaux-wijn, en wel voor de fijnere soorten,
die in fiesschen worden ingevoerd ; — elairette, f. eene likeur van brandewijn, suiker,
enz.; eene soort van schuimenden witten wijn;
— clair obscur, n. fr. (spr. klèr obskuur),
eig. kelderdonker of klaarduister; bij schilders
de verdeeling, de verhouding van licht en scha
ook chiaroscuro, it. (spr.-duwofbrin,
kiaro skóéro); — Clair–Voyant, adj. (spr. klèrwoajáus) helderziend, scherpzichtig, als subst.:
een helderziende, d. i. in de taal der magnetiseurs iemand, die gezegd wordt met geopende oogen en slapend beter te zien dan andere, die wakker zijn met geopende oogen
vgl. somnambule; — Clair–voyance,
f. (spr. klèrwoajáits') de helderziendheid, het
klaarzien.
Claire., bij zoologische namen afkort. voor
J. de Clairville, entomoloog in het begin dezer eeuw.
clam, lat. heimelijk, bedektelijk, ter sluik;
clam, vi, ant precario, Jur. heimelijk, met geweld, of smeekenderwijs.
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clamdbel, nw.lat. (van clamáre) wederkoopbaar, terug te krijgen; — Clamant, m.
de terugkooper; de bezorger van den terugkoop; — elamátor, m. lat. de roeper, schreeuwer ; — clamatóriseh, adj. schreeuwend;
uitroepend; — clamor, m. geroep, geschreeuw;
clamor bell ficus, krijgsgeroep, wapenkreet ; clamor violentiae, Jur. noodgeschrei; — elameus,
adj. (lat. clamósus, a, um) luid schreeuwend, vol
geschreeuw.
Clan, m. (spr. kien) schotsch en iersch, eig.
kinderen, afstammelingen, nakomelingschap; stam,
geslacht, inz. het voorm. vrijwillig leensverband
tusschen eenen grondeigenaar (1 a i r d) en zijne
onderdanen in Hoogschotland; — clanship,
f. (spr. klén-sjip) de stamgenootschap, verbinding der stammen of geslachten onder een aan
; — clansman, m. de stamgenoot, die-voerd
tot eenen clan behoort.
clandestien, adj. lat. (clandestinus, a, urn
van clam, z. aid.) heimelijk, geheim, volgens
de wetten verboden; -- clandestina possessio,
heimelijk aangematigde bezitting; clandestina
sponsalia, pl. heimelijke verloving of trouwbelofte; clandestïnurn conjugzum of clandestinum
matrimonium, H. heimelijke echt ; — clandestine, f. fr Bot. moederkruid, eene plant met
gesloten, eenbladerige bloemen ; — clandestiniteit, f. lat. de geheimhouding, verborgen
en verboden handelwijze.
Clapot, m. fr. (spr. Ida -pd; v. clapoter, kletsend aanslaan, b. v. der golven tegen een schip)
soort van waschmachine, uit 2 of 3 over elkander liggende rollen bestaande.
Claque, f. fr. (spr. klak') een klap, een slag
met de vlakke hand, het handgeklap ; een bende
van gehuurde toejuichers (in een schouwburg);
m. een klaphoed; ook de overschoen; — claquebois, m. (spr. kldk'bod) een speeltuig van 12
tot 17 houten staven, die met stokjes geslagen
worden ; — claqueur, m. de gehuurde toejuicher in schouwburgen, enz.
Clara, Claartj e, lat. (van clarus, a, um,
helder, klaar, enz.) vrouwenn.: de heldere, reine;
ook de beroemde ; — Clara voce, z. and.
slarus.
Clara-orde of orde der Clarissen,
eene nonnenorde, in 1212 onder toezicht van
den h. Franciscus van Assises door de h. Clara
gesticht; de orde bestond tot op het einde der
18de eeuw.
Clarence, f. fr. (spr. kid-rans') schoen zonder hak ; ook zeker rijtuig.
Clarencieux, m. eng. (spr. klè-rensjóe)
tweede wapenkoning of -heraut (in Engeland).
Claret, m., z. C l a i r e t.
Clariën, z. ond. c1arius.
clarificeeren, later lat. (ctarificiire) helder, klaar maken, zuiveren ; in 't licht stellen,
bewijzen, ophelderen; — elari$eátie (spr.
t=ts), f. de zuivering, klaring (eener vloeistof);
Jur. de opheldering, het bewijs.
Clarigátie (spr. t=ts), f. lat. (clarigatio)
bij de oude Romeinen de terugeisch van het
;
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geroofde of de vordering van genoegdoening,
welke steeds de oorlogsverklaring voorafging;
in 't algemeen de openlijke bekendmaking, aan
uitroeping.
-kondig,

Claríno, m. itai., of olarmne, f. (stal. cla-

rrino, chiariuo, van lat. clarus, helder, schel)
schelklinkende trompet, koeschel; — elnrinét
of clarinette, f. de schelfluit, een bekend
blaasspeeltuig, in 1690 te Neurenberg uitgevenden ; — clarinettist, m. de schelfluitblazer
Clarissa, vr . naam : de schitterende, blin-

kende ; Clarissen (orde der), z. C 1 a r aorde.

clarissimus (superlatief van clarus), zeer beroemd.

Clariteit , z. ond. clarus.
Clarius, m. lat. (gr. Klários) bijnaam van
Apollo, naar de stad K i a r o s in Ionië, waar
een tempel en orakel van Apollo was; vandaar
Clariën, h pl. in de oudere duitsche poezië
(bij P. Flemming) de Muzen of Zanggodinnen.
clarus, a, um, lat. helder, klaar ; beroemd,
enz.; clara voce, met heldere stem, luid, duidelijk; clarum ingenium, n. een heldere kop,
uitstekend vernuft; — clariteit, T. (lat. clarïtas) de klaarheid, helderheid, duidelijkheid; het
aanzien, de beroemdheid.
Classe of k 1 a s s e, t lat. (classis) de orde,
áfdeeling, indeeling van personen of zaken, het
vak, de school; — klassenbelasting, eene
(inkomsten)belasting, ten behoeve waarvan de inwoners in zekere klassen verdeeld zijn, volgens
welke de aanslag verschillend is ; — elassi$eeeren, nw.lat. indeelen, afdeelen, regelen, in
klassen of vakken ordenen, splitsen ; — classi$eátie (spr. t=ts), f. de verdeeling in klassen; —
classificator, m. verdeeler in klassen, classiticeerder ; -- classiek, classisch, adj.
(lat. classicus, a, um, eig. tot de eerste klasse
behoorende) voortreffelijk, uitstekend, voorbeeldig in zijne soort, hetgeen tot model kan dieneii, waaraan blijvend gezag toegekend wordt;

classieke schrijvers of classieken,
algemeen goedgekeurde schrijvers, hoofd- of modelscbrijvers ; classieke werken, hoofd- of
modelschriften, vormingsboeken voor de leerenden ; classieke litteratuur, f. in engeren
zin de letterkunde der oude Grieken en Ro-

meinen; zoo ook classieke oudheid, enz.;
— classiciteit, f b. v. van den stijl: het
klassiek aanzien, het voorbeeldige, op de proef
goed bevondene ; — classicus, a, um, lat. classiek (z. boven); — classis, f. lat. in de Ned.
hery kerk : zeker kerkelijk gebied, een gedeelte
eener provincie (bestaande uit eenige zoogenoemde ringen).
Classe–notes, m. fr. notitie-boek ; —
classe –valeurs, m. portefeuille voor bankpapier en effecten.
claudeeren, lat . (claudére) sluiten, toema-

Romeinen ; Claudine, vr. naam : de bedekt
handelende, de geheime ; — elausa, f. mid. lat.
een eng hol; monniken- of heremietenwoning,
k 1 u i s; ook een bergpas; eene berg- engte, die
tot verdediging is ingericht ; — clausarius,
m. mid. lat. kluizenaar ; — olaus1le (spr. s=z),
t. (lat. clausi4la) de bepaling, de beperking, het
beding, voorbehoud, punt van vergelijk ; ook
aanhang ; Poet. en Muz. het sluitstuk, het slot;
slotval der onderscheiden stemmen van een mu-

ziekstuk in het slotaccoord; clausula cassato-

ria, Jur. de opheffings- of vernietigingsbepaling; cl. codicilldris, de bepaling, volgens welke
een testament, wanneer het niet als zoodanig
kan gelden, toch nog als codicil van kracht
blijft ; cl. salvatorïa, het aan ee^e rechtszaak

toegevoegde verzoek aan den rechter om het
verkeerd gestelde of gevraagde terecht te brengen ; sine clausula, zonder voorbehoud ; —
clausuleeren, nw.lat. met alle nodige bepalingen, voorwaarden, enz. voorzien ; zich beveiligen, vrijwaren ; — clausuur, f. (clausura)
de innerlijke opsluiting, de kloosterdwang, de
verplichting der bewoners van vele kloosters
om in hunne cellen opgesloten te blijven ; het
verblijf in gesloten vertrekken ; het beslag, do
haken, het slot, waarmede men weleer de boeken placht te sluiten; ook het ezelsoor, de vouw
in een boek ; — claustrum, n. oorspronkelijk : slot, grendel ; afgesloten plaats ; vandaar
een klooster.
Claudiceeren, (lat. claudici re) hinken;
— claudicãtie, f. (lat. claudicatio) het hinken , de lamheid, kreupelheid ; oneig. gebrek kigheid, onvolkomenheid.

Claud.ine, Claudius, clausa, clausule, clausuur, z. ond. claudeeren.

Clavecm, n. fr. (spr. -sen) klavier.
Clavis, t, pl. claves, lat. een sleutel;
Muz. de toetsen, klavieren der orgels (alsof men
zeide sleutel, omdat daardoor de windpijpen
geopend en gesloten worden); ook de notensleutel, het teeleen, dat den toon der noten aanduidt ; — philologische elavis, een sleutel tot taalkennis, een woordenboek, inz. tot opheldering van 't oude en nieuwe Testament of
van een bijzonderen ouden schrijver, b. v. clavis Hamerica, opheldering der woorden in Itomenus; slavis Sti. Petri, eig. de sleutel van den
heiligen Petrus, de sleutels van binden en oatbinden, de kerkelijke macht; — clavicula, f. eig.
een sleuteltje : Med. het sleutelbeen ; — clavicula Salom nis, z. ond. S al o m o ; — claviculair, adj. nw.lat. het sleutelbeen betreffende;
— clavicularius, m. de kerkelijke schat
claviatuur, f. nw.lat. het ge--mestr;
heel der toetsen, het toetsenbord; — clavier
(fr. clavier, de toetsenrij) k 1 a v i e r, n. een bekend speeltuig met metalen snaren en eene claviatuur of een toetsenbord, de grondtypus van

ken ; opsluiten ; clat&dátur, het worde gesloten;

alle besnaarde claviatuur - instrumenten,

Claude os, ap ri oculos, sprw. den mond dicht,

thans door het piano-forte en de pianino schier
geheel verdrongen ; ook het toetsenbord, z. v.

de oogei; open ; zwijg en zie ! — Claudius,
in. III Claudia, f. mans - en vr. naam bij de

a. elaviatuur — Clavier-Ausztzg,
;
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hioog(l. (spr. -tsoeg) klavieruittreksel, voor klasier of piano gearrangeerde partij uit de partituur eenar opera, cantate enz.; — clavier –
c. f orgel-harmonika, z. c ce 1 e s t i n a;-

clavecin, m. fr. (spr . klav'sen), clavichord, nw.lat. (vgl. c h orde), clavicembalo, it. (spr. klawitsjémbalo), cembalo of
claveeímbel (vgl. cimbaal), alle naar bet
klavier gelijkende snarenspeeltuigen ; — elaveolíne, f. een door Carl Schmidt te Presburg uitgevonden muziekinstrument, of liever
eene verbetering van Esschenbachs^Elo-

d i c o n; — clavecín-royal, m. (spr. -roajal) een speeltuig, waarbij houten hamertjes de
tonen opgeven, terwijl door aangebrachte pedalen het geheele speeltuig als van toon kan
-eeranderen ; -- dlavi –cylinder, m. een door
Dr. C blad n i uitgevonden soort van klavier
met een zich draaienden klankcylinder onder de
snaren; — claviger (v. clavis, sleutel en gerere, drager), sleuteldrager (bijnaam van den
god Janus); ook : concierge, portier ; — (v. clava,
knots en gerere, dragen) knotsdrager (bijnaam
van Hercules).
clavus, m. lat. de nagel, Spijker ; -Med. clavus ocicli, de spijkerkop in het oog, eene uit
zweer-zakingvhetrbosliden
van het hoornvlies ; in 't oude Rome eene purperstrook op de tunica der senatoren en ridders, bij de eersten breed : latus clavus; bij
de laatsten smal: angustus clavus; — clavus pedis, de likdoorn, het eksteroog; clavus hystericus, de hysterische hoofdpijn, welke zich tot
een zeer klein gedeelte van het hoofd bepaalt
en een gevoel verwekt, alsof daar een spijker
werd ingedreven.
Clay, n. eng. (spr. klee) klei, leem.
Clearance, f. eng. (spr. kliérens) het bewijs der inklaring van koopmansgoed.
clearing, f. eng. (spr. lelie—) ontgonnen
stuk land; betaling en vereffening van vorderingen door uitwisseling van vervallen wissels,
liquidatie, ook clearance, vandaar elearing–house, liquidatiekantoor, b. v. te
Londen.
Clef, f. fr. (spr. klé) sleutel (z c 1 a vi s).
clemens, lat. adj. zachtaardig, goedertieren,
lankmoedig; — Clemens, lat. mansn.: de
goedertierene, zachtmoedige; — Clementine,
vr. naam.: de goedaardige, zachtzinnige, lankmoedige ; — clementie (spr. t=ts), I. lat.
(clementia) de goedheid, zachtmoedigheid, goedertierenheid van een vorst ; — clemennen, elementfjnen, (lat . clementinae), dat
gedeelte van het corpus juris canonici (z. ald.)

CLIQUE
fr.

(spr. -zjé) eng. clergy (spr. -dzji), z. v. a.

klerus (z. ald.)
cleriea, f. lat. to n s u u r (z. ald.) der geestelijken.

Clericaal, clericaat, clericus, z.
ond. klerus.
Clermónt, m. fr. (spr. —món) een roode
fransche muskaatwijn uit het gelijknamig dis
departement Puy-de-Dome.
-tricnhe
Clerodendron, n . gr. (eig. priesterboom)
eene sierplant uit Japan, meer bekend onder
den naam Volkmannia.
Clethra, f. gr. Bot. de els.
clicheeren (spr. kli-sj--), fr. clicher, een
vorm of matrijs loodrecht, snel en met kracht
in gesmolten en afgekoeld metaal doen vallen
om er den afdruk van te krijgen, afkloppen, afgieten, afstampen, eene handelwijze, waarvan
men zich bedient om gemakkelijk metalen verdiepte vormen van verheven of verdiept gesneden werk te bekomen, eene kunst, die thans
bij de zoogenaamde geillustreerde werken eene
zeer uitgebreide toepassing heeft gekregen, en
ook vaak wordt aangewend om vormen en namaaksels van medailles, munten, lettersoorten
enz. te vervaardigen ; — cliché, n . de afdruk,
langs dien weg verkregen, gietafdruk, inz. van
houtsneevormen ; — elieheermachine, f. een
door P f n o r r in Darmstadt uitgevonden werktuig, waarmede de letterspecie door een valwerk
in den vorm wordt geperst, en waardoor de slag
van de matrijs met steeds gelijkmatige kracht
en loodrecht in het gunstigste oogenblik kan
verricht worden.
Client, m., pl. clienten, lat. (diens, pl.
cliéntes, eig. de hoorende, in plaats v. cluens,
V. cluére, hooren, gr. klyein) de beschermeling,
hij, wiens zaak door een pleitbezorger wordt
gevoerd, die aan een advocaat, procureur, notaris enz. de verdediging en bewaring zijner rechten toevertrouwt, in tegenst. met den p a t r o o n;
— eliëntéle, f. (lat. clientéla) de bescherming van een pleitbezorger, de bijstand, plaats
voorspraak in rechten; de verhou--beklding,
ding van den beschermde tot den beschermer;
— clientèle, f. fr. (spr. kliántèl') al de cliënten
van een advocaat, procureur, notaris enz.; ook
de gezamenlijke klanten eens koopmans, han
-delsbtrking.
Cliff, n. eng. klip.
Clima, z. k 1 i m a;— el imatis, z. k 1 ematis; — climax, z. klimax; — clincaillerie, z. q u i n c a i l l e r i e; — clini
cum, clinisch, enz., z. ond. klinisch.
Clinopodium, n. gr. Bot. wild basili-

dat de door paus Clemens V aangelegde en in

cum, onecht koningskruid.

1313 openbaar gemaakte verzameling van besluiten bevat ; — elementinisch, clementfjnseh, adj . tot paus Clemens betrek
-king
hebbende.
Clerd, m. fr. (van 't lat. clericus, geestelijke) kl e rk, een geestelijke ; een schrijver, een
kantoorschrijver; ook een bediende der voormalige oostindische compagnie; — elerge, m.

Clinquant, m. fr. (spr. kléykáua) klatergoud, Lyonsch goud, een verguld of verzilverd
koperen plaatje, door het pletijzer gedund; gouddraad; ook valsche glans, ijdele pronk, klinkklank.
Clipper, m. eng., z. kil p p e r(s c hip).
Clique, f. fr. (spr. kliek') de samenheuling, het rot, pak, de bende, spitsbroederschap,

CLIQUOT

Beene verbinding van velen tot een slecht oog
veelal: eene verbinding van nauw sa -merk;
medeleden, the zich van het groote-menhagd
geheel afzondert en de belangen der kringgenooten bovenal in het oog houden, die me'dele'den op allerlei wijzen, ook ten koste der waarheid en door kuiperij voortrekken, trachten voort
te helpen enz.
Cliquot, m. (spr. -kó) soort van champagne -wijn (naar de fabrikante Veuve [Wed.]
Cliquot).
Cloacina, z. ond. c 1 o a q u e.
Cloak, m. eng. (spr. klook) de mantel.
Cloaque, f. fr. (lat. cloaca) het riool, de
moddergoot, stinkkolk, het verlaat, de vuilniszijp ; ook lig. eene morsige plaats ; een vuil
mensch ; cloaca maxima, het groote riool te
Rome, een uit de eerste tijden van Rome (Tarquinius Priscus) dagteekenend onderaardsch
i)ouwwerk, dat het gezamenlijk vuil der stad
,naar den Tiber leidt; — eloacina, f. de go•ilin van de heimelijke gemakken, de vuilnisgo
oude Romeinen.
-diner
Cloison, n. (eig. f.) fr. (spr. kloazón) beschot, scheidswand eener kamer; — eloisonnage (spr. -a-zj'), het optrekken van scheidswanden ; het beschot ; — cloisonné, door beschotten verdeeld, in vakken verdeeld.
Cloister, n. eng. klooster.
Cloquette, f. fr. (spr. klokett'; eig. klokje,
z. v. a. clochette) bij de fr. troubadours z. v. a.
-

,

-

tamboerijn.

Closet, n. eng. (spr. kloz'it; oudfr. closet,
verklw. van clos, omsluiting, omtuining ; eig.
partic. van clorre, sluiten, toe-, omsluiten =
van clore, sluiten, van 't lat. claudére, part.
clauses, enz.) een afsluitingsmiddel, toom, mond -slot ; ook een klein afzonderlijk vertrek, kabinetje ; het heimelijk - gemak, het sekreet ; --eloture, I. fr. de insluiting, omtuining (muur,
heining, hek, gracht) ; het slot, de afsluiting eener
rekening; in het algemeen het einde, het slot,
het sluiten; in parlementen : het sluiten der de-

„

J)atten.

Cloth, n. eng. (spr. ktoos') kleed; stof, laken.
Clou, m. fr. (spr. kloe) spijker; clous de
irafïe (spr. kloe-de-zjirófl'), kruidnagelen.
Clove, n. eng. (spr. kloov') een verouderd
wolgewicht = 3,175 kilo.
Clown, m. eng. (spr. kloun; samengetr.
uit colónus, landbouwer, boer) een boerenkin kel, een lummel; in Engeland de hansworst,
de grappenmaker, karakterrol van een snaak schen vent in de oud-eng. schouwspelen en bij
_Shakespeare : de potsenmaker ; In nieuwere tij
hansworst bij kunstrijders (in 't paardenspel).-den:
Club of k l u b, f. (eng. club; oofspr. duitsch,
'verwant met kleven, of wel met klieven,
eng. to cleave, angels. cleofan, splijten, deelen,
-alzoo oorspr.: deel, bijdrage; dan een gezelschap,
waartoe ieder bijdraagt) gezelschap van lieden,
die op Bepaalde tijden bijeenkomen om over staats ,7aken te spreken; eene gesloten vereeniging, bevloten gezelschap ; societeit ; politieke vereeniging;
-

,
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— club –huis, de plaats der bijeenkomst van
zulk eene club ; — elubist, een lid eener club.
Cluniacensers, pl . nw.lat. een tak der
Benedictijnen-orde met strenger regel, in de lode
eeuw te Clugny gesticht.
clypéus of clipëus, m. lat. een rond schild,
een klein schildvormig borstbeeld ; N. H. eene
soort van schildvormigen zee -egel ; — elypenla, f. nw.lat. Bot. het schildkruid.
Clyssoire, f. fr. (spr. klisoár') lavementspuit om zich zelven - een klysteer toe te dienen; in verbeterden vorm elyssopompe,f.fr.
co-, lat. voorzetsel z. v. a. con, z. ald.
:

coacerveeren,

lat. (coacerváre; v. acer-

vus, hoop, stapel) ophoopen, opstapelen ; —
coacervátie (spr. t=ts), f. do ophooping.
Coáactie (spr. t=ts), f. lat. (coac(lo) dwang,
gewelddadige aanranding ; coact o - non est imputabilis, Jur. dwang is niet toerekenbaar ; -coactief of coactívisch, adj . nw.lat. dwingend, gewelddadig.
Coach, f. eng. (spr. kootsj) koets, rijtuig,
diligence.
coadamieten, pl. verscheiden oorspronkelijke menschensoorten, als gelijktijdig met Adam
gedacht.

Coadjutor, m. nw.lat. (v. adjutor, helper; vgl. a dj u v e e r e n) een helper, ambtshulp :
inz. de ambtswaarnemer en vooruit bepaalde of
bevestigde opvolger van een bisschop of geestelijken vorst : — coadjutoraat, n. het ambt
van den coadjutor.

coaduneeren, lat . ;co-adunáre) weder

vereenigen ; — eoadun^►tie (spr. t=ts), f.

de hereeniging.
oosetanéus, adj. lat. gelijktijdig; als subst.
de tijdgenoot, schoolvriend, makker der jeugd.

eoeeternél, adj. nw.lat. (van aeternus, a,
um, eeuwig) mede - eeuwig, gelijk eeuwig ; —
eoi eterniteit, t mede - eeuwigheid, gelijke
eeuwige duur.
cosavus, m. later lat., z. v. a. c o w t a n e u s.
coagmenteeren, lat. (coagmentáre) samenvoegen; — coagmentatie, f. (spr. tátsie) samenvoeging.
eoaguleeren, lat. (co-aguláre) stollen,
stremmen, verdikken; — eoaguleerende
middelen, zulke, die het bloed en de wei
tot stremming brengen, stremmiddelen; — eoagulábel, adj. stol- of strembaar; -- coagulabiliteit, f. de strembaarheid; — COS–
gulátie (spr. t=ts), f. de stolling, bet stremmen; — coagulum, n. het geronnene; ook
het stremsel, de leb.
Coaita, z. s a p a j o e.
Coaks, n. pl. eng. (spr. kooks) liever sing.
conk of coke (waarsch. van cook, koken,
lat. coquére) verkoolde of zoogenaamde ontzwavelde steenkolen, waaraan men zooveel mogelijk haar waterstof en zuurstof onttrokken heeft.
Coal, f. eng. (spr. kool) kool, steenkool ; —
coalbroker, makelaar in steenkolen ; —
coaly (spr. kooli), koolachtig, koolhoudend.
coalesceeren, lat. (coalescére) ook eoa-
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liseeren (spr. s=z), fr. (coaliser) zich vereeni gen, innig verbinden, vergroeien, versmelten; -gecoaliseerden, m . pl. verbondenen, bondgenooten; -- coalescéltie, f. lat. het ver
Innige vereeniging; —coalitie (spr.-groein,d
t=ts), f. het verbond, de vereeniging, de tegen een
ander samenhoudende partij (meestal -voor een
oogenblikkeljk doel en tegenover een gemeen
vijand); -- coalitie-minis--schapelUkn
tère, n. een uit verschillende partijen samen
ministerie (b.v. In Engeland uit Whigs-gestld
en Tories).
coapteeren, later lat. (co-aptare) samen voegen, aanpassen ; — eoapt^tie (spr. tie =
tsie), t. de aanpassing.
coarcteeren, lat. (co-arctáre; vgl. a r ct u s) vernauwen, drukken, persen; — Coare-

te^tie (spr. tie=tsie), f. de vernauwing, verenging.
coargueeren, lat. (coarguére; vgl. a rg u e e r e n) overreden, wederleggen.

coarticu1 tie (spr. tie=tsie) f. nw.lat.,

z. V. a. synarthrosis (z. aid.)
Coase, f. fr. (spr. ko-ád z', N.Amerikaansch
squashe, waaruit door B u f f o n die vorm is gemaakt) een naar den bunsing gelijkend dier van
het geslacht der civetdieren in Virginia enz.
Coassátie of coaxatie (spr. t=ts), f.
lat. (co-assatio, co-axatio, van assis of axis,
plank) eig. het beschieten met houtwerk, bevloeren; Jur. de samenstelling van twee van
elkander gescheiden stukken eener staatsregeling in den Theodosischen of Juliaanschen codex.
Coat, m. eng. (spr. koot) rok, jas ; coat of
arms, het geslachtswapen.
Coati, n. (ook rackoen, schupp) de
noordamerikaansche waschbeer, met een buiten
langen en beweeglijken snuit ; ook de-gemn
Z. amerik. bunsing.
Coating, eng. (spr. koting; van coat, rok)
dikke langharige wollen stof; duffel.
cob, m. eng. meeuw.
Cob of plata, m. eene munt te Gibraltar, ter waarde van 1 realen.
Cobáltum, n,. nw.lat., z. kobalt.
Cobbler, m. eng. schoenlapper.
Cobido of port. c o vá d o, m . (spr . cubito,
van 't lat. cub)tus, elleboog, el ; vgl. c o d o)
Bene eliemaat der Portugeezen voor oostindische stoffen, = 3 palmos = 0,66 meter.

Cobler, m. amerikaansche drank, inz.
sherry - cobler.

Cobra-Cabello, f. port., liever cobra
de capello (van cobra = lat. colubra, slang,
en capella, hoed, muts) de hoedjesslang, bril
gevaarlijkste sian--slang,edrviftn
gen in Indië, in Z.Afrika bij verbastering k op e r k a p e l geheeten.
Coca, f. de honger- en dorstboom, een peruviaansch gewas, welks bessen men gedroogd
als munt gebruikt, en welks bitterachtige en
welriekende bladeren om hun opwekkend ver
gekauwd worden, (Erytliroxylon coca, L.)-mogen
Cocagna, it. (spr. kokánja) of cocagne,

COOK

f. en pays de cocagne, n. fr. (spr. péf de --;.
eig. koekland, van 't it. cucca, lekkers, provenc. fr. toque, catalon. coca, koek, v. 't lat.
coquere, koken, dewijl men zich de huizen alsmet koek gedekt voorstelde) luilekkerland, in
het boogd. schlaraffenland; -- cuccagna,
It. (spr. koekava) en fluit de cocagne, fr. (spr.
may--) de klimmast, kiouterboom, k o ka n j em a s t, een gladde of met vet bestreken mast,
van boven behangen met eetwaren en andere
zaken, die bij openbare feesten aan het volk
worden prijsgegeven ; ook een volksfeest, waarbij
wijn en eetwaren worden uitgedeeld; — Coeagne, f. een weede- of pastelkoekje.
Cocárde, f. fr. (van coq, baan, wegens de gelijkvormigheid met een hanekam) de hoedenstrik, een band, lint of roos van bepaalde
kleur als veld- of partijteeken of als leus eener
natie: de nationale cocarde.
Cocas, de schaal der kokosnoot, die in
Slam en elders als maat wordt gebruikt.
COCCUm, n. lat. (v. 't gr. kókkos, bezie)
scharlakenbezie, z. kermes ; vandaar : Coe-einélla, f. (verg. cochenille) N. H. onzenLieven-Heers-baantje, de zonnekever, een zeker
rood kevertje, waarvan men verscheiden soorten telt, onder welke d e met zeven p u nt e n geteekende c o c c i n e 11 a zich inz. als geneesmiddel tegen tandpijn heeft doen kennen;
— eoeculus, m . een tot de lauriergewassen
behoorend plantengeslacht; cocculi indici, kok
roodachtige steenvruchten eenei-kelsor,
soort daarvan op de Molukken ; — eoeculine,
I. de bittere stof der kokkelskorrels, ook p i-krotx
i ne geheeten.
Coccyx, m. gr. (kókkyx, eig. koekoek) het
staart- of stuitbeen; — eoccygëïsch, adj.,
het stuitbeen betreffende.
Cochenille, f. fr. (spr. kosjeniélj'; als kwame 't van een lat. woord coccinula, coc-cinélla, verklw. van het lat. coccum, gr. kokkas, kern, bes, inz. scharlakenbes) de ameri
kaansche schildluis, van welke eene scharlaken-verf wordt gewonnen ; ook deze scharlakenkleur
zelve (vgl. o p u n t i e) .— cochenillíne, f.
fr. naam, door John aan het kleurende beginsel der cochenille gegeven, hetwelk tegenwoordig karmijn genoemd wordt.
Cochlearia, f. nw.lat. (v. 't lat. cochlèar,.
lepel) het lepelblad; c. officinalis, lepelblad
C. armorica, mierikwortel, peperwortel
Cochlieten, m. pl. gr. (v. kóchlos, koch-lia s , lat. cochl Pa, de slak) versteende slakken
— cochioídisch, adj. nw.lat. slakvormig.
Cochon, m. fr. (spr. kost ón; oorspr. jong
zwijn, v. coche, zeug) het zwijn, varken ; fig.
een hoogst onzindelijk mensch; cochon de lalt
(spr. kosjón-de-lè), speenvarken; cochon d'Inde,,
waterzwijn; — cochonnerie, f. de zwijnerij,,
walglijke morsigheid ; vuile taal.
,

;

Cochonnet, m. fr. (spr. kosjonnè) een
twaalfkantig tolletje, dat de plaats van twee.
dobbelsteenen vervangt, ook to t o n geheeten.,
Cock, M. eng. haan; cockpit, ha—
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nengevecht (eig. plaats voor het hanengevecht);
— cocktail (spr. -teel; eig. hanestaart) geliefkoosde amerikaansche . drank, uit een half
dozijn geestrijke stoffen bestaande.
Cbeket, n. eng. een tolbriefje, bewijs van
uitvoer in Engeland.
Cockney, m. eng. (apr kókni; oud-eng.
cokenay, van cockeney, cokaygne, luilekkerland,
vgl. cocagna) een vertroeteld kind, bedorven
kindje ; een londensche gaper, straatslijper ; een
spotnaam voor de inboorlingen der city van
Londen ( het cockney of cockney -dia1eet, de gemeene Londensche tongval en spreek.

manier.

Cockswain, eng. (spr. koks'n) bootsstuurman.

Coco, m. een drank der lage volksklasse
te Parijs, uit water en drop bereid.
cocodès, m. fr. (spr. —dè; gevormd als
mannelijk van c o e o t t e, Z. ald.) minnaar eener
c o e o t t e, Panische lichtmis, modeheertje.
Cocon, n. fr. (spr. kok6h; verkleinw. van
toque, eierdop; tonnetje eener rups; v. 't lat.
concha, schelp, slakkenhuis) het popje of tonnetje des zijdeworms, zijdeheitje.
Cocotte, f. fr. (in de kindertaal = kippetje) fatsoenlijke boeleerster, voorname lichtekooi.

Coctie en coctuur, f. lat. (coctio, coctura, van coquëre, koken) bet zieden, koken,

de kokerij ; de spijsvertering ; ook de koking
der ziektestof naar de grondstellingen der humoraal-pathologen ; — Coctum, n. iets gekookts, een afgekookte drank enz.
COCU, m. fr. (oudfr. z. v. a. coucou, koekoek,
van 't lat. cuculus, nu uitsluitend gezegd van
iemand, die eene ontrouwe vrouw heeft ; en

manuscriptus, een geschreven boek, een oud
handschrift ; pl. codices, of juister codices manuscripti, lat. oude handschriften van classieke
werken, voor de uitvinding der boekdrukkunst.
vervaardigd ; codex Alexandrines, z. A 1 e x a nd r ij n s c h e c o d e x; c. argentéus, het zilveren
handschrift, een oud afschrift van eene gothische overzetting der vier evangelisten, door bis
i 1 a s in de Ode eeuw vervaardigd;-schopU1
C. chartacëus, lat. een papierhandschrift, hand-.
schriftelijk werk op papier ; c. diplomaticus,.
verzameling van oude oorkonden ; C. diploma(icus, eig. reusachtig handschrift; de duivels bibel, een zeer groot folio -boek in de koninklijke bibliotheek te Stokholm, met een gekleurd
afbeeldsel des duivels van achteren ; c. mem
een perkament -handschrift ; e. rescrip--brancéus,
tus, een opnieuw beschreven blad, na uitdelging van het vroeger daarop geschrevene, gr.
palimpsest — codicil, n. (lat. codicíllus, m.,
verklw. van codex, alzoo eig. een klein handschrift, een schriftelijk opstel) een aanhangsel
of toevoegsel tot een testament, een testamentsbijlage; ook eene niet in den testamentsvorm
vervatte laatste-wilsbeschikking; — COdi.eillaire clausule, z. clausula codicilláris, onder c l a u d e e r e n; — eodi$cátie (spr.
t=ts), f. nw.lat. de wetboekvervaardiging, het.
bijeenverzamelen der geschreven wetten en het
daaruit samenstellen van een wetboek voor een.
staat ; — codifio tor, m. de vervaardiger
van een wetboek.
Codille, f. en n. fr. (spr. kodiélj'; sp. codillo) de dubbele inzet of boete bij het omberspel, wanneer een der tegenspelers meer sla
haalt dan de hoofdspelers.
-gen
;

Codiréctie (spr. t=.․), f. nw.lat.

(vgl.

wel omdat het mannetje van den koekoek er

d i r i g e e r e n) medebestuur ; — codiréctor, m.

als 't ware door bedrogen wordt, dat het wijfje
bare eieren in het nest van andere vogels legt
en ze door deze laat uitbroeien), een horen
iemand, wiens vrouw de huwelijkstrouw-drage,
schendt, haren man horens opzet ; — cocuage,
f. het horendragerschap.
Coda, f. it. (= ital. cauda) eig. de staart;
Muz. het aanhangsel, toevoegsel, het slot vaa

medebestuurder; -- codivísie (spr. s=z), f.
nw.lat. (vgl. divide eren, enz.) mede- of bij
een en hetzelfde geheel uit een-indelgva
ander gezichtspunt.

een muziekstuk.
Code, n. fr. (= lat. codex, z. ald.) een

wetboek, eene verzameling van wetten en ver
code civil (spr. kood'siwíél), bet-ordenig;
burgerlijk wetboek ; c. pénal, het strafwetboek ;
C. Napoléon, het Napoleontische wetboek.
Codebitor, m. nw.lat., een medeschuldeiaar ; — codecernént, m. de medebeslisser (vgl. de c ern e n t); — codenunciaat, m.
de medebeklaagde (vgl. d e n u n c i ë e r e n, enz.)

Codeine, f. Chem. eene der zoutvatbare
bases van den opium.
Codex, m. lat. oorspr. caudex, boomstam,
stengel, dan een uit houten schrijfbordjes en
bladeren samengesteld boek, in onderscheiding
van volumen, z. ald.) in het algemeen een boek;
inz. wetboek, b. v.

codex Theodosiánus, Jus -

tinianëus, enz., nu gewoonlijk z. v. a. codex

cod—liveroil, f. eng. levertraan.
Codo, m. sp., eig. de elleboog (= fr. cowls,
van 't lat. cub)tum, cubátus) eene lengtemaat
in Spanje, gemiddeld = 0,66 meter.
Ccecum, n. (van coecus, a, um) blind) de
blinde darm; — coaeaal, adj. nw.lat., daartoe behoorend; — ccociteit, f. (lat. emcitas)
de blindheid; — cc oograaf, m. onderwijzer
der schrijfkunst aan blinden ; — c0eeographie, f. de bijzondere schrijfwijze der blinden.

coeffeeren of eoiffeeren,

fr

.

(spr.

koa f—) van coiffe, muts, kap, it. curia, oud
chuppha, hoofdband) het hoofd in orde-hogd.
brengen, het versieren ; het haar opmaken of
kappen; — coiffeur, m. kapper, haarkunstenaar; — Coiffeuse, f. (spr. -cur') kapster,
opmaakster van het baar; — Coiffure, f. het
hoofdsieraad, de hoofdbedekking, het kapsel, inz.
der vrouw.

Coëfeiént, m. nw.lat. (van e/jicére, bewerken) eig. medewerker ; Math. de gegeven ofstandvastige factor eener onbekende of veran-
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. aderlijke grootheid; zoo zijn a, b, c, de coëffitciënten van ax, by, cz; 4 is de coël. van 4x ,
enz.; heeft eene grootheid geenen factor, dan
kan men zich de eenheid als haren coëfficiënt
denken; — coëfficientie (spr. t=ts), f. de
medewerking.
Ccelebs, m. lat. (coelebs of caelebs) een
ongehuwd persoon; — caslibaat, ook ccelibaat en celibaat, n. (lat. caelibatus) de
ongehuwde staat, het echtelooze leven, door paus
Gr e go r i u s VII (Hildebrand) aan de r. kath.
geestelijkheid opgelegd; — eélibataire, m.
Ir. een oude vrijer, een in den ongehuwden
.staat levend man.
Caelestinus, Caelestina, eng., z. op
C e 1 e s t i nu s — Caelestina of Caelestine, f. de clavier- en orgelharmonika,
een door Zink in 1775 uitgevonden muziekinstrument, dat 14 verschillende speeltuigen in zich
vervat en 3 klavieren heeft, waarvan het hovenste de F r a n k 1 i n s c h e harmonika speelt,
liet middelste een pianoforte en het onderste
een staartstuk zonder wippertje is; — eoelestijnen, m. pl. eene monnikenorde, gesticht
vdoor Peter van Murrhone, die in 1294 onder den
naam van Coelestinus V paus werd.
cceliucus, a, um, lat. (van koilia, buikholte,
maag) wat tot de ingewanden betrekking heeft ;
— Coeliacus, lat., of koliakos, gr. m.
een maaglijder, Iemand van zwakke vertering ;
een lijder aan buikloop ; — ceeliáca, f. (cceliuca passio of cccliacus morbus, de witte buikloop ; — caelialgie, f. de buikpijn, buikwaterzucht, ook eene onderbuiksziekte in het algemeen; -- coeliitis, 'f. de buikontsteking ;
— eoelioeéle, f. de buikbreuk ; — ccelióneus, m. een hard gezwel aan den buik ; —
ccoliophthóë, f. de buiktering; — caeliophy ma, n. een week gezwel aan den buik;
-- eóelyopyósis, f. ettering in het onder
— eceliornccea, f. de buikloop, z. v. a.-lijf;
diarrhoea.
Ccelibaat, z. ond. c cel e b s.
Ccolieólen, m. pl. lat. (coelicólae, v. cceltsm, hemel, en colére, bebouwen, bewonen) hemelbewoners, hemelburgers.
Ccelison, n. (van 't lat. ccelum, hemel, en
,sonus, klank) eig. hemelklank; soort van klaier van vier octaven, dat bespeeld wordt door
het aanstrijken van een dunnen houten horizontaal liggenden staf, uitgevonden door M a s 1 owski te Posen.
Cc elóma,ccelometrie,z. k oil o m a, enz.
Ccemetërium, n. (v. 't gr. koimétërion,
van koimdn, in slaap maken, passiv. inslapen)
de rustplaats, slaapplaats, hof des vredes, de
begraafplaats, het kerkhof.
Coëmtie (spr. t=s), f, lat. coemtio; vgl.
e m t ï o) de medekoop, gemeenschappelijke koop;
ook een oud-rom. vorm van het huwelijk aan
te gaan, in een schijnbaren koop bestaande.
ccena, f. lat. het avondmaal, de hoofdmaaltijd der oude Romeinen; ccena damini, het avond
heilig avond- of nacht--•nwaldesHr,ht
,

,

=

;
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maal ; post ccenam stabis, seu passus mille meiibis, lat. sprw. na den maaltijd moet gij staan,
of een duizend schreden gaan ; C. cynics, armoe dig, eenvoudig maal; C. nuptialis, bruiloftsmaal
— ceeenaculum, n. de eetzaal, het spijsvertrek,
inz. in de kloosters, z. v. a. refectorium ;
ook het laatste avondmaal van Christus en di
voorstelling daarvan op de beroemde schilderti
van Leonardo da Vinci (it. cenacólo).
Coenoesthésis, f. gr. (van koinós, gemeen
en aisthésis, z. ai s t h e si s) het algemeen gevoel, de algemeene bevinding.
Coéndoe of cuándoe, eene soort van
stekeldieren in Guiana en Brazilië.
Coenobium, enz., z. k ae n o b i u m.
Ccenologie, z. k o i n o l o g i e.
Coëpiskopus, m. lat. gr. de medebisschop,
z. v. a. coadjutor.
co rceeren, lat. (co-ercere) in toom hou
den, temmen, betoomen, aan banden leggen ; —
coëreeerende middelen, dwangmidaelen; — coëreíbel, adj. nw.lat. bedwingbaar,
tembaar; — eoërcibiliteit, f. de bedwing
— co rcítie (spr.-bareid,tomh;
t=ts), f. lat. (coerci((o) de beperking, bedwinging, dwang; — coërcitief, adj. nw.lat. bedwingend, een dwangrecht bevattende ; — co ërcitieve kracht, f. de kracht, die de beide
magnetische vloeistoffen wederstaat.
Coësséntie (spr. l=ts), coëssentialíteit, f. nw.lat. (vgl. ' essentie) gelijkwezenheid, gelijkheid des wezens in de drie goddelijké •personen; — coëssentiëel, adj. gelijkwezig, van gelijk wezen.
co 'tanéus, z. coaetanëus — coëterniteit, z. co int emit eit.
Coetus, m. lat. eene verzameling, vereeniging, inz. van scholieren of toehoorders, eene
menigte, een hoop volks.
Coeur, m. fr. (spr. keur van 't lat. cor)
het hart; de hartvormige figuur op de speel
Coeur de lion, Leeuwenhart (bijnaam-karten;
van koning Richard I van Engeland ; de bon
coeur, van goeder harte, van harte gaarne, vrij•
willig; Sacré coeur, »het heilige Hart", naam
van weldadigheidsinstellingen.
coëxisteeren, nw.lat. (vgl. e x i s t e er e n) te gelijk zijn of bestaan, mede aanwezig
of voorhanden zijn ; — coëxistentie (spr.
tie=tsie) f. het mede-aanwezig-, tegelijk-aanwezig- of voorhanden-zin, het medebestaan.
coOxtensie, f. lat. de evengroote uitgestrektheid; — co xtensief, adj. zich even
ver uitstrekkend ; gelijk van omvang.
Coffëa, f. Bot. koffieboom ; — coffeino,
z. ond. koffie.
Lofla, een arabisch gewicht, omtrent =
1,5 wichtje of gramme.
Comme, m. fr., koffer (provene. en sp.
cofre, it. có fano, kist, kast, koffer, van 't lat. gr. cophinus, korf) . de kist, de reiskist ; —
ooffres, m. pl. Mil. de onbedekte, van hoven
open c a p o n n i è r e s (z. aid.), die aangelegd
worden tot dekking van den overtocht van ves;

;
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nen; gerechtelijk onderzoeken, in het verhoor
tinggrachten, om dusdoende zoo lang mogelijk
nemen; — cognitie, (spr. t=ts), f. (cogniin veilige gemeenschap met de buitenwerken
tio) de kennisneming, het onderzoek ; cognitio
te blijven; — coffer, eng., ook smak, een
causae, het onderzoek, de overweging voor de
engelsch werktuig ter vernieling van schepen,
gerechtelijke uitspraak; — c. extraordinaria, bui=
springkist, vuurkist ; — Coffreeren, uitholtengewoon gerechtelijk onderzoek ; — cogniCa
1 en ; opsluiten ; — coffrage, f. (spr. ko frá-z9' )
de uitholling en betimmering van mijnen of aard- inturta, Philos. het aanschouwelijk kenvermogen; c. symboaca, het figuurlijk kenvermogen
groeven.
(z. fig u u r 1 ij k); — absque causae cognition,
CO$a, f. sp. hoofddeksel, muts (b. v. in
zonder voorafgegaan onderzoek der zaak ; —
Cairo).
Cofidejussor, m. nw.lat. de medeborg, Cognitionaal, adj. (lat. cognitions lis, e),
tot het gerechtelijk onderzoek behoorende ; —
00k wel cogarant geheeten
Cofrádia, f. sp. broederschap (inz. gods- cognitionatter, verhoorsgewljs, volgens verhoor;
— cognoscemént, n., z. ond. c o n n a i sdienstige) .
sance.
Cogeniaal, adj. nw.lat. (vgl. genie) ver
Cogónho, m. port. soort van boom (Ilex
naar den geest of het vernuft.
-want
cogeeren, lat. (cogére) samenbrengen, ver paraguayensis).
cohabiteeren, lat. (cohabitáre) samen
dwingen; — cogentia, f. de dwin--zameln,
; — cohabitant, m. de medebewo--wone
gende kracht; bet geweld; — cogent, adj.
ner, ook cohabitor ; — cohabitátie (spr.
dwingend, werkzaam ; gewichtig.
Cogida, f. sp. aanval (des stierenbevech- tie=tsie), f. de samenwoning.
eohaereeren, lat. (cohaerere) samenhanters) op den stier.
cogiteeren, lat. (cogitdre, samengetr. uit gen, aaneenkleven, samenhouden; — cohoe-có- dgitare, eig. in den geest iets heen en weer rent, adj. (lat. cohaerens) samenhangend ; —
bewegen) denken, overwegen ; — cogito, ergo cohierentie (spr. t =ts) of kracht van
-sum, ik denk, alzoo ben ik (de philosophische cohesie, f. de kracht van samenhang, bindkracht ; — cohesie (spr. s=z) Phys. de sahoofdstelling van Cartesius of Descartes) ; —
ccogitábel, adj. (lat. cogitabilis, e) denkbaar; menhang, de kracht, waardoor de samenstel
deeltjes van de lichamen worden aaneen-lendè
-- cogitanten, m. pl. denker, vrijdenker,
een soort van godsdienstige secte, die alleen de gehouden ; oneig. ook de samenhang eener rij
resultaten van het denken erkennen ; — CO- van denkbeelden enz. (in den laatsten zin zegt
gitátie (spr. ti.e=taie), f. (lat. cogitatto) het men echter liever e o n n e x i t e i t of enkel
nexus); — eohoesief, adj. samenhang benadenken; de overweging, overdenking.
Cogmoria, f. eene zeer fijne indische werkend of aan den dag leggend.
coheres, of cohaeres, m. lat. (vgl. heres)
moesselienen stof.
Cognaat, m. (lat. cognátus, pl. cognáti; een mede-erfgenaam (pl. coheredes).
Cohi, m. inhoudsmaat in Siam voor graletterlijk een medegeborene) in 't algemeen een
bloedverwant, inz. een aanverwante door vróu- nen, = 472 liters.
cohibeeren, lat. (cohibere) terughouden,
welijke afstamming, d. i. met welke de ver
matigen, beperken; — cohibitie (spr. t =ts), f.
een vrouwelijk persoon heeft-wantschpdor
plaats gehad (spilzijde), vgl. a g n a t e n; -- de terughouding.
Cohier, m. (verbastering van c ah i e r, z.
iognati ex baptismo, door den doop verwante
ald.) de schattingslijst, het schattingsboek.
personen (in het r. kath. kerkrecht) ; de ver
zulke personen heet cogna--wantschpue
Cohine of c o h y n e, f. Bot. een ameriwíio spirituális, geestelijke verwantschap; -- kaansche boom van 't kalabasgeslacht, waarvan
Lcognati ex travérso, zijverwanten ; — COgnã- de schors tot het maken van vaatwerk wordt
tie (spr. t=ts), f. (lat. cognatto, de verwant- gebruikt.
cohobeeren, mid.lat. (cohobi re, fr. cohoschap door vrouwelijke afstamming ; in 't alg.
ber) Chem. herhaaldelijk distilleeren, hetgeen
stam- of bloedverwantschap.
Cognac, m. fr. (spr. konják) oorspr. een men doet door op het overblijfsel opnieuw het
voortreffelijke Bordeaux-wijn uit de stad Cognac; overgehaalde vocht te gieten; — eohobatie
thans: elke zuivere fransche brandewijn of uit (spr. t=ts), f, de herhaalde distillatie van vloei
-stofen.
wijn getrokken alkohol.
Cohorte, f. lat. (cohórs) eene kntjgsbende,
cognatie, z. ond. c o g n a a t;— cognischaar, een rot, bij de Romeinen het 10de deel
tie, enz., z. ond. cognosceeren, enz.
Cognomen, n. lat. de bijnaam, toenaam; van een legioen, dus 300 man ; ook lijfwacht,
bij de Romeinen : de familienaam, de toenaam, gevolg.
cohorteeren, lat. (cohortáre) vermanen,
welke nog bij den geslachtsnaam (nomen gen aansporen; — eohortátie (spr. tie=tsie), f.
,tilicium) gevoegd werd, zooals Cicero bij Tul
(lat. cohortatio) de vermaning.
bij Cornelius; — oognominee--lius,Scpo
Cohóspes, m. later lat. (vgl. h o s p e s)
ren, (lat. cognomindre) een binaam, toenaam
geven; — cognominátie (spr. t=ts), f. de een medegast.
Cohras, pt. oostindische zakdoeken.
aanduiding met een toenaam, het bijnaam-geven.
Cohue, f. fr. (mid.lat. cohua, eene markthal,
cognosceeren, lat. (cognoscére) erken,

,
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V. 't amor. -eelt. kochu, kochui, kochi) thans nog:
de naam van het lokaal der staten -vergadering van Yersey; gewoonlijk: eene razende,
tierende, verward door elkander schreeuwende
menigte.

eoiffeeren, coiffeur, coiffure, z.

coëffeeren, enz.
coin, m. fr. (spr. kó-an ; provenc. Gong, cunh,
it. conio, van 't lat. cwnéus, wig, beitel) hoek;
de stempel, muntstempel; het stukje lood, dat
aan de stoffen wordt bevestigd.
cóïneideeren, nw.lat. (vgl. in c i d e eren) in elkander vallen, samentreffen, te gelijk
aankomen; bi elkander passen, elkander dek

-ken;—coidt,aj.envl;—

coineidéntie (spr . t=ts), f het samentreffen,
samenvallen.

coindicans, nw.lat. (vgl. i n d i c e e r e n) Med.
mede - aanwijzend; — cd ndicantia (spr. t=ts)
n. pl. verschijnselen, die in overeenstemming
met elkander de aanwending van het eene of
andere geneesmiddel aanwijzen; — CÓindieátie (spr. t=ts), f. de mede- of bijaanwijzing.
eo'inspieeeren, nw.lat. (vgl, in s p i c e ere n) het mede-opzicht hebben, mede -toezicht
houden ; — CÓinspector, m. de mede -toeziener, mede-opzichter; — Coinspeetoraat, n.
de post van mede -toeziener.
co'investeeren, nw.jat. (vgl, i n v e s t e er e n) medebeleenen; — coinvestiti, m. pl. mede beleenden; — coinvestituur, f. de mede
-belnig.
Colon, m. fr. (spr. kojón; van 't proven. en

fr. coillon, it. coglione, bal- of klootzak, en dit
van 't lat. coléus, verwant met culéus, zak) gewoonlijk k o e j o n, een nietswaardig mensch,
deugniet, rekel, schurk; een lafaard; — Coïonneeren, gew. k o e j o n n e e r e n, smadelijk behandelen, gemeen bejegenen; zonder reden,
uit moedwil plagen, lastigvallen, drillen ; --coïonnáden, f. pl. scheldwoorden; -- colonnerie, f. eene gemeenti, smadelijke bejegening,
een schelmen -, boevenstreek.
Coitie (spr. t=ts), f. lat. (coitto, van co-ire,
samengaan, zich vereenigen, paren) het samenkomen, de samenkomst ; vereeniging, vermenging, bijslaap ; gew. coïtus, m. de bijslaap,
vleeschelijke vermenging; coitus anticipátuas, een
te vroeg of vóor het huwelijk genoten bijslaap;
coitus damnatus of illicitus, een verboden, ongeoorloofde bijslaap, inz. tusschen bloedverwanten, bloedschande (Jur. onechte kinderen e co)tu
damnato, d. I. uit echtbreuk of bloedschande geborene); coitum exercêre, den bijslaap uitoefenen, eene vrouw beslapen.
Cojóte, m, van 't spaansch - mexikaansch

coyóte, (inheemsch) de amerikaansche prairiewolf, een middelwezen tusschen vos, wolf en
hond.

Coke, de afgezwavelde steenkolen, zie
coaks.
col-, lat. voorzetsel, z. con; — Col, ital. voor
ron il, met den of het, b. v. Muz. col sordino,
,met den demper; f. calla, met de, b. v. collo
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desire of sinistra, en and. te zoeken onder het
tweede woord.

Col, m. fr. (van 't lat. collum) eig. de hals;
stropdas, gespdas ; Geogr. bergpas, pas, smalle
doorgang tusschen twee bergen, inzonderheid
In de Alpen.
cola, z.

ond. c o l e e r e n.

eolaphiseeren (spr. s=z), fr. (colaphiser
v. 't gr. Inilaphos, oorvijg) oorvijgen of muilperen
geven (afkomstig van een gebruik, dat in da
middeleeuwen te Toulouse bestond, om op Paaschdag elken Jood een slag em het hoofd te geven, uit weerwraak voor dien, welken J. C. bij
den hoogepriester had ontvangen) .
Colaseióne, it. (, pr . kolask—), colachon, m . fr. (spr. kolas] Wi) Muz. eene ital. luit
met zeer langen steel.

Colatie, colatuur, enz., z. onder c oleeren.
col canto, ital. Muz. met zang.
CO1ehiCUn1, n. lat. (nw.lat. colchicu?n
autumnále) de herfsttijloos, eene giftplant ; -coichicine, Chem. de daarin vervatte eigenaardige zoutbasis.

Colcothár, m . (colcóthar vitridli, een dooi
Paracelsus ingevoerd woord, waarschijnlijk uit
het arab.) engelsch rood, het roode ijzeroxyde,
dat men bij de bereiding van het zwavelzuur
door distillatie van het ijzervitriool als overblijfsel behoudt, als schildersverf gebruikt.
cold, eng. (spr. kooit) koud ; — cold-^
Cream., n. eng. (spr. koold-kriem), eig. koude
room: eene in Engeland uitgevonden verkoelende witte zalf tegen uitwendige ontsteking, enz.

Coleïtis, eoleoptera, enz., z. k o 1 e ït i s, enz.

Colére, f. fr. (spr. kolèr' van 't gr. chólos,
gal, omdat de toorn inderdaad de gal aandoet,
en menschen van galachtig temperament zeer
prikkelbaar zijn) toorn, gramschap, oploopendhead; — coleriek, adj. (fr. colérique) haastig,
oploopend; zie verder ond. c h o 1—.
Coleeren, lat. (coláre) doorzijgen; co'a,,
Med. zijg door (op recepten); — Colátie (spr.
t=ts) of Colatuur (afgekort col. of colat.), f.
de doorzijging, t ltreering; ook de doorgezegen
vloeistof; — eolatorfttm, een zijgdoek, doorz ij gdoek, f i 1 t r u m; — colatorren van het
menschelijk lichaam, organen, door welke de
uit te werpen stoffen bereid en uit bet lichaam
;

afgevoerd worden.

coleriek, z. ond. c o 1 è r e.
Coreta, f. sp . haarbos, inz. die op den nek
des torero's afhangende, waaraan de moge bevestigd is.
Colibri, z . kolibrie.
Colica, colicodynie, colicoplegie,.

coliek, z. ond. k o l o n.

Colifichet, m. fr. (spr. koli fisjè ; van cot,
cots, hals, en ficher, vastmaken, vaststeken ; dus
eig. halstooi) allerlei voorwerpen van opschik,
beuzelingen, snorrepijperij, sieraden van geringe
waarde, valsche sieraden (in tuin -, bouw- en
redekunst).
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Colisèum of colosseum, n. lat. (naar

erfenis, welke aan eenen zijverwant des gestor-

eden te Rome door Nero opgerichten kolossus
zoo genoemd; vgl. kolossus), eoliséo, it.
te Rome het overblijfsel van het grootste amphitheater der wereld, door keizer V e s p as i á n u s gebouwd, die er 12000 gevangen Joden aan liet werken; bet was een wezenlijk
amphitheater, d. i. geheel ronde schouwplaats,
met ruimte voor 11000 aanschouwers, en is nu
de indrukwekkendste ruïne van Rome 4dum Colosseum stabit, Roma stabit; dum Roma still ,
mundus stabit, „ zoolang het colosseum staat,
zal Rome staan ; zoolang Rome staat, zal de
wereld bestaan", spreuk van Beda in de 8e
eeuw); in lateren tijd de benaming van groote
prachtgebouwen tot openbaar vermaak in groote
steden.
colla, ital., vgl. col.
Colla, f. lat. (gr. kólla) de lijm ; kleefstof,
als voornaamste voedingsstof in het meel.

venen overgaat ; collaterale linie, f. de
zijlinie, zijverwantschap ; — collaterale ver

collabeeren, lat. (collabi) invallen, samen-

vallen, b. V. van gezwellen ; zinken, dalen, b. v.
van de krachten ; — collabesceeren (lat.
collabescëre), waggelen, bouwvallig worden ; —
collabeseent, adj. bouwvallig, zwak; —
collabescentie (spr . t=ts), f. nw.lat. de
bouwvalligheid; — collápsus, m. nw.lat.
het zinken der krachten, Inz. bij den naderen -

den dood.

eollaboreeren, lat . (collaboriire; vgl. 1 ab o r e e r e n) medebearbeiden, gemeenschappelijk
werken ; — collaborator, m. mid.lat. een
medebewerker, helper ; — eollaboratuur, f.
de post van medebearbeider, helper.
CO1lactaneus, m . lat. (v. lac, melk, genit.
lactis) de melk of zoogbroeder; eollaetanea, f. de melk- of zoogzuster.
-

cotta destra,

—

it., z. ond. dexter.

—

collateráles, zij--wante,colr f

verwanten, dezulken, die van broeders of zusters afstammen; zij staan tegenover de verwanten in de rechte op- of afdalende linie, d. i.
tegen de ascendenten en descendenten;
— collaterale Wekken, de bijwerken eener
vesting in betrekking tot andere, die zóo zijn
aangelegd, dat zij elkander wederzijds kunnen
verdedigen, b. v. het r ave 1 ij n ten opzichte der
beide bijliggende °basti o n s, en omgekeerd; —
collatereeren, eense zekere wijze van boomen te enten.

CoU tie (spr. t=ts) i), f. W. (tollat%, eig.

het samendragee, van con férre, bieendragen,
vergelijken, overdragen, verleenen, ed) de ver
tegen elkander houden, inz. van-gel(jkinofht
geschriften ; ook z. v. a. fr. collation, f. (spr.
kola-sjón; mid lat. tollabo en confertum, van
conferre dapes, d. i. spijzen opdragen) een lichte
of geringe maaltijd, een half- of tusschenmaal;
een licht avondeten, inz. een maaltijd van koud
vleesch, gebak en andere ververschingen, in onderscheiding van een gewoon warm maal; —
ook z. v. a. collatuur, f. nw.lat. het recht
om eenen post, inz. eene predikants- of onder
te begeven, te doen bezetten; —-wijzersplat
collator, m. de verleener van of benoemer
tot eenig ambt, inz. tot een predik- of schoolambt ; ook : vergelipker van verschillende handschriften en dgl.; — collattio bonorurn, lat. Jur.
inbreng van goederen, d. 1. de wetsbepaling, die
de erfgenamen verplicht, om de onder de le-

venden geschonken goederen van den erflater
bij de boedelscheiding in te brengen; collatio
dátis, inbreng van huwelijksuitzet; --• colla-

C011ána, f. it. (collána, v. collo, hals) de
halsketting, ordeketen.
colla parte, ital. Muz. met de hoofdstem mede
te gaan, zich daarnaar te richten.
CO1lapsu8, z. ond. collabeeren.
colla punta dell' arco, ital. Muz. met de punt
van den strijkstok.
coil' arco, it., z. ond. a r c o.
CoU re, n . lat. (van collum, hals) een hals
halskraag; inz. een donkerkleurige hals--band,
band met witte strooken of kant, een kenmerk van R. kath. geestelijken.
Collas–manier, f. een door den Franschman A. C o 11 a s in 1830 uitgevonden handelwijs, om door middel van eene machine namaaksel van verheven voorwerpen in koper
-gravue
voort te brengen.

collateraal, adj . nw.lat. (van con en lotus.
gevit. latéris, zijde) hetgeen van ter zijde met
iets anders in verband staat, zijdelingsch, zij
plaatsing hebbehde;-wartsch,enzij
collateraal, n. recht van successie, belasting op het aanvaarden van eene nalatenschap of een legaat ; — collaterale erfgenamen, ervende zijverwanten; collaterale erfenis, Doll. successie, f. eene
-

—

—

ti,oneeren, nw.lat. (fr. collationner) een afschrift met het oorspronkelijk stuk vergelijken;
ook een ongebonden boek blad voor blad doorloopen of overtellen, om te weten of het kom pleet is; in orde brengen; ververscbingen gebruiken, een tusschenmaal nemen; — collationeering, f. het doorzien, nazien der boeken bij boekbinders en boekhandelaars.
CoUaud^tie, f. lat. (tollaudatio) lofverheffing; eene eenstemmige, gemeenschappelijke
loftuiting.

co11é, adj. fr. (v. coller, lijmen, plakken ; vgl.
colla), eig. geplakt, gelijmd ; in 't biljartspel:
dicht tegen den band liggend; — collo–bal,
m. een onder den band liggende bal; — eollestoot, m. een handstoot, stoot van onder den
band.
Collecte, f. lat. (collécta, van colligére, bij
inzameling van belastingen of-enzaml)
schattingen, geld-, gifteninzameling; het ingezamelde geld; in de R. kath. kerk: een altaar
korte spreuk of een tekst, dien de-gebd,n
geestelijke aan het altaar afzingt of leest ; ook
de verkoop der staatsloterij-loten ; -- collectaneia of eollectanéën, n. pl. verzamelde
aanmerkingen, berichten, gedachten uit boeken,
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leesvruchten; een uittrekselboek; — eoUéctie
(spr. t=s), f. (lat. collectTh) de verzameling, het
aantal, de menigte ; — collecteeren, nw.lat.
inzamelen, bijeenbrengen, ophalen voor de armen of noodlijdenden; — eollectánt, m. een
inzamelaar, inz. van gaven of aalmoezen ; —
eollectâtie (spr. tie=tsie), f. het inzamelen,
heffen van geldelijke bijdragen ; — collectetie—recht (lat. jus collectandi), het inzamel-,
lief ngsreclt ;, bevoegheid om geld in te zamelen; — collectief, ado. (lat. collectivus, a, um,
als adv. collitive) verzamelend, vele dingen van
eene soort samenvattend; gemeenschappelijk, in
algemeen opzicht ; — collectief—glas, een
vereenigingsglas, verzamelglas tot versterking van
een brandgias.; — collectieve nota, f. gemeenschappeltjk diplomatiek schrijven van ver
— collectief vonnis,-scheidnrg;
n. gezamenlijk vonnis over verscheiden personen ; — colléctim, lat. kort, samenvattend, summarisch; — collection, fr., collezzione, f. ital.
Muz. verzameling van muziekstukken ; -- Collectivum of collectief, n., z. nomen ;
— eolléctor, m. Phys. de electriciteits-verzamelaar aan de electriseermachiae, toestel om
kleine hoeveelheden electriciteit te verzamelen
en gemakkelijker te kunnen aantoonen ; vgl.
condensator; — collecteur, m. fr. een
verzamelaar; de door het rijk aangestelde ver
loterij-loten.
-kopervan
Colléga, m. lui, een ambtgeeoot, ambstbroeder; medearbeider, medeleeraar, medeonderwijzer; — collegaschap,hot ambtgenootschap; — collegium, lat., collegie of co1lege (spr. —zj') n., pl. collegia, gew. collegies of colleges, ieder tot een bepaald
doel vereenigd gezelschap, ambtsgezelschap, -ver
vergadering ; de vergaderplaats zelve;-enig,
ook oneig. de lessen der professoren aan de hoogescholen en athenteen ; In Frankrijk en België
collège, n. (spr. kollè-zj') openbare school,
hoogeschool, gymnasium (inz. gemeentel ke); In
Engeland college (spr. koUidzf) Bene soort
van bijstichtingen der hoogescholen, waarvan de
studenten (fellows) met de leermeesters en regenten (tutors) in afzonderlijke gebouwen bi
elkander wonen; — collegaum illustre, lat. eene
hoogeschool voor jonge edellieden ; C. meciicum,
de raad der gezondheid, gezondheidsraad; C.
musicum, weleer : eene buitengewone orkest
gekende stukken; c. publi--reptivands
cum, eene openbare voorlezing of les, die omniet door den leeraar wordt gehouden ; C. privátum, eene bijzondere les, die door de toehoorders betaald wordt C. privatissimum, les,
die enkel voor éenen of voor weinigen wordt
gehouden; C. sacrum (it. sacro collegio), de hei
vergadering, n.l. der kardinalen te Rome;-lige
— financie—collegie, de raad van beheer,
het lichaam, dat met het bestuur van de staats
belast is; — collegiaal, of als-huisodng
adverb. collegialiter, nw.lat. ambtsbroeder) jk,
eenstemmig , in bediening (leven, handelen, enz.);
in vergadering van al de ambtsbroeders ; met
;
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hunne toestemming; — collegiaal - systeem,
n. in het staatsbestuur : de inrichting, volgens
welke eene handeling der regeering, een openbaar bevel, besluit, enz. niet van een enkelen
staatsambtenaar, maar ten minste van drie stemvoerende medeleden moet uitgaan (in tegenetelling neet b u r e a u k r a t i e) ; in het kerkelijke
recht : het stelsel, dat de kerk, onafhankelijk
van den staat, uit eene vereeng van vrije
medeleden bestaat, die mane aangelegenheden
doer geneotscbapsbesl ea. bepalen in tegeest..
met het territoriaal en epi-skopaal-syst e e m); --- Cøleglalitit, f. het ambtgenootschap, de ambtsbroederlikhekl ; — Co légienten, ook Rijnsburgers, m. pl. een gezelschap of genootschap, na 1619 ten gevolge
der mishandelingen, waaraan de Remonstranten
in Rotland toen ten doel stonden, opgericht
door de drie gebroeders van der C o d d e te
Warmond, later verlegd naar R ij a s b u r g; de
vergaderingen, die ook elders op hun voetspoor
ontstonden, noemde men c o 11 e g i e n; geene
bijzondere leerstellingen, maar. liefde en ver
vrij van allen sectegeest, was-dragzmhei,
hun kenmerk ; tegen het einde der 48de eeuw
geraakte hun genootschap in verval; — Collegiaat, in. een stiftslid, stichtsheer; oek n.
het stift zelf; — collegiaat—kerk, eene onderstiftskerk ; eene dom- of st htskork, die geenen bisschop, maar enkel eengin paoest of deken aan haar hoofd heeft ; — cO egiatuur,.
f. op universiteiten een gebouw, waarin studeerenden onder opzicht ven laars bi elkander wonen, eerst te Pares, later ook op duit
universiteiten opgericht ; medelid van een-sche
akademisch genootschap, dat de inkomsten van
de aan de akademie behoorende gebouwen (c o 11 e g i a t u r e n) geniet.
Collegatarius, m. lat. (vgl. 1 e g a t a r i u s,
oud 1 e g e e r e n 1), een deelhebber aan eene
vermaking of testameatsbeschikking, mede-erf
-genam.

Collegia, colleg(i)e, collegianten,
enz., z. oud. collega.
col legno, z. 1 e g no.
Collerétte, f. fr. (van col, con = lat. cotturn, hals) een kleine doek of shawl, waarmede
de vrouwen zich soms den hals en de sehouders bedekken, een halskraagje ; — Collet, n.
(apr. kolé, it. collétto) een rijbuis, ruitervest,
een rijwambuis, kolder ; i e m an d b ij z ij n
collet grijpen, d. i. hem bi den kraag nemen, hem gevangen nemen.
Collesis, collletica, z. k o 1 l e s i s, enz.
Colli, Z. collo.
coilideeren, lat. (collidére) op elkander
stooten,,samentreffen, elkander ontmoeten, bot
ook met elkander twisten, strijde, in aan--sen;
rakilig komen ; — collisie (spr. s=z), f. (lat.
coUisáa) het op-elkander-stooten, de botsing, het
tegen-elkander-twisten of -druischen van kracàten, wetten, plichten, enz.; de beklemdheid,
verlegenheid, nood.
Collier, n. fr. (spr. kOijë lat. c©lláre, Z. aid.,
;
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van collum, fr. col, cou, hals) de halsband, het
halssnoer, de halsketen.
eolligeeren, lat. (colligére) zamelen, inzamelen, verzamelen, gevolgtrekkingen maken;
verbinden, binden ; zich herstellen.
eollimeeren, lat. (collimáre) een oogmerk
hebben, bedoelen, zijn uitzicht op iets vestigen;

sprek met een of meer leden hunner geestelijke overheid zich moeten onderwerpen ; col-loquium caritativum, een gesprek In der minne,.
een verzoenings- onderhoud.
toll' ottava, ital. Muz. (bij verk. col 8'a) met
het octaaf.
collucteeren, lat. (colluctdri) strijden,
worstelen ; — eolluctátie (spr. tie=tsie), f.
de strijd, kamp, worsteling, doodsstrijd; — eol1uct^tor, m. de kampvechter, strijder.
colludeeren, lat. (colludëre, van lud're,
spelen) eig. samenspelen ; Jur. in geheime verstandhouding zijn, onder éene deken steken, zich
met zijne partij ten nadeele van Benen derde
verstaan ; — collusie (spr. s=z), f. (lat! collu-sïo) eolludium, n . eene geheime i bedrieg ljke verstandhouding, doorgestoken kaart ; -collusóriseh, adj. heimelijk afgesproken..
doorgestoken, geknoeid.

— collimátie of couimátie-lijn (spr.
Astron. de gezichtslijn, de rechte lijn,
in welke het oog met een instrument op een
te meten voorwerp is gericht of viseert, b. v.
bij de verrekijkers de lijn, die door het middelpunt der beide glazen gaat, de zoogenaamde
optische as des kijkers, dewijl men in die as
ziet en meet.
. collinet, Muz. door zacht, nauwelijks voel
aanraken der snaar voortgebracht (vgl.-bar
flageolet).
t=ts), f.

,

- Colliquátie en colliqueseéntie (spr.

C011um,- n. lat. hals.
coliustreeren, lat. (collustrare) in het .

t=ts), f. nw.lat. (van colliquescére, vervloeien,
smelten) Med. de samensmelting, versmelting,
smelting, vermindering der vaste deelen met
overvloedige uitscheiding en verminderden samenhang der vochten; — eolliquatie-

volle licht stellen, van alle zijden toelichten, nauwkeurig beschouwen.
Collutorium, n. nw.lat. (v. colluére, uit- spoelen, samenspoelen) Med. de mondspoeling;

koort8, de rotkoorts ; — colliquatief, adj.

— colluvies, f. of colluvie, f. het samen -

smeltend, samensmeltend, vervloeiend; — colliquatief zweet, m. een hevig, afmattend
zweet — colliqueseént, adj. vervloeiend,

vloeien, inz. de samenvloed van onreinheden;
colluvies gastrica, Med. de verontreiniging der
spijswegen.

;

smeltend.

C011itigant,m. nw.lat. (vgl. litige eren,
enz.) een medestrijder.
Collisie, z. collideeren.
Collo, m., pl. colli, it. (v. 't lat. collum,
bals, mid.lat. een bundel, die aan den hals
werd gedragen; vgl. c o l p o r t e e r e n) Kmt.
eene kist, een vat, fust, stuk, eene baal koop
ik heb 6 colli (kisten, vaten, ba -waren,b.v
ontvangen.
-len)
colloceeren, lat . (collocare, vgl. locus,
enz.) stellen, plaats aanwijzen; — coUoeátie (spr. t=ts), I. de stelling, plaatsing ; Jur.
de rangschikking der schuldeischers, de vaststelling der orde, waarin zij betaald zullen wor
den; — collocatie—vonnis, de beslissing
van de volgorde der schuldeischers in het concours- proces.
Colloeutie, z. ond. e o l l o q u e e r e n.
Collodium, n. nw.lat. (van 't gr. kollódes,
1(jmachtig, kleverig, van kólla, lijm) eene stof,
die men heeft verkregen door oplossing van
bet schietkatoen in zwavel - eether en die als
chirurgisch kleefmiddel, ook in de photographie
wordt gebruikt ; — colloïde, f. (v. kolla en
eïdos, soort) Med. een in het lichaam ontstaand
geleiachtig weefsel ; ook ieder oplosbaar, maar
niet kristalliseerbaar middel, zooals dextrine, siroop, eiwit en kaasstof, lijm, enz.
colloqueeren, lat. (collóqui ; van, loqui,

-

spreken) samenspreker, een mondgesprek hou
afspreken ; een onderzoek doen ; — col--den,

loquium, n. of eollocutie (spr. t=ts), f.

- de samenspraak, het gesprek, inz. echter het
onderzoek, waaraan de protestantsche geestelijken vóor hunne bevordering bij wijze van ge-

Collyben, enz., collyrium, z. k o 1 l—

.,

Colma, f. it. (v. tolmare, overvloeien) do.
springvloed in de Adriatische zee; -- colmátie, f. de landverhooging, de manier, volgens welke men het met slib beladen water
der rivieren op eene vlakte inlaat, het door
dijken afsluit en na bezinking der aarddeelen
weder aftapt, welke bewerking herhaald wordt,.
totdat de grond de tot bebouwing vereischto
hoogte heeft gekregen ; — eolmateexen, eer,
landstreek door kunstmatige overstroomingen op-

hoogen.

Colmar of eolmart, f. eene soort van
groote, zeer groene en duurzame peren.
CO1Oeáaie (spr. s=z), f. (lat. colocasia, gr.
kolokasia) Bot. de egyptische of grootbladerige
aronskelk, egyptische boon, kalfsvoet, eerre eetbare plant In de Morgenlanden.
Colocynthine, f. nw.lat. de - in het merg
der kolokwint (z. ald.) voorkomende bittere stof.
Coloegli, m. de zoon van een turkschen
soldaat en eene algerijnsche vrouw.
colombien of colombien—kleurig,
z. ond. columbarium; — eolombine, f.
de minnares van harlekijn, eene staande rol of
masker op het ital. tooneel (het tot een eigen
geworden columbína, duifje, waarmede-nam
harlekijn zijn liefje doorgaans aanspreekt); ook
duivendrek, Bene- goede mest ; nog : Bot. akelei, zekere plant.
Colombier, n. fr. (spr. kolen -bid) fransch
papierformaat (881-900 mM. breed, 620 mM..
hoog).
Colomne, f: (sp. colunario, it. colonndto)
een zuildaalder, piaster in het voormalige sp.-.
,

COLON
Amerika, op welker eene zijde de k o l o m m en
of zuilen van Hercules staan afgebeeld.

Colon, z. k o 1 o n; — colonaat, cob-

ni, enz., z. ond c o 1 o n u s.
Colonne, f. fr. (provene. en it. colonne =
lat. columna, vgl. kolom)eig. eene zuil, pilaar, kolom; Mil. een gedeelte van een opt-rekkend leger, eene heirbende, lange strijdschaar;
colonne coupée, fr. (spr. -koepé') eene dubbele
of koppelschaar; colonne plein, eene gesloten of
ineengedrongen schaar; - Colonne - marseh,
-het optrekken bij scharen of c o 10 n n e n; colonne-wegen, wegen, waarop men met alle
soort van wapens kan marcheeren, zij worden
daar, *aar de eigenlijke weg niet deugt, over
de velden aangelegd en door opgestoken stroowisschen (jalons) aangeduid ; - colonnade,
f. eene zuilenreeks of -rij, een op zuilen rus
gebouw; staan de zullen in den voorge--tend
vel van een gebouw, dan heeten zij p o r t i e k;
-staan zij er rondom, dan noemt men die colonnade p e r i s t y l u m; staan zij dubbel, p o1 y s t y l u m;- cobonato, m. it. 1 ° zuilen
-werk,z.vacolnde;0zuiar,
.z. v. a. c o l o m n e ; - colonél, m. fr. (in
plaats van c o l o n n ei, d. 1. eig. aanvoerder
eener colonne) kolonel, de overste, een
opperofficier, die een regiment aanvoert ; bij
boekdrukkers eene letter, die het midden houdt
tusschen brevier en nonparel; - colonel-genéral (spr. -zjenerdl), bevelvoerend
generaal - colonel-lieutenant (spr.
-tjeut'ndh), z. v. a. overste-luitenant, luit enant-kolonel.
Colónus, m., pl. Colon, lat. veldbouwers, land- of akkerlieden; inz. de bewoner of
bruiker van een colonaat ; - colonaat, n.
lat. (colonátus, m.) pachtgoed, eene bouwerij,
die den . heer jaarlijks eenen cijns of eene
;

schatting heeft te betalen; - colonatieum,
n. nw.lat. de dienst, dien de bruiker verplicht
is aan den grondeigenaar te bewijzen ; - COlónie, f. lat. (colonia) eene planting, volkplanting, aanbouwing, een plantstaat ; in 't alge meen alle gezamenlijk uittrekkende menschen,

-

-om zich buiten den eigen grond neder te zetten, om 't even of de stam van dien nieuwen
tak een ganschen staat, een landschap of eene
enkele gemeente zij; ook een bijenzwerm; ,eoloniaal, adj. nw.lat. wat eene volkplanting
of aanbouwing betreft, van haar afkomt, enz.;
,coloniale handel, de handel, die met
volkplantingen wordt gedreven ; - Coloniale
waren, waren uit vreemde plantstaten, vooral
-uit de Indiën, b. v. koffie, suiker, thee, krui
specerijen, rijst, katoen, verfhout, enz.;-derijn,

-

- eoloniseeren (spr. s=z), eene volkplanting of colonie oprichten; - oolonisãtie
(spr. s=z), f. het heentrekken naar, nederzetten
in, aanbouwen van een ander oord; - ColO.nIst, m. een aasbouwer, planter, burger van
eene volkplanting.
Colophonium, z . k o 1 o p h- ; - eolo-

quinth, z. k o l o q u i n t h.
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COLTI
cólor, m. lat. de kleur; de schijn, het voor
voorwendsel ; sub colare furls, onder-komen,

schijn, voorwendsel van recht; - coboreeren (lat. colorare) kleuren, verven, met kleuren of verven dekken ; ook Benen schijn geven,
verschoonen, verontschuldigen, bemantelen, verbloemen ; — eoloraménto, m . it. de manier
van plaatsing, rangschikking van schilderijen,
enz.; - cobor^►tie (spr. t=ts), f. nw.lat. de
kleuring, verving; 'kleurspeling, kleurwisseling;
- coloratuur, f. nw.lat. Muz. eene kunstige_
stemwending, stembuiging, een sprong of loop,
het sleepen der toonerg ter versiering van bet
gezang; - coboriet, n. it. (colortito, fr. colons)
de kleurmenging, het kunstig mengen der ver
om voorwerpen in hunne natuurlijke kleur-ven
voor te stellen; de natuurlijke, frissche scboone
kleur ; ook de schijn, het voorkomen ; bij geschriften : de wijze van voorstelling; - colOrimeter, m. werktuig tot het meten der
sterkte eener kleur; - coborímetrie, f. het
meten der kleursterkte; Chem. bepaling der
sterkte eener oplossing naar de kleur; - eo
-lóris,m.
pl. halfturken, menschen, die uit de
vermenging van Turken met Negerinnen of
Moorinnen zijn geteeld; - colorist, m. (fr.
coloriste) een kleurgever, verfbereider; een

goed
c o l o r i s t is een schilder, die de kleuren zuiver en juist, op zich zelf en in eene schoone
verhouding tot elkander weet op te dragen.
Colorado -kever, m. (naar het noordamerikaansche territorium Colorado genoemd)
aardappelkever (Chrysomela decemlineata) een sedert 1825 in kmerika bekend geworden en in
1877 naar Duitschland ingevoerde, den aardappels vijandige bladkever.
Cobs, colossus, z. k o 10 s; - colos-

seum, z. coliseum.
Colostrum, n. lat . de eerste moedermelk
na de bevalling, biest ; - colostrátie (spr.

tie=tsie), f. de zogziekte ; - cobostraat, in

en f. een zogziek kind.
Colour, f. eng. (spr. kol-inn) kleur; - eo loured, gekleurd; coloured men, kleurlingen.
Colpack, z. k a 1 p a k.

Colpalgie, colpitis, colpocele, enz.,
z. kolp-.
colporteeren, fr. (colporter, eig. [waren]
aan den hals dragen, van col, hals, en porter,
dragen ; vgl. c o 110) met eene marskraam rond loopen, waren langs de deuren venten, te koop
bieden ; — colportage, f. (spr. tá-zj') de marskramerij ; het verkoopen van boeken en brochures op den openbaren weg; - colporteur, m. een marskramer, straatkoopman, pakdrager, die galanteriën, geneesmiddelen, boeken,
gravures, enz. aan de huizen te koop biedt;
inz. verbreider van boeken en drukwerken,
iemand die inteekenaren of abonnementen voor
iets zoekt.

Coltelláaten, m. pl. it. (van coltéllo, mes;
van 't lat. culten, verkl. cultellus), eig. messteken ; scherpe zetten, vinnige aanmerkingen.
COlti of coltis, n. fr. een boekkabinet,
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'uitstek, een klein uitstekend vertrek aan het
einde van een gebouw; — voorplecht op eene
=schuit, luizenplecht.
Colubrine, f. (mid.lat. en it. colubrina,
-eig. adder, slang, fr. couleuvrine; van 't lat.
col u ber, eene kleine slang) eene veldslang, een
slangstuk, een zeer lang stuk geschut uit de
t5de en lode eeuw.
Colum, n. lat. (vgl. c o l e e r e n) een door2ijgvat, tilt r u m, inz. voor den altaarwijn in
,de R. kath. kerk.
. Columbarium, n., pl. columbari®n,
lat. (van columba, duif) een duivenslag ; ook:
oud-romeinsch grafgewelf, waarvan de inwen1ige bouw (met vele kleine nissen voor de
.aschkruiken) doet denken aan een duivenslag;
een urnenhuis; — columbien (lat. columbïmmius, a, urn) of columbien—rood, adj. duivenhalskleurig, uit donkerrood en blauw bestaande.
Columbátzer mug, een voor bet vee
:zeer schadelijk tweevleugelig insect, inz. in Zevenbergen (Transsylvanië).
Columbella, f. (eig. duifje) soort purperslak.
columbien, z. ond. c o 1 u m b a r i u m;—
columbine, z. ond. eo1umbo-wortel.
Columbium, n. een enkelvoudig metaal,
00k tantalium gebeeten, door H a t c h e t en
E k eb erg in 1801 en 1802 ontdekt. Het werd
gevonden in een stuk erts, dat uit Massachusetts, een der staten van de N. amerikaansche
Unie, werd overgezonden. Vandaar de naam,
dien het ontving ter eere van Christophórus
-Columbus.
Columbo—wortel, de zeer specerijachtig riekende, bitter smakende wortel van eene
lop Ceylon, in de omstreken der stad C 01 o m b o
.groeiende plant (Menispermum palmatum), die
eene uitmuntende artsenij is tegen het zuur,
zwakke ingewanden, enz.; — columbine, f.
een bittersmakend kristalliseerbaar plantenzout
of alkaloïde uit dien wortel.
Columbus, m. gr. N. H. de duiker, een
watervogel.
Columéllen, f. pl. lat. (columellae, sing.
•columella, verklw. van columna) eig. pilaartjes,
zuiltjes ; rolronde versteeningen ; — columelldres
lentes, f, pl. de hoektanden.
Columna, f. lat. zuil; Columnae Hérculis,
zuilen van Hercules (de straat van Gibraltar);
c. itinerária of miliáris, mijlzuil, mijlpaal; c.
vertebrális, wervelkolom, ruggegraat.
Coluren, z. k o 1 u r e n.
corn—, lat. voorz., z. con.
Com., bij natuurwetensch. namen afk. voor
Pb. Commerson (gest. 1773).
Coma, f. lat. het hoofdhaar ; coma caesaréa,
Med. poolsche vlecht (eene haarziekte).
Comb, coom of coomb, n. (spr. koom,
koera) eene eng. korenmaat van 4 bushels of
schepels = 146,395 liter.
,

-

,

,

. combabiseeren, combabuseeren,
(spr. s=z) iron. zich zelf ontmannen, gelijk C o mVIERDE DRUK.
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b ah u s, een Syriër, deed, om zich bij den koning, wiens gemalin S t r a t,o nice hij .begeleiden moest, van alle verdenking te zuiveren ; —
eombábiseh, adj. ontmand, gesneden.
Combat, n. (eig. in.) fr. (spr. konbá) de
strijd, kamp, het gevecht, treffen ; — combatteeren (fr. combattre), vechten, kampen,
strijden; — combattánten, m. pl. (fr. combattants), strijders, kampvechters, weerbare
mannen.
combibeeren, lat. met elkander drinken;
zwelgen ; — eombibo, m. de mededrinker,
drinkebroer.
combineeren, lat. (combinaxre) eig. paars
verbinden (van bipi, twee aan twee, bis,-gewijs
tweemaal) vereenigen, samenstellen; het g ec o m b i n e e r d e leger, het (uit troepen van
verschillende natiën) samengestelde leger; ook
vergelijken en berekenen; combinándo, door tegen elkander houden of vergelijking der rekening, enz.; — combinábel, adj. nw.lat. (fr.
combinable) vereenigbaar, te verbinden; — combinátor, m. de verhinder, samenvoeger; de
luchtverzamelplaats aan blaasbalgen; — eombinátie (spr. t=ts) en combineering, f.
(mid.lat. combinatio), eig. verbinding van twee
dingen (bina); in 't algemeen : verbinding van
velerlei dingen, voorstellingen, begrippen, enz.;
koppeling, paring, vergelijking en berekening
van verschillende dingen ; vandaar ook : vermoeden ; Math. de verbinding van eenige dingen uit vele gegevene, zonder acht te slaan op
bare opeenvolging of orde ; de verbonden dingen heeten e l e m e n t e n; — combinatie
n. vermogen om te verbinden en-vermogn,
te vergelijken, de vaardigheid van het verstand
om door verbinding van verschillende waarnemingen en de daaruit getrokken besluiten de
waarheid te vinden ; — combinatie—leer,
f. (ars combinator)'a) de wetenschap van de
wetten der samenstelling van gegeven dingen;
— combinatie—slot, n. kunstig slot, dat alleen geopend kan worden door bekend te zijn
met het in-verband-brengen van zekere beweeglijke deelen ; — combinatie—toon, m.
Phys. de bij geljkttjdigen aanslag van twee tonen geboorde (door interferentie ontstaande)
derde toon, ook differentie-toon geheeten ; — combinatorisch, adj. samenhoudend, verbindend, saamvoegender- en vergelijkenderwijs.
combleeren (spr. kohbl—), fr. (combler,
van 't lat. cumuláre) opeenhoopen, vullen, overladen.
Combourg, n. (spr. —boer) grof henneplinnen uit Bretagne (naar een vlek aldaar).
combureeren, lat. (comburére) verbranden, verbranding verwekken, ontsteken; — oom
adj. nw.lat. brandbaar, wat zich-bustíel,
laat verbranden, wat vuur kan vatten; — oom
n. pl. brandbare stoffen, brand--bustilën,
stoffen ; — combustibiliteit, f. brandbaarheid, verbrandbaarheid; — combt stie, I. de
verbranding, het verbranden, ook de brandschade;
16
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rombustio spontanéa, de zelfontbranding des men-

schelijken lichaams, waarbij het lichaam geheel
tot asch wordt gebracht door een vuur, dat
zich van zelf ontwikkelt ; een verschijnsel, door
vele geneesheeren toegeschreven aan liet mis
geestrijke dranken ; — CO.bilS--bruikvan
tor, m. verbrandingsonderhouder (zoo heet in
de chemie een grondstof, die zich met een andere grondstof onder ontwikkeling van licht en
warmte lichtelijk verbindt, zooals inz. de zuurstof en vervolgens 7 andere elementen) .
come, ital. Muz. als, zooals ; come prima,
zooals in het begin; come soera, zooals boven ; come sta, zooals het er staat, zonder wil
versieringen.
-lekurig

Comecia, z. ond. comes.
Comedie, z. k o in e d i e; — comédie a ti-

roir, fr. (spr. komedi' a tiroar) een tooneelstuk,
waarvan de tooneelen, ofschoon door eene en
dezelfde plaats verbonden, geen samenhang met
elkander hebben, een schuifladestuk ; -- eomedie francaise, f. de schouwburg te Parijs, waar de stukken uit den classieken tijd
worden opgevoerd.

Comédo, m. lat. een vreter, vraat, slemper ; pl. co .edónes, Med. medeëters, kleine
zwartachtige, T, eiheven puntjes in de huid, welke
daaruit gedrukt kunnen worden, en er dan uitzien als draden of kleine wormen, en uit ver
vuil vermengd, bestaan. -hardelymp,t
Comeet, z. komeet.
come prima, come sta, z. ond. come.
comes, m., pl. eomites, lat. gezel, begeleider, gezelschaphouder ; Muz. de herhaling
van het hoofdthema der fuge in eene andere
stem ; inz. het gevolg der latere rom. keizers;
vandaar de titel van verscheiden hof- en staatsbeambten; in de middeleeuwen z. v. a. graaf
(vandaar bet fransche c o m t e, it. conte, sp.
conde); comes palatinus, een paltsgraaf; — eo
liever cometi a of eomitia (spr.-mecia,
t=ts), f. mid.lat. een graafschap, de rechtsban
van eenen graaf.
eomestíbel, adj. nw.lat. (fr. comestible;
van 't lat. comedre, opeten) eetbaar, genietbaar; ook : marchand (spr. —sján.) de comestibles, fr. handelaar in (fijne) eetwaren; — Comestibiliën, n. pl. eetwaren ; — comestibiliteit, f. de eetll^ trheid.
Comfort, n. eng. (eig. versterking, hulp,
troost, fr. contort, van 't lat. confortare, sterken) gemak, genoegen, rust, welbehagen, tevredenheid, al wat tot een ongestoord en vreedzaam genot van het leven dient ; — comfortable, adj. (spr. kómfortéb' l), behaaglijk, genoegl jk, gemakkelijk, verkwikkelijk, genotrijk,
enz.; in het algemeen : wat strekt om zich,
wat het uiterlijk leven betreft, behaaglijk te
gevoelen; — comforter, m. eig. trooster; een
regenmantel. (enz.
Bomlek, comique, enz., zie k o to i e k,
Cominella, f. sp. komijn.
Comisaria, r. sp., z. v. a. c o m m i s s a-

lriaat.
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Comissatie, f. lat. (comissatio) vroolijk&
wandeling van uitgelaten jongelui na een gastmal.
Comitaat, z. ond. c o m i t e e r e n.
Comité, n. fr. (eng. committee ; van 't lat.
committcre, opdragen, aanvertrouwen) eene ver
beraadslagende personen of ge--zamelingv
committeerden, eene vergadering van onderzoekers; het onderscheidt zich van de c o inm i s s i e meestal in zoo verre, dat het niet een
enkel geval ja beraadslaging neemt, maar do
eigenschap der duurzaamheid in zich sluit ; comité secret, fr. (spr. —sekrè), in Frankrijk elke
zitting der kamers, die met gesloten deuren
plaats heeft ; committee general, eng. (spr. kom
in Engeland het gezamenlijk-mitedzjénrl)
hooger- en lagerhuis, wanneer de gewone vors i
der discussie voor eene vrijeren wordt verwis-seld, en een lid meermalen het woord kan nemen ; bij ons : in comité of comité-generaal ver
vergaderen met gesloten deuren.
-gadern,
eomiteeren, lat. (comituri) begeleiden,
uitgeleide doen; — comitaat, n. het geleide,,
gevolg, de vergezelling; bij de oude Duitschers
wapenbroederschap ; ook een kreits, ban of
district in Hongarije.
Comitila, f. lat., of comitiën (spr. ti=
tsi), pl. (van den sing. comit)um, het oord der
beraadslaging) volksvergaderingen bij de oude
Romeinen; rijks- of volksvergaderingen, rijks
comitiulis morbus, m. lat. vallende ziekte-dagen;
(daar een epileptische toeval bij de comitien
voor een slecht voorteeken gehouden werd en
dadelijk opheffing der beraadslaging ten gevolge had).

Comitief, n. nw.lat. (van c o m e s, z. a.)
eene schriftelijk opgedragen bevoegdverklai ing,
volmachtiging, volmacht ; inz. sedert de I tde
eeuw de bevoegdheid der paltsgraven van het
keizerlijke hof om zekere ambten, waardigheden en rechten uit te deelen.

Comma, z. komma.
commandeeren (fr. commander, it. comandare, provenc. comandar, van 't lat. commenddre, overdragen, toevertrouwen, van mandare, opdragen, bevelen) bevelen, gebieden, aan

omliggende overzien,-voern,bhsc;t
bestrijken ; — commandant, m. de opperbevelhebber eener vesting, de stadsbevelhebber, stads- of plaatsoverste, opperkapitein ; —
commandantuur, f. de woning of waar
bevelhebber der plaats ; ---dighevan
commando, f. Mil. een bijwerk bij vestingen; — eommandemént, n . (fr. spr. -mán)
het bevel, gebod; de macht om over een leger te gebieden ; de hoogte, het overzichtspunt
bij vestingen ; — commanderie, f. gebied
eener ridderorde, vgl. c o m m e n d e; -- commandeur, m. de bevelhebber, aanvoerder
eener troepenafdeeling ; ook de opperste eener
ridderorde, of een ridder uit eene der hoogere
ordesklassen ; — commandeur— of commodóre —schip (vgl. c o m in o d o r e), het
schip, waarop zich de bevelhebber van liet
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smaldeel bevindt; bij koopvaardijvloten het vooraanzeilende schip (convoy-ship, eng.), dat de
andere voert en samenhoudt, en deswege een
licht op den grooten mast heeft ; — OOM–
mando, n. (it. en sp. comando) het bevel, beveiwoord; de hoogste macht, het recht om te
bevelen ; ook een afgezonden troep of bende
soldaten; Kmt. de last, de bestelling; — cornmando–fluit, eene metalen fluit, waarvan
men zich op zeeschepen tot het bijeenroepen
der matrozen bedient ; — commando-staf,
de staf des veldheers, het teeken zijner opper
waardigheid ; — commando-woord,-ste
het bevelwoord, op hetwelk eene handgreep of
Bene beweging moet gemaakt worden.
Commandite, f. (it. commándita, fr. commandite, of société en commandite (spr. —an
komaMiét') Kmt. eene handelsvereeniging, een
stil gezelschap van handelaars, welker medeleden alleen hun geldelijk aandeel toebrengen,
zonder werkelijk deel aan de zaken te nemen,
terwijl den of meer verantwoordelijke handelaars (ingelijks commandite of c o m p l em e n t a i r, fr. associé gérant of complémentaire,
genoemd) de werkzaamheden verrichten; ook
een bijhandel, door een handelshuis in eene
andere plaats opgericht ; associé en commandite, z. associé ; — commanditair, m.
(fr. commanditaire) een medelid van een commandite-handel, de grondlegger, het hoofd van
een handelshuis, dat door eenen gevolmachtigde
wordt bestuurd; — commandiet of commanditíst, m. hij, die voor zijne eigen rekening aan een ander waren bestelt.
Commando, z. ond. commandeeren.
Commáre, f. it., z. v. a. c o m m è r e.
Commassatie, f. (spr. t=ts) nw.lat. bij
goederen.
-enbrgiva
commedia dell' arte, it., z. k o m e die.
comme it faut, fr. (spr. koinm'ielfó) gelijk het
behoort of past, naar behooren, in orde, best,
netjes, voorbeeldig, enz.
Commeline, f nw.lat. (commelina) eene
plant in Amerika en Japan, uit welker bloem
soort van ultramarijn-verf-bladernm
bereidt (zoo geheeten naar den ned. kruidkenner Joannes Commelin in de 17de eeuw,
die den amsterdamschen hortus medicus aan
historia plantárum daarvan ge--geldn
schreven heeft.
cormemoreeren, lat. (commemoriire)
zich bezinnen, bedenken ; vermelden, verhalen,
gedenken ; — eommemorËbel, adj. (lat.
commemorabilis, e) gedenkwaardig; — eomm.emorátie (spr. t=ts), f. (lat. commemoratio) de gedachtenis, herinnering, vermelding;
het gedenken der gestorvenen door het lezen
van missen en gebeden voor hun zieleheil ; de
aanroeping der heiligen in 't gebed; corrcrnemoratio onin ium fidelzum, het feest aller zielen;
C. comniurn sanctóru7n, het gedactltenisfeest aller heiligen.
Commendabel, comnundarus, commendatie, z. ond. cogilrnendeeren.
v
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Comménde, cornmenderi e, f. (mid.lat. commenda, van 't lat. commenddre, aanvertrouwen, opdragen ; fr. coinmanderie) oorspr. de
voorloopige overdracht van eene opengevallen
prebende aan eenen geestelijke tot aan hare
wedervervulling; vervolgens in 't algemeen de
prove, ordesprebende ; het gebied eens orde
— connlendtor, mid.lat., of-rides;
comxnendataire, m. fr. een provenier, een
alit, prior, etw., die de inkomsten van een geestelijk goed geniet, bezitter eener prebende is;
— commenthur of komthur, m. hoogel.
(spr. u =oe; mid.lat. commendarïus, fr. commandeur) een ordes-provenier, de bevelhebber
eener orde.
commendeeren, lat. (commendáre) aan
commendamus, wij bevelen hem aan,-bevln;
het formulier, waarmede de bisschoppelijke of
pauselijke inwilliging tot de keus van eeneis
candidaat gegeven wordt ; — eomrendabel, adj. (lat. commendabilis, e) aanbevelenswaardig ; — commendátie (spr. t=ts), f. do
aanbeveling, aanprijzing ; het gebed voor eenen
gestorvene ; — commendatorién, f. pl. later lat. (commendatoriae littcrae) aanbevelingsbrieven, inz. van eenen bisschop voor reizend.
geestelijken.
Commens€ lis of commensaal, m.
nw.lat. (van mensa, de tafel) de dischgenoot;
kostganger.
commensurábel, nw.lat. (vgl. m e ns u u r, enz.) hetgeen zulk eene verhouding tot
een ander ding heeft, dat men het eene met
het andere of beide met dezelfde maat kan
meten ; meetbaar, onderling meetbaar, gelijk meetbaar of -uitmeetbaar ; — commensurabiliteit, f. de meetbaarheid, gelijk- of samenmeetbaarheid, de geschiktheid om met eene
zelfde maat gemeten te worden.
comment, adv. fr. (spr. komáh ; V. comme,
lat. quomódo, hoe, niet den adverbialen uit
ment, it. mepte, oorspr. de ablat. v. mens,-gan
genit. mends, geest, gemoed) boe, op wat wijze,
waarom ? comment vous portez-vous ? ( spr. koman-woe-portéwoe) hoe vaart gij ? (In Duitschland wordt dit woord als subst. m. gebruikt in
de beteekenis van : gewoonte, gebruik, manier,
heerschende toon onder de studenten.)
Commentaar, m., pi. commentaren, lat. (commentar)'us, pl. —rii, stil. léber,
boek, oorspr. een aanteekenboek, gedenkboek,
dagboek, van commenturi, overdenken, eene
overdachte zaak opteekenen, verklaren) de ver
uitlegging, opheldering van een ge--klaring,
schrift, reeks van doorloopende aanmerkingen
op een schrijver; — commenteeren (lat.
commentári), verklaren. ophelderen, met uitleg
voorzien, b. v. een boek; — commen--gine
ta,tie (spr. tie=tsie), f. (lat. commentatio) ver
opheldering ; geleerde verhandeling ter-klaring,
verklaring van een onderwerp ; — commontátor, m. een uitlegger, verklaarder, schrijver
van verklaringen, aanmerkingen, enz.
Commenthur, z. c o ni m e n d e.
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Commentum, n. lat. (v. comminisci, uit
verdichten) eene verdichting, onwaar -vinde,
leugen ; coYnmentitia emtio, z. emtio com--heid,
mentitia.

Commérage, z. ond. c o m m è r e.
Commercium, n. lat. (van con- en merx,
koopwaar) of commercie, commerce, fr.
de handel, koophandel, het handelsverkeer, de
koopmanschap, nering ; de omgang, het ver
gemeenschap ; de wederzijdsche ver -ker,d
commercíum animi et corporis, de-houding;
wederkeerige verhouding (de wisselwerking) tusschen ziel en lichaam; commerczum epistolicum,
lat. de briefwisseling ; — commerce, n een
zeker kaartspel, waarbij kaarten geruild worden en dat met een willekeurig getal personen
kan gespeeld worden, een gezelschapsspel; —
commerceeren, fr. (commercer) handelen,
handel drijven; — commercable, adj. fr.
(spr. —sábl') verkoopbaar, tot omzetting in den
handel geschikt ; toegankelijk, gedienstig, hupsch
.

in den omgang; — commercie–tractaat,
H. een handelsverdrag ; — commerciëel,
adj. fr. wat tot den handel behoort, b. v.

commerciëele profijten, handelsvoor
commerciellement, fr. (spr. —máyh)-deln,z.;
op koopmanswijze, naar koopmansstijl; — commerciëel systeem, n. staathuishoudkundig
stelsel om den handel voor alle andere bedrijven, inz. vóor den landbouw te begunstigen.
Commére, f. fr. (van con- en mère, moeder)
de peetmoei, doophefster; eene babbelaarster,
klappei ; — Commerage, f. (spr. —rd-zj') het
geklap, de stadspraatjes, oudwijvensprookjes.

Commettant, commies, enz., z. ond.
e o m m i t t e e r e n.
commigreeren, lat. (commigrare) met al
de zijnen uitlandig gaan, verhuizen om zich gezamenlijk in een ander land te vestigen ; —
commigrátie (spr. t=ts), f. (lat. commigratio) de landverhuizing.
Commilitónen, m. pl. lat. (commilito, pl.
commilitunes), eig. medestrijders, wapenbroeders;
schoolgenooten, medestudenten, inz. aan hooge-

scholen.
commineeren, lat. (comminiiri) dreigen,
bedreigen; — COmmin^tie (spr. t=ts), f. de
bedreiging, waarschuwing ; cum comminatióne,
met bedreiging; — eomminátor, m . de bedreiger, waarschuwer; — eomminatórigeh,
adj. bedreigend, waarschuwend.
Comminister, m. nw.lat. (vgl. mini ster) , eig. een medebedienaar; in Zweden z.
V. a. di a k o n u s; ook de titel der bisschop
-penvawgd
paus.
eomminueeren, lat. (comminuére) ver
verminderen, verzwakken ; — Coln--brokeln,
nlinutie (spr. t=ts), f. het fijnstooten.
commisceeren, lat. (commiscère) vermenen ; — commiscíbel, adj. vermengbaar ; —

commixtie en eommixtuur, f. de vermenging.
commisereeren, lat. (commiserari) medelijden hebben, beklagen, zich ontfermen; —
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commiser^tie (spr. t=ts), f. lat. (commiseratio) de ontferming, het erbarmen, medelijden ; — eommiserã bel, adj. nw.lat. mede
beklagenswaard; — eommiserátor,-lijdens,
m. de erbarmer.

C6mmissariaat, commissaris,
commissie, enz., z. ond. c o m m i t t e e r e n.
Commissuur, f. lat. (commissura, van
committére, samenvoegen, verbinden) bet punt
of de plaats, waar twee deelen zich vereenigen , de naad, voeg; zoo noemt men c o mm is s u u r der oogleden, der lippen, enz. de
hoeken, welke zij ter plaatse hunner vereeniging vormen.

Committee, n. (spr.

—

tie)

eng., z. ond.

comité.

Committeeren, lat. (committere) last geven, aanvertrouwen, volmacht geven ;

—

com

mittént, of fr. COmmittánt, m . de lastgever, hij, die aan een ander iets opdraagt,
volmacht geeft, inz. de kiezers in tegenstelling
met de afgevaardigden; — gecommitteerde, m . de lasthebber, hij, wien de verrichting
eener zaak op last of op rekening van anderen is opgedragen ; — committief, n. nw.
lat. een lastbrief, eene geschreven volmacht;
— Commies, m. fr. (commis) een zaakbezorger; een handelsbediende, kantoorschrijver, factoor; een lands- of stadsbeambte, die tegen
smokkelarij moet waken, een accijns- of impostwachter, gem. verklikker; nog wordt het
woord commies gebruikt in samenstellingen,
en wel van dingen, welker vervaardiging en
levering aan anderen bij menigte wordt opgedragen, b.v. commiesbrood, soldatenbrood,
veldbrood ; — commis–voyageur, m. fr.
(spr. komi-woaja-zjeur) een reizend handelsbe-

diende ; — Commissaris, m. (nw.lat. com-

missarius, fr. commissaire) een gelastigde, vol-

machthebbende ; de bestuurder van eene vereeniging, societeit, club, enz.; opzichter, bezorger, aanteekenaar van brieven, goederen, enz.

aan de veren ; — commissaris des konings, titel in Nederland van de voormalige

gouverneurs of hoofden van het binnenlandsch
bestuur der provinciën; — commissarius perpetuus, een voortdurend aanblijvend zaakvoerder, gevolmachtigde, enz.; — commissariaat, n. het ambt, het kantoor van eenen
commissaris; de duur van zijnen diensttijd; —
CommiBsie, f. (fr. cámmission) de aan een
ander opgedragen last, taak, bestelling, boodschap ; inz. het bezorgen van zaken voor een
ander, b. v. in den boekhandel (vandaar : in
commissie geven, iemand den verkoop van een
artikel opdragen); de personen, die in last hebben zekere zaak gemeenschappelijk uit te voeren, te onderzoeken (vgl. comité); ook hetgeen een koopman voor de bezorging eener
zaak aan zijnen lastgever in rekening brengt;
ex commissione, krachtens den versterkten last;
commissio feudi, de verbeurte van 't leengoed;
— commissie-boek , n. Kmt. het bestel boek, waarin de bestellingen of commissiën wor-
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den opgeteekend; — commissie–brief, m .
de brief, waarin de uitvoering van eenen last
wordt opgedragen; — commissie –bureau,
n. eene inrichting, een kantoor, alwaar tegen
zekere betaling lasten, bestellingen of commissiën worden aangenomen en bezorgd ; — com-

missie – goed, n. waren, boeken, die een
koopman, een boekhandelaar voor r ekening des
eigenaars of uitgevers verkoopt ; — commis sie -handel, m . de handelstak, die hoofdza
bestaat in het bezorgen van zaken voor-kelij
rekening van anderen tegen geëvenredigde percenten ; — commissio(n)nair, m. (fr. commissionnaire, mid.lat. comrnissionnarius) een lasthebber, zaakvoerder, inz. in bepaalde gevallen,
vooral van koophandel ; hij, die de commissiën
of bestellingen voor een handelshuis, eene fabriek, enz. opzoekt, aanneemt, bezorgt ; ook
wel iemand, die men tot liet doen van bood
gebruikt; commissionnaire d'achat-schapen
(spr. —da -sjá) in- of opkooper voor rekening
, van een ander; commissionnaire de vente (spr.
—d'want'), die voor rekening van een ander
verkoopt ; — commissoriaal, adj. belast,
opgedragen, _ aan eene commissie in onderzoek
gegeven ; — commissorium of commissoriãle, n. nw.lat. opdracht, volmachtsbrief
van staatswege voor een bepaalde zaak.
COmmittimus, n. onder de republiek der
Vereenigde Nederlanden eene landstreek in
Staats - Vlaanderen, die, met Lillo en Liefkenshoek, onder het bestuur van de staten van
Zeeland of hunne gecommitteerde raden stond.

Commixtie, commixtuur, z. ond.
eommisceeren.

cornmoda, commodans, commodatie,
commode, z. ond. commodus.
Commodore, m. eng. (spr. kommodóór
;

waarsch. misvormd uit het sp. comendador, of
het it. comandatore, mid.lat. commendator, bevelhebber, overste) Mar. titel, dien men in Engeland en Amerika aan iederen scheepskapitein
of ander' zeeofficier geeft, die, zonder admiraal
te zijn, over een vloot of eskader gezag voert;
— commodore – schip, z. v. a. c o m m a ndeurschip, z. afd.
commodus, a, um, adj. lat. gepast, geschikt,
gemakkelijk, nuttig ; vandaar commódurn, n., pl.
commoda, voordeel, nut, gemak; commódum
possessions, Jur. het voordeel, dat aan het bezit eener zaak in rechten verbonden is ; commódum publ^cum, n. het algemeene, openbare

nut, het gemeene best ; c. rei venditae, het
vruchtgebruik eener verkochte zaak; — corn–
mode, adj. fr. gemakkelijk, gepast, geschikt,
passend, gemaklievend; — cómode, contodaménte
of cornodétto, it. Muz. in gemakkelijke beweging ; — commode, f. fr. eene ladekast, schuif
latafel; — commoditeit, f. (lat.-ladekst,
commoditas, fr. commodité) het gemak ; de . ge
goede gelegenheid; — Com--makelijhd,
modites, f. pi fr. het geheime gemak, sekreet ; ook allerlei kleinigheden tot gemak in
eenti huishouding; — commodeeren (lat.

commoddre), verstrekken, verschaffen, leenen;

— commudans en commoddtor, m. Jur. de verstrekker, verschaffer, leener ; = commodatarius,
m. de leenex, ontleener, borger; — commodátum of commodaat, n . liet om niet verschaffen of leenen eener zaak; een leenverdrag; —

commod^tie (spr. t=ts), f. de leening, verschaffing.
commoneeren, lat. (commonere) herinneren, aanmanen ; — commonítie (spr. t=ts),
f. de herinnering, aanmaning; — eOmmonitorium, n. een herinnerings-, aanmaningsschrijven, een maanbrief.
Commoners, m . pl. eng. (van common =
fr. commun, lat. communis, gemeen) burgerlijke
lieden, niet adellijke personen, studeerenden van

den 2den rang op de engelsche hoogescholen;
ook z. v. a. commons, m. pl. de medeleden
van het lagerhuis in Engeland ; House of commons, lagerhuis ; — common-hall (spr.
—hál) de gemeentezaal, het stadhuis ; — Common–law, het gemeene recht, het door ver
geworden gebruik, 't gewoonte -jaringtowe
landrecht in Engeland; — common -recht;
—plees), gemeenplaats, een alge--place(sr.
meen bekend gezegde, afgezaagde uitdrukking;
— common-prayer, n. (spr. —pree-er) het
algemeene kerkgebed, de aangenomen liturgie
der bisschoppelijke engelsche kerk; — oom-

mon–prayer—book (spr.

—

boek) algemeen

gebedenboek, het liturgie-boek der episcopale
kerk ; — common–time (spr. —taim), Muz.
gewoon tempo, vierkwartsmaat.

Commonitie, commonitorium, z.
ond. commoneeren.

Commons, z. commoners.
commoreeren, lat . (commorari) zich op
eene plaats ophouden, toeven, verwijlen ; —

commorátie (spr. t=ts), f. (lat. commoratïo)
bet oponthoud, vertoef.
COmmOSO, ital. Muz. bewogen, ontroerd,
aangedaan.
commoveeren, lat. (commovëre) bewegen, roeren, aandoen, treffen ; — commotie
(spr. t=ts), f. de beweging, gemoedsbeweging,
aandoening, ontsteltenis; Med. schudding, b. v.
van de hersenen, het lichaam, de borst ; —
commotioner, m . eng. (spr. kommó-sjënér)
oproerkraaier, aanhitser, roervink.
COmmun, fr. (spr. kooruil ; van 't lat
commïcnis, e) gemeen, laag, slecht; gemeenschappelijk ; als subst. het gemeene volk, de
gemeene man; in communi, lat. in gemeenschap,
gemeenschappelijk; — Commune, f. fr. de
gemeente van stad of dorp; gemeenschappelijk
bezit of aandeel in landerijen, bosschen, water, enz.; — communaal, adj. (fr. communal,
nw.lat. communális, e) gemeentelijk, tot de gemeente behoorende of haar betreffende ; —
eommunaliën, n. pl. gemeentezaken, gemeentegoederen; — communard, pl. oommunards, fr. parijscbe sociaal-democraten van
1871, z. V. a. communisten ; — COin]b.unéros, m. pl. sp. (cornunéros) oproermakers
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in Castilië onder Karel V; ook n e g r o s of zoII e n v a n P a d i 11 a, m. pl. aanhangers der
vrije staatsregeling in Spanje, een in 1820 ontst aan geheim genootschap ; — communïbus locis,
lat. gemiddeld — communiceeren (lat.
communicáre) mededeelen; gemeenschappelijk
het H. avondmaal gebruiken, het nachtmaal
v ieren (ook wel communie*eren ); in ver
staan, samenhangen, b. v. c o m m u n i--band
c e e r e n d e buizen, buizen, die met elkander
i a verband staan; communicetur parti adversac in copïa, lat. Jur. aan de tegenpartij bij afschrift mede te deden ; — communicábel,
n+1 j. nw. lat. mededeelbaar ; vereenbaar; — eOmrauuicabiliteit, f. de mededeelbaarheid; —
communicant, m. een deelnemer, inz. aan
's Meeren avondmaal, een avondmaalganger; —
communicátum of communicaat, n.
eken medegedeeld geschrift; eene schriftelijke me(ledeeling van eene autoriteit; — eommunicatie (spr. t=ts), f. (lat. communicatio) de mededeeling, deelachtigmaking, kennisgeving; Mil.
de vrije toegang of verbinding van verschillende
punten, de onbelemmerde gemeenschap ; in 't
algemeen een verbindingsweg of gang, Arch.
z. v. a. corridor; communicaíio idiomutum,
Tlieol. z. i d i o o m; — communicatiebrug, f. verbindingsbrug; — communicatie–lijn, f. verbindings-, gemeenschapslijn ; —
communicatie–pijp of –buis, f. eene
klankbuis, eene cylindrische pijp om uit eene
kamer bevelen naar de verschillende vertrekken van een gebouw te geven ; — communicatief, adj. nw.lat. mededeelzaam, zich gemakkelijk en gaarne mededeelend, tot mededeeling geneigd, of gewoon zich mede te deelen ;
— communicatoriën, n. pl. (communicatoríae littérae) mededeelingsbrieven, bekend
dezulke, door welke een-makingsbrev,z.
bisschop kennis krijgt van de keuze eens nieuwen bisschops of van de synodale besluiten; —
eomrnunie, f. (lat. communio) 1) de gemeen
gemeenschappelijk bezit, gemeenschap--schap,et
pelijk leven ; vandaar b. v. communio bonorum,
gemeenschap van goederen ; 2) het H. avond
viering der kerkgemeenschap ; vandaar-mal,de
communie–boek, het biechtboek, voorbereidingsboek tot het avondmaal ; — communie–tafel, de tafel, die den hervormden in
plaats van altaar dient; — communiqué,
fr. (spr. —lcee ; part. V. communiquer, mededeelen) medegedeeld; als subst. een communiqué, H. eene mededeeling b. v. in dagbladen,
inz. namens de regeering ; — communisme,
n. nw.lat. de leer van de gemeenschap der goederen of gelijkheid van bezit, die, uitgaande van
den eisch tot billijke verdeeling van liet loon
van den ari;ei l, leidt tot gewelddadige berooving der bezittenden in het algemeen ; eene onzinnige uitbreiding van de stelling van de vol
gelijkheid van rechten aller menschen-komen
tot de gelijkheid van hun eigendom ; — cOrmunIst, m. de aanhanger van die leer ; —
commu:nístisch, adj. wat de leer van het
;

,

communisme betreft, daarin gegrond is, b. v.
communistische vereenigingen, grondstellingen,
enz.; — communiteit, f. lat. (communi tas)
het gemeenschappelijk bezit, de gemeenschap
deelneming; ook het gemeene goed; op-pelijk
vele oude hoogescholen een gebouw, waarin een
deel der leermeesters en studenten 'gemeenschap
kost en inwoning ontvingen ; — cominu--pelijk
niter, lat. gemeenschappelijk.
commuteeren, lat. (commutáre) verruilen, verwisselen; — commutabel, adj. (lat,
commutabïlis, e) verruilbaar, overgankelijk, ver
— commutabiliteit, f. nw.lat. de-anderlijk;
verruilbaarheid, veranderlijkheid; — commutátie (spr. tie=tsie lat. commutatio), f. de
verruiling, ruil; de verandering, verwisseling,
b. v. van straf; Rhet. de omwending, eene
figuur, bestaande in de omkeering van een aan
stelregel, b. v. b e l o ft e m a a k t-genom
schuld; schuld maakt belofte; —commutatie –hoek, m. Astron. een boek in het
middelpunt der zon, gevormd tusschen de plaats
der aarde en die van eene planeet, tot de ekliptika overgebracht; — commutator, m. Phys.
eene inrichting, dienende om aan den electrischen stroom in eenes draad de tegenovergestelde richting te geven.
Comnénen, m. pl. een uitgestorven geslacht van beheerschers van het byzantijnsche
keizerrijk (van 1057 tot 1204).
Comcedie, z. komedie.
comodo, comodaménte, comodétto, zie onder
eoinmo dus.
Compaan, Bompang, m. eene indische
zilvermunt, ongeveer = 22 centen.
compacisceeren, lat. (connpaci.cri ; vgl.
p a c i s c e e r e n) met elkander een vergelijk
treffen, het in eene zaak eens worden, aan het
vredewerk deelnemen; -- compaci. cént,
m. iemand, die tot eene schikking, eei vergelijk toetreedt, inwilligt, een verdrag- of vredesluiter ; — compáctum, compact of
compactaat, n. het vergelijk, verdrag, de
overeenkomst ; pl. compacter, vergelijkingspunten.
compact, lat. (compactus, part. van compingére, samenvoegen of -pakken) dicht, vast
ineengedrongen, in een kort bestek bijeengevoegd ; Phil. een begrip, dat vele kenmerken
heeft, een veelomvattend begrip ; — compaetiel, adj. dicht samengevoegd, kort en dik;
— compáctie (spr. t=ts), f. (lat. compactio)
de samenbrenging, verdichting.
;

Compactum, compactaat, compacten, z. ond. compacisceeren.
Compaginatie, f. lat. samenhang.

Compagnon, m. fr. (spr. koizpanjó i) oud tijds k o m p a a n (it. compagno, sp. comnpanero
uit het mid.lat. companium, gezelschap, eig.
broodgenootschap, van 't lat. cum- en panis,
brood) een genoot, makker, metgezel, mede
deelnemer, deelhebber, medearbeider,-helpr,
hulp, deelgenoot, handelsgenoot, vennoot ; vgl.
a s s o c i é; — compagne, f. fr. (spr. ;corapánj' )
;
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rte gezelschaphoudster, gezellin, genoot; mede - lijken tegen eenen in den ban gedanen persoon;
.hulp, speelnoot, vriendin, echtgenoot, gade; — — comparéntie of comparitie (spr. t=
compagnie, f. (spr. koNNpanjí; ital. com- ts), f. de verschijning voor het gerecht ; ook
eene bijeenkomst ter beraadslaging wegens zappagnia) het gezelschap, de gemeenschap, ver
-bindg,ver makschp,oudt.- ken, bij welke alle verschijnenden belang hebben ; — COmpárse, f. fr. (van 't it. comparsa,
p a a n s e h a p ; samen handeldrijvende personen,
eig. het verschijnen, het optreden, v. comparso,
Gene maatschappij van kooplieden, vennootschap,
handelmaatschappij (afgek. Comp., Cp., Cpie of part. van comparire, verschijnen) het inrijden
Cie); Mil. eerre afdeeling soldaten onder het der ridders bij qua dr i ll e n (z. ald.) tot het
_bevel van eenen kapitein, met de onderofflcie- caroussel ; — eompársen, f. pl. fr. op het
ren van 100 tot X00 man sterk, eertijds een tooneel de stomme personen, doorgaans geene
Hopmanschap, vaandel, vendel; bij de ruiterij tooneelspelers, z. v. a. figuranten, s t a t is
een geringer getal onder een ritmeester; de t e n ; — eomparserie, f. de inrichting van
oost– en westindische compagnie, den tooneeltoestel, de schikking der tooneelen.
comparteeren (mid.lat. en it. compartire)
handelmaatschappijen, die in onderscheiden landen van Europa sedert de 17de eeuw ontston- afdeelen; — eompartirnént, n., pl. com.den en van de regeering het uitsluitend recht partiménten (mid.lat. compartimmentum, it.
verkregen om in Azië en Amerika volkplantin- compartiménto, fr. compartiment) regelmatig afgen aan te leggen, handelsverdragen met de gedeelde vakken of velden; — compartitie
(spr. tie=tsie), f. (mid.lat. compartitio) de afinboorlingen te sluiten en zelfs veroveringen te
deeling.
,maken (de nederl. oostind. comp. werd in 1602,
Compas, z. kompas.
,de westind. in 1621 opgericht ; beide gingen in
Compascuium, n. lat. Jur. de gemeene
het laatst der 18de eeuw te niet); — compagnie–biljetten, n. pl. schuldbekentenis weide ; compascui jus, z. jus.
compassibel, compassie, enz., z. ond.
handelmaatschappij bij opneming-senva
van kapitalen, die als gereed geld in omloop compateeren.
Compastor, m. nw.lat. (vgl. pastoor)
komen ; — compagnie–conto, n. Kmt. de
afzonderlijke rekening van eenen deelgenoot in een medeprediker, medepastoor, bij- of hulp
-predik.
het grootboek eener vennootschap; — eomcompateeren, lat. (comp$ti, fr. compatir)
pagnonnage, f. (spr. ná-zj') de leerjaren;
medegevoel of medelijden hebben; Ook: toe$ereeniging der ambachtsgezellen.
geeflijk zijn ; samenstemmen ; bij elkander pasCompang, z. c o m p a a n.
compareeren, 1) lat. (comparare) ver sen, wel overeenkomen, zich wel verdragen ; —
; — eomparãbel, adj. lat. (compara--gelijkn eonopatissánt, adj. fr. medelijdend, deelnemend, meewarig ; — compatibel, adj. (fr.
L ilis, e) of comparable, fr. vergelijkbaar;
compatible) vereenbaar, verdraaglijk, samenpas — comparabiliteit, f. nw.lat. de vergelijk
; — comparátie (spr. t=ts), f. (lat.-barheid send, doenlijk, geschikt, gevoeglijk; — corLomparatio), fr. comparaison, f. (spr. konparè- patibiliteit, f. de vereenbaarheid, b. v. van
twee openbare ambtsbedieningen in éenen per-zóir) de vergelijking, gelijkenis; Gram. de vergelijking van vele begrippen ten opzichte van soon ; overeenkomst van twee dingen, gelijkvormigheid, geschiktheid; — compassie, f..
ieene hun gemeene eigenschap en de uitdruk
lat. (compassio) het medelijden, mededoogen,
hunne verhouding door de vergelij--kingva
de meewarigheid; — eompassibel, adj. (lakingstrappen der bijvoeglijke naamwoorden;
comparatio litterd-rum, lat. Jur. de vergelijking ter lat. campassibális) medelijdend, deelnemend;
— eompassibiliteit, f. nw.lat. gemeenschap
van het geschreven schrift, van de hand, van
de schrifttrekken; en comparaison, fr. (spr. an van lijden, wederzijdsche gevoeligheid, meelij.kohparèzón) in vergelijking; sans comparaison, digheid.
Compaterniteit, f. nw.lat. (vgl. pate rfr. (spr. san'—) zonder vergelijking; zonder mis
n i t e i t), eig. medevaderschap ; gevaderschap,
vergelijking, zonder verdere of nadere-bruikde
toepassing of gevolgtrekking; — cOmpara- geestelijke verwantschap.
Compa►tissant, compatibel, enz., z.
t1vus (stil. graflus) of comparatief, m.
lat. Gram. de vergelijkende trap, de tweede of ond. compateeren.
Compatriot, m. nw.lat. (vgl. patriot)
middeltrap, z. g r a a d; — comparatief,
een landsman, landgenoot, medevaderlander.
adj. (lat. comparativus, a, um) vergelijkend,
Compeditus, m. lat. (v. compedire, boeien,
vergelijkenderwijze; ook z. v. a. s p e c i f i e k;
-- comparator, m. een werktuig tot meting v. compes, voetboei, pes, voet) Jur. een gevan het kleinste onderscheid tusschen twee uit- boeide, inz. een die voetboeien aan heeft, in den
stok is . gesloten.
gebreidheden.
eompelleeren, lat. (compellére) aandrijcompareeren, 2) lat. (comparére) ver
ven, aanhouden, dwingen; het compélle (lat.
zich ter aangewezen plaatse laten vin--schijne,
den ; — eomparént, m. Jur. de verschijnende, imperativus compelle, noodzaak, dwang) het aan
dwangmiddel, de prikkel, spoorslag;-sporingf
de voor de rechtbank aanwezige ; — comparemini, n. het gebod ter inhechtenisneming compelle intrure, dwingt hen binnen te komen,
,door een geestelijken rechter aan een wereld- de bijbelplaats (Luc. XVI, 23), waarmede de
--

-
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arglistige p r o s ei i e t e n ma k er ij (z. aid.) zich
zoekt te dekken.

Compendium, n.,

pl.

compendia of

compendiën, lat. afkorting, verkorting, uit
een kort begrip, handboek, leiddraad,-sparing;
leerboek, zakelijke inhoud of uittreksel van den
hoofdinhoud eener wetenschap, enz.; — com-

pendiëus (lat. compendiósus, a, um) kort,
afgekort, saamgevat, ineengedrongen ; gemakkeiijk ; — compendiair, nw.tat. bij wijze van
uittreksel, vgl. summarisch.
eompenseeren, lat. (compensáre, eig. tegen elkander opwegen ; vgl. pensum) vergoeden,
vereffenen, tegen elkander opwegen, elke der
partijen hare kosten laten dragen; Kmt. door
tegenrekening afmaken, uitdelgen, vereffenen;
compensátis compensdndis, na vereffening van
wat te vereffenen valt ; compensatis expénsis,
met wederzijdsche vereffening der kosten ; —
eompensábel, adj . nw.lat. vereffenbaar, vergoedbaar; — compensatie (spr. t=ts), f. lat.
(compensatio) de vergoeding eener zaak door eene
andere, de afrekening, vereffening, tegenrekening, wederzijdsche opheffing van de eene schuld
door de andere, vergoeding, kostenvergoeding;
Phys. de vereffening van de uitwerking eener
kracht, b. v. de door warmte bewerkte verlenging der slingerstang door middel van mechanische toestellen ; — eom.pensatie-uurwerk, n. uurwerk met een compensator
of vereffenaar, gelijkmaker; — compensatie
m. gelijkmakende slinger, zulk een,-slinger,
die door de wijze van zijne samenstelling niet
van lengte veranderen kan.
Compère, m . fr. (spr. koizpèr') de gevader,
doopheffer, peet ; fam. slimme gast, vroolijke
snaak ; ook : medestander, helper in 't bedriegen; — eomperage, f. (spr. —ra -zj') het
gevaderschap, peetschap ; de geestelijke maag
verwantschap, z. v. a. c o m p a t e r--schapof
n i t e it ; ook : medeplichtigheid, verstandhouding
met bedrieglijk oogmerk, knoeierij.

eomperendineeren, lat . (comperendi
náre, van perendie, overmorgen), eig. op den
derden dag verschuiven ; in 't algemeen : verschuiven, inz. in een rechterlijken termijn; —
-

comperendinátie (spr.

t=ts), f. (lat. com-

perendinatio) verschuiving tot op den derden dag;
Jur. de wederzijdsche vermaning aan partijen

om op den derden dag voor het gerecht te
verschijnen; de herhaalde opvatting eener rechtszaak ; — eomperendinátor, m . hij, die, om
een uitstel teweeg te brengen, wat nieuws te
berde brengt.
compérte, lat. van goeder hand, zeker.
competeeren, lat . (competére) rechtmatig
toekomen; betamen; passen, behooren, mede dingen, mede naar iets staan ; — eompetént, adj. (lalt. compëtens) bevoegd of gerechtigd (van den handetenden persoon), inz. bevoegd om vonnis te vellen (van den rechter);
behoorlijk, rechtsgeldig (van handelingen) ; forwm compétens, n. eene rechtmatige, bevoegde
of geldige rechtbank, vóor welke men verplicht
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is te verschijnen ; judex compétens of com-

peténte rechter, een bevoegd rechter
competent, m. een mededinger; medeaan-; —

zoeker naar een ambt; — eompetentla (spr..
tia=tsia), m. p1. toetestane rechten, voordeelen.
enz.; — competéntie (spr . tie=tsie), f. (mid.lat., ook lat., maar in Bene andere beteekenis :_
competentia) de bevoegdheid, gerechtigdheid,
het recht, b. v. om over iets te oordeelen ; het
medeaanzoek, de mededinging, het wedijverend
streven van verscheiden personen naar een gemeenschappelijk doel, b. v. naar ambten, enz.;
ook datgene, wat eenen schuldenaar tot zijn
levensonderhoud wordt toegelegd — competéntie.-recht (lat. beneficium competentiae), ,
het recht van eenen schuldenaar, die zijn ge- heel vermogen aan zijne schuldelschers afstaat,
om daarvan het volstrekt noodige tot zijn levensonderhoud af te zonderen ; — competi-tie, f. (spr. —tsie) later lat. (competitio) liet
mededingen naar een ambt; — competitor,..
m., z. v. a. competent.
compiacevole, adv. it. (spr. —tsjéwole vgl. piacere, enz.) Muz. bevallig, aangenaam, liefelijk
;

;

voor te dragen.
compileeren, lat. (compiláre, samenpersen als in eenen vijzel, pita) het vereenigen,.
samenbrengen, verzamelen van hetgeen in andere boeken staat tot een nieuw geheel ; —

compilátie (spr. t=ts), f. het samengeraapte,
het uit allerlei schrijvers bijeengebrachte en sa
verzamelwerk ; — compi--mengvod,ht
l^tor, m. een verzamelaar, bijeenbrenger, afschrijver, een boekenmaker.
compingeeren, lat. (compingére) samen
hechten, - voegen.
-binde,
complaisant, fr. (spr. kohplèzd h ; vary
complaire, gevallig of inschikkelijk zijn) gedienstig, geriefelijk, dienstwillig, dienstvaardig, aan
inschikkelijk, toegevend, hoffelijk, be--genam,
leefd ; als subst.: een oogendienaar, kruiper,
plasdankbejager; — complaisance, f. (spr_
ko;eplèz¢ns') de gedienstigheid, dienstwilligheid,.
beleefdheid, een vriendelijk, hoffelijk, wellevend
gedrag; par complaisance, uit welwillendheid,
geriefelijkheid.

complaneeren,iat. (complanáre) effenen,
gelijk, vlak maken ; slijpen ; — eomplaná,bel, adj. nw.lat. vereffenbaar ; — eomplanátie (spr. t=ts), f. lat. (complanatio) de effening; slijping; Geom. de inhoudsbepaling van,
gebogen oppervlakten, of de vergelijking van
den inhoud van een krom vlak met een effen.
complecteeren, lat. (complécti) samenvatten, bevatten, in zich besluiten ; ook begrijpen, verstaan, met bet verstand bevatten : —
compléx, adj. (compléxus, a, um) samengesteld, onderscheiden dingen in zich bevattend;
ingewikkeld, verward ; — eomplexus, m . de
omvang, samenvatting; — eompléxie, f. (lat..
complexio) de omvatting, samenvatting ; Math_
de samenstelling, rangschikking van vele sa-menstellende elementen ; ook lichaamsgesteld-held, gezondheidsaanleg, gestel ; gemoedsgesteld,
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beid, temperament ; de gelaatskleur, het uitzicht. wellevendheidsbetuigingen, de woordenlof, de
Compleméntum of complement, n. plichtplegingen, b. v. h ij m a a k t veel c o mlat. (van cornplëre, vullen, vol maken) de aan- p 1 i m e n t e n, d. i. plichtplegingen, overtollige
beleefdheden, woordenkraam, vleiende betuiginvulling, voltooiing, het aanvulsel ; Geom. dat
gen ; — complimenteeren (fr. complimenwat een scherpen of stompen hoek tot-gen,
een rechten maakt, b. v. 25 ° is het comple- ter), begroeten, verwelkomen, beleefdheid bement van 65° ; Astr. de afstand eener ster van wijzen, iets aardigs, verplichtends zeggen ; —
het zenith ; — aríthmetisch–comple- complimentarius, barb. -lat., of comment, een getal, dat ten opzichte van een plimenteur, m. fr. (spr. koizplimahtéür) een
ander getal ontstaat, wanneer men elk cijfer buigingmaker, vleier, overbeleefd mensch, fam.
van 9 en het laatste aan de rechterhand van strijkvoet, knipmes.
10 aftrekt, b. v. van 1375 is het arithm. compl.
complimentair, beter complemen8625 ; — complementair, adj. aanvullend; tair, z. ond. complementum
comploreeren, lat. (comploráre) eig. met
— complementair of complementa–
rius, m. nw.lat. een plaatsbekleeder, bestuur of gemeenschappelijk weenen, beweenen, beklabeheerder of gevolmachtigde van een ban--der,
gen ; — complorátie (spr. t=ts), f. (lat. comdelshuis (vgl. commandite) — comple- ploratio) het beweenen, het beklag.
Complot, n. fr. (voor comploit, van 't lat.
mentaire (ook harmonische) kleurei, aanvullingskleuren, die elkander tot wit complicitum = complicatio, verwikkeling, deelaanvullen, b. v. rood en groen; — comple- neming; vgl. compliceeren) eene geheime
mentaire dag, de aanvullingsdag in Februari verbintenis tot eene strafbare onderneming, savan een schrikkeljaar, zijnde de 29ste dier maand menzwering, samenrotting, sluipverbond, bende,
(vgl. b i s se x t u m); — compleet, adj. lat. rot; — comploteeren (fr. comploter) zich in
(comple tus, a, um) volledig, volkomen, geheel, 't geheim tot iets kwaads verbinden, samenrotvol, voltallig, inz. van boeken, waaraan geen ten, eenen aanslag smeden, iets heimelijk broudeelen, bladen of platen ontbreken ; — com- wen ; — eomploteur, m. een samenrotter,
pleteeren, nw.lat. (fr. compléter) volledig, aanslagmaker, kwaadbrouwer.
voltallig, vol maken, aanvullen, tot een geheel
complutensische bijbeluitgave,
brengen ; — eompleteering, f. de aanvul- eene beroemde polyglottische editie, welke kar
ling, volmaking; — complete, f. het laatste
te Complutum, d. i.-dinalXmes154
dagelijksche biduur in de kloosters, het slot Alcalá de Henáres, in Spanje uitgaf.
van den dagelijkschen godsdienst bij R. kathocomponeeren, lat. (componére) samenstellieken; — completorium, n., z. v. a. len, vereenigen ; Muz. opstellen, op noten brencomp 1 c t e ; — ook een aanvullings-, voltooi
gen, toondichten ; — componénde, f. it. do
-ingschrft.
som, die men aan 't hof van Rome betaalt oni
complex, complexie, complexus, eene dispensatie of de aanstellings-brieven tot
z. ond. complecteeren.
Benig geestelijk ambt te verkrijgen; — oom
compliceeren, lat. (complicáre) ergens
-poni
st, m. nw.lat. (fr. cornpositeur) Muz. een
mede verwikkelen, vermengen, verwarren; — toonzetter, toondichter, iemand, die dichtstukgecompliceerd, adj. ingewikkeld ; samen- ken op muziek brengt; — eomponáster, m.
gesteld, moeilijk, bezwaarlijk ; een g e c o m p l i- een slecht toonzetter, erbarmelijk componist ; -c e e r d proces, eene verwikkelde, zeer sacompothum, n. lat. (verkeerd gevormd) een
mengestelde rechtszaak; — gecompliceerde
door Winkel te Amsterdam in 1824 vervaar
mis d a d e n, zulke, bij welke verschillende soorzeer kunstige speelklok, die zelve scheen-dige
ten van misdaden te gelijk gepleegd zijn, b. v.
te c o m p o n e e r e n, doordien zij de voorgedradiefstal met moord; — gecompliceerde gen muziekstukken willekeurig veranderde ; —
ziekten, dezulke, welker verschijnselen met compOSita, pl. samengestelde woorden, midelkander in geen behoorlijk verband staan; — delen, enz., z. lager compositum ; — cOmcomplicetie (spr. t=ts), f. de ingewikkeld positae, pl. eene talrijke plantenfamilie met
samenloop van verschei--heid,nvlctg
samengestelde bloemen; — compositie (spr.
den dingen van verschillenden aard ; — com- —zi-tsie), f. (lat. compositio) de samenstelling,
pUces delicti, lat. (van den sing. complex, mede de vermenging van metalen : het metaalmengverwikkeld) of complicen (fr. complices) m. eel ; het uitgewerkt stuk ; het opstel, het ver
pl. medeschuldigen, medeplichtigen, medeboosordening van eene schil -standvorbegl;
doeners ; — complieiteit, f. nw.lat. de ver
toonzetting, de kunst om woor--derij;Muz.
deelneming aan eene misdaad, me--wikelng;
den op gepaste muziek te zetten ; een mudeplichtigbeid.
ziekstuk; Jur. een vergelijk, verdrag; compoCompliment, n. fr. (van 't oudfr. en pro- sitio amicabilis, f. eene minnelijke schikking;
venc. complir, vervullen, b. v. een plicht, een compo$ïte, lat. in goede orde; — composidienstbewijs, eene beleefdheid, enz.) eene bui
teur, m. fr. samensteller, inz. een letterzetter
neiging, een knik ; de aanbeveling, ver -gin,
en componist; — compositie–waren, saachting, hoogachting, eerbied; de-klaringv
mengestelde of uit verscheiden stoffen bestaande
begroeting, groet; ook iets vleiends, aange- waren, inz. chemische voortbrengselen; — oom
naams, verplichtends, aardigs in woorden, de
n. composita, pl. iets samenge-positum,
;
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stelde, een mengsel ; Gram. een samengesteld
woord (verbum cornposïturn); — ex composïto,
lat. Jur. naar afspraak of overeenkomst ; —
composteur, in. fr. de zettershaak, de haak,
die bij het letterzetten wordt gebruikt ; — compósto, it. Muz. gezet, gedicht ; — composituur, f. (spr. s=z) lat. (compositura) de samen
-voegin,fu.
comporteeren, fr. (se comporter) zich getragen; schikking maken, het samen eens worden; —comportáble, adj. verdraaglijk, schikkelijk ; — comportemént, n. fr. (spr. -mán)
de wijze van handelen, gedragen, het gedrag,
de levenswijze.
compos, lat. eener zake machtig ; compos mentis, zijns verstands machtig.
Compositum, compositie, z. onder
eomponeeren.
Compossessie, f. nw.lat. (vgl. p o s s ed e e r e n) liet medebezit, de medebezitting; —
eomposséssor, m. de medebezitter.
Compost, n. (uit het lat. compositum saamgetrokken, vgl. componeeren) een middel
van bemesting, mengsel van aarde en mergel
straatvuil en den afval van dieren-sortenm
en planten, gemengde mest.
Composteur, composto, z. ond. c 0 m p oae eren.
Compot€tie (spr. tie=tsie), f, lat. (compotatio) drinkgezelschap, drinkgelag.
Compote, f. fr. (spr. konpót), gew. compót, n. (fr compote, voor compote, it. composta,
van 't lat. compositum, d. i. iets samengestelds.
een mengsel) ooftmoes, appelmoes, met suiker
ingemaakte en gestoofde vruchten ; — compotière, f. (spr. —tjèr'), eig. compotier,
m. (spr. --tjé) een fruitschaal, waarin ingemaakt ooft op tafel wordt gezet.
Compound–machine, f. (v. eng. corn:pound, samengesteld ; fr machine à deux cylindres, eng. compound-engine, double cylinder
engine) stoommachine met twee cylinders, bij
welke de in den kleineren (hoogdruk-cylinder)
reeds gedeeltelijk geëxpandeerde stoom op den
weg naar den grooteren (laagdruk-cylinder) een
tusschen-reservoir doorgaat.
Compradór, m. sp. eig. een kooper (van
comprar, koopen, van 't lat. comparáre, aanschaffen) een zaakwaarnemer bij de nederlandsche
factorijen.
cornprehendeeren, lat. (comprehendëre)
samenvatten, bevatten, begrijpen ; — eomprehensíbel, adj. (spr. s=z) (lat. comprehensibilis, e) begrijpelijk, bevattelijk, verstaanbaar; —
comprehensibiliteit, f. nw.lat. de begrijpelijkheid, vatbaarheid ; — eomprehénsie,
f. (lat. comprehensio) het vermogen om te begrijpen, het begrip, de bevatting, de bevattingskracht; — comprehensief, adj. nw.lat. sa
begrijpend.
-menvatd,
comprimeeren, lat. (comprimdre van
,preen ère, drukken) samendrukken, samenpersen;
. oneig. bedwingen, in toom houden ; beklemmen,
Ii'. v. het hart ; — comprés, adj. (lat. corn;
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préssus, a, um), eig. dicht, samengedrukt, ineengedrongen ; bij letterzetters : zonder interli
regels, zeer dicht ineen ge--niëtusched
zet werk; — compresse, f. fr., nederl. kom
n. een samengevouwen lapje op eene-pres,
wonde, drukdoekje; — eompressíbel, adj.
nw.lat. samendrukbaar; — eompressibiliteit, f. de samendrukbaarheid, persbaarheid der
lichamen; — eompréssie, f. lat. (compressio)
het samendrukken, persen, de verdichting (der
lucht, enz.); — compressie–machine, f.
een verlichtingswerktuig, eene inrichting (doorgaans eene luchtpomp), die tot samenpersing of
verdichting van veerkrachtige, inz. luchtvorilni e
stoffen dient; — compressie–pomp, f.
perspomp ; — eompressief, adj. nw.lat. samendrukkend, -persend ; -- compressieva
kracht, druk- of perskracht ; -- compres
n. nw.lat. Chir. het drukverband. -soriun,
comprobeeren, lat. (comprobáre) medebillijken, goedkeuren; — eomprobátie (spr.
t=ts), f. de medebillijking, goedkeuring.
compromitteeren, lat. (compromittëre,
fr. comprorrmettre), eig. elkander eene wederzgdsche belofte doen ; Jur. iemand tot scheidsrechter kiezen ; hem (door het noemen van
zijn naam) in het geval brengen, dat hij in
eene zaak verwikkeld wordt ; iemand mede ver
maken, hem in het spel, de be--antwordelijk
slommering trekken, hem aan eene verantwoording, verlegenheid, netelige omstandigheid bloot
zijne rust, zijne eer, enz. com--steln;
p r o m i t t e e r e n, die op het spel zetten, bloot
aan benadeeling wagen, in gevaar bren--gevn,
gen ; — compromittént, m. iemand, die bij
eene betwiste handelszaak zijne tegenpartij toestaat, haar aan de uitspraak des rechters te
onderwerpen; — compromis, n. lat. (com•promissum), eig. wederzijdsche belofte, overeenkomst, inz. Jur. het beroep op het oordeel
en de uitspraak eens scheidsrechters, of de
overeenkomst tusschen geschilvoerende personeii, om de beslissing van hun geschil, buiten
vorm van rechten, aan een derde op te dra
; — compromissari's, nw.lat., corn--gen
promissaire, fr. m. zulk een scheidsrechter;
— eompromissor, m. een medeborg, hij,
die met een ander voor iemand goed spreekt;
— compromissórisch, adj. scheidsrechterljk.
Compromotionális, m. nw lat. (vgl.
p r o m o v e e r e n, enz.) een medebevorderde, gelijktijdig bevorderde; — gecompromoveerd, medebevorderd, enz.
Compte, m. fr. (spr. kont', van compter,
tellen, rekenen, uit het lat. computáre; it. conto,
vgl. dat woord) rekening, betaling, rekenschap;
compte de gain et de perte, rekening van winst
en verlies; compte rendu (spr. randd). reken
afgelegde rekening ; ook : verslag (eener-schap;
vergadering, enz.); — comptable, adj. (spr.
koktabl') verantwoordelijk, tot aflegging van rekenschap verplicht ; — comptabiliteit of
eomptabilite, f. de mogelijkheid van de
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berekening eener zaak ; de plicht om rekening
af te leggen, verantwoordelijkheid ; — comptant (spr. kohtáh) of contant, n. gereed,
baar geld; betaling in gereed geld, klinkende
munt; tegen comptant, à comptant of
gew. tegen contante betaling koopen,
d. i. voor gereed-geld, tegen dadelijke betaling;
z. liet adj. contant, ond. conto; — compteur, m. (spr. koiitéur) de rekenaar, teller;
uitlletaler; — compteur d'expérience (spr. —dek
de rekenaar uit ervaring; eene soort-spaerián')
van gasmeter, waardoor het gasverbruik eener
vlam en de deugdelijkheid van het gas wordt
aangewezen; compteur pour usines (spr, —poer
uzién') de gasmeter voor fabrieken, die aangeeft,
hoeveel gas er in ieder kwartier uurs is voort
; — comptoir, n. (spr. koiztoár), bij-gebracht
ons verbasterd in k a n t o o r, eig. eene betaalsof rekentafel in het winkel- of schrijfvertrek
van eenen koopman, bankier, fabrikant, enz.;
inz. dat vertrek zelf, de schrijfkamer der kooplieden, beambten, enz.; ook een handelshuis;
— comptoríst, k a n t o r i s t, m. een in het
schrijfvertrek werkzaam koopmansbediende, boek
-houder,
klerk, kantoorbediende.
Compulsie en compulsátie (spr. -zie
en -zá-tsie), f. later lat. (compulsïo, compulsatio,
van compellére, compulsure, aandrijven, dringen)
de aandrijving; drang, dwang; — compLlsor, m. de drijver, heifer eener betaling, belasting, enz.; in kloosters de aanzegger van de
Ii o r w of bid- en zanguren ; — compulsQriseh, adj. (spr. s=z) nw.lat. aandrijvend, aan
— compulsorium, n. of littérae-maned;
compulsoriáles, f. pl. eig. een dwangbrief, aan
dringend schrijven van een hoo--manigsbevl;
ger gerechtshof aan een lager om eene zaak
te bespoedigen, enz.
COmpUnctie, f. nw.lat. (van compungére,
steken, krenken) de verbrijzeling, vermurwing des
harten, innig, bitter berouw over bedreven zonden.
Compurgatóres, m. pl. lat. (vgl. p u rg e e r e n, enz.) medezuiveraars, personen, die
de waarheid van eenen eed, door een ander
.gedaan, met eenen eed bevestigen.
computeeren, lat. (computare) een overslag maken, uitrekenen, bijeenrekenen; — eomputábel, adj. (lat. computabilis, e) bereken
; — computabiliteit, f. nw.lat. de be--bar
rekenbaarheid ; — computetie (spr. tie=tsie)
f. lat. (computatio) de overslag, de uitrekening,
berekening, bijeenrekening ; Jur. de berekening
der verwantschapsgraden naar romeinsch (civiele) of pauselijk recht (kanonieke computatie);
— eomputíst, m. nw.lat. een jaarberekenaar
van den kerkelijken almanak; — ad computum,
.lat. op rekening, in rekening.
Comte, m. fr. (spr. kont' van 't lat. comes,
z. aid.) een graaf — eomtesse (spr. kon
léss') eene gravin, gravendochter.
Comthur, z. e o m m e n t h u r, ond. Bommende.
Comtoir, liever eomptoir, z. day woord
»nd. compte.
;

-

;

-

CONCEDEEREN
Co nuneros, z. ond. c o m m u n.
Comus, z. c o m o s.

con-, voor de Iipletters b, p en m : corn-;
voor l : col-; voor r : cor-; voor eene klink
h enkel co-, lat. voorz. z. v. a. cum,-letrof
met ; dikwijls heeft het ook versterkende kracht
of drukt volledigheid, volkomenheid uit.
con, ital. (= lat. cum) met ; — con a flétto,
z. a//'ettuóso ; — con a f izióne, z. ond. a f f i ig e e r e n; — con agilità, z. ond. a g i e l; --y
con agitazióne, z. ond. a g i t e e r e n; — con
allegrézza, z. ond. allegro ; •-- con amore, z.
ond. a m o r; — con anima, z. ond. a n i m a.
ConËtus, m. lat. (van conuri, wagen, beproeven) de proef, de beproeving, onderneming,
drang; conatus delinquéndi, de opzettelijke po
-gintohe
bedrijven eener misdaad.
con brio, z. ond. brioso.
concaaf, adj. (fr concave, lat. coneavus, v.
con- [z. aid.] en cávus, hol, dus ten volle hol,
gansch en al hol) holrond, uitgehold, hol, ingebogen, vlakverdiept ; — concaaf-glazen,
holle glazen, holle lenzen, kringvormige glazen,
die bf op eene Of op beide zijden eene holle
kromming hebben ; in het eerste geval heet
zulk een glas p 1 a n- concaaf, effenhol, vlakhol ; in het tweede concaaf-concaaf, dubbelhol; — concaaf–spiegel, een holle spie
brandspiegel ; — concaveeren (lat. con--gel,
caváre), uithollen, hofronden; — concaviteit, f. de hofronding, holte, ronde uitholling;
— concaafeonvex–glas, z. convex.
Concameratlen, f. pl. lat. (sing. concameratio, eig. het gewelf, van concamerare, omwelven; vgl. caméra) vakken, afdeelingen, kamers ; — coneameracieten, m pl. lat. ver
schelpdieren met dwarse afscheiding. -stend
concasseeren, fr. (concasser, van 't lat.
conquassare, verbrijzelen) grof stukstooten, kneu
breken, stampen ; — concassátie (spr.-zen,
t=ts), f. nw.lat. de kneuzing, stukstooting.
Coneatenátie (spr. tie=tsie), f. lat. (concatenatio, vgl. catena) de aaneenschakeling, ver
-bindg,samekop.
concaveeren, concaviteit, z. onder
concaaf.
concedeeren, lat. (conced ére) inwilligen,
toegeven, toestaan, veroorloven, bewilligen, ver
concedo, ik geef toe, bewillig, ben te--len;
vreden ; concessum, hetgeen toegegeven is ; argumentum ex concessis, bewijs uit het toegegevene ; posito, sed non concesso, gesteld maar
niet toegegeven geval; — coneessíbel, adj.
nw.lat. vergunbaar, toestaanbaar; — concessie, f. lat. (concesso) de vergunning, goedkeu
verlof, de bewilliging, toelating, vrij -ring,het
om b. v. eene-heidgvn,z.r
fabriek, eenen spoorweg, enz. aan te leggen,
een beroep uit te oefenen, enz.; verleening van
een voorrecht en het voorrecht zelve; ook eene
log. figuur: de toegeving, inwilliging; — pi.
concessies, toegeeflijkheid met betrekking
tot eene quaestie; elkander concessies doen,
elkander wederzijds iets toegeven, zich naar
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elkander schikken, elkander tegemoetkomen ; —

concessionair of concessionaris, m.
nw.lat. een begunstigde, hem, wien iets is bewilligd, toegestaan, verleend geworden ; — coneessioneeren, goedkeuren, bevoorrechten,
verleenen; — geconcessioneerd, met ver
voorzien, veroorloofd; —-gunider

concessief of ooncessionaal, adj. in-

willigend, toegevend, vergunnend.
eoncelebreeren, lat . (concelebráre; vgl.
c e 1 e b r e e r e n) medevieren, gemeenschappelijk
of in menigte vieren.
concentreeren (fr. concentrer, v. centre,
lat. centrum, middelpunt) in een punt samen
samentrekken, in éen brand--dringe,v
punt verzamelen; ook dichter maken, verdich.
ten, versterken ; — coneentralis^tie (spr.
—za- tsie), f, de c ent r a l i s at i e (z. ald.) van
de zaken eens lands ; de vereeniging in dezelfde
plaats van al de hulpmiddelen der beschaving;
— concentrateur, m. fr. (spr. konsan—)
concentreerder, toestel bij de suikerfabricatie
om het gezuiverde beetwortelsap door verdam-ping te concentreeren ; — concentratie (spr.
tie=tsie) of eoneentreering, f. de vereeniging in een punt, het dringen naar het middelpunt, de insluiting, vernauwing, verdichting,
samendringing, krachtverbinding, krachtverhooging of versterking; b. v. Chem. de verhooging
der kracht eener vloeistof door vervluchtiging
van waterige deelen ; Pol de vereeniging van
al het gezag in handen van een of van weinige personen; ook beperking, bezuiniging, be,

krimping — coneéntrisch, concen;

trick, ook homocéntrisch, adj . eenmid delpuntig, een gemeenschappelijk middelpunt
hebbende, uit hetzelfde middelpunt getrokken;
— concentrische aanval, Mil . een aan val uit eene halfcirkelvormige stelling naar het
middelpunt gericht ; — concentrische cirkels, cirkels, die een en hetzelfde middelpunt
hebben : — concentrische retraite, Mil.
terugtocht, die uit eene verstrooide stelling geschiedt naar éen punt ; — eoneentriciteit,
f. de middelpuntsgemeenschap, de eenheid van
middelpunt.
Concéntus, m. lat. (van concinére), eig.
samen of eenstemmig zingen, van canére; zingen) de samenstemming, het samenklinken, de
éenklank; — in concéntu, Jur. in samenstemming, eenstemmig.
concepi, concept, enz., z. onder c o n c i
-piëern.
concerneeren, fr. (concerner) betreffen,

aangaan.
eoneerpeeren, lat. (concerpére) verscheuren, uit elkander plukken.
Concert, n. (fr. concert, it. concerto; van
't lat. concertare, eig. samenstrijden, wedijveren,
en vandaar ital. samen afspreken, overeenkomen door met elkander woorden te wisselen)
samenspel van verscheiden toonkunstenaars; een
door zulk een gezelschap uitgevoerde muzikale
voordracht, bestaande uit eene rij van muziek-

CONCIERGE

stukken ; eene soort van grootere muziekstukken, waarin aan een enkel speeltuig, of aan
twee (dubbel-concert), de hoofdstem is toebedeeld, welke de overige begeleiden (b. v. een
viool-, fluit-, clavierconcert, enz.) ; ook samen
overeenstemming, goede verstandhou--steming,
ding; — de concert (spr. d'kohsér) eenstemmig,
eenparig, met gemeen overleg, met wederzijdsch
goedvinden en medewerking; — concert spiritisél, fr. eene geestelijke-muziek-voordracht met
uitsluiting van wereldsche muziek; — coneert^to, m. it. Muz. eene voordracht, bij welke
ieder speeltuig of elke stem zich van tijd tot
tijd boven de andere laat hooren ; — concertante, ital. (fr. concertant) concertstuk, in hetwelk de obligaat-passages door twee of meer
instrumentalisten bij beurten of te gelijk voorgedragen worden ; — concertina, f. soort
accordion of trekharmonica; — eoneertíno,
m. it. (spr. kontsjert—) een klein concert; —
eoneerteeren (fr. concertei ; it. concertare)
Muz. wedspelen, wedzingen, wedijveren, beur
hoofdstem voordragen ; afspreken, be--telingsd
ramen, wegens iets overeenkomen ; — concerteerend, of concertándo, it. (spr. kon
Muz. wedspelend, wedijverend in 't spe--tsjer—)
len, zingen, de hoofdstem voordragend; concertánt of coneertíst, m. een wedspeler,
-zanger, die op concerten speelt of zingt ; inz.
z. v. a. solo-zanger; concertmeester,
m. (hgd. concertmeister) de bestuurder van een
gezelschap toonkunstenaars, inz. de titel des
voorspelers, die de eerste viool speelt ; — coneértzaal, de zaal der toonkunstvergaderingen_
—

concessibel, concessie, enz. z. ond.
eoneede eren.
Coneetti, m. pl. it. (spr. kontsjètti, van
den sing. concétto, uit het lat. concéptum, aldus
eig. ontwerp, inval, enz. ; vgl. c o n c i p i ë e r e n)
een door zijn vorm treffende en op het treffen
berekende gedachte of stelling ; dikwijls in ongunstigen zin : schijnbaar geestige invallen of
zetten, schijnvernuft, valsch vernuft, gekunstelde,
schitterende gedachten, waaraan juistheid faalt,
vergezochte m e t a p h o r e n, valsche overdreven
figuren, klatergoud der rede ; — eoncettisten, pl. (ital. concettisti) dichterschool inz. in
Italië 17de eeuw, die veel van concetti houdt:
Marini, enz.
concevábel, adj. fr. concevable, van concevoir, en dit van 't lat. concipére, begrijpen)
begrijpelijk, verstaanbaar.
concha, f. pl. conchae, lat. (= gr. kónchk )
tweeschalige schelpen; mosselschelpen; ook een
schelpvormig vat, napje, enz. ; concha prcparatw, f, pl. Med. toebereide en tot poeder gewreven oesterschalen ; — conchifórm, adj.
nw.lat. schelpvormig; — conchoide, conchyliën, enz. z. k o n c h —.
Conciérge, m. fr. (spr. koitsjérzj' ; mid.
lat. concergius, van con- en cerpia, cerchia, circa,.
toezicht, bewaking door rondgaan, ook de wacht,.
de ronde zelve, v. circare, rondgaan om te doorzoeken, vandaar ital. ceeare, fr. chercher, door-
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zoeken, zoeken) de huisvoogd, burgvoogd, deurwachter ; gevangenbewaarder, kerkermeester, cipier ; — eonciergerie, f. eene burgvoogdij,
het burgvoogdijschap, het ambt en de woning
van eenen burgvoogd ; ook eene gevangenis, een
kerker; de woning van den kerkermeester, de
cipierswoning.
Concilie, n. lat. (concitium, v. concire,
conciëre, bijeenroepen ; verg. concio) eene ver
beraadslagende samenkomst ; inz. eene-gaderin,
kerkvergadering (= synode) ter vaststelling
van geloofsregelen, veroordeeling en wering van
ketterij, handhaving der kerkelijke tucht, enz. ;
men onderscheidt ze in algemeene (m k u m en i s c h e) en bijzondere; het gerechtshof eener
hoogeschool, een schoolgerecht ; concilium meicum, eene bijeenkomst en beraadslaging van
artsen, samenspraak van eenige artsen over eene
gevaarlijke ziekte, c o n s u it ; c. sacrosánctum,
Bene allerheiligste kerkvergadering ; c. cecumenlcum, (verg. oe k u m e n i s c b), algemeene kerk
wier besluiten (als c a n o n e s) bin--vergadin,
tiende kracht hebben voor de katholieke christenheid en waarvan men er sedert dat van Niewa
(325), tegen de Arianen gehouden, tot op het
Con c. T rid enticum (1515-63 te Trente) 18
telt ; — conciliáriseh, adj. nw. lat. eene
kerkvergadering betreffende, daarvan uitgaande;
— eoneiliëeren, lat. (conciliere) vereenigen,
b. v. verschillende meeringen, bemiddelen, verzoenen, bevredigen; — conciliatie, (spr. t=ts)
f. (lat. conciliatïo) vereeniging, verzoening; —
conciliant, conciliatórisch, adj. ver
bijeenbrengend; — con--zoend;vrig,
ciliabulum, n. lat. verzamelplaats, marktplaats, marktvlek ; heimelijke, verdachte samenkomst ; fnz. eene geheime, onrechtmatige, onwettige kerkvergadering, eene bijeenkomst van
dwaalleeraars.
eoneinereeren, lat. (v. einis, gen. cineris,
asch) met asch bestrooien, beasschen.
concinnus, a, um, lat. passend, geschikt, afgemeten, net, sierlijk; — eoncinniteit, f.
(lat. concinn(tas) de aangemetenheid, gepastheid,
sierlijkheid, inz. de kunstige, evenmatige ver
woorden en zindeelen tot volzinnen-bindger
of perioden, zoodat deze net afgerond, liefelijk
vloeiend zijn; — concinnátor, m. een aanrechter, optooier, toebereider, stoffeerder, ver
ook wel z. v. a. c h i c a n e u r. -vardige;
condo, f. lat. (v. concire, conciére, samen
vgl. e o n c i 1 i e) eene volksvergadering;-roepn;
openbare rede ; predikatie ; — eoncionaal,
adj. (lat. concionalis, e) tot eene vergadering behoorende, haar betreffende; — coneionátor,
m. (van concionári, voor eene vergadering spreken) een volksredenaar, prediker.
eoncipiëeren, (lat. concipére) ontvangen,
opnemen, zwanger worden, bij dieren : drachtig
worden ; gedachten ontvangen en ontwerpen,
opstellen, maken, schrijven ;' — concipiént,
m. (lat. concipiens) of concipíst, barb. lat.
de ontwerper, vervaardiger, schrijver, neder schrijver, b. v. eener verhandeling; -- concépi,
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ik heb het opgesteld, ontworpen, gemaakt ; als
subst n. : zijn . c o n c ë p i onder iets zetten, d. i.
zich als schrijver (van een stuk in rechten) onderteekenen ; — concëpit, hij heeft het ontworpen, opgesteld, gemaakt (achter den naam des
vervaardigers) ; — concept, n. (concëptum)
het eerste schriftelijk ontwerp eener zaak, het
plan, de schets, de ruwe omtrekken, het memorie-blad ; het ontwerp van een verdrag, z.
v. a. p u n c t à t i e; ook het begrip, denkbeeld;
iemands concept in de war brengen, de
orde zijner gedachten storen; zijn oogmerk verijdelen ; — concept-blad, het - ontwerp- of
planpapier of -blad, grover papier tot ontwerpen, schetsen; — conceptibel, nw. lat. begrijpelijk ; — conceptie (spr. t=s) f. (lat.
conceptco) 1 ° de lichamelijke ontvangenis in het
moederlijf, bevruchting; 2° het vermogen om
iets te begrijpen, de bevatting; het begrip, de
gedachte ; 3 ° de korte samenvatting van een
geschrift; — conceptco immaculata, onbevlekte
ontvangenis (der H. maagd) ; — coneeptaeulum, n. eene ruimte, waarin iets bevat,
besloten, bewaard kan worden.
concis, lat. (concisus, a, um, van concidére, aan stukken snijden, afkorten) bondig, kort,
saámgetrokken, ineengedrongen, beknopt; — concisa, op recepten : klein gesneden ; -- Concisie, f. (spr. s=z) de kleinsnijding, verdeeling; de bondigheid, beknoptheid, ineengedrongenheid.
conciteeren, lat. (concitdre) aanzetten,
aanhitsen, opruien ; — eoncitament, n. (lat.
conc)2amentum) een opwekkend, prikkelend middel; — coneitdtie (spr. tie = tsie) f. (lat.
concitatio) het opruien, de aanhitsing ; - eoncitãtor, m. de opruier.
conclamatum est, lat. (van conclamáre, luid
roepen, uitroepen ; dus eigenlijk : 'het is uitgeroepen", met betrekking tot het oud-rom. gebruik om eenen overledene verscheidene dagen
achtereen tot aan zijne begrafenis luide bij zijnen naam te roepen en te beweenen), het is
volbracht, voleindigd, uit ; — conclamatus, m.
de beweende, stervende of gestorvene ; — conclamdtie (spr. t=ts) f. (lat. conclamatio) de
samenroeping; het gemeenschappelijk luid geroep.
Conclave, n. lat. (van con- en ctdvis, sleutel) in 't algemeen een afsluitbaar vertrek, b.v.
waarin de examinandus opgesloten is om zijn
proefwerk te maken ; inz. de plaats, waar de
kardinalen vergaderen en opgesloten blijven om
een nieuwen paus te verkiezen (bijna zonder
uitzondering wordt daartoe een gedeelte van het
Vaticaan gebruikt) ; ook de vergadering zelve,
tot dat einde bijeengekomen; — conelavist,
m. een dus opgesloten kardinaal, inz. echter
de hofmeester en zijne ondergeschikten, die de
kardinalen gedurende dien tijd bedienen en insgelijks het conclave niet mogen verlaten voordat de pauselijke verkiezing is afgeloopen.
concludeeren, lat. (concludére, van claudére, sluiten) eene gevolgtrekking maken, oor
besluiten, beslissen ; — ad conclucléndum,-deln,
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Jur. om een besluit te nemen ; — concludéndo,

concordaat, n. de overeenkomst, overeen

ten slotte, om te besluiten ; — conclusum,
n., pl. conclusa, het beslotene, besluit, slot,

een vergelijk of verdrag van wereld -steming,
vorsten met den paus omtrent kerkelijke-lijke
zaken, inz. omtrent het begeven van geestelijke
ambten ; in Zwitserland ook : de overeenkomst
van enkele kantons over bijzondere takken van
wetgeving ; — concordísten, m. pl. Bene
voormalige orde op duitsche hoogescholen.
concorporeeren, lat. (concorpordre, van
corpus, z ald.) medevereenigen; inlijven; —
coneorporátie, (spr. t=ts) f. de medevereeniging, medeopneming, inlijving.
Concorrente, m. it., z. v. a. c o n current, z. ond. concurreeren.
Concours, z. ond. concurreeren.
Concreditor, m., pl. concreditc res,
nw.lat. (vgl. c r e d i t o r) medeschuldeischer; —
concrediteeren, mede-aanvertrouwen.
Concromatie (spr. t=ts), f. lat. ver
-brandig.
concresceeren, lat. (concrescére, van
crescére, wassen, groeien) samengroeien, ineen wassen, bij elkander inlijven, versenigen, bij
een bijvoeglijk naamwoord door-legn;Gram.
eene of meer aangehangen letters met een zelfstandig naamwoord in onmiddellijke verbintenis
stellen of daarmede een maken, b v. h o o g s-p r i e s t e r;— concrement, n. nw.lat. een
samengroeisel of vast lichaam, dat zich door
aaneenhechting en blijvende vereeniging van af
deden vormt (zooals steen in de pis--zonderlijk
blaas) ; — concrescentie (spr. t=ts), f. lat.
de samengroeiing, vereenzelviging, het verwassen ; — concreselbel, adj. nw.lat. vereenigbaar; samenwassend; — concrescibiliteit,
f. de vereenbaarheid, geneigdheid tot vereeniging; — concreet, adj. lat. (concrétus, a,,
um, eig. samengewassen) ingelijfd, vereenigd;
verwezenlijkt ; verdikt, geronnen, gestold ; -een concreet begrip, zulk een, dat de
eigenschap met het onderwerp vereenigd en daar
verwezenlijkt voorstelt, het tegengest. van-dor
abstract (z. aid.) ; concreet substantief, concretum, n. voorwerpsnaam, naam
van een afzonderlijk voorwerp, van eene werkelijk voorhanden zaak, b. v. mensch, dier, boom
enz. (integenst. met abstract substantief,
begripsnaam, naam van iets, dat in of aan de
voorwerpen wordt waargenomen, en dus slechts
als zelfstandig voorwerp gedacht wordt) ; — in
concreto, in een bepaald, werkelijk geval, in de
wezenlijkheid, b. v. iets in concreto beschouwen,
d. i. zich zekere eigenschappen of bepalingen
als aan een voorwerp verbonden, daarmede samenverknocht, gelijk het in de natuur verschijnt,
voorstellen ; denkt men zich die van het voorwerp afgezonderd, dan beschouwt men ze in
a b s t r a c to ; -- concret, n. eng. z. v. a.
beton ; — concrétie (spr. t=ts), f. (lat.
concrétio) eig. het samengroeien, de verwassing,
ineenwassing; oneig. de inlijving; Phys. de stolling, verdikking, verdichting, verharding, het
bevriezen van een vloeistof ; Med. de vorming
van vreemde stoffen in het lichaam b. v. de

bescheid ; conclusum imperii, rijksbesluit ; conclusum in Sendtu, besloten in den raad, bij de
overheid, enz. ; — Conclusie, f. (spr. s=z)
(lat conclusio) het slot, einde, b. V. eener rede;
het besluit, de gevolgtrekking ; — conclusief, adj. nw.lat. besluitend, gevolgtrekkend.
Concóctie (spr. t=s) f. lat. (concoctïo,
van concoquere) de vertering der spijzen, spijsvertering.
concomiteeren, lat. (concorniti ri ; vgl.
e o m i t e e r e n) begeleiden, medewerken, de hand
bieden; concomiteerende symptomta,
Med. onwezenlijke bij-verschijnselen in ziekten;
— concomitant, adj. begeleidend, mede
; — eoncomitántie, (spr. tie=-werknd
tsie) mid.lat. de ongescheidenheid des lichaams
en bloeds in het avondmaal, volgens de r. kath.
stelling, ten gevolge waarvan het gebruik van
wijn bij het brood als niet noodzakelijk geldt;

— concomitance,

f. fr. (spr. koizkomitáns')

de begeleiding, vergezelling, medewerking, gemeenschap, samengang.
Coneommissári(u)s, m. nw.lat. een
medelasthebber, medegevolmachtigde.
Concordia, f. lat. (van cóncors, eendrachtig, van con- en cor, hart, gezindheid) de een
eenheid, eensgezindheid, eenstemmigheid,-dracht,
overeenstemming ; ook de godin der eendracht
in 't oude Rome; de naam eener asteroïde in
1860 door Luther ontdekt ; concordia res parvae
crescunt (discordia maximae dilabuntur), door
eendracht groeien kleine of geringe zaken aan,
eendracht maakt macht (door tweedracht ver
grootste) ; — concordiën, f. pl. bij-valthe
bloemisten: anjelieren met twee nauw aan elkander grenzende kleuren, waarvan de eene de
grondkleur en de andere de afzetkleur uitmaakt;

— eoncordiën –boek,

(formulae concord)ae), liet vereenigingsboek, een van de zooge-

naamde symbolische boeken der Protestanten,
in 1850 op last van keurvorst A u g u s t van
Saksen uitgegeven, om de in de protestantsche
kerk gerezen geschillen bij te leggen ; — concordeeren, (lat. concordure) overeenstemmen,
samenstemmen, samentreffen ; — concórdat, het
stemt overeen; concordat cum originali, het
stemt met het oorspronkelijke stuk overeen (van
afschriften ; — concordábel, adj. (concordabilis, e) overeen te brengen ; — concordánt, (lat. concórdans), overeenstemmend ; als
subst. Muz. de middelstem tusschen den hoogen
en lagen t e n o r ; — concordánten, m. pl.
de samenstemmende c l a v e s van een orgel, die
een accoord uitmaken ; — coneordántie,
(spr. t=ts) (mid.lat. concordantia) de overeen
gewijde schrijvers; een bij -steming,z.dr
een boek, waarin , al de woorden-belrgist,
en spreuken des bijbels alphabetisch voorkomen,
met aanwijzing van de plaats, waar zij staan
(de nederl. Concordantie van Abraham T r o mm i u s verscheen in 1685 te Amsterdam) ; --
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blaassteen enz. ; Gram. de samenvatting van het
bijvoeglijk met het zelfstandig naamwoord door
een bij het eerste gevoegden uitgang (c o n e r et i e-t e e k e n) ; eoncretiánen, m. pl. nw.
lat., psychologen, die aannemen, dat de ziel met
het lichaam tot den is samengewassen
concubeeren of coneumbeeren, lat.
concubare of concumbëre) bijslapen, beslapen,
bijeenwonen ; — concubine, f. (concubïna)
de bijslaap, bijzit, boel, het bijwijf, (oudtijds)
keefswjjf; — eoneubinari(u)s, m. nw.lat.
een bijslaper, boel, (oudtijds) keefsman ; — cOneubinaát, n. (concubinátus) eene echtelooze,
wettelooze verbintenis, samenhuizing, het bijzitschap, de natuurlijke echt, hoererij ; — eoncubitus, m. de bijslaap ; concub tus anticipi tus, lat. Jur. een te vroegtijdig gehouden bij
verloofden.
-slapvn
Concupiscéntie (spr. t=ts), f, lat. (concup-iscentia) de begeerlijkheid, zondige begeerte,
vleeschelijke lust ; — coneupiscibiliteit,
f. nw. lat. de begeerlijkheid, begeerte.
Coneurátor, m. lat. (vgl. e u r a t o r) een
medevoogd, medeverzorger.
eoneurreeren, lat. (concurrëre) eig. sa
samentreffen of -komen; medewer--menlop,
ken, mede-bijdragen (b. v. bij een geldinzameling voor een bepaald doel) ; aan iets deel hebben, een gelijk doel bejagen, mededingen, wedijveren, b.v. naar eenen prijs; — concurrent,
m. een mededinger; — concurrentie, f.
(mid. lat. concurrentia, fr. concurrence) de mededinging, wedijver, wedstrijd; Jur. het samen
verschillende beschuldigingen of mis -trefnva
beneden concursus delictorum; ook-daen,z.
het tegendeel van p r a e f e r e n t i e: in geval
van bankroet worden van de schuldvorderaars,
die men in prwferente en concurrente
onderscheidt, de eerste, zoo mogelijk, eerst
ten volle betaald, en de laatste krijgen percentsgewijs slechts een deel hunner vordering;
— concours, n. fr. (lat. concdrsus) het sa
wedijveren, streven van twee-menlop;ht
of meer personen naar een ambt, met onder
naar hunne geschiktheid ; een wedstrijd-zoek
tusschen kunstoefenaars ; inz. z. v. a. lat. concursus creditórum, de toetreding of vereeniging
van verschillende schuldeischers om het vermogen eens schuldenaars, dat te hunner volkomen
bevrediging niet toereikend is, naar verhouding
hunner vorderingen gerechtelijk te deelen ; —
concours—edict, n. de openbare oproeping
der schuldeischers van eenen schuldenaar; -coneours—recht, n. de overeenkomst van
verschillende staten of steden omtrent de gelijkstelling van de schuldeischers op het wederzijdsch grondgebied; — concursus actiónum, lat.
het samenloopen van onderscheiden aanklachten
of rechtsvorderingen in een persoon; concursus
delictórum of crimïnum, samenloop van verschil
overtredingen of misdaden, door eenen-lend
persoon begaan ; — eoneursifex, m. nw.
lat. Jur. iemand, ' die tot het betalen zijner ver
buiten staat is en over-schilendu r
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wiens vermogen een concours is geopend.
Concessie, f. lat. (concussfo, van concutére, schudden, enz.) het samenstooten, de botsing ; oneig. de afpersing, geldafpersing, knevelarij ; crimen concussions, de misdaad van geldafpersing of knevelarij door ambtenaars, wanneer
zij meer geld vorderen, dan de wet hun ver
— concüssor, m. een knevelaar, afzetter,-orlft;
geldafperser.
Condage, z. k a u r i s.
Conde, m. sp. graaf (z. comes) ; condësa, f. gravin.
Condebitor, m. pi. eondebitóren, m.
nw.lat. (vgl. d e b i t o r) Jur. medeschuldenaar.
condecoreeren, nw. lat. (vgl. d e c or e e r e n) opsieren, tooien, schoon voordoen.
con delicatezza, ital. fijngevoelig.
condemneeren, lat. (condemnáre, van
damnáre, verdoemen) veroordeelen, verdoemen T
— condemna b d1, adj. (lat. condemnabi lis,.
e) veroordeelenswaard, verdoemelijk; — condemnabiliteit, f. nw. lat. de veroordeel
— condemnaat,-barheid,vomljk
m. (lat. condemnátuc) de veroordeelde ; — eondemnatie (spr. t=ts) f. (lat. condemnatio)
de veroordeeling, afkeuring, verdoeming, het vonnis ; — eondemnator, m. lat. de veroordeelaar ; — eondemnatorisch, adj. nw.lat.
(condemnatorius, a, um) afkeurend, veroordeelend, b. v. een condemnatórisch vonnis
(nw.lat. sententia condemnatorïa) f, eene ver
beklaagde datgene oplegt,-ordeling,
wat de klager verlangd heeft.
condenseeren, lat. (condensre, vgl. d e ns e e r e n) verdichten, dichter maken, verdikken,
samendringen in eene kleinere ruimte ; — condensábel, adj. nw.lat. verdichtbaar, samenpersbaar ; — condensabiliteit, f. de ver
— condénsans, n., pl. con--dichtbare;
densantia, lat. verdichtende, verdikkende
middelen ; — eondensátie (spr. t=ts ; lat.
condensat-zo) of condenseering, f. de ver
verdichting, b. v. van dampen tot druip--dikng,
bare vloeistoffen door drukking of afkoeling ; -eondensátie—machine, eene soort van
stoomwerktuig met verdichting van den stoom;
— condensatief, adj. nw.lat. verdichtend;
— condenshor, m. nw.lat. de verdichter,
verdikker, vereeniger, verzamelaar, een electri-.
citeits- en warmteverzamelaar, een werktuig in
de natuurkunde tot vereeniging der verstrooide
electrieke stof (ook m i k r o ë l e k t r o m e t e r,,
mikroëlektroskoop genoemd), tot ineen
warmte; bij-dringevulofdr
stoomwerktuigen het met water gevulde vat,
waarin de dampen verdicht worden; zoo ook
bij smeltovens een toestel om vervluchtigde stof
te verdichten, verdichtingskamer; — Con—-fen
densiteit, f. nw.lat. de dichtheid.
Condesa, f. sp. z. onder c o n d e.
condeseendeeren, nw. lat. zich laten
welgevallen, zich geneigd betoonen, toegeven,
inschikkelijkheid hebben, toegevendheid gebruiken; mede-afstammen; — condescendént,
;
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adj. inschikkelijk, toegevend; — condeseen- eenige voorwaarde ; conditio sine qua non (woordéntie (spr. t=ts), f. de inwilliging, inschik
delijk : voorwaarden zonder welke niet) eene ontoegeeflijkheid, het door de vingers-kelijhd,
vermijdelijke voorwaarde ; — conditionalis,
*zien, zeemanschap gebruiken ; ook de medeaf- m. lat. (fr. conditionnel) Gram. voorwaardelijke
tamming.
wijs of vorm eens werkwoords; — conditicon devozione, ital. aandachtig, ernstig.
oneel, adj. lat. voorwaardelijk, b. v. eene
condiceeren, lat. (condicére, van dicére, voorwaardelijke belofte; — conditionaliter, adv.
-zeggen) afspreken, aankondigen, beloven ; ge
nw.lat. ook a condition, fr. (spr. kohdisjórr) onaanklagen of terugvorderen; — con--rechtlijk
der beding of voorwaarde ; -- conditioneedíctie (spr. t=ts),. (lat. condictïo) de afspraak; ren, nw. lat. bedingen, voorwaarden maken;
aankondiging ; belofte; Jur. de terugvordering dienen, in dienst staan, zich in dienst begeven ;
van eene ons toekomende zaak of van een recht;
de behoorlijke gesteldheid of deugdelijkheid geelke persoonlijke rechtsvordering, inzonderheid ven, b. v. aan wijnen, boeken, lakens, enz. ; —
die, welke uit eene eenzijdige bron voortvloeit
geconditioneerd, gesteld. b. v. dit boek is
en overdracht van eigendom ten doel heeft;
nog wél geconditioneerd, is nog in goecondi.ctio causa data, causa non secuta, terug- den staat, is behoorlijk bewaard gebleven ; iron.
vordering van iets, dat aan iemand wegens eene die man is goed geconditioneerd, die man
later weggevallen oorzaak was overgedragen;
is mooi bezorgd, duchtig beneveld, zat.
C. certi, terugvordering van een bepaald voor
Conditor, m. lat. (van condere, stichten,
opbouwen) de stichter, grondvester.
; C. ex chirogrupho, eisch, die op een hand--werp
schrift berust ; C. ex mutuo, terugvordering van
Conditor, conditura corpórum, z. onder
't geleende ; C. ex. stipuli to, eisch wegens na- condiment.
leving van gedane belofte ; C. furtiva, terugvorCondivísie, f. (spr. s=z), nw.lat. (vgl.
d i v i d e e r e n, enz.) de bij-indeeling, onderverdering van den gestolen eigendom; C. indebiti,
terugvordering van eene uit vergissing gedane,
deeling.
niet verschuldigde betaling; c. liberatiónis, eisch
con dolcezza, z. dolce.
of verzoek om vrijstelling van eene verplichting;
condoleeren, lat. (condolére, v. dolère,
rc. ob turpem causam, terugvordering van dat
smart gevoelen) beklagen, betreuren, rouwbeklag doen, deelneming in een verlies betuigen;
wat een ander op onwettigen grond ont--gen,
vangen heeft ; C. sine causa, terugvordering eener — condoleántie, f., of condoléntie (spr.
zaak, die zonder rechtsgrond in iemands bezit t=ts), nw.lat. (it. condolenza, condoglienza, fr.
is gekomen.
condoléance) het rouwbeklag, de betuiging van
Condigniteit, f. nw.lat. (van 't lat. con- smartelijk medegevoel.
dignus, geheel waardig) de gelijkwaardigheid.
con dolóre, z. ond. dolente.
con diligenza, z. ond. d i l i g e n ce.
Condom, m. een zeer dun overtreksel,
Condimént, n. lat. (condiméntum, van foedraal of scheede om zich voor de venerische
condire, kruiden, inmaken) de kruiderij, specerij, besmetting te vrijwaren (ook wel c a p o t e a nhet smaakgevend of smaakverhoogend toevoeg- glaise of redingote genoemd).
fames est optimum
sel bij spijs of drank;
Condominus, m. nw. lat. (van 't lat.
condiméntum, lat. honger is de beste saus ; — dominos, z. ald.) de mede-eigenaar, medeheer,
conditor, m. een suikerbakker, een inlegger medebezitter; — condominium, n. de medevan vruchten, enz. ; — eonditum, n. Pharm. eigendom, de medeheerschappij ; — condoiets dat in suiker ingemaakt is; — conditura minaat, n. in 't staatsrecht : de gezamenlijke
corpsrum, het balsemen van lijken.
heerschappij in gebiedsdeelen van duitsche vorCondirectie, f. nw.lat. (vgl. directie, sten ; — eondominiaal, adj. wat op de
ond. di r i g e e r e n) het medebestuur, medeop- gezamenlijke heerschappij betrekking heeft.
zicht; — eondirector, m. (vgl. director)
condoneeren, lat (condonáre) schenken,
een medeopzichter, medebestuurder; — COn- kwijtschelden, te goede houden, vergeven; —
directorium, n. het gezamenlijk medebe- condonátie (spr. t=ts), f. Jur. de afstand,
kwijtschelding.
-stuur, medeopzicht.
Condiseípel, m. lat. (condiscipulus; vgl.
Condor, m. (spr. condor, van 't peruvid i s e i p e 1) een medescholier, schoolgenoot, me- aansch c u n t u r) een vogel, dien men voornadeleerling.
melijk in het Andesgebergte vindt en die veel
con discrezione, z ond. d i s c r e e t.
overeenkomst heeft met den zwitserschen lamConditie (spr. t=ts), f, lat. (conditio V. mergier; 't is de grootste vogel, dien men kent,
condére, samendoen, samenvoegen, fr. condition) daar hij 3 2 tot 4 meters vlucht heeft, de grijpiie voorwaarde, het beding ; de toestand, ge- gier, grijpvogel (Vultur gryphus, L.)
steldheid, eigenschap, aard ; de voorslag, de beCondorin of Candorin, ook Candiening, plaats, post, dienst, stand, staat, b. v.
darin, n. eene Chineesche rekenmunt ; ook
in conditie treden, eene dienstbetrekking een Chineesch gewicht ; verg. 1 i a n g en t a n.
aanvaarden met wederzijdsche verplichtingen en
Condormánten, condormiénten,
voorwaarden ; pl. conditiónes, voorwaarden, pun- m. p1. nw.lat. bijslapers, eene secte der 13de
ten van overeenkomst ; — sub conditióne, onder eeuw, zoo geheeten, omdat zij allen, mannen
voorwaarde ; -- absque ulla condition, zonder en vrouwen, jong en oud, bij elkander sliepen;
-

—

;
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— eondormítie (spr. t=ts), f. nw.lat. de
-echtelijke bijsiaap.
Condótta, f it. (= sp. conducta, z. c o nd u c e ere n) de leiding, het geleide ; Kmt. de
verzending der goederen ; vgl. expeditie en
transport; ook vracht, voerloon; — per condotta, onder 't geleide of vervoer van dezen of
genen voerman ; -- condottiére, m., pl.
condottiéri, bendehoofdman, aanvoerder van
geworven soldijtroepen in de vroegere ital. staten, die op het einde der middeleeuwen, bij
de eindelooze oorlogen van dien tijd, die partij
dienden, welke hen konde en wilde betalen.
conduceeren, lat. (conducëre) leiden,
-voeren, begeleiden ; huren, pachten ; — ConQdueíbel, adj. bevorderlijk, nuttig, dienstig;
-- conducibiliteit, f. nw. lat. de bevor-derlijk.heid, dienstigheid; — conduct, n. nw.
lat. (conddcctus) de begeleiding, het geleide, inz.
Lij 1jkstaatsiën; — conducta, f. sp. (spr.
u =oe) eene onder krijgsmansgeleide bewerkte
verzending van edele metalen uit de spaansche
koloniën naar bet moederland ; — conducteur, m. fr. een geleider, leidsman, opziener,
enz. ; de persoon, die op diligences, spoorwagens, stoombooten voor den geregelden dienst
en het gemak en de veiligheid van personen
en goederen zorgt; — conductio (spr. t=s),
f. lat. (conductio) de huur, pacht ; — conduetor, m. Jur. een pachter, huurder ; Phys.
.een geleider der electriciteit aan electriseermachines, een holle gepolijste metalen cylin•der, die op een kleinen afstand van de machine
:staat en door een glazen voetstuk geïsoleerd
its ; ook een bliksemafleider aan gebouwen ; ook
-een chirurgisch werktuig om een ander in te
brengen, eene holle sonde enz. ; -- eonduetibel, adj. nw. lat. leidbaar ; — conductibiliteit, f. geleidbaarheid, geschiktheid- om
geleid te worden, b. v. van de warmtestof, de
-electrieke vloeistof.
conduiseeren (spr. kondwi—) van 't fr.
condulre, en dit van 't lat. conducére) zich gedragen, handelen ; — conduite, f. fr. het
gedrag, de leef- en handelwijs ; het opzicht, de
leiding, het bestuur; — conduite–lijst, f
de lijst, waarop aanteekening van 't gedrag
wordt gehouden.
con duolo, z. ond. dolente.
condupliceeren, lat. verdubbelen ; —
aonduplieábel, adj. verdubbelbaar; —
, conduplicátie (spr. t=ts), f. Rhet. de ver
bestaande in de herhaling van een-dubeling,
woord aan 't begin of einde van eenen zin.
Conduri, pl. erwtjes, als goud- en zilver..gewicht dienende bij de Maleiers en Javanen;
vijf doen een grein.
Condylus, condylom, enz., z. k o niiylus.
Conepatl, n. mexicaanscb (ook enkel
He p a t 1) het stinkdier, dat tot de wezelsoorten
behoort (z. v i v e r r e).
con e senza violíno, it. Muz. met en zonder
„
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con espressione, z. espressivo.
-

conf buIeren, , lat. (con f buiarri) met

elkander praten, zich vertrouwelijk onderhou
sprookjes vertellen, keuvelen; — confa--den,
bulátie (spr. t=ts), het vertrouwelijk gesprek,
gekeuvel, praatje; — eonfabulátor, m. de
prater, snapper, keuvelaar, praatvaar.
confamuleeren, nw.lat. (van famuldri,
dienen) samen dienen, in denzelfden dienst zijn.
Confarreátio, f. lat. een oud-romeinsche
plechtige vorm om een huwelijk te sluiten in
tegenwoordigheid van priesters en 10 getuigen,
waarbij een koek (farreum) gegeten werd.
Conféet, n. (it. conPetto ; mid. lat. con fectum,
oorspr. het partie. van 't lat. confcére, bereiden, voleinden ; con fectio, toebereiding, in mid.
lat. toebéreide artsenijen en dgl.) suikergebak,
suikergoed; — conféctie, f. lat. (confec(%)
Jur. de voleinding, voltooiing, voltrekking; in
den modehandel : vervaardiging van geheele costumes, zooals die in de magazijnen van gemaakte
kleederen verkrijgbaar zin ; ook : de handel daarin;
In apotheken : toebereiding van geneesmiddelen;
confectio inventarzi, het opmaken van de boe
inventaris eener nalatenschap.
-delijst,n
confedereeren, confederatie, z.
eon lie dereeren.
confereeren, lat. (con férre, fr. conférer)
tegen elkander houden, vergelijken ; gemeen
overleggen, beraadslagen, onderhan -schapelijk
opdragen, overdragen, verleenen, b. v.-deln;
een ambt ; confer, lat. vergelijk ! conferatur, het
worde vergeleken, men vergel(jke ! bij verkorting
gemeenlijk cf. geschreven ; — eonferénda,
pl. lat. Jur. het van den erflater vooruit ontvangene, dat de erfgenamen weder aan de nalatenschap moeten toevoegen : — Conférenee,
f. (spr. -rains') fr. voordracht, lezing, z. verder
conferentie; — conferéntie (spr. t=ts),
f. (mid.lat. conferentia, fr. conférence) de samenkomst en beraadslaging over zaken; de bijeenkomst van ministers of gezanten om strijdige
staatsbelangen te vereffenen, b. v. de Londen
conferentie in 1830 over de afscheiding-sche
van België van ons Rijk_
Confermentatie (spr. tie=tsie), f. nw.lat.
(vgl. (f e r m e n t e e r e n) de medegisting.
con fermezza, z. ond. ferm.
Conferruminátie (spr. t =ts), f. nw.lat.
(vgl. f e r r u mi n a t i e) het samensoldeeren.
Conférve, f. (v. con fervére, samenkoken,
aaneenheelen, zoo geheeten wegens hare samen
geneeskracht) eene soort van planten,-treknd
behoorende tot de familie der wieren, welke
in zoet water groeien, watermos.
Conféssie, f. lat. (confessie, van confiteri,
bekennen, belijden) de bekentenis, belijdenis; de
geloofsbelijdenis (confessio fidëi) ; de geloofspartij,
die iemand is toegedaan; ook de biecht; in
oude kerken de grafstede van den heilige der
kerk; — confessie-verwanten, geloofsgenooten; confessio 4ugustctna z. August„ina
confessio ; confessio judiciális, Jur. eene beken-

tenis voor het gerecht; C. extrajudiciulis, eene
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buiten-gerechtelijke bekentenis ; C. legiiima, eene
in rechten geldige bekentenis ; C. pure, eene
ronde, onvoorwaardelijke bekentenis; C. qualijicáta, eene voorwaardelijke bekentenis; C. spon tanëa, Bene vrijwillige bekentenis ; C. vi extorta,
eene door geweld afgeperste bekentenis; —
confessionalisme, n. de leer der theologen, die den godsdienst van ,eene bepaalde gelootsbelijdenis afhankelijk ,maakt ; — confessionaris, m. nw.lat. de biechtvader, biechtafnemer, — confessioneel, adj. de geloofsbelijdenis betreffende, daarop gegrond; ook als
subst. theoloog die den godsdienst van eene
bepaalde geloofsbelijdenis afhankelijk maakt, vgl.
confessionalisme; — confessionist,
m. een kerkgenoot; vroeger een aanhanger der
Augsburgsche confessie, Protestant ; in confesso,
erkend, toegegeven ; — conféssor, m. lat.
een belijder van 't christendom; een biechteling,
biechtende ; con féssus, m. lat. een misdadiger,
die bekend heef ; confesses et convictus, die
niet alleen bekend heeft, maar ook overtuigd
is geworden ; iemand pro confesso et convicto
houden, hem als beleden hebbende en overtuigd
zijnde aanzien.
con festività, z. and. te s t i e f.
Confétti, pl. (van con fétto) it., z. v. a.
C o n fe c t, d r a g e e s, z. aid. ; ook kleine gipsbolletjes (juister confettacci, d. i. slecht of valsch
confect genaamd), waarmede de maskers bij
het carneval in Italië elkander plegen te werpen.
Con$ance, z. ond. confideeren.
con$eeeren, lat. (con ficére) voleindigen,
tot stand brengen.
Confidejussor, m. lat. (vgl. f i d e j u ss o r, ond. fides) Jur. een medeborg.
confideeren, lat. (con f dëre) en con$éeren, fr. (con fier) vertrouwen, aanvertrouwen, toevertrouwen, zich op iets of iemand verlaten ; — con$ance, f. fr. (spr. kon' fiáns' )
het vertrouwen, de toeverlaat; — Con$dént
(spr. kon fiddn) of congé, een vertrouwde,
vertrouweling, boezemvriend; — con dente,
L (spr. koIr/iddnt') vertrouwelinge; — Con$dentiarius, (spr. ti=tsí), m. nw.lat. degene
die (op ongeoorloofde wijze) de inkomsten trekt
van een kerkambt, prove of prebende, welke
.bij aan een ander verschaft heeft; — Confidentieel (spr. ti =tsi), adj. vertrouwelijk, met
vertrouwen, gul, rond ; — confidentie (spr.
t =ts), f. lat. (confi dentie) of confidence, f.
fr. (spr. kor fddi s') de vertrouwelijkheid, bet
vertrouwen; de vrijmoedigheid, driestheid, de
vertrouwelijke mededeeling, aanvertrouwing van
een geheim; vandaar confidenties maken,
in vertrouwer, iets mededeelen ; — en confidence,
(spr. an—) in vertrouwen.
con fiducia, z. ond. fides.
eon$ëeren, z. confideeren.
con faerezza, z. ond. fier.
configeeren, lat. (conigëre) samenhechten of -binden, aanspijkeren, aanplakken,
configureeren, lat. (configuráre, vgl.
figuur., enz.) eerie gedaante geven, vormen;
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— configuretie (spr. t =ts), f de vorming,
bet ontstaan van gelijkvormige gedaanten, zoo
als bij de kristalliseering der zouten en het bevriezen des waters; Astron. de wederzijdsche
stand of het aspect, de conjunctie der
planeten ; werktuiglijke afbeelding der gedaan
wachters .van Jupiter en Saturnus.-ten,di
bij hunne verduisteringen aannemen.
Confines, pl. lat. (van finis, grens) grensof veldburen, aangrenzers; — confinium,
n. de grens, grenssteen; — eon$niën, pl.
grenzen, grenslanden ; — confineeren, nw.
lat. aangrenzen, insluiten, grenswacht houden;
gevangen zetten, arrest geven, opsluiten binnen
bepaalde grenzen; naar de grens verwijzen, ver
; — con$nätie (spr. t=ts), f., con--bane
finement, n. nw.lat. Jur. het huis- of stads
huiselijke opsluiting; de verbanning-arest,d
aan eene bepaalde plaats; — con$niteit,.
f. de grensnabuurschap.
con$ngoeren, lat. (confingëre ; vgl. ft ng e e r e n) verdichten, verzinnen.
confirmeeren, lat. (con f re vgl. fe r m,
enz.) bevestigen, bekrachtigen, vast en zeker
maken; door onderteekening verzekeren; bevestigen in den godsdienst, inzegenen ; het sacrament
des vormsels toedienen ; — eonfirmándus,.
con$rmánda, bi de R. Kath. hij of zij,
die belijdenis des geloofs aflegt, die tot de eerste
avondmaaisviering, communie, wordt toegelaten,
een vormkind; — Confirmatie (spr. t=ts),
f. Jat. (confrmatto) de bevestiging, bekrachtiging des doops, inzegening, inwijding of opneming
onder de leden der kerk; confirinatto judicidlis,
Jur. gerechtelijke bevestiging; cum confirmations
juudicii li, Jur. met gerechtelijke bevestiging; -confirmatief, adj. bevestigend, bekrachtigend ; — con$rmátor, m. de bevestiger ;
— confirmatórisch; adj. bevestigend ; —
con$rm iteit, f. lat. (con firmitas), halsstar-righed.
confisceeren, lat. (confscare, van fiscus,
z. aid.) of conf isqueeren, fr. (confisquer)
gerechtelijk intrekken, aan de schatkist ten deel
doen vallen ; vervallen verklaren, in beslag nemen, aanhalen, wegnemen, b. v smokkelwaren ;.
geconfiskeerd, ingetrokken, verbeurd ver
Confiseaat, n. het ingetrokkene,-kiard;—
weggenomene, verbeurdverklaarde ; — Con$scábel, adj. nw.lat. verbeurdverklaarbaar, intrekbaar ; wat aangeslagen of aangetast kan
worden ; — confisCl tie (spr. t =ts), f, lat.
(confiscaíïo) de intrekking van een goed ten voorschatkist, de vervallen-, verbeurdver- -delr
klaring, de aanhaling van smokkelwaren.
Confiseur, z. ond. confituren.
con$teeren, lat. (confitëri; van fatEri,.
belijden) bekennen, biechten ; vgl. c o n te s s i e;
— confitëor, ik beken, belijd (Deo omnipotente
etc., den almachtigen God, enz.) die door den
geestelijke knielend uitgesproken zondenbelijdenis bij den aanvang der Kath. mis; het Con-$téor, de zondenbelijdenis der gemeente bij
de Kath. mis; de openbare priesterbiecht in
;

-
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de Katb. kerk; — eonfitent, m. (lat. coneen biechteling, biechtkind; — COnfessus, z. ond. confessie.
Confituren, i pl. (mid lat. con fectura,
van 't lat conficére, toebereiden, fr. con/ire,
inmaken) Ingemaakte dingen, b. V. vruchten,
suikergoed, suikerwerk
con$Sétir, (spr.
kohfz—) of confiturier (spr. konfltu-rjé),
fr., con$téro, sp, m. een banketbakker, iemand
die ingelegde voorwerpen bereid, verkoopt; —
confiserie, f. suikerbakkeriq.
conflagiteeren, nw.lat. (van flagitáre,
vorderen) ernstig verlangen.
conflagreeren, lat. (conflagráre) verbranden, tot arch vergaan ; — con$agrãtie (spr.
t=ts), f. lat. (conflagra (ie) algemeene brand,
groote brand, inz. volgens het bijgeloof der middeleeuwen : de ondergang der wereld in het
vuur van het jongste gericht.
Conflátie (spr. t=ts), f. lat. (con f atió,
v. con/are, samenblazen, opblazen, aanblazen;
smelten) het aanstoken, oppoken ; de smelting
der metalen.
eoniieeteeren, lat. (con f ectére) samenbuigen.
con$igeeren, lat. (configire) tegen elkander stooten, botsen, met elkander in strijd
zijn; — conflict, n. (confictus, m.) de botsing, strijd, stoot, aanval, tweespalt, tegenspraak,
werking en tegenwerking, inz. op het gebied
van menschelijke bedoelingen en handelingen;
b. v. tragisch conflict : een strijd van wetten
of plichten, waarin een menschenleven te gronde
gaat; conflict van jurisdictie, Jur. het
verschil van meening omtrent de bevoegdheid
van uitspraak te doen.
eon$ueeren, lat. (con/luëre, van f uëre,
vloeien) ineenvloeien, samenstroomen ; — eon$uént (lat. conf wens) samenvloeiend (conlluens. of pl. confluentes heet de plaats, waar twee
rivieren ineenvloeien ; vandaar het duitsche Coblenz aan de samenvloeiing van Rijn en Moezel);
— confiuéntie, f., confuvium, n., of
con$uxus, m. de samenvloeiing; — con/luaus homanum, de samenloop, toeloop, oploop
van inenschen ; — eonfluxiibel, adj. nw.lat.
vereenigbaar.
confoeaal, adj. uw.lat. (van focus, z. aid.)
een gemeenschappelijk brandpunt hebbende) c o nfocale lijnen).
confeedereeren (zich), lat. (con fcederi re; van fwdus, genit. f zdëris, verbond) zich
verbinden ; — geeonfoedereerden, ver
— eonfeederátie-bonde,gt;
(spr. t=ts), f. een verbond, bondgenootschap,
inz. tusschen onafhankelijke staten ; de h e 1 v etische confmderatie, liet zwitsersch ver
eedgenootschap; n o o r d a in e r i k a a n s c h e-bond,
c o n f m d e r a t i e, het bond der zuidelijke tegen
de noordelijke staten ; — eonfeederatka,
f. poolsche muts met bonten rand.
conform, adj. lat. (corn fórrnis, e, van forma,
gedaante, v o r m) gelijkvormig, overeenkomend,
uvereenstemmend, eenstemmig, in orde; — COn-

f ïtens),

; —
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fórmers, eng. of eonformísten, m. pl.
in Engeland de , aannemers der uniformiteits-acto
van 1562, de overeenstemmenden, aanhangers
der heerschende bisschoppelijke leer of anglicaansche kerk; vgl. dissénters; — COnformiteit, f. nw. lat. de gelijkvormigheid,
overeenstemming, gelijkheid, eenstemmigheid; —
conformeeren, lat. (con(ormiire) geljkvormig maken, naar iets inrichten; overeenkomen
overeenstemmen, schikken, voegen; — Con
formatie (spr. t=ts), b (lat. con formatlo)
de behoorlijke inrichting, gelijkvormigmaking, de
schikking of inrichting der deelen van een li
overeenkomst, schikking, toestemming.-cbam,
Confort, z. and conforteeren.
conforteeren, later lat. (con fortare ; fr.
conforter) sterken, troosten ; — confort, n.
fr. (spr. kon fór) de versterking, hulp, bijstand,
troost ; — Confortantia, pl. nw.lat. Med.
versterkende middelen ; — eonfortátie (spr.
tie=tsie), f. de versterking; Jur. de vereeniging van leengoederen met een mansleen ; —
confortatief, n. (confortativum) eene •. ver
artsenij, een versterkingsmiddel.
-sterknd
Confortemain, n. fr. (spr. —mén) in
het leenrecht : de volmacht om onderleenen in
te trekken.
con forza, ital. krachtig.
confrageus, adj. lat. hobbelig, moeilijk,
verward, netelig.
Confrater, m. nw.lat. (vgl. frater) fr.
confrère) een medebroeder, ambtsbroeder, ambt
— eonfraterniseeren-genot,rdszl;
(spr. s=z), verbroederen ; — eonfraterniteit, f. de verbroedering, het medebroederschap,
inz. het ambtsbroederschap, ambtgenootschap;
— confraternitas, f. Jur de erven-vereeniging,
de verbroedering der erfgenamen; — eonfra–
ternita of confrérie, f. fr. vrome broederschap, gezelschap van leeken, die tot godsdienstoefeningen bijeenkomen.
con fretta, z. fretta.
confronteeren, midlat.- (con frontare, van
't lat. frons, voorhoofd) de uitspraak van twee
personen voor het gerecht vergelijken, hen in
elkanders gezicht verhooren, tegen over elkander stellen, wederzijds verhooren, vergelijken;
— confrontatie (spr. tie=tsie) f. de tegen
elkander- of tegenoverstelling, inz. confrontatie
testium, Jur. de getuigenvergeljking, bet tegen
getuigen, om de waarheid des-overstlnd
te gemakkelijker en zekerder te vernemen.
Confucius, eig. Kong-fu-tse, een in
China nog algemeen en hoog vereerd zedeleeraar,
wetgever en hervormer, ter wiens eer tempels
gebouwd zijn ; hij leefde omstreeks 500 jaren
voor Chr.
confugi®eren, nw.lat. (van fuga, vlucht)
vlieden, vluchten, de toevlucht, de wijk nemen;
— confdga, m. de vluchteling de ontvluchte;
-- eonfugium, n. het toevluchtsoord, de
wijkplaats, wijk.
confundeeren, lat. (confundére, eig. sa
fundére, gieten) vermengen,-mengit,va
–

;
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verwisselen, verwarren; verward, verlegen of
schaamrood maken, verbluffen; — COnfuUS,
adj. (lat. con fusus, a, um), verward, ondereen gemengd, onordelijk, duister; verlegen,beschaamd,
bedeesd, verbluft ; con fisum chaos, een warboêl,
Gene verwarde, niet te ontwarren zaak ; — COn–
fusie (spr. s=z), f. (confusio) de verwarring,
'vermenging, wanorde ; de verlegenheid, beschaamdheid, bedeesdheid; verstrooiing; Jur.,
liet samenvloeiien van rechten en plichten, van
verordeningen en diensten, actieve en passieve
rechten in een persoon, het geen de uitdelging,
opheffing dier rechten en plichten ten gevolge
heeft ; annus con fusiónis, jaar der verwarring,
d. i. het jaar 45 v. Chr., dat Caesar, om den
kalender in orde te brengen, met 90 dagen ver
— eonfusionarius, m. nw.lat. een-lengd;
onordelijke, een wanordestichter; een verstrooide
van gedachten.
con fuoco, z. f u o c o s o.
eonfuteeren, lat. (con futáre) wederleggen ; — eonfutábel, adj. nw.lat. wederlegbaar; — eonfutátie (spr. tie=tsie) f. (confutatio) de wederlegging, overtuiging, het bewijs van de valschheid eener stelling; — COnfutátor, m. later lat. de wederlegger, tegenpartij.
eonfaus, z. ond. eonfundeeren.
Confusie, enz., z. ond. c o n f u n d e e r e n.
con garbo, z. garbo.
Congé, n. (eig. m.) fr. (spr. konzjé; oud.fr.
conget, ital. congedo, prov. comjat, van lat. comrneiitus, het verlof) het ontslag b. v. uit een dienst;
het afscheid; van daar op visitekaartjes p. p. c.
dat is : pour prendre congé (spr. poer prándr'—)
om afscheid te nemen ; — congediëeren,
(spr. konzj'—; fr. congédier) afscheid geven,
ontslaan, wegzenden, bedanken.
congeleeren, lat. (congeláre, versterking
van gelere) bevriezen, , stollen, stremmen, dik
worden ; — congelátie (spr. t=ts), f. (lat.
congelatlo) het bevriezen, stremmen, stollen, de
verdikking, verstijving door koude ; ook z. v. a.
katalepsis; — congelatie der tanden
(congelatio dentium) het stompworden der tanden.
congenérisch, adj. lat. (eongrner, van
genus, z. aid.) geltjkslaehtig, gelijksoortig.
congeniaal of congeniálisch, adj.
nw. lat. (vgl. g e n i u s, enz.) naar den geest
verwant, gelijksoortig of overeenkomstig in geest,
in vernuft, in genie; congeniale natur e n, gelijkbesnaarde zielen, tweelingsgeesten;
— .congenialiteit, f. de geest-, vernuft-,
genieverwantschap.
congenitaal, nw.lat. (congenitus) aangeboren.
eongereeren, lat. (congerére) samendragen, ophoopen ; — congeries, f. ongeordende
hoop ; opeenhooping van woorden ; — COngéstie, f. (lat. congestio) eene tegennatuurlijke
ophooping, een aandrang b. v. van liet bloed
naar het hoofd: (congestie sangutnis; — conpestro lymphatica of serosa, aandrang van het
bloedwater ; — congestief, adj. nw lat. zulk
een aandrang opwekkend of daaruit voortkomend.
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Congius, m. eene oud-romeinsche maat.
van 6 sextariën, het $ eener amphora
= ongeveer 75 liter (zoodat de amphora ongel
veer 600 liter inhoudt) ; — congiarium, in.
lat. eig. een geschenk van olie of wijn ter hoeveelheid van een c o n g i u s; allerlei giften, inz.
van levensmiddelen, door de romeinsche keizers
aan het volk.
Conglaciátie (spr. t=ts) f. nw.lat. (van
't lat. conglaciáre, van glacies, ijs) tot ijs worden, bevriezen.
con gli strumenti, ital. Muz. met de instrumenten.
conglobeeren, lat. (conglobáre; vgl. g 1 ob u s) aanhoopen, ballen, ronden ; — geconglobeerde klieren, f. pl. samengerolde
klieren, watervaatklieren; — eonglobátie
(spr. t=ts), f. eig. de samenronding of bolvorming; Log. de opeenhooping der bewijzen.
conglomereeren, lat. (conglomerdre vgl.
g l o m u s) tot een bal of kluwen vereenigen,
samenhoopen; geconglomereerde klier e n, korrelige klieren, speekselklieren ; — Conglomeraat, n. het opgehoopte, balvormig
saámgepakte ; Min. eene ophooping van verschillende delfstoffen, zandsteenen, puinsteenen ; —
eonglomerátie (spr. t=ts), f. de samen
verschillende stoffen:-hoping;ver a
conglutineeren, (lat. congtutin«re ; vgl.
g 1 u t e n, enz.) samenlijmen, aaneenkleven, aan
elkander voegen ; taai, kleverig, slijmig maken,
verslijmen, verdikken ; — conglutinaat, n.
iets samengeljmds, verdikts ; inz. een door de
een of andere massa samengelijmd, niet-kristallinisch gesteente ; — eonglutinátie (spr.
tie=tsie) f. het samenlijmen, aaneenkleven de
verdikking, versljming; — conglutiniLllt,
adj. samenlijmend of klevend; — conglutinantia, n. pl., z. v. a. k o l l e t i k a.
Congo–thee, f., z. v. a. c a m p h o e.
con grandezza, z. ond. grand.
;

;

congratuleeren, congratuláant,
eongratulãtie, z. v. a. g r a t u l e e r e n,
enz. ;
con gravità, z. ond. g r a v i s ; — coca
—

grazia, z. ond. g r a t i e.
eongreeeren, nw. lat. (congreáre) over.
eenstemmen.
congregeeren, lat. (congregáre, van grex,
genit. gregis, kudde) verzamelen, vereenigen,
verbroederen ; — Congregaat, verzameld,
dicht, vast ; als subst. n. Phrs. niet-kristallische
steenen, die zonder bindmiddel slechts zwak sa
Congreganist, m. het me--menhag;—
delid eener geestelijke broederschap ; — COn-gregantínen, f. pl. nonnen van de orde
der congregatie van N o t r e-D a m e; — Congrega►tie (spr. t =ts), f. (lat. congreg&t(o) de
verzameling; vereeniging, verbintenis, inz. eene
geestelijke vereeniging, ordesverhinding of -verbroedering ; vereeniging van verscheiden kloosters ter opvolging van dezelfde regelen ; ook
de raadsvergaderingen der kardinalen ; eene commissie uit de kardinalen tot het besturen van
zekere werkzaamheden, inz. de congregatio de
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con gusto, z. ond. g u s t us.
propaganda fide of de pro p a g a n da, de door
Conferee, z. ond . k o n u s.
den paus in 1622 verordende raadsvergadering
Confine, Conine, f., z. k o n I n e.
ter uitbreiding van het r. kath. geloof, de raad
con impeto, z. ond. i m p e t u s.
van geloofsverbreiding, het bekeeringsgenootConiglobium, conisch, conisee-schap ; congregatio sancti o f cï i, de i n q u i s i t i e
(z aid.) ; C. ind cis, Z. ond. i n d e x ; — congre- tor, z. ond. k o n u s.
conium, z. c i c u t a.
gationisten, m. pl. medeleden eener concon ira, ital. toornig.
gregatie, inz. der jezuïetische ; — congregaeonjieeeren, lat. (conjicëre), eig. samen tionalísten, m. pl. in Engeland een kerkelijk genootschap, dat de hoogere bisschoppelijke werpen, bi+jeenwerpen, vereenigen) bij gissing
oordeelen over waarschijnlijkheden, vermoeden,
leiding verwerpt ; eene soort van Independenten,
tusschen de Presbyterianen en Brownisten; — raden, gissen, bij gissing verklaren of verbetecongregazione, f. it. z. congregatie. ren, vermoedelijke lezingen aan de hand doen;
— conj ectanéa, n. pl. (eig, het samengeCongres, n. lat. congréssus, van congredi,
worpene) eene verzameling van gissingen, insamenkomen) samenkomst, vereeniging; Pol.
eene vergadering van gevolmachtigde personen vallen, opmerkingen, enz. ; — conjéctor, m.
om te raadplegen over vereffening van politieke de rader ; uitlegger ; — eonjéetrix, f. de
geschillen, over oorlog enz., staatsvergadering droomuitlegster, waarzegster; — conjectuur,
en beraadslaging van gezanten (het onderscheidt f. (conjectura) een vermoedelijk oordeel, gegrond
zich van eene c o n fe r e n t i e door hoogere be- op bewijzen, die slechts een zekeren graad van
langrijkheid en wordt soms door de vorsten zei - waarschijnlijkheid hebben, vermoeden, gissing;
ver bijgewoond) ; in Noord - Amerika : de wet- de vermoedelijke lezing van de geschriften der
gevende vergadering der afgevaardigden; In ouden ; — conjecturaal, adj. vermoedelijk,
nieuweren tijd ook : (periodieke) samenkomsten op waarschijnlijke gissingen, sluitredenen, enz.
van geleerden en vakgenooten van allerlei aard; berustende; — conjecturale eritiek, de.
— congréssie, f. (lat. congresszo, het sa- kritiek, welke zich met de beoordeeling van de
menkomen, de samenkomst; — congreszuil, vermoedelijke lezing der Ouden bezighoudt, en
de regels aangeeft, naar welke in dringende gef. zuil te Brussel opgericht ter gedachtenis aan
vallen eene verandering mag aangenomen worhet nationaal congres, aldaar in 1830 en 1831

gehouden.
Congréve — druk, m. eene soort van druk,
waarbij men door middel van eenen in elkander paseenden vorm (c o n g r e v e p 1 a a t) onder
kleuren te gelijk kan drukken, veel--scheidn
kleurige druk (zoo geheeten naar den beroemden eng. werktuigkundige William C o n gr eve
[gest. 1828}, die deze manier van drukken uit -

voM), -- congrevische raketten of
vuurpijlen, f. pi. eene door denzelfde uitgevonden soort van brandraketten van groote
draágwijdte, met eene moeilijk te blusschen
brandstof.
congr us, a, um, lat. overeenstemmend, passend ; -- congrui jus, z. jus ; — de congruo,
naar billijkheld ; — Congrua, n. pl. Jur. het
noodige, toereikende onderhoud, wettelijke vastgestelde ambtsinkomsten; — eongruarius,
m. nw.lat. de priester, die een vast, bepaald
inkomen heeft ; — congrueeren, lat. (congru^re) overeenkomen, gelijk zijn, samenpassen;
Geom. gelijk en gelijkvormig zijn, elkander geheel bedekken ; -- congruént, adj. (lat. congrüens) overeenstemmend, passend, voegzaam;
Geom. gelijk en gelijkvormig — congruentie (spr. t=ts), f. (congruentia) het overeenkomen, samenpassen, de overeenstemming; de
gelijk- en gelijkvormigheid, Id e n t it e i t van
twee figuren ; -- eongruisme, n. barb. lat.,
de leer aangaande de overeenstemming van den
goddelijken en den menschelijken wil, waardoor
de Anti-Molinisten de werking der genade beperkten ; -- eongruist, m. een aanhanger
van die leer; — eongru'iteit, f. de overeensteznnning, volkomen gelijkheid.
;

den; — conjecturale politiek, eene inz.
bij het besturen van de binnenlandsche zaken
op vermoedens, gevolgtrekkingen uit statistieke
getallen en derg. zich grondende staatkunde;
-- eonjeetureeren, nw. lat. vermoeden,
gissen, raden.
conjugaal, z. ond. conjugium.
Conjugatie (spr. t=ts), f. lat. conjugat(o,
samenvoeging, verbinding) Gram. oorspr eene
vereeniging van de werkwoorden, die op dezelfde wijze veranderen, eene vervoegingsklasse;
thans gewoonlijk de vervoeging zelve, de ver
een werkwoord in de verschillende-anderig,
wijzen, tijden, personen en getallen ondergaat,
de tijdvoeging; — conjugeeren (conjugure,
eig. verbinden), werkwoorden in al hunne ver anderingen ordelijk doorloopen, vervoegen, tijd
lat. bet huwe--voegn;—cjuïm,.
lij!c, de echtverbintenis, de echt; — conjugaal,
adj. (lat. conjugális, e) echtelijk ; — COnjugáta, f. (nam. linea conjugate) Anat. de kleine
middellijn van het bekken of der verbonden bek
en ; -- eonjugieidium, n. nw.-kenbdr
lat. (van 't conjux, genit. conjugis, gade, echt
caedére, doodslaan, vermoorden) de-genot,
gademoord.
conjungeeren, lat. (conjungére) vereenigen; — conjunctis vir bus, met vereenigde
krachten ; — conjí nctim, samen, gezamenlijk, in
gemeenschap of verbinding, vereenigd, met vereende macht; — conjánetie (spr. tas), f.
(lat. conj unctïo) de vereeniging, verbinding ; Gram.
het voegwoord, verbindingswoord; Astron. do
stand van eene planeet en de zon in eene rechte
lijn met de aarde, de samenkomst van twee
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planeten in hetzelfde punt van een hemelteeken;
conjunctio causális, Gram. een redengevend voegwoord; conj. conditionalis, een voorwaardelijk
voegwoord ; — conjunctief, adj. (lat. conjunctivus, a, um) eene verbinding betreffende, of
daarop gegrond ; — conjunctivus of con-

junctief, m., z. modus; — conjunctiva,
f. Anat. het bindvlies van het oog; — eonjunCtiviseh, adj. voorwaardelijk, afhankelijk, tot
de aanvoegende wijs of den conjunctivus behoorende ; — conjunctivitis, f. nw. lat. ontsteking van het bindvlies; — conjunctuur,
f. de samenloop, de verwikkeling van zekere
omstandigheden, waardoor b. v. in den handel
de verhouding van vraag en aanbod bij eene
koopwaar, dus den prijs daarvan bepaald en
veranderd wordt ; in het algemeen : de tijdsgesteldheid, het tijdsgewricht, de omstandigheid
in het algemeen.
eonjureeren, lat. (conjurare; van juráre,
zweren) samenzweren, eene samenzwering ma-

ken;

—

conjurant, ook conjuraat, m.

(lat. conjurátus) een saámgezworene, eedgenoot;
conjurátie (spr. t=ts), f. (lat. conjuratio)
de samenzwering, een aanslag tegen den vorst
of den staat.
con leggerezza, z. leggiere; con mano destra,
ital. met de rechterhand; con mano sinistra,
ital. met de linkerhand; con morbidezza, ital.
met zachtmoedigheid; con moto, z. ond. m o t u s.
con molta passione, ital. zeer hartstochtelijk;
con molto expresscone, it. met veel uitdrukking
of gevoel.
con molto sentimento, it. met veel gevoel.
Connaissance, f. fr. (spr. konnèssáns',
van connaitre = lat. cognoscére, kennen) de
'kennis, bekendheid ; — connaissábel (spr.
—nèssábl), adj. kenbaar, kennelijk; — Con—

,

naissement, n. (spr. —nèss'máii) het erkenningsbewijs, de zeevrachtbrief, de ladingsof vrachtbrief des schippers, dien de kapitein van ee;: koopvaardijschip in triplo, voor
zich zelven, den inlader en den ontvanger der
aan boord genomen waren opmaakt, het c o gnossement, connossement (eng. bill of
lading) ; — connaisseur, m. een kenner,
kunstkenner; f. connaisseuse, (spr. —seuz')
kenster, kunstkenster.
Connaat, adj. lat. (connatus, v. connascor)
medegeburen, aangeboren, vergroeid.

Connaturaliteit, f. nw.lat. (v. connaturalis, medegedeeld, bij de geboorte ontstaan)
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derzijdschen samenhang; — connexitas causáruin,
Jur. de wederzijdsche invloed van vele op zich
zelven gescheiden strijdige rechtszaken op - elkander ; — connexief, adj. (lat. connexa'vus}
verbindend.
Connetable, m. fr. (it. contestábile; van
onzekere afkomst, waarschijnlijk van lat. comes
stabüli, stalgraaf) oorspr. de opziener van de
vorstelijke stoeterij of paardenstallen, opperstal
veldheer der-mestr;opijkachlen
kroon in Frankrijk, eene waardigheid, door Lodewijk XIII in 1621 opgeheven, later door Napoleon hersteld, doch met de restauratie weder
verdwenen ; ook een eeretitel.

connex, connexie, enz., z. ond. c o n-

a ecteeren.

conniveeren, lat . (connivére, sluiten, inz.
de oogen) een oog toedoen, oogluiken, door de'
vingers zien, toegeeflijkheid gebruiken, toegeven, over het hoofd zien, laten voorbijgaan;
— connivéndo, adv. uit toegeeflijkheid, inschik
toelating of oogluikend; -- con--kelijhd,mt
niventie, f (spr. t=s) (later lat. conniventia)
de toegeeflijkheid, begunstiging, oogluiking, het
door de vingers zien, toelaten.
con nobilita, it. edel, verheven.
Connossement, n., z. v. a. c o n n a i ssement (z. aid.).

Connotatie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. (van

con- en note re ; vgl. n o t e e r e n) de medebeteekening, medeaanwijzing ; — connotatie —
termijn, m. Jur. de termijn of vastgestelde
dag ter opgave van de gezamenlijke schulden
of vorderingen bij een concours.
Connu, fr. (eig. bekend, part. van conna"atre)
dat is oud nieuws ! dat is iets uit den Enk huizer almanak ; dat is al zoo afgezaagd!
Connubium, n. lat. (van nub &e, trouwen) z. v. a..conjugïum; ook het huweljksrecht, het recht onder verschillende standen,
volksstammen, enz. om met elkander te trouwen ; — connubiaal, adj. echtelijk.
connumereeren, later lat. (connumerare, medetellen) samentellen ; -- eonnu-mer^tie (spr. t=ts), f. de samentelling, bij

-elkandrtig.
Conoïde, z. konoïde, ond. konus.
con osservanza, z. ond. o b s e r v e e r e n ; —
con passione, z. ond. passie ; — con portaménto di voce, it. (spr. —wótsjo), z. v. a. appoggiato ; vgl. p o r t a m e n t.
eonquadreeren, lat . (conquadre re) vier-

,de natuurlijke verbinding, natuurverwantschap. kant maken; passen, zich schikken, overeenconnecteeren, lat. (connectcre ; van nec- stemmen.
conquasseeren, lat. (conquassare, van
are, knoopen ; vgl. n e x u s) verbinden, samen
quassáre, een intensief, v. quatére, schudden)
ook verbonden zijn, samenhangen; —-linope;
connéx, ad). (cOnnéxus, a, um), verbonden, sterk schudden, verbrijzelen, verbreken, aan stuk
stootgin, vermalen ; — eonquassátie-ken
verknocht, samenhangend; — eonnéxa, n.
1pl. verbonden dingen ; — ConneXie, f. (lat.. (spr. t=ts), f, de schudding, verbrijzeling, verconnexTh) ook Conné$us, m. de samenhang, morseling, het vermalen, stukstooten ; Med. de
verbinding, het verband, de gemeenschap ; — volslagen krachtuitputting bij barenden.

eonnéxiën, f. pl. verbindingen; inz. invloedhebbende kennissen of betrekkingen ; — connexiteit, f. nw.lat. de verhouding van we-

conquereeren, fr. (conquérir, van 't lat.
conquir^re ; vgl. c o n q u i r e e r e n) veroveren;
—

conquérant, m. fr. (spr. koiikerdh) ot
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conquestor, m. mid. lat. een veroveraar; —
conquest, n. Jur. aangewonnen goed; eng.
z. V. a. conquête, f fr. (spr. konkêt') de
verovering.

conquiëseeeren, lat. (conquiescere ; vgl.
'q u i ë s c e e r e n) berusten, zijne rust houden,
verblijven.
conquireeren, lat. (conquirëre, van 't
lat. q u a e r é r e, zoeken) samenzoeken ; met vlijt
nasporen, navorschen ; — conquisitie (spr.
—zi-tsie), f, de naspeuring, het nauwkeurig onderzoek.
Conquista, t. sp. (spr. qu=k) verovering;
de tijd der eerste ontdekkingen in Amerika; -conquistadóres, m. pl. sp. in de voormalige spaansche bezittingen van Amerika, de
eerste veroveraars des lands en hunne nakomelingen.
con rabbia, it. met woede.
Conrad, z. Koenraad.
Conréctor, m. nw.lat. (vgl. rector) de
medebestuurder; hij, die de tweede plaats onder de leeraars eener geleerde school bekleedt,
die den r e c t o r ter zijde staat, op hem volgt;
— conrectoraat, n. het ambt van zulk
-een tweeden leermeester; ook wel, elders, zijne
woning. (doffe stem.
con roco voce (spr. --=wó-tsje), It. Muz. met
Consacramentaal, m. nw. lat. (vgl.
s a c r a m e n t a a 1) een medezwerende, eedgenoot = conpurgator of coadjurator.
consacreeren, z. c o n s e c r e e r e n.
consangulnisch, adj. lat. (consangui,us, a, um; van sanguis, bet bloed) vermaagschapt, in bloedverwantschap staande ; — consanguiniteit, I. (lat. consanguin"itas) de
bloedverwantschap, maagscbap.
eonseendeeren, lat. (conscendëre, van
scandére, stijgen) bestijgen, beklimmen; — Conseénsie, f. de beklimming, bestijging ; conscensio thalámi, f. Jur. de beklimming van het
buwelgksbed.
Consciéntie (spr. t=ts), f. lat. (conscien(ía, v. conscire, medeweten, zich bewust zijn)
eig. medewetenschap; het bewustzijn, geweten,
de zelfovertuiging; conscientia salva, een vrij,
zuiver geweten; — conscience—money,
I'. eng. (spr. kónsjensmónni) eig. gewetensgeld,
ei. I. anoniem bij de regeering ingezonden geld:sommen, die men onrechtmatig aan de staatskas had onttrokken ; — conscientiëus, adj.
nw.lat. nauwgezet, gemoedelijk; — eonscienteeren, kennis dragen, ergens van weten, van
iets bewust zijn; — eonseius, m. lat. een
inedeweter, kennisdrager.
conscindeeren, lat. (conscindëre) aan
-stukken snijden, vaneenrijten, in vele stukken
breken ; — conseissie, f. de vaneenrijting.
Conseius, z. ond. conscientie.
eonseribeeren, lat. (conscrábére) samenschrijven, opschrijven, manschappen lichten voor
-den oorlog ;- — conseribént, m. (conscra'•bens) eer, opschrijver; — geeonscribeerde,
conscript, lat. consent, fr. (spr. koiiskri)
,

CONSENTES(DII)

m. een opgeschrevene; dienstplichtige, en voor
den krijgsdienst opgeschrevene, een loteling ; —
ConscrIptie (spr. t=s), f. (lat. conscriptio)
de opschrijving, lichting, loting der jongelieden
tot den krijgsdienst, (na de staatsomwenteling
in Frankrijk en later ook in de landen, die
voor de fransche overheersching moesten bekken, ingevoerd) ; — eonseriptdr, m. lat.
een beschrijver; nw.lat. een rechtsconsulent.
conseereeren, lat. (consecráre, van sacráre, vgl. s a c r e e r e n) wijden, inwijden, inzegenen, heiligen; — eonseerant, m. (consëcrans) de inwijder, inzegenaar; -- eonsecrátie (spr. t=ts), f. (consecratie) de inwijding,
inzegening, inz. de zegening van het brood eis
den wijn bij het heilig avondmaal in de evangelische kerk (consecratio declarativa) ; de ver
wijn in het-anderigvhtbonde
lichaam en bloed van Christus bij het misoffer
der r. kath. kerk (consecrat"ao e/fectiva) ; 'ook
sedert de Ode eeuw de gebruikelijke inwijding
(d e d i c á t i e) van nieuwe kerken en altaren,
alsmede de plechtige ordening (o r di n a t te)
van eenen bisschop of aartsbisschop. •
consecteeren, lat. (consectári) najagen,
vervolgen; — consectarium, n. Math. eene
stelling, korte gevolgtrekking, die- onmiddellijk
uit eene andere kan afgeleid worden, z v a..
corollarium en porisma; -- consectáriseh, adj. volgens juiste gevolgtrekking ; —
consectãtie (spr. tíe=tsie), f. het trachten,
streven naar iets.
Consecutie (spr. t=ts), f. lat. (consecutTh,
van consequi, volgen ; z. c o n s e q u e e r e n) het
gevolg, navolgende ; consecuttto tempelrum, lat.
Gram. de opvolging der tijden in de spraakkunst, de wet der tijdsopvolging in de zinsverbinding; — consecutief, adj. nw.lat. naar
den tijd op elkander volgend; consecutieve
conjuncties, voegwoorden, welke iets opvolgends In den tijd beteekenen; consecutieve ziekten, opvolgende ziekten ; Conseeutieve werking, eawerking, latere
werking als gevolg der voorgaande.
Conseil, m. fr. (spr. kohsèlj ; van 't lat.
concitum) de raad, raadsvergadering; staats
geheime raad; conseil d'état (spr. —détá)-rad,
de staatsraad; conseil de cabinet (spr —nè),
kabinetsraad, zitting van het kabinet; conseil
municipal, stedelijke raad; président the conseil,
kabinetspresident, eerste minister; conseil permanent (spr. —ndn), voortdurende, aanblijvende
raad; — conseiller, m. (spr. koh.seljé) een
raadgever, raad, raadsheer; conseiller d'état,
staatsraad, lid van den staatsraad.
consenesceeren, lat. (consenescére vgl.
s e n e s c e n t i e) oud worden, verouderen; -eonsenior, m. nw.lat. (vgl. senior) medeoudste ; — eonsenioraat, n. het ambt, de
waardigheid van medeoudste.
Consentes(dii), pl. de 12 opperste goden der Oude Romeinen, 6 mannelijke en 6
vrouwelijke, die onder voorzitting vaal Jupiter
den grooten godenraad uitmaakten.
t

;
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consenteeren, lat. (consentire, van sentire, voelen, gewaarworden, dus eig. mede- of
gelijkgevoelen) overeenstemmen, toestemmen, inwilligen. goedkeuren; — eonsentement,
a. fr. (spr. konsah f md) of consenteering,
f. de toestemming, inwilliging. goedkeuring; —

consénsus, m. lat. of consent, n. de
overeenstemming, inwilliging, goedkeuring, toestemming, het verlof, de vergunning, het vergunningsbewijs of - briefje ; consensus coáctus,
afgedwongen inwilliging; consénsus matrimoniális, echtelijke overeenkomst ; consénsus nevórum, Med. de medegevoeligheid der zenuwen;
ook de samenwerking der zenuwen ; C. omnium,
de toestemming van allen, aller goedkeuring;

C. partium, de medelijdigheid der deelen; C.
principis, de inwilliging van den vorst ; per
consénsum, door medelijdigheid, enz. ; — Consensueel, adj. nw. lat. medelijdig, medege-

voelend ; — consensuëel-contract, n.
een verdrag, waarbij de verplichtingen der contracteerende partijen enkel op de overeenstemming van hunnen wil berusten.
con sentimento, z. ond. s e n t i m e n t.
consequeeren, lat . (conséqui) volgen, ten
gevolg hebben; — consëquens, het volgende of
navolgende ; Gram. het afhankelijke, uit het
voorgaande (antecédens) afgeleide zindeel ; —
consequént, adj. hetgeen overeenkomstig
is met of getrouw blijft aan de eenmaal gelegde grondbeginsels of regels, aan de vroeger
uitgedrukte gevoelens, meeningen, opvattingen,
enz. ; met zich zelf overeenstemmend, zichtelven gelijk; -r consequéntie (lat. consequent(a) of consequénce, ir. (spr. konsekáns')
f. gevolg, gevolgtrekking, besluit; het getrouw blijven aan, het eenstemmig - blijven met zijne
beginselen ; ook gewicht, belangrijkheid eener
zaak in Nare gevolgen ; par conséquence, fr., of
,

per consequentiam, lat. bij gevolg, gevolglijk;
sans conséquence, (iemand) zonder beteekenis;
ook : zonder overleg; (eene handeling) waaruit
geen regel voor de toekomst volgt ; vgl. citra
conséquentiam (op bladzijde 227) ; a posse ad
esse non valet consequentia, lat. men mag niet
van de mogelijkheid tot de werkelijkheid besluiten; — eonsequentiën, pl. gevolgtrek-

kingen ; — consequentie- maker, een
gevolgtrekker, inz. hij, die uit de gesprekken
of daden van anderen tot hun nadeel verkeerde
of overdreven gevolgtrekkingen maakt.
consereeren, lat. (con-serére) samenvoegen, verbinden; — eonsertie, f. (spr. t=ts)
(later lat. consertio) de samenvoeging, verbinding.
conserveeren, lat. (conservure) bewaren,
behouden, in acht nemen, beschermen, beschutten; zich conserveeren, zich In acht nemen , zich goed houden, sterk, vlug, gezond blij
bij klimmende jaren; geconserveerd,-ven
bewaard, behouden ; wel in acht genomen, van
frisch, gezond, krachtig voorkomen of uitzicht;
— conserve, f. Cr. (barb. lat. consérva, pl.
conservae, conserven) 1 ° inz. in ital. con•

serva : bergplaats, bewaarplaats, waar iets voor
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bederf bewaard wordt : spijskamer, waterbak,
ijskelder, enz. ; 2° geconserveerde d. i. in suiker ingemaakte vruchten ; Pharm. de kruidersuiker; met suiker toebereide saprijke planten;
C o n s e r f; (de naam van conserf is aan deze
bereiding gegeven, omdat daarbij de suiker inderdaad tot goedhouding van de dunne brij, waartoe de planten gewreven zijn, dient) ; 3 ° Mar.
eene scheepsbedekking, veiligheidsvloot, gelei
40 Mil. een buitenwerk voor vestingen-descbip;
en bastions; 50 pl. conserves, z. v. a. c o n s e r v a t i e b r i l;— conservabel, adj. (later lat. conservabilis, e), wat zich laat bewaren

of goedhouden ; — conservánt, adj. (lat.

consérvans) bewarend, goedhoudend; — Conserv^tie (spr. t=ts), f. (lat. conservat o, de
bewaring, behouding, beveiliging, het behoud;
conservatiebril, een bril ter bewaring van
het gezicht, een behoudingsbril van grooten
brandpuntsafstand, doorgaans van groen glas ; —

conservatiehuis of conservatorium

(z. lager), soort plantenkas om planten voor de
winterkoude te beschutten, winterhuis; — COnservatief, adj. nw.lat. behoudend, bewarend,
inz. streng vasthoudend aan de lang bestaande
burgerlijke toestanden en staatsvormen; de Conservatieven, m. pl. Pol. de stijfhoofdige.
aanhangers van het oude, de voorstanders van,
het stelsel van behoud; inz. in Engeland de
vereeniging of samenwerking van den streng
aristokratischen adel tot behoud van het be-

staande ;

—

eonservativísme, n. nw. lat.

de verkleefdheid, het vasthouden aan de bestaande burgerlijke toestanden en staatsvormen;

— conservator, lat. , conservateur, fr.
m. behouder, bewaarder, toeziener, opziener;
conservateur des foréts (spr. —dè forè) de opperhoutvester; — conservatorium, nw.lat.
conservatorio, it., of conservatoire,
fr. (spr. konserwatoár') n. eene groote muziekschool, eene openbare inrichting tot onderwijs
in de muziek, tot verspreiding en bevordering
dier kunst en tot instandhouding van den goeden, zuiveren smaak, b. v. te Brussel, Parijs,

Rome, Napels, Venetië, enz., waarin jongelieden van beiderlei kunne onderwijs ontvangen
en waaruit de meeste der beroemde componisten zijn voortgekomen; eene bewaarplaats voor
zeldzaamheden van natuur en kunst ; eene openbare kunstzaal ; ook Z. v. a. c o n s e r v a t i eh u i s (z. boven).
Conséssus, m. lat. de samenzitting, ver
vergadering, zitting; — in couséssu,-enig,
in de zitting, vergadering; in consessu senátus,

in de raadsvergadering.
considereeren, lat. (consideróre) be•
schouwen, overleggen, overwegen, in aanmerking nemen, behartigen, in 't oog houden, bedenken ; schatten, achten, hoogschatten, hoogachten, in waarde houden ; eonsiderábel„
adj. nw. lat. aanmerkelijk, aanzienlijk, gewich•
tig, achtbaar of achtenswaardig ; — eonsi—

derándum n., considérans, f. de inleiding welke de gronden tot eene uitspr aak

CONSIGLIO

265

(eene wet, enz.) bevat ; — eonsiderátie
(spr. t=ts), f lat. (consideratie) de beschouwing, overweging, het overleg; de inschikkelijkheid, toegevendheid; de achting, hoogachting,
het aanzien.
Consiglio, m. itat. (spr. gli= j') de raad,
de beraadslaging; -,- COfleioére, m. ital.

de raadsheer.
consigneeren, lat. (consigntãre, vgl. si gn u m, enz.) teekenen, opteekenen, opschrijven;
verzegelen, bezegelen, ter bewaring gerechtelijk
nederleggen ; Kmt. waren toezenden, met voor
daarmede te handelen, waren ten-schriftoe
verkoop zenden ; Mil. een last, eene order, aan
geven; een schildwacht consig--wijzng
n e e r e n, hem de order, het voorschrift van
zijnen post mededeelen; een b a t a i 1 j o n inde
kazerne consigneeren, het verbieden de
kazerne te verlaten, kwartier- arrest geven ; —
consignátie (spr. t=ts), f. (lat. consigna(io)
de beteekening, opteekening, verzegeling, de opgave, list; de gerechtelijke toevertrouwing van
eene geldsom of ander voorwerp in de derde
hand; Kmt. de toezending van waren voor rekening van den afzender, met voorschrift aan
den ontvanger hoe daarmede te handelen, synoniem met c o m mi s s i e, doch het eerste wordt
meer bepaald door den eigenaar en verzender,
het laatste door den ontvanger en met den verkoop belaste gebruikt ; vandaar c o n s i g n at iegoederen, geconsigneerde waren, goederen in commissie; — consignatio bonorum,
gerechtelijke opschrijving der goederen, b. v.
bij erfatingen, verkoopingen, bij de vlucht eens
misdadigers ; — eonsignataris, lat., of
consignataire, fr. (spr. cohsienjatèr') m.
een medeonderteekenaar, inz. van getuigenissen ;
Kmt. de ontvanger van consignatie-waren; Jur. de bewaarder van een nedergelegd,
gedeponeerd goed; — eonsignánt, m. de
afzender en eigenaar van consignatie-waren ; —
consigne, n. fr. (spr. icoyrsienj') Mil. het los
parool, de order b. v. aan eenen wacht -word,
gegeven en die deze woordelijk aan den-post
aflossenden post mededeelt; het bevel aan eenen
portier ten opzichte der in- en uitgaanden ; ook
een boek, waarin voerlieden de ontvangen
vrachtgoederen en geleibrieven opteekenen.

Consignificatie, f. (spr. t=ts), de dubbele beteekenis.
Consilium, n. lat. de beraadslaging, raadsvergadering ; het raadsbesluit; eene raadgeving,
een raad; voorslag; consilium abetindi, de raad
om heen te gaan of zich spoedig van eene
plaats te verwijderen ; de stille verwijdering of
wegzending van hoogescholen, om geen opzien
te baren ; C. ecclesiasticum, kerkelijke raad ; C.
medicum, de raad of meening der geneeshoeren; consilio manuque, met raad en daad (eig.
hand) ; — eonsiliarius, m. een raad, raadsheer ; raadgever ; — eonsiliëeren, (lat, consiliäri) beraadslagen ; raadgever., raden ; weg
-zendvahogscl.

consimilzter, lat. op gelijke wijze.
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eonsisteeren, lat. (consistëre) bestaan,
stil- of vaststaan; — Consistént, adj. dicht,
vast, duurzaam, stevig, bestand; — COnsis-

téntie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. (consistentia,

it. cmasistenza, fr. consistance) Phys. graad van
toenadering of verbinding van de samenstellende
deeltjes van een lichaam, welke maakt, dat dit
laatste meer of minder wederstand biedt aan
andere lichamen, die er op inwerken, dichtheid,
vastheid, dikte van een vocht, lijvigheid; duur
bestendigheid; — Consistor um,-zamheid,
consistórie, n. lat. (van consistére, voor
samentreden, samenkomen om te spreken (oorspr. de vergaderplaats ; In 't algemeen vergadering; vandaar b. v. de vergadering der kar
om de toespraken van den paus te hoo--dinale
ren; inz. de kerkeraad, geestelijke raad, eery
geestelijk toeziend lichaam over kerkelijke aangelegenheden, enz. ; — consistoriaal, adj.
daartoe behoorende; — eonsistoriális or
consistoriale raad, een medelid van Bene
consistorie, een kerkeraadslid.
con smania, it. Innig, vurig, hartstochtelijk.
consobrini, m. pl. lat. (sing. consobrinus) zusterskinderen, kinderen uit twee zusters geboren.
consoeiëeren, lat. (consociáre ; vgl. s oc ï u s,_ enz.) verbinden, vereenigen ; — Conn;
sociat^e (spr. t=ts), f. (lat. consociatio) de
vereeniging, verbinding.
*

consolabel, consolant, consolatie, z. ond. consoleeren.

Console, f. fr. (van sole = lat. solëa, drempel, onderlaag ; of samengetr. uit het lat. consolida, v. consolidus, zeer sterk, sterk bevestigd)
Arch. een uitspringend sieraad of uitstekendesteen, kraagsteen, aan eenen muur in de hoogte
aangebracht om een balcon, v aas, borstbeeld,
enz. te dragen; — console -tafeltje of enkel console, een wand- of pilaartafeltje, spie.
geltafeltje.

consoleeren, lat. (consolári) troosten, vertroosten, geruststellen, opbeuren ; — consola bel, adj. (consolabilis, e) troostbaar; troostelijk;
— consolánt (consolans) of consolatief,
adj. nw.lat. troostend, troostrijk, troosteli.jk, geruststellend, opbeurend ; — consolante, ital .
Muz. vertroostend, met eene voordracht van eene
zachte indringende uitdrukking; =- eonsolá-

tie (spr. t=ls), f. (consola(io) de troost, vertroosting, geruststelling, opbeuring; — Consolátor, m. de trooster.
consolideeren, lat. (consolidare, van so
lidus, z. s o l i d e) gronden, vesten, grondvesten,,
vast, hecht en duurzaam maken; Jur. vereeni-gen wat tot eenen rechtstoestand behoort, inz.

wanneer de vruchtbruiker eener zaak haren
eigendom er bij krijgt; fondsen aanwijzen om
de betaling b. v. van openbare renten te dekken ; — consolidantia (spr. ti=tsi) n. pl,
Chir. middelen, geschikt om de genezing te bevorderen bij wonden, verzweringen, verbrandingen, enz., heelmiddelen ; — eonsolid ti©
(spr. t=ts; lat. consolidat)'o) of consolideering, f. de vastmaking bevestiging, vaststelling,
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taste vereeniging; beveiliging, dekking van ingelegde gelden; Chir. heeling of sluiting eener
wond; de consolideering eener beend e r b r e u k, het vastworden der beenweer, die
de uiteinden der gebroken beenderen verbindt;
— consols, pl. eng. afkorting voor consolidated stocks (spr. —déted—), fr. consolidés, d. i.
geconsolideerde schulden of fondsen,
in Engeland zulke fondsen, voor welker rente
zekere staatsinkomsten zijn aangewezen,-bedrag
dus gedekte of belegde schulden, en de staats
dienaangaande; geconsolideerde-paiern
u n n u ï t e i t e n, L pl. rentebetalingen van staats
belastingen zijn gedekt. -schulden,ior
Consommé, m. fr. (oorspr. partic. van
consommer, voleindigen, lang koken, uitkoken)
krachtig vleeschnat, sterke bouillon.
consoneeren, lat . (consonrrre van sonare,
klinken) medeklinken, samenklinken, gelijkluiden,
overeenstemmen ; — consonant, adj. een stemmig, overeenstemmend; als subst. f. (lat.
consónans, f., scil. littéra) Gram. een mede
klankwijziging, de letter, die het-kliner,
doffe geruisch voorstelt, dat aan het begin of
aan het einde van een klinker wordt gehoord,
b. v. b, d, f, enz. (in tegenst. met vocaal);
-- consonance, fr. en consonanza, ital.
Muz. twee of meer te zamen klinkende tonen,
die voor het oor aangenaam zijn; — conso-

nánte getuigen, f. Jur. overeenstemmende

getuigen; — eonsonánte, f. een speeltuig,
,lat het klaver en de harp als het ware ver eenigt, eene stand- of spitsharp ; — eonsonare, ital. en consonner, fr. Muz. wel
samenklinken; — eonsonantièn, f.-luiden
p1 nw.lat., of consoneerende tonen,
?luz. de overeenstemming van verscheiden toi:en, de gelijk- of samenklinking, welluidendheid;
toet. het rijm; — consonantisme, n. het
consonantenstelsel, het aantal en de aard der
medeklinkers eener taal.
consopieeren, lat . (consopire; vgl . s op o r, enz.) doen insluimeren ; bevredigen, stillen,
sussen ; ook in vergetelheid, in het vergeetboek
brengen ; — consopiátie (spr. t=ts), f. barb.
lat. (consopiatio, voor consopitio) het in slaap
maken; het bevredigen; het in vergetelheid
brengen.
con sordino, z. sordino, ond. sordo.
con solennita, it. plechtig, statig.
Consórten, m. pl. lat. (consortes, van
cónsors, deelnemend, deelachtig) medestanders,
naakkers, deelgenooten, deelnemers, samenwerkers; gelijkgezinden (in ongunstigen zin), metieaanklagers ; medebeklaagden ; consortes litis,
Jur. strijdgenooten, allen die hetzelfde recht gemeenschappelijk bij 't gerecht zoeken te ver
— consortium (spr. ti=tsi), n. het-krijgen;
deelgenootschap, de gemeenschap ; inz. handelsof nijverheidsgenootschap; ook het huwelijk ; —
consorteria, f. ital. genootschap, verbinding.
consperge, lat. Med. (imperat. v. conspergere),
doorgaans afgekort consp., bestrooi (n.l. de pillen), op recepten.
-

conspieleeren, lat. (conspicére) waarnemen, bespeuren, aanschouwen; — conspectus, of verkort conspect, n . het overzicht,
de beschouwing; ook de lijst, opgave; — conspeetábel, adj . nw.lat. zichtbaar, uitstekend;
— eonspicábel , lat. zichtbaar; bezienswaard; — conspicuiteit, f. nw. lat. (van
't lat. conspicieus, a, um, zichtbaar, aanschouwelijk, enz.) de helderheid, klaarheid, aanschouwelijkheid.

conspireeren, lat. (conspiráre, van spiráre, ademen) samenstemmen; zich in geest en
wil met elkander verbinden, vereenigen ; samenkomen; samenrotten, eene samenzwering of mui -

terij maken, ontwerpen ; — conspirant, m.

(consp,rans), saámgezworene, muiter ; — conspirátie (spr. t=ts), L (conspiratlo) samen zwering, muiterij, verraderij.
con spirito, z. spirituoso ond. spiritus.
Conspissátie, f. lat. de verdikking.
Conspónsor, m . lat. (vgl. s p o n d e e r e n,
enz.) Jur. een medeborg, medeschuldenaar.
conspueeren, lat . (conspucre) bespuwen;
verachten.
Constábel, m (van 't mid.lat. constabular^us, van comes stabuli, vgl. connélable; v.a.
constabularius = stal- of tentgenoot, dus medesoldaat , kameraad) oorspr. een opperstalmeester; dan een legerhoofd, kroonveldheer; (Mil.)
stukmeester of gezagvoerder over een stuk geschut, eene soort van artillerie-bediende, inz.
op schepen, konstabel; — constable, m .
eng. (spr. kónsteeb' l) een gerechtspersoon, belast
met de handhaving der orde bij volksverzarelingen, het herstellen der gestoorde rust, enz.,
politie-dienaar.
constabileeren, lat. (constabilire vgl.
s t a b i e 1, enz.) medebevestigen, vastmaken, op
vaste gronden stellen.
constant, adj. lat. (cónstans, van constare,
bestaan) bestendig, standvastig, volhardend ; zeker, gewis, erkend (een feit) ; heerschend (eene
gewoonte) ; van gelijkblijvende werking (b. v.
galvanische ketens) ; onveranderlijk, b. v. e o nstante grootheid, z. v. a. constante; —
in constánti, eig. in 't bestaande (tijdpunt), op
't oogenblik, oogenblikkelijk; — constante,
f. Geom. onveranderlijke, standvastige grootheid ; — constante a of constantie (spr.
ti, tie =tsi, tsie), f. de standvastigheid, bestendigheid, onveranderlijkheid, volharding, zielskracht, vasthouding; eene rom. godin, wie men
die eigenschappen toekende; — Constantiawijn, kaapwijn, de beste wijn aan de kaap
de Goede Hoop, zoo geheeten naar het landgoed
C o n s t a n t i a; — constant gnus of afgekort Constantijn, mansn.: de standvastige;
inz. Constantijn de Groote, de eerste romeinsche keizer, die zich tot het christendom
bekeerde (306 n. Chr.); Co nstantijnsboog,
zijn nog te Rome bestaande triomfboog ; C o ns t a n t ij n s s l a g, de beroemde schilderij van
Raphaël in het Vaticaan, die de zege van Constantijn op den tegenkeizer Maxentius voorstelt;
;
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-- Constantine of Constantia (spr. —tsi)
de bestendige ; — constat, het staat vast, is
bekend, is uitgemaakt of zonneklaar; ook het
kost, het komt te staan op ... ; mihi constat,
bij mij staat vast.
constateeren, fr. (constater, van 't lat.
constat, het is uitgemaakt, klaar) klaar of zeker maken, bewijzen, bevestigen, bekrachtigen,
door overtuigende bewijzen staven; eene zaak
floor eene plechtig opgemaakte acte opteekenen, staven, aan de vergetelheid ontrukken,
`ereeuwigen ; — constateering, f. de bevestiging, bekrachtiging, het bewijs.
Constellatie (spr. tie=tsie), f. lat. (van
stella, ster) de samenstelling van verscheiden
sterren tot sterrenbeelden ; de samenstand der
sterren, het sterrenbeeld, hemelteeken, gesternte;
ale plaats der sterren ten opzichte van elkaniler en haren vermeenden invloed op de lotgevallen der menschen ; vgl. nativiteit, onder
Datief.
consterneeren, lat. (consternure) in verlegenheid brengen, doen ontstellen, verbaasd
staan; — geconsterneerd, adj. diep getroffen, ontroerd, geschokt; — consternatie
(spr. tie=tsie), f. (lat. consternat' o) de verba
gepaard, verslagen--zingmetêrslachd
beid, ontsteltenis, schrik.
constipeeren, lat (constipáre, samendringen) verstoppen; geconstipeerd, adj. ver
hardlijvig — constipantia (spr. — tsia),-stop,
n. pl. Med. den doorloop stremmende of verstoppende middelen; — constipatie (spr.
tie=tsie), f. de verstopping, hardlijvigheid.
constitueeren, lat. (constituére, inrichten, van stature, z. s t a t u e e r e n) tot een geheel vormen ; vaststellen, verordenen, benoemen.,
b. v. een pleitbezorger; zich verbinden, beloven; ook iemand tot verantwoording roepen;
uitdagen ; de constitueerende verga
(fr. assemblée constituante), ook enkel
-dering
de constituante, f. de vergadering, tot het
-ontwerpen eener grond- of staatswet bijeengekomen ; inz. de nationale vergadering die in de
fr. revolutie in 1791 de nieuwe grondwet ontv: ierp ; -- constituánt, m. fr. een medelid
van zulk eene vergadering; — de vergadering
heeft zich geconstitueerd, d. i. heeft zich
voor wettig en voltallig verklaard; — g e c o nstitueerde autoriteiten of machten,
grondwettelijke machthebbers of staatsbeambten;
— terminus liqutidi constituéndi, lat. Jur. een
.tot de volvoering der schuldberekening bepaalde
-:echtsdag; — constituens, n. Med. de art.senij, welke aan een voorgeschreven geneesmid del zijne bepaalde gedaante geeft; — constituént, m. (lat. constituens) een volmachtgever,
r. m a n d a n t ; in Engeland : de kiezer voor het
parlement; — constitutie (spr. tie=tsie), f.
(lat. constitutao) de schikking, inrichting, bepa•ing, verordening, die aan eene zaak eene bepaalde, vaste gedaante of gesteldheid geeft; Med.
de lichaamsgesteldheid van den mensch, de li
gestel; — constitutio apoplec--chamsbouw,et
;

-
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tica, aanleg tot beroerte; — Chem. de iiinerlijke gesteldheid der chemische verbindingen, de
wijze van verbonden zijn; — Pol. de staatsre
staatswet, grondwet, waardoor de ver--gelin,
houding tusschen vorst en volk geregeld en tiet
aandeel van het laatste aan de voornaamste
landsbelangen vastgesteld wordt ; in het but
gerlijke recht : iedere verordening of vaststelling
in het algemeen ; ook de naam van sommige
pauselijke bullen; constitutio feudi, lat. Jur. de
oprichting van een leen; c. liquzdi, de schuldberekening, schuldbepaling; constitutiónes ecclesiasticee, pl. kerkelijke verordeningen ; c. imperiiiles of imperii, rijkswetten, rijksinstellingen;
— constitutief, adj. wezenlijk bepalend of
uitmakend; vaststellend, de staatswet uitmakend,
daartoe behoorende; — constitutie-water,
n. Chem. hoeveelheid water, noodig om het zuur
den vloeibaren toestand te doen aannemen ; —
constitutionairen of constitutionís–
ten, m. pl. de voorm. aanhangers der bulle
of c o n s t i t u t i e unigen"itus in Frankrijk; ook,
Jur. de vaststellers eener rente ; — constitutionalislne, n. het stelsel van den grondwettigen of constitutioneelen staatsvorm en het
vasthouden daaraan; — eonstitutionaliteit, f. de grondwettigheid; — constitutioneel, adj. nw.lat. (fr. constitutionnel) grond
staatsregeling overeenkomstig;-wetlijk,md
ook in het lichaamsgestel gegrond, daar zijnen
oorsprong hebbende, vandaar b. v. c o n s t i t utioneele ziekten; — constitutioneele
monarchie, eene eenhoofdige regeering, die
door eene grondwet beperkt wordt ; — Constitutioneelen, m. pl. de aanhangers van
den grondwettelijken staatsvorm ; — constitutor, m. lat. een vaststeller, verordenaar; —
conatitutum, n. iets vastgestelds, verordends, bepaalds, inz. een herhaald verdrag ; constitütum possessorium, n. Jur. de verdragswijze
bepaling van den kant des bezitters van eenig
goed, dat hij het voortaan enkel wil bezitten
voor een ander, dien hij daardoor tot den eigenlijken bezitter verklaart ; — constitütus, m.
een plaatsbekleeder.
constringeeren, lat. (constringere) samentrekken, binden, dwingen ; -- constringeerend of constrictief, adj. samentrek
— constringentia, n. pl. Med. sa--kend;
mentrekkende middelen ; — constrictie, f.
(constrictïo) de samentrekking, samensnoering
van lichaamsdeelen; de beperking; — COnstrïetor, m. nw.lat. Anat. samensnoerende
spier, sluitspier, waardoor de natuurlijke openingen van 's menschen lichaam gesloten worden ; — boa constrictor, z. boa.
construeeren, lat. (construëre) oprichten, opbouwen, aanleggen, opwerpen, vervaar digen (een gebouw, een machine) ; ontwerpen
(het plan, de teekening daarvan) ; samenstellen,
b. v. eene mathematische figuur; consequent
uit een grondbegrip ontwikkelen (eene wetenschap) ; — Gram. de leden of deelen van eenen
volzin, van eene rede, naar het gebruik en de
-
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regels der taal samenvoegen, de woordvoeging
regelen ; — constructeur, m. fr. (spr. konstruuk'—) Arch. een bouwmeester, inz. scheepsbouwmeester; -- constructie (spr. t=s),

f. lat. (constructio) de bouw, bouworde, samen
inrichting of schikking der deelen van-steling,
een geheel; behoorlijke ontwikkeling; Gram. de
woordvoeging, woordschikking; Math. de samenstelling eener figuur, het vereischte werk
om een vraagstuk, eene vergelijking door liniaal
en passer op te lossen ; — construction,
eng. (spr. konstrdksj'n) z. v. a. constructie
b. V. construction-train (spr. —treen),
goederentrein, die materieel voor den aanleg
van een spoorweg vervoert; — constructief,
adj. nw. lat., inrichtend, schikkend, ordenend,
behoorlijk ontwikkelend.

constupreeren, lat. constupráre ; vgl.
s t u p r u m) onteeren, schenden, verkrachten ;constuprátie (spr. tie=tsie) f. de onteering,
schending, verkrachting van eene vrouw ; —
eonstuprstoor, m. de onteerder, schender,
verkrachter, verleider.
consuadeeren, lat . (consuadere), raden,
raad geven, dringend raden.
eonsualien, pl. lat. oud -romeinsche feesten met wedrennen, ter eere van den paar
Neptunus (Consus) door Romulus in--dentlr
gevoerd.

consubstantiëel (spr. ti=tsi), adj. nw.
lat. (vgl. substantie) Theol. van gelijk wezen, gelijke natuur, of gelgkwezig, mede- of

gelijk bestaande; — consubstantialiteit,
f. eenheid en eenzelvigheid (i d e n t 1 t e 1 t) van
wezen in de leer der Drieëenheid; — cOnsubstantialíst, m. hij, die aan de consubstantialiteit gelooft ; -- consubstantiátie
(spr. —tsi-a-tsie), f. de medetegenwoordigheid,
d. i. het werkelijk aanwezig zijn van het lichaam
en bloed van Christus in het b. Avondmaal.
eonsudeeren, lat. (consudre) zweeten.
-

consuetudo, f. lat. de gewoonte ; — consuetunes, pl. lat. de gewoonten, rechten, die uit

gewoonten en gebruiken voortvloeien of daar
ontleend zijn, daarop steunen ; — consuetudo-an
altera natura, de gewoonte is een tweede natour ; — consuetudo imperii, de gewoonten en
gebruiken des rijks, de rijksherkomsten ; de voor
gebruiken; — consuetudinair,-vaderlik
adj. gewoonlijk.
Consul, ni. lat., pl. consoles, consuls,
(van den stam conso ; vgl. consilium) de
hoogste regeeringspersoon in de oude romein
voor Chr.) en in de nieuwere-sche(van50931
fransche republiek (van 1799-1801) ; een gevolmachtigd agent of commissaris van eenen
Staat, die in vreemde handelsplaatsen zijn ver
houdt, om er de handelsbelangen zijner-blijf
natie voor te staan, de handelsgeschillen te beslecliten, enz., een handelsopzichter en rechter
in Bene vreemde koopstad; magister consulum,
ook proconsul, het hoofd van den staatsraad of der stedelijke regeering, de latere burgemeester; — consulaat,- n. (lat. consulcctus)
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bet ambt en de waardigheid eens consuls; ool"
de werkkring van eenen handels -consul ; -consul^4o, m. sp. het west-indisch handelscollege te Cadix ; — consulair of consuláriseh, adj. tot de waardigheid, het ambt
eens consuls behoorende, daartoe betrekkelijk,
daarmede in verband staande : in samenstellingen als consulaire garde, consulaire regeering, enz.; een consulair persoon,
een oud-consul, eene consulaire familie„
een geslacht, dat den of meer consuls onder
zijne leden heeft geteld; consulaire m u n-t e n (nummi consuláris) de gezamenlijke rom.
munten, die tijdens het bestaan der rom. republiekgeslagen zijn; consulaire medailles,
deter eere van Bonaparte, Cambacérès
en Lebrun, als consuls der fransche republiek. geslagen gedenkpenningen.
consuleeren, (lat. consulëre; vgl. consitium) mede te rade gaan, om raad vragen, raad
beraadslagen; -- consulént, m. een-plegn,
raadgever, inz. in gerechtelijke aangelegenheden,
een rechtsgeleerde, advocaat ; in de ned. here.
kerk: de predikant eener nabijgelegen gemeente,
welke, bij vacature, de kerkeraadsvergaderingen.
eener gemeente leidt en in menigerlei opzicht
de belangen der gemeente behartigen moet ; —
consulta, f. it. en sp. de beraadslaging ; —
staatsconsulta, f. (it. consulta di stato),
staatsraad, benaming van staatsvergaderingen en
gerechtshoven in Italië en Spanje ; — consulte,
lat. bedachtzaam, voorzichtig, met overleg ; -consulto, met opzet, met voorbedacht, opzettelijk; — oonsultum, n. het besluit; raads=besluit ; senátus consultum, n. het raadsbesluit,
vonnis, decreet ; jurisconsultus, m. een rechtsgeleerde, advocaat ; — consulteeren, lat.
(consultdre, een intensief van consulére) over-leggen, beraadslagen, (met iemand) te rade gaan,.
om raad vragen, raadplegen; — consult, n.
-

of consultatie (spr. tie=tsie), f. (lat. consultatio) de beraadslaging, raadpleging, inz. de
in bedenkelijke omstandigheden gehouden raad
meer aan het kraakbed;-pleginvatwof
geroepen geneesheeren ; de raadgeving van eeneg
advocaat; — consultatief, adj. nw.lat. beraadslagend ; — consultátor, m. de raadvrager, raadzoeker; -- consultissimus, zeer boo;
geleerde, een titel van groote rechtsgeleerden.
consumeeren, lat. (consumi're) verteren
verbruiken; — consumábel, adj. verteer
als subst. het consumabel, spijzen-bar;
en dranken in een koffiehuis, societeit, enz. ; —
consumént, m de verbruiker, verteerder;

-- consumo, n. it., de aftrek, het vertier
het debiet eener waar; ook z. V. a. consumtzo
of consumtie (spr. t=s), f. de vertering,
het verbruik van de noodwendigheden des le;

vens , als voedsel, kleeding, brandstof, enz. ; ook
Med. tering (eng. consumption ; spr. konsumsjun) ;

— consumptieve middelen, de belas tingen, waarmede de Staat de levensnoodwendigheden bezwaart ; — consumtibiliën, n.
pl. nw. lat. voorwerpen van verbr uik, levens-

CONSUMMEEREN

CONTÉNTUM

269

consummeeren, lat. consummáre ; V.
summa, z. ald.) bijeenrekenen; volbrengen, vol
voltooien ; — consummátum est, het-eindg,

van contegére, bedekken) de bedekking, over
dekking, bekleeding.
contemneeren, lat. (contemnére) verachten, geringschatten, versmaden ; — contémtie
(spr. tie=sie), f. (lat. contemito) de verachting,

is volbracht (het laatste woord van Christus aan
het kruis, volg. Job. 19, 30) ; soms misbruikt
voor : alles is uit, op of weg ; --- Conaum -

contemtibIlis, e), verachtelijk; — contemtibiliteit, f. (contemptibililitas) de verachte

mi^ldelen; — consumtor, m.

lat. z. v. a.

consument.

mátie (spr. t=ts), f. (consummatzo) de samenrekening; voleinding, voltrekking, b.v. van
een verdrag, van eene misdaad, vgl. delictum

consummatum.
-

consumo, consumptie, consumptieve middelen, z. ond. c o n s u m e e r e n.

consurgeeren, lat. (consurg ére) zich opheffen ; opstaan, optreden.
Contabeseéntie (spr. tie=tsie), f. nw.
lat. (vgl. t ah e s, enz.) . de tering, uittering; —
contabescént, adj . door de tering aangetast.
contabuleeren, lat . (contabulddre, v . ta
bula, z. ald.) zolderen, met planken bekleeden,
ten planken vloer leggen ; — eontabulátie
(spr. ti.e=tsie), f. de zoldering, houten vloer;
beplanking.
Contáetus, m. of afgekort contact, n.
(van contingvre, aanraken ; vgl. t a e t) n. de aan
betasting; de samenkomst, raking van-raking,
twee lichamen ; — contact—eleetriciteit,
f. aanrakingselectriciteit b. v. door aanraking
van koper en zink te voorschijn geroepen, vgl.
-

g a l v a n i s m e; — contact—goniometer,

geringschatting ; — eontemtíbel, adj. (lat.

-lijkhed.

contempleeren, lat. (contemplári), opmerkzaam bezien, beschouwen ; betrachten, nadenken, overpeinzen ; — contemplátie (spr.
tie=tsie) f. de beschouwing, betrachting, overpeinzing, bespiegeling; Theol. het verdiept of
verzonken zijn in God; — contemplatief,
adj. beschouwend, beschouwelijk, diepzinnig, bespiegelend, in zich zelven gekeerd ; het c o ntemplatieve leven, 4u tegenstelling met
het bedrijvige, naar buiten werkende leven, is
de stille en berustende richting van het van
de zinnelijke wereld afgekeerd gemoed, terwijl
de geest zich wendt naar het bovenzinnelijke
en eeuwige (hieruit ontstond het monniksleven) ;

— contemplatieven, m. p1. eene secte
der lede eeuw, tegenover de s c h o 1 a s t i e k é n
staande.

Contemporanéus, lat., of contemporain, (spr. kontanporèn) m. een tijdgenoot ;
,

-- Contemporair, adj. nw.lat. gelijktijdig,
tot denzelfden tijd behoorende; — Contemporaneïteit, f. nw.lat. (fr. contemporanésté)

m. de hoekmeter die aangelegd werd, vroeger _itet^ujdgenootschap, de geligktijdigheid; — COnbij het meten van kristallen gebezigd; — Con- temporeeren, gelijktijdig zijn; — cOntemtágie, f. (lat. contagto) de aansteking; be- poriseeren (spr. s=z), gelijktjydig maken.
contemtibel, contemtibiliteit,
smettelijke ziekte, pest; — Contagieus, adj.
(lat. contagiósus) aanstekend, besmettelijk ; -- contemtie, z. ond. contemneeren.
Contenance, f. fr. (spr. kontenáns' ; lat.
contagium, n., pl. contagia, n. pl. aan stekende, besmettelijke stoffen, giftstoffen, die
zich door middellijke of onmiddellijke aanraking
voortplanten (onderscheiden van m i a s m a, z.
aid.) ; — contagiositeit, f. (spr. s=z) nw.
lat., de besmettelijkheid, het aanstekend ver
besmettelijke aard eener ziekte;-mogenfd
— eontagionisten, m. pl. zij, die den aan
aard van eene ziekte beweren.
-steknd
Contadini, pl. ital. (contadino, de boer)
Italiaansche landlieden ; — contadinesca
poesia, f. ital. liefdeliederen in boerschen
tongval.
Contailles, f. pl. fr. (spr. kontalj') zeer
slechte zijden stof, vlokzijde ; afval van de
zijde.
cóntamineeren, lat. (contaminure) bevlekken, verontreinigen, bezoedelen ; — COn-

continentia, v. continere, vgl. c o n t i n e e r e n)

minátie (spr. tie=tsie), f. de verontreiniging,

vredigen, tevreden stellen, voldoen ; betalen.

taminábel, adj. bevlekbaar ; — eontabezoedeling, bevlekking.

Cónt€tno, ital. Muz. ze te tellen, d. i.
pauseeren (staat in de partituur bij de partijen,
welke eerst later invallen).
contant, it. contante, z. ond. e o n t o.
Conte, m. fr. (spr. kont') vertelling, sprookje;
itai. graaf z. e o m e s.
Cont ectie, f. nw. lat. (rontéctus, bedekt,

de houding; matiging, betooming ; tegenwoordigheid van geest, bedaardheid, terughouding.

con tenerézza, z. tenere.
contént, adj. lat. (conténtus, a, um, d. i.
eig. zich inhoudend, onthoudend, van continere,
z. c o n t i n e e r e n), of fr. (spr. kontan) tevreden, vergenoegd, voldaan ; contént, non contént,
eng. tevreden, niet tevreden (bij het hoofdelijk
stemmen voor of tegen een voorstel in het eng.
parlement) ; — contentemént, n. fr: (spr.
kontant'mán) de tevredenheid, het vergenoegen ;
ook wel, wanneer iemand niest, gebezigd in
plaats van : wel hekome het u, God zegene u
(grand biera voos Passe !) ; — ook een warme
drank uit gestooten amandelen met kokende
melk, kaneel, citroenschillen, suiker en eieren
bereid ; — contenteeren, fr. (contenter) be-

Contentie (spr. tie=tsie), f. lat. conten-

tio, van contendére, zich inspannen, strijden)
de inspanning ; de twist, strijd, oneenigheid ; —
contentiëus, adj. (lat. contentiósus) strijd zuchtig, twistziek, kijfachtig; betwistbaar; twistzaken betreffende.

Conténtum, n., pl. conténta, lat. (van

con tinëre, in zich bevatten) de inhoud of de
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bestanddeelen, b. V. van een geschrift; Anat.
nat in een holte des lichaams voorhanden is,
b. v. de ingewanden, of de inhoud daarvan; —
contenten, pl. in zeesteden de lijsten der
aangekomen waren met aanduiding van schippers en ontvangers.

Conterfeitsel, conterfeit, conterfei, n. uit het fr. contre fait, nagemaakt) het
afbeeldsel, beeld, vgl. portrait ; — Conterfeiten, conterfeien, afbeelden, uit
-schildern.

Conterie, f. fr. grof venetiaansch glas
glazen speelvaren, speelgoed van glas,-werk,
glaskoralen.
contermineeren, lat. aangrenzen ; —
conterminatie, f. (spr. —tsie) lat. aan
-grenzi.
Contessa, f. ital. gravin vgl. c on te.
contesteeren, (lat, contestári, fr. contester ; vgl. t e s t e e r e n) betuigen, verzekeren,
bezweren ; betwisten, bestrijden ; — Contestábel, adj. nw.lat. betwistbaar, te bestrijden;
— Contestatie (spr. tie=tsie), f. (contestatio) de betuiging, de bevestiging door getuigen;
de twist, bestrijding; fitis contestatio, z. 11s.
Contéxt, m. lat. cóntéxtus (van contexére,
samenweven, samenvoegen; vgl. text) de redeverbinding, het verband, de samenhang der
gedachten ; uno contextu, in eenen samenhang,
onafgebroken ; — eontextuur, f, nw.lat. het
samenweefsel, de aaneenschakeling, schikking
der deelen, het verband, de samenhang.
Conti, p1. van conto, x. ald.
Contignátie, f. lat. (contignatio, v. tig num, de balk) het gezamenlijke hout tot steuning of schraging, balk- of sparrewerk, de betimmering.
Contiguiteit, f. nw.lat. (van contiguus,
aanrakend) het aan-elkander-raken, -liggen of
-grenzen, de aanpaling, aangrenzing, gemeenschap van grenzen.
contineeren, lat. (continére) zich onthouden, inhouden, matigen; samenhangen, aangrenzen ; vandaar continent, n. (fr. en eng. continent, d. I. conanens, scil. terra, samenhangend
land, in tegenoverst. van eiland) het vasteland;
inz. dat van Europa ; — continentaal, adj.
nw.lat. wat tot het vasteland behoort, b. v.
continentale vrede, de vrede op het vasteland; continentale mogendheden, de
staten op het vasteland van Europa, vastelandmogendheden (in tegenst. met Engeland); cont i n e n t al e troepen, zulke troepen, die alleen tot den dienst op het vasteland zijn bestemd;
continentaal systéma of stelsel, de
maatregel van Napoleon (begonnen met het decreet uit Berlijn 21 Nov. 1806), om Engeland
van alle gemeenschap met het vasteland an
Europa uit te sluiten en overal den invoer van
eng. goederen en voortbrengselen te beletten;
ex of in continénti, lat. terstond, oogenblikkelik, onverwijld; — continentie (spr. tie
=tsie), f. (lat. continent a) de matiging, onthouding, inz. van den bijslaap; — continentia
—
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causa rum, verband of samenhang der zaken ; --

continénter, adv. lat. in eens door, in eenen
adem voort.

contingeeren, lat. (contingére, v. tangére, z. t a n g e e r e n) ; (zeldzaam, zooals in
lat. en ital.) : aanraken, treffen, betreffen ; voorvallen, zich toedragen; bijdragen, zijn aandeel
opbrengen; — eontingens, n. iets toevalligs; — contingent, n. nw.lat. en. fr. het
deel, dat ieder moet bijbrengen, plichtmatig aandeel, het verschuldigde b. v. in het leveren van
krijgsvolk, in het dragen van oorlogslasten, enz. ;
het aandeel der provinciën in de algemeene las
Staat ; — contingentie (spr.-tenvad
tie=tsie), f. de mogelijkheid, dat eene zaak at
of niet gebeure, de toevalligheid, onzekerheid;
— naar contingéntie van zaken, naar
de wending, den keer, dien de omstandighede:L
zullen nemen.
con tinto, it. met scbakeering.
Continuum, n. lat. (van continuus, a,
um, samenhangend) Iets onafgebrokene, aanhou
— continua, it. (spr. u =oe)-dens,vortu;
Muz. aanhoudend, voortdurend ; — Continucc,
pl. Gram. aanhoudende klanken, waartoe de h,
de sisletters, de klinkers, de halfklinkers en
vloeiende letters behooren ; continueel,
adj. fr. (continuel) voortdurend, gestadig, bestendig, onophoudelijk; basso continuo, z. oud.
bas ) ; — continuiteit, f, lat. (continui tas)
de voortgaande duur, het onafgebroken verband
der deelen, de samenhang, ongescheidenheid, het
aaneenhangen; de bestendige duur, bet onafgebroken aanhouden; de bestendigheid; vandaar
lea continuitátis of continiíi, de wet der bestendigheid ; — continueeren, lat. (continure) voortzetten, voortvaren ; voortduren, duren; aanhouden, niet aflaten; — continuet of
continuëtur (afgek. cat., cntr.) Med. de zieke
ga met het gebruik der geneesmiddelen voort;
— continuate, ital. Muz. vaar voort, ga
voort, vervolg; — eontinuátie (spr. ti.e=tsie),
f. de voortzetting, voortduring, het vervolg; -pro continuatióne, tot voortzetting; — Continuatief, nw.lat. voortzettend, eene volg
uitdrukkend; Gram. c o n t i n u a t i e v e-reks
c o n j u n c t i e s, voorzettende voegwoorden b. v.
voorts, verder, dan etc. ; — continuator,
m. een voorzetter.
Cónto, n. it., pl. conti (z. v. a. het fr.
compte, v. 't lat. computus, berekening, v. computáre, bijeenrekenen, berekenen) Kmt. de rekening ; iemand conto geven, d. i. hem in
het grootboek eene rekening openen, hem crediet geven ; — Conto nemen, zich van dat
crediet bedienen, d. i. borgen; — een goed
conto maken, zijne rekening bij iets vinden, eene goede koopmanschap doen, winst of
voordeel trekken ; — conto reguleeren,
eene rekening onderzoeken en sluiten ; — Conto
saldeeren, eene rekening afsluiten en in som
trekken ; a conto, op rekening, of afkorting ; a
conto stellen of schrijven, eerie ontvangen betaling op de loopende rekening zetten;
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conto a meta, rekening ter helft, halve rekening,

d. i. voor gelijke winst en verlies ; C. corrénte,
eene loopende rekening, rekening-courant; c. di
compagnia, gezelsebapsrekening; conto de reis,
ook wel enkel ContO, port. rekenmunt = 1
millioen reis of 1000 m 11 r e i s, ongeveer = 2850
gl. ; C. di stdmpa, eene rekening van wisselzegels; C. di tempo, eene rekening op tijd, bij
welke de waren op eenen bepaalden tijd geborgd worden ; c. finto (spr. —fiento) eene verdichte, vermoedelijke rekening, waarschijnlijke
berekening van baten en schaden (om den koop
plaats aan te toonen) ; C. loro, hunne—,-prijsen
C. mio, mijne—, c. nostro, onze rekening ; C.
nuovo (spr. --névo), afgek. C. N. of N. C..
nieuwe rekening; C. per divérsi, rekening voor
allerlei, voor allerhande kleinigheden ; C. pro
errdta, rekening tot vereffening van plaats gehad hebbende misslagen of dwalingen ; C. saldo,
de betaalde rekening ; ook het nog te betalen
overschot na aftrek van het In betaling of in
mindering ontvangene; C. separáto, eene afzonderlijke rekening; c. suo (spr. u=oe) of suo
conto, op zijne of eigen rekening; C. vecchio
(spr. wekkio), de oude rekening; c. vostro of
vostro conto, afgekort V. C. uwe rekening; —
contánt, adj. (it. contdnte, v. contdre rekenen, tellen), gereed om te betalen, baar; een
e o n t a n t m a n, Kmt. iemand, die altijd gereed
betaalt; tegen contante betaling koopen,
d. i. voor gereed geld, tegen dadelijke betaling
koopen ; in contante, In gereed geld, baar; per
of pro contante, tegen gereed geld, voor dadelijke betaling; — contanten, n. pl. gereed geld, klinkende munt of specie.
Contórno, it., de omtrek, z. v. a. fr.
contour ; pl. Contorni, de omstreken ; de
omtrek, schets der omtrekken; — COntorniaatmunten of eontorniáti, uit de Ode
eeuw, koperen rom. medailles met verhoogden
rand (contour, c o n t o r n o), welke aan toegangspenningen voor schouwspelen enz. dienden.
contorqueeren, lat. (contorquére ; vgl.
t o r q u e e r e n) verdraaien, verwringen, krommen, buigen ; — contórsie, f. (lat. contortio)
eene gewelddadige verdraaiing, verstuiking, onvolkomen ontwrichting; vertrekking van bet
gelaat, overdreven en onbehaaglijk gebaar, grimassen.
Contour, m. fr. (spr. kontáér, vgl. tour)
de omtrek, omvang, randtrekken eener figuur
of teekening; — contoureeren of contourneeren (fr. contourner), eenen omtrek
maken, omtrekken ; eene figuur den vereischten
omtrek geven, ronden, afronden ; g e c on to u rn e e r d, adj. geteekend, ontworpen; ook ver
krom, scheef, verkunsteld; — Con--drai,
torniáti, z. ond. c o n t o r n o.
contra, lat. tegen, een voorzetsel, dat in vele
samenstellingen voorkomt; geschrijf pro en contra, voor en tegen; contra vim non valet jus,
macht gaat boven recht.
Contra A, B, C enz., Muz. de noten of
tonen van het onderste octaaf.
,

,
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Contra-apertuur, f, nw.lat. Chir. 4E
tegenopening, inz; bi veretteringen, om dem
etter een vrijeren weg te banen.
Contrabande, z. contrebande.
Contrabas, Contrabasso, z. c o ntrebas.
Cóntrabazuin, f. lat. -ned. (van 't lat.
contra en het óudd. pusune, bosun ; , oud. fr.
buisirae; verminkt van het lat. bucc(na, bucina,,
gr. bykáné) eene bazuinstem van 3t voet toon
in het orgel.
Contraboek,lat.-ned. tegenboek, het boek,
waarin de c o n t r 81 e der rekeningen wordt gehouden ; ook het boek, waarin bij collecteurs
der loterij aanteekening van de getrokken prizen en nieten wordt gehouden.
Contracámbio, m. it. een tegenwissel,
herwissel.
Contract, enz., z. ond. contraheeren.
Contráda, h it. de straat ; het oord.
Contradanza, f. it. z. c o n t r e d a n s.
eontradieeeren, lat. (contradicére) tegenspreken, beantwoorden ; --- COntradieent,
m. (contradicens) Jur. de tegenpartij, partij, tegenspreker; — contradictie, (spr. tie=sie),
f. (contradictio) de tegenspraak, tegenstrijdigheld; contradictio in adjécto, lat. Giam. eene
tegenstrijdigheid in het bijgevoegde, in het adjectivum of bijvoeglijk naamw., b. v. hoekige
k o gel ; soms als rhet. figuur aangewend, b. v.
droog water, wit roet (voor sneeuw gebruikt bij H u y g e n s)', een levend g e r a a mt e, een allermagerst mensch; contradictio symptomátum, Med. tegenstrijdigheid der ziekteteekenen (vgl, s y m p t o o m) ;— contradictor,
m. de door de rechtbank aangestelde personen
tot onderzoek en bestrijding van de vorderingen,.
door de schuldeiscners opgegeven ; -- contra,..
dietóriseh, ad). nw.lat. tegensprekend, strq-.
dig; contradictorische begrippen,,
o o r d e e 1 e n, enz., d. 1. elkander geheel tegen
wederzijds opheffende, vernieti- -sprekndof
gende, b. V. licht en duisternis; in contradictorio, op eene wijze waarbij belde partijen
zich konden laten hooren, de tegenpartij gehoord._
contradistingeeren, nw. lat onderscheiden, doen uitkomen; — contradistínet,
adj. door tegenovergestelde eigenschappen onderscheiden ; — contradistinctie, f. de onderscheiding door tegenovergestelde eigenschappen; — contradistinctief, adj. eene tegenstelling aanduidend.
Cóntrados, f. nw.lat., eontradóte, it.
Jur. , eig. tegenuitzet (z. dos 1e art.), tegenerfma-.
king; welke de man aan de gedoteerde vrouw
toekent en die zij na zijnen dood ontvangt.
Contra-.extensie, f. nw.lat. (vgl. e x-tensie) Chir. de tegenrekking bij het zetten
van beenbreuken en ontwrichtingen.
Contrafaciënt, m. nw.lat. (van contra-.
facére, tegendoen ; in 't mid.lat. ook namaken,
fr. contrefaire) de overtreder eener verordening;
— contrafáet, n. of contrafáetie (spr.
tie=sie), f. het namaaksel, de navolging; de.

CONTRA-FAGOT

272

nadruk van een boek ; — contrafactie of
contrafactuur, f. de nauwkeurige nama
plaatwerk, schilderij.
-king;
Contra-fagot, f. Muz. een octaaf lager
liggende fagot (z. aid.)

Contrafissuur, contrafractuur, f.
nw.lat. Chir. eene tegenscheur, tegenbreuk, wanneer er eene beenbreuk of beensplijting ontstaat
niet ter plaatse, waarop de gewelddadigheid onmiddellijk heeft gewerkt, maar op eene verwijderde plaats. De meeste tegenscheuren komen
-aan de bekkeneelsbeenderen voor.
Contrafage, f. nw. lat. Muz., z. c o ntrefu ge.
contrahoeren, lat. (contrahere, van tra1t re, trekken) of contracteeren, samenrekken , verzamelen, vereenigen; een verdrag,
eene overeenkomst sluiten, het eens worden,
overeenkomen; schulden contracteeren,
,

,

schulden maken; — contrahént, contractán.t, m. een verdragsluster, een deelgenoot;
— contrahentia (spr. ti=tsi), pl. Med. sa
middelen; — contract, n., lat.-mentrkd
leontráetus, een verdrag, eene geschreven
,overeenkomst, vrijwillige verbintenis tot vervul
plichten ; ook een speel--lingvawedrzjsch
merk voor den of meer dozijnen of tientallen
Tekenpenningen of vischjes (fiches) ; — Contract-boek, Kmt. een hulpboek ter woordelijke inschrijving van de gezamenlijke gesloten contracten ; contractos accessories, een bij
; C. assecuratiönis, een verzekerings- of-verdag
assurantie-verdrag C. bilateralis, een twee- of
wederzijdsch, beiderzijdsch verdrag; C. bonae
, agile i, een verdrag te goeder trouw; C. censi•tácus, een cijnsverdrag; C. chirographarius, een
:handschriftelijk verdrag; C. claud%ans, een gebrekkig gemaakt verdrag; c. emli et venditi,
een koop- en verkoopverdrag ; C. feuds lis, een
leenverdrag; C. litteralis, een schriftelijk ver
c. litterdrum, een verdrag bij de Romei--drag;
nen , dat onomstootelijke zekerheid had en onschendbare verplichtingen opleide; c. locáti et
conducti, een huur- en pachtverdrag ; C. nup- tiklis, een huwelijksverdrag ; C. permutations,
een ruilverdrag ; C. pignoratitius, een pandverddrag; c. principális, een hoofdverdrag; C. 're.trovenditiónis, een verdrag omtrent vergunning
van den wederverkoop; C. simulátus, een schijn
c. stricti jens, een verdrag, dat let--verdag;
terlijk moet nageleefd worden ; C. wnilaterális,
een eenerzijdsch verdrag ; C. usurari us, een woekerachtig verdrag, een verdrag over interest;
-c. verbalis, een mondeling verdrag; — contract, als adjec. (lat. contractus) tegennatuur
samengetrokken, verlamd, lam; — Con--lijk
traetátie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. het h andelsgerecht, de kamer van koophandel in Spanje;
— eontractátie -huis, het handelshuis,
koophuis; — Contractie, t (lat. contractco)
-de samentrekking, verkorting; Gram. de samen
klinkletters of lettergrepen-trekingvaw
'tot een, b. v. darn of daên voor daden;
-- contractíbel of contrastiel, adj. uw.
;

,
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lat. samentrekbaar, verkortbaar; -- contractibiliteit of eontractiliteit, f. de samentrekbaarheid, kritnpbaarheid, de geschiktheid
van een lichaam om zich samen te trekken ; —
contractief, adj. nw. lat. samentrekkend;
c o n t r a s t i e v e kracht, samentrekkingskracht
(het tegengest. van expansieve kracht ; —
contractuur, t de spieroptrekking, een staat
van samentrekking en stramheid, waartoe de
spieren, gewoonlijk eerst allengs, ten gevolge
van rheumatisme, zenuwpijnen, stuipen geraken ; kromming der gewrichten.
contraignabel, z. c o n t r a i n t e.
contra-incheeeren, nw. lat. (vgl. i nd i c e e r e n, ond. i n d e x) tegen - aanwijzen, het
tegendeel aantoonen; contra-indicans, n. Med.
eene tegenaanwijzing tegen de aanwending van
een middel; pl. contra-indicantïa; — contraindicatie (spr. tie=tsie), f. de tegenaanwijzing.
contrainte,f.fr. (koidtreitt') geweld, dwang,
dwangmiddel; — eontraignábel, adj. (spr.
kontrénjdbel) aan rechtsdwang onderworpen.
contraire, z. contrarius.
Contra—jagen, n. lat. -ned. bij jagers het
tegenjager, eene drijfjacht, waarbij het wild van
twee kanten tegen elkander in wordt gedreven.
contra jus in thesi, z. ond. j u s ; — contra
leges, z. ond. lex.
contraliciteeren, nw. lat. (vgl. 1 i c it e e r e n) overbieden, meer bieden, in den koop
treden of vallen.
contraltista, ital. Muz. altzanger, altzangeres.
contralto, of contralto, m. it., of haute centre,
fr. (spr. hoot' kóñtr') Muz. de alt, de tweede
stem, de diepe vrouwenstem ; ook de altist, altzanger, vgl. a 1 t.
contramandeeren, z. c o n t r e m—;
contramineeren, z. c o n t r e m—.
contra manifésta jura et veritatem, z. ond.
j u s; — contra natüram, z. ond. n a t u u r.
Contramarea,it., z. eontremarque.
Contraniténtie (spr. tie=tsie) f. nw.lat.
de tegendrukking, tegenwerking.
con tranquillezza, stal. met bedaardheid, rustig.
contra—octavo, it. Muz. het laagste octaaf in den algeheelen omvang.
Contra- operatie (spr. tie=tsie), f. nw.
lat. de tegengestelde werking, tegenwerking.
Contrapéndenza, f. ital. dwars door de
sneeuw gebaande weg.

contraponeeren, lat. (contraponére, van
ponëre, zetten) tegenstellen ; Log. een oordeel
omzetten, d. i. het zonder verandering des inbonds een anderen vorm geven, zoodat uit een
bevestigend gezegde een ontkennend ontstaat,
of omgekeerd ; Kmt. afschrijven, posten in het
boek in orde brengen ; — contrapositie
(spr. zi-tsie), f, de tegenstelling; Log. omzet
een voorstel door tegenstelling, met-tingva
verwisseling van het logisch karakter, b. v.
alle gelijkzijdige driehoeken zijn gelijkhoekig, -- geen driehoek van ongelijke hoeken is gelijkzijdig; vgl.
conversie ; Kmt. dekking eener wisselschuld;
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herstelling van een misslag in 't boeken ; —
eóntrapost, m. de tegenstelling in de beeldende kunsten, z. V. a. antithesis in de rede;
Kmt. tegenpost, waardoor een misplaatste post
wordt hersteld, opgewogen.

contra principia negántem disputári non p0test, tegen den ontkenner der grondbeginselen
(volgens welke de twistvraag beslist moet worden) kan men niet redetwisten.
Cóntra-protest, n. nw.lat. tegenvoor
gerechtelijk opgemaakte acte ter-behoud,
waarborging voor schade van den houder eens
geprotesteerden wissel (zie onder p r o t e sieeren).
Cóntrapunt, n. nw.lat:, eóntrapunto, it. (spr. poento; fr. contrapoint, m.) n.
-Muz. eig. het tegenpunt, dewijl men eertijds
punten in plaats van noten schreef; de kunst
der toonzetting, de kunst om bij éene stem andere te zetten, of onderscheiden stemmen re.gelmatig met elkander te verbinden (e e n v o ud i g contrapunt) ; inz. de kunst der stemafwisseling, d. i. het inrichten der partijen op
zoodanige wijze, dat zij zonder fout in de har
verwisseld, d. i. lagere tot hoogere-monie,z.
.gemaakt kunnen worden (d u b b e 1 of vee 1voudig contrapunt); — contrapuntoeren, de regels van het contrapunt toepassen ; — eontrapuntí.st, m. die de regels
van het contrapunt verstaat, toonzetter die zich
-:stipt houdt aan de regels van het contrapunt;
— contrapunto alle mente, Muz. contrapunt voor
de vuist weg, zonder studie.
contra ratiónem, z. ond. ratio.
Contrareo, m. ital. streek met den strijkstok tegen den regel.
Contra–regulariteit, f. nw.lat. de onregelmatigheid.
Contra– remonstranten, pl., z. v. a.
Gomaristen (z. ald.).
Contra–revolutie, f. (spr. —tsie) tegen-,omwenteling, z. contre- revolutie.
contrareus, a, um, lat. contrair, (fr. contraire), contrarie, tegen, tegengesteld, tegen:strijdig, ongunstig, rampspoedig, afkeerwekkend;
contraire begrippen, meeningen, elkander bestrijdende, tegenstrijdige of (positief)
tegenovergestelde begrippen, enz., b. v. deugd
en ondeugd ; au contraire (spr. o lco ii trèr') of
-e contrario, lat. integendeel, omgekeerd, daarentegen, veeleer; — contrarium, n. lat.
het tegendeel ; in contrarium, integendeel ; pl.
contraria, tegenstellingen ; — contraria contrariis curantur, het tegengestelde wordt door
het tegengestelde genezen (grondstelling der al1 o p a t h i e, z. ald.) ; — contrariëeren, fr.
(contrarier) tegen zijn, tegenwerken, wèderstreven, dwarsboomen ; — contrariant, adj.
hinderlijk, twistziek, tegensprekend, kibbelzuchtig; — eontrarieteit, f. lat. (contrariétas)
de oneenstemmigbeid ; de strijdigheid, tegenspraak ; de wederwaardigheid, onaangenaamheid,
belemmering, hinderpaal.
Contra– schepen, lat. -ned. de schepen,
,
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die tusschen buiten-europeesche staten heen en
weder varen.
contra sextum, z. ond. sextus.
contrasigneeren, nw.lat. (vgl. s i g n e er e n) tegenteekenen, mede-onderteekenen om een
geschrift meer kracht, vertrouwen bij te zetten
(b. v. een koninklijk besluit door een verantwoordelijk minister) ; — contrasignatuur,
f. of fr. contreseign (spr. kor tr'ser`I), n. de
mede-onderteekening.
Contrast, n. (fr. contraste, .it. contrasto,
v. mid.lat. contrastare, tegenoverstaan, strijden)
de tegenstelling, het over- elkander-stellen of in
aanraking brengen van strijdige, afstekende voorwerpen (die niet volstrekt uitersten behoeven te zijn), afstek; Log. het tegenover-elkander-stellen van twee voorwerpen, om die daardoor des te sterker van elkander te onderscheiden, terwijl de in de ant i t h ë s i s (z. ald.) de
voorwerpen bijeengebracht worden, om ze te
vergelijken ; de laatste werkt meer op het verstand, het contrast daarentegen op het gevoel;
— contrasteeren, fr. (contraster) tegen
elkander afsteken; doen afsteken, in a f s t e k
plaatsen, tegenover elkander zetten, afzetten.
Contra–stimulus, m. nw.lat. (vgl. s t im u 1 u s) Med. de tegenprikkel, de voorbedachtelijke (pijn)opwekking van een lichaamsdeel,
om een prikkel van een ander deel af te leiden; — contra–stimulisme, n. de leer van
den tegenprikkel, een door Rasori in Italië bedacht stelsel der geneeskunde ; — contrastimulist, m. aanhanger van dat stelsel.
Cóntra–subject, n. nw.lat. Muz. de tegenstelling of tweede ondergeschikte zetting in
de fuge.
Contrat, m. fr. (spr. Kon -trá) c o n t r a c t
(z. ald.), inz. contrat social, maatschappelijk
verdrag, een stilzwijgende overeenkomst, die als
grondslag der burgerlijke samenleving geldt of
gehouden wordt.
Cóntra–tempo, z. contretemps.
Contra– tonen, de diepste bastonen onder de groote C.
eontravaleeren, nw.lat. evenveel gelden.
Contravallátie, z. contrevallatie.
contraveniëeren, nw.lat. (van venire,
komen) tegenhandelen, overtreden; strijdig met
wet of verdrag handelen ; — eontravenient,
eontravénter, m. een overtreder, hij, die
tegen eene verordening der regeering handelt;
— contraveniéntie of contravéntie
(spr. t=ts), f. de overtreding, het strijdig, onwettig handelen, de schending van een verdrag,
enz.; in casu of casum contraventiö nis, lat. in
geval van overtreding.
Contraventiel, n. tegenklep in een orgel, om den wind te keeren of af te sluiten.
contra vim non valet jus, lat. tegen het geweld geldt geen recht, macht gaat boven recht.
Contravindicatie, f. lat. de verklaring;
van dengene, die van schending van eigendom
beklaagd is, dat hij de ware eigenaar is.
Contra-violon, z. c o n t r e b a s.
18
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Contravisite, f. tegenbezoek, z. c 0 ntre- visite.
contravoteeren, barb. lat. (van votum,
v o t e e r e n) tegenstemmen.

Contrayérba of contrayérva, f. sp.
(eig. tegenkruid, van yerba = lat. herba, kruid;
nw.iat. radix contrayervae) tegengiftige dorste nie, eene amerikaansche plant, door den Engelschman Drake in 1580 overgebracht ; de wortel dier plant, tegengiftwortel, ook Drakewortel genoemd, is van buiten ros van kleur,
heeft een scherpen, bitteren smaak en een spe cerijachtigen geur. Men schreef hem vroeger
giftwerende eigenschappen toe. Hij werkt prik
-kelnd
zweetdrijvend.
contre, fr. (spr. kontr' = lat. contra) tegen,
een voorzetsel, dat in vele samenstellingen voorkomt.
;

Cóntre-admiraal, m. de tegenadmiraal,
de derde zeebevelhebber, die op den a d m i r a a l
en v i c e-a d m i r a a 1 volgt, de ondervlootvoogd,
schout-bij-nacht.
Contre-allée, f. fr. zijlaan.
Cóntre-approehes, f . p1. fr. (spr. kontr'apprósj') Mil. de tegenloopgraven, werken der
belegerden om de loopgraven der belegeraars
tegen te gaan.
Contrebalánee, f. fr. (spr. —balans') het
tegenwicht ; -- contre-balaneeeren, het
tegenwicht of evenwicht houden of maken, opwegen.

Contrebánde, f. fr. (spr. kontr' bánd'; it.
contrabbando) waren, die contra bannum (z.
aid.), d. i. tegen een verbod uit- of ingevoerd
worden, dus verboden waren, duikgoederen,
smokkelwaar; sluikhandel, smokkelhandel; —

eontrebandeeren, sluikhandel, smokkel
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sjarizj'mán) het omkeeren of zwenken in een
rechten hoek bij het draaien.
Contrechant, m . fr. (spr. kontr'sjáñ), z..
v. a. contrapunt (z. aid:)
Contrechassis, n . fr. (spr. kontr'sjassi) tegenvenster, voorvenster, winterraam of -venster.
Contreeceur, n . fr. (spr. kon'tr' kéiir) eene
ijzeren plaat in het midden van Benen schoorsteenmuur om dien te beveiligen en de warmte af
te kaatsen, staande haardplaat; a contrecneur,
met tegenzin, weerzin, ongaarne.
Contre-couleur, f. fr. tegenkleur (nam..
in het kaartspel).
Contrecoup, m . fr. (spr. kor'atr'kóé) een
tegenstoot, tegenslag, terugslag, weerkaatsing,
afstuiting ; oneig. een ongeval, ongeluk, tegenspoed, wederwaardigheid; onderneming om iemands doel te verijdelen.
Contre-oouteau, n. (eig. m.) fr. (ook.
,

,

lame femelle, èng. ledgerblade, spr. ledzjurbleed)
tegenmes, ligger, het vastliggende mes der
scheermachine (bij de lakenfabricatie).
Contre-creuse, f. fr. gracht, wier aarde,
buitenwaarts tegen de vesting geworpen, deborstwering vormt.
-

contrecteeren, lat (contrectare, v. trac-.

táre) eig. betasten, bevoelen, aangrijpen ; Jur.
onrechtmatig ontnemen, ontvreemden ; — Contrectátie (spr. tie=tsie), f. ontrooving, ontvreemding.

Contradans, m. (van 't eng. country-danse) een veld- of reidans, landelijke dans;
ook (van fr. contre- danse) levendige en vroolgke dans, die met 4 of meer paren (in even
aantal) wordt uitgevoerd; ook muziek voor dien
dans.
Contredeelarátie (spr. tie=tsie), f lat.
de tegenovergestelde verklaring, die tegen eenevoorgaande strijdt.
.

verboden waren uit- of invoe--handelriv,

ren, smokkelen ; — contrebandier, m. (spr.

kontr'bandjé) een sluikhandelaar, sluiker, smokkelaar.

Cóntrebas, f . (fr. contrebasse, it. contrabbasse) of eóntreviolon, m . Muz. de tegenbas, groote bas, groote basviool.
Contrebatterie, f. fr. de tegenbatterij,
tegengeschutbedding, tegengeschutwal; oneig. de
tegenaanslag, tegenwerking.

Contre-éehange of Bontre -change,.
f. fr. (spr. kontr'sjánzj') tegenruiling, inwisseling, herwisseling. contre-emailleeren, fr. (spr . kontr'-emálj'—) aan de binnenzijde met email of brand-

verf overtrekken ; — contre-email, n. (spr.
koyctr'emálj') het email op de binnenzijde van
Bene wijzerplaat.

Contrabazuin, z. c o n t r a—.

Contrebille, f. fr. (spr. kohtr'biélj') de
tegenbal, die bij het terugstutten van den rand
des biljarts den bal des medespelers raakt.
Contrebillet, n . fr. (spr. kon'tr'- bi-ljè, gewoonlijk —biljét) een tegenbriefje, tegenbewijs,
dat het vroeger afgegevene krachteloos maakt.
contreealqueeren, van eene teekening
een tegenafdruk door middel van calqueering
vervaardigen.
contrecarreeren, fr. (contrecarrer, van
carver, vierhoekig maken, fig. zich breed maken) (iemand) tegenwerken, weerstreven, tegen
of hinderlijk zijn; (iets) verhinderen, dwarsboomen, doen mislukken.
Contre -change,z contre-échange
^- contre-changemént, n. fr. (spr. kontr'
;

Contre-epaulette, f. fr. (spr. koiitr'epo--létt') Mil. epaulet zonder kwasten of troetels.
Contre-épreuve, f . fr. tegenproef, tegen
een ver -druk;inet sz.:dvan
pers verkregen af--schetknigdor
druk, die ze zoo vertoont, als ze in den spie
-gelofpd
koperen plaat is.
Contre--esearpe, z. c o n t r e s c a r p e.
Contrefait, n . fr. (spr. kontr' fé), z. c o n-t e r f e i t s ei ; — contrefacon, eontrefáetie, z. v. a. contrafactie.
Contrefeu, n . (eig. m.) fr. (spr. kontr' feu)
vuurscherm.
Contrefiche, f. fr . (spr . kontr' fiesj') kruisband, stut, schoor.
Contrefinesse, f . fr. (spr. korttr' finéss').
de tegenlist.
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Contrefort, n. (eig. m.) fr. (spr. kon tr' fdr)
Mil. een steunmuur, steunpilaar; eene tegenlaag,
een beer.
Contreí'iga, fr. -it., of contrefuge, f.
Mai. eene tegenfuge, dubbelfuge (z. f u g e).
Contregarde, f. fr. (spr. koktr'gard') Mil.
eene versterking vóor een of ander werk, een
beschermwal.
Contreguerilla, f. (spr. —gerielja) tegen
tegenpartij der guerilla's.
-stander,
Contrehachures, pl. fr. (spr. kon'tr' hasjuur') de kruisstrepen op eene koperen plaat.
Contrei, contreie, f. fr. (contrée) streek,
omstreken.
Contrejour, m. fr. (spr. kohtr'zjoer) het
tegenlicht, zijlicht, de terugkaatsing van het
licht.
Contrelettre, f. fr. (spr. kontr'léttr') de
tegenbrief, het tegenbewijs, eene geheime acte,
waardoor men erkent, dat eene eerste openbare acte in haar geheel of gedeeltelijk niet
ernstig gemeend was ; z. v. a. revers.
Contre–maitre, m. fr. (spr. —mètr') 1 °
bootsman ; 2° in fabrieken : meesterknecht, werk
-bas.
contremandeeren, fr. (spr. kontr'mand—) tegenbevelen geven, afbevelen, afzeggen, herroepen, terugnemen; — contremandaat, contremandement, n. het tegenbevel.
Contremanceuvre, f. fr. (spr. kontr'maneuwr') Mil. eene plotselinge verandering van
slagorde, tegenbeweging.
Contremarque, fr. (spr. kontr' márk' vgl.
m a r q u e, contramarca, it. f. een tegenteeken, bijmerk op koopgoederen, fabriekwaren,
enz.; een merk op goud- en zilverwerk ; een
tweede briefje of kaartje, dat men na afgifte
van het eerste in schouwburgen, enz. ontvangt
om weder binnengelaten te worden, wanneer
men in de tusschenbedrijven uitgaat; — eontremarqueeren, tegenteekenen, bijmerken,
een tweede merk geven ; van paarden : valsche
kenteekens hebben, valsch teekenen.
Cóntremarsch, m. (fr. contremarche) Mil.
tegentocht, rugwaartsche tocht, terugmarsch;
eene zwenking, waardoor eene colonne volte
face maakt.
Contremine, f. fr. (spr. kontr'mién') Mil.
de tegenmijn, een onderaardsch werk om de
uitwerking van 's vijands mijnen te beletten;
oneig. de tegenlist, tegenaanslagen; Kmt. speculatie op daling (in den effectenhandel); ook;
de gezamenlijke b a i s s i e r s (z. ald.); — Contremineeren, tegenmijnen maken; tegen
tegenlist gebruiken ; Kmt.-werkn,dstv
op daling (der effecten) speculeeren; — Contremineur, m. een tegenmijnwerker ; een
tegenwerker, dwarsboomer; Kmt. iemand, die
de daling der staatspapieren of publieke fondsen zoekt te bewerken, die daarop loert en rekent ; speculant op daling (bij het beursspel),
z. v. a. baissier (z. ald.)
Contre– oppositie (spr. zi-tsie), f. fr.-lat.
;
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eene partij, die zich aan de o p p o s it i e (z.
ald.) houdt, maar van andere grondstellingen
uitgaat.
Contre-ordre, doorgaans contraorder, f. fr. (spr. kontr' órdr') het tegenbevel.
contrepareeren, f. (vgl. p a r e e r e n) afweren ; — eontreparade, f. fr. de afwering
in de schermkunst.
Contrepart, m. fr. - nw.lat. (vgl. part) de
tegenpartij, wederstrever; het tegendeel; —
contrepartie, f. fr. Muz. de tegenstem; Kmt.
het tegenboek.
Contrepas, m. fr. (spr. kointr'pá) de tegenschrede, een -verkeerde danspas.
Contrepassatie, f. fr. (spr. kontr'—) Kmt.
wederafstand eens wissels aan den persoon, die
hem had uitgegeven.
Contrepente, f. fr. (spr. kontr'pant') tegenhelling : een omgekeerd glacis (z. ald.)
Contrepetterie, f. fr. een woordenspel,
dat bestaat in het verplaatsen van de voorletters der woorden.
Contrepied, n. fr. (spr. koI tr'pjé) tegen
(een jachtterm, als de hond-spor,valch
op het spoor van het wild teruggaat of daarheen loopt vanwaar het kwam); het tegendeel,
het omgekeerde van eene zaak.
Contrepilaster, m. (fr. contrepilastre
vgl. p i 1 a s t e r) tegen- of zijpilaar.
Contrepoids, n. fr. (spr. kontr'poá; it.
contrappesso) tegenwicht, de balanceer- of evenwichtstok der koorddansers.
Contrepoil, n. fr. (spr. kontr'poál) de tegenstreek van het haar; à contrepoil, tegen
den streek, tegen de vleug; verkeerd.
Contrepoint, z. eontrapunt ; — contrepointeeren, bestikken, doornaaien.
Contrerevolütie (spr. tie =tsie), f. fr. de
tegenomwenteling, wederomverwerping van een
uit revolutie voortgekomen grondwettigen toestand (meest in aan het volk vijandigen zin);
— contrerevolutionair, adj. tegenomwentelingsgezind, der nieuwe staatsinrichting niet
toegedaan, daarvan afkeerig.
Contreronde, f. fr. (spr. kontr'rónd') Mii.
de tegenronde, de tweede ronde of patrouille
om de eerste gade te slaan, om te zien of de
schildwachten op hunnen post zijn, enz.
Contreruse, f. (spr. kon'tr'ruuz') tegenlist.
Contresalut, n. fr. (spr. kon tr'salu ; vgl.
salut) de tegengroet met kanonnen.
Contrescarpe, f. fr. (spr. kontr'skárp';
vgl. e s c a r p e) Mil. de tegenvoorwal, het tegenbolwerk, de uiterste grachtmuur, de schuine
vlakte of helling van de gracht eener vesting
naar bet veld toe, de buitenwerken ; de bedekte
weg in het glacis.
Contre -sens, m. fr. (spr. kontr'sása) strijdige zin, onzin ; de valscbe, onechte kant eener
stof.
Contresignal, fr. (spr. kontr'sienjál ; vgl.
s i g n a al) gew. cóntresignaal of eóntresein, n. een tegenteeken, antwoord op een gegeven signaal, ten bewijze, dat men het eerste
;
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verstaan heeft ; — contresignaleeren , een
tegenteeken geven ; — contresigne, n. (spr.
kontr'siénj') het dubbel herkenningsteeken, de
veldleus; — eontresigneeren, z • c o n t r asigneeren.
Contretemps, fr. (spr. koihtr'tdh) of
contratempo, it. n. (vgl. t e m p o) een ontijdig voorval. eene wederwaardigheid, ongeval,
onverwachte verhindering, hindernis ; in het
dansen : zekere pas, waarbij men, terwijl de
neertezetten voet is opgeheven, op den anderen
springt, alvorens den eersten neder te zetten;
in het schermen: het gelijktijdig uitvallen der
beide vechtenden ; in de rijkunst': de plotse
onverwachte overgang van het paard-linge
van rust tot beweging; Muz. eene vertraging,
verbreking van de maat.
Contre –terras, n . fr. Mil. een aardwal
of terras, tegen een ander steunende of daar
opgeworpen, een tegenterras.
-boven
Contretranchée,f . fr. (spr. kohtr'transjé)
Mil. eene tegenloopgraaf, loopgraaf tegen de belegeraars.

Contrevallátie, fr., of contrevallatielijn (spr. tie=tsie), nw.lat., f. Mil. eene tegenomwalling, tegenverschansing, tegenschans
om de uitvallen der belegerden te beletten.
eontreveniéeren, zie contraven ieeren.
Contrevent, m . fr. (spr. koyctr'wáh) windscherm, winddeur (van buiten).

Contreviolon, z. contrebas.

Contrevisíte (spr . wiziét'), f. fr. (in welke
taal het echter eene tweede bezichtiging, een
tweede onderzoek beduidt) het tegenbezoek.
contribueeren, lat . (contribuëre, fr. contribuer, vgl. tribuére) eene bijdrage geven, zijn
aandeel in de lasten of opbrengsten betalen,
opbrengen; bijdragen, bijpassen; medewerken,
bevorderen, behulpzaam zijn ; — eontribuá-bel, adj. fr. (contribuable) schatplichtig, belas
aan lasten onderworpen ; als subst.-tingschuld,
belastingschuldige ; — eontribuént, m. lat.
(contribuens) een schatplichtige, bijdrager; —

contribütie (spr. tie=tsie), f. (contributio) de
gemeenschappelijke bijdrage, opbrengst, de som,
die ieder schatplichtige aan land of stad, ieder
lid van eene sociëteit, een genootschap, enz.
moet betalen; de oorlogslasten, brandschatting;
in contributie stellen, brandschatten; —
contributiepond, voormalige oostenrijksche rekenmunt van 13 gl. 48 kreutzers rijnsch,
= it gl. 49 et . — contributief, adj . nw.lat.
(fr. contributif) in de belasting betalend, belastbaar ; bijdragend, medewerkend.
con tristézza, z. ond. t r i s t e.
;

Contrítie (spr. tie=tsie), f. lat. (contritio,
van conterére, stukwrijven) de verbrijzeling des
'harten, het innig gevoeld berouw (vgl. a t t r i tie).
Controle, f. (fr. controle, m., ontstaan uit
contre-role, van role, lijst, register, it. rótolo,
radje, mid.lat. rol, verkiw. v. lat. rota, rad) het
dubbele register van alle verrichtingen in rechtbanken, op kantoren, enz., de tegenrekening,
-
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het tegenregister ; tegenrekening of narekening
ter vermijding zoowel van vergissing als van
bedrog; het tegenopzicht van eenen ambtenaar
over den anderen ; ook in het algemeen : toezicht ; het ambt van contróleur ; — eontr3loeren, tegenrekening of toezicht houden, narekenen; in het tegenboek brengen; — iemand
eontróleeren, toezicht over hem houden,
hem gadeslaan, op hem passen ; hem berispen,
doorhalen ; — eontróleering, f. toezicht ; —
eontrSleur, m . een tegenschrijver, tegenrekenaar of toeziener, een ambtenaar, belast met
het toezicht, het houden van het tegenboek der
belastingkantoren, enz.; aannemer of ophaler van
biljetten en kaarten op sporen, in schouwburen, enz.; werktuig om te controleeren ; fig. een
bediller, zedenmeester, zedenpreker.
Controvérs of controverse, f. lat.
(controversia) een geleerde strijd of twist, eene
twistzaak ; twistrede over vraagstukken of gevoelens, die van weerszijden kunnen verdedigd
worden, inz. over godsdienstzaken, vooral tusschen R. katholieke en andere Christenen ; stl tus controvérsiae, stand van den strijd met uiteenzetting der eigenlijke punten van verschil;
controversáa verb rum, Jur. een woordenstrijd;

— controversíst of eontrovertíst, m.

nw.lat. een bestrijder, inz. een geloofsstrijder,
kampredenaar, twistschrijver; — controverseeren (lat. controverstcri) strijden, twisten,
twistschriften wisselen.
Contrumide, f. (v. fr. contre en humide,
vocht) een uit niet poreuze massa's bestaande
door Feichtinger te Londen uitgevonden bekleeding der tanden om vochtigheid te weren.
Contubernium, n. lat. (van tabérna, hut)
bet samenwonen, samenleven, het kamergenóotschap ; — eontubernalis, m . lat. eig. tentgenoot; kamergenoot, inz. samenwonend student ; — contubernalen, m . pl. eig. tentgenooten ; samenwoners, kamergenooten, zij, die
dezelfde kamer bewonen; oudtijds de slaaf en
slavin, door hunnen meester aan elkander gehuwd ; — contubernaliteit, f. het kamer

-genotschap.
contumax, lat. hardnekkig, weerspannig ; als
sgbst. Jur. iemand, die uit weerspannigheid op
gedane dagvaarding niet verschijnt, eene opgelegde handeling nalaat, enz.; — contumac^ter,
adv. ongehoorzaam, weerspannig, halstarrig ; —
contumácie, f (lat. contumac)a) de weerspannigheid, weerbarstigheid, ongehoorzaamheid
tegen gerechtelijke bevelen, het hardnekkig wegblijven op de dagvaarding, verstek; ook z. v. a.
quarantaine — contumatie houden,
z. quarantaine houden; — eontumaciecordon, n. eene afsluitingsketen, uitgezette
posten ter beveiliging eener streek voor aanstekende ziekte; — in contumaciam, lat. wegens
ongehoorzaamheid, b. v. wegblijven op gedane
dagvaarding — contumaciëeren, nw .lat.
(fr. contumacer) iemand wegens weerspannigheid
aanklagen, ook veroordeelen.
Contumelie, f. lat. (contumelia) beschim;

;

CONTUNDEEREN

ping, hoon, grove beleediging; — eontumeliëus, adj. (lat. contumeJiósus, a, tan) bescbimpend, smadend, hoonend.
contundeeren, lat. (contundére) kneuzen,
kwetsen ; — contundatur, te kneuzen, fijn
te stooten ! (op recepten); — contusie (spr.
s=z), f. lat. (contusio) eene kneuzing, kwetsing,
lichte wond.
conturbeeren, lat. (conturbiire), vgl. t u rb e e r e n) verwarren, verontrusten ;— conturbátie (spr. tie=ts ie), f. verwarring, ontsteltenis.
Contus, m. lat. wapen der romeinsche rui
-terij,
als lans en als werpspies gebruikt.
Contusie, z. ond. contundeeren.
Contutor, m. lat. (vgl. tutor), Jur. de
medevoogd.
Conuco, m. sp. groenteveld (in Z. Amerika).
con un dito, it. Muz. met éen vinger.
Conus, m. lat. (gr. kenos) Geom. een kegel,
eene ronde pyramide ; N. H. de kegelschelp,
kinkboren; — conisch, adj. kegelvormig; —
conisehe refractie, oplossing van een licht
een kegelvormigen bundel ; — coni--stralin
sche spiegels, kegelspiegels, dezulken, die
de voorwerpen in een geheel andere gedaante
dan hunne wezenlijke vertoonen ; — eoniférae of coniferen, f. pl. lat. Bot. kegeldragers, eene plantenfamilie uit de klasse der
tweezaadlobbigen van J u s s i e u, waarvan de
vruchten kegels zijn en die altijd groene bladeren hebben ; — eoniglobium, n. een sterrenkegel, eene halve hemelsfeer, ook eoni–
sche globe geheeten, die de helft des hemels met de sterren vertoont ; — conilithen,
m. pl. kegelsteenen ; — conisector, m. de
kegelsnijder, een werktuig tot kegelsneden ; —
eonoïde, f. een kegelvormig lichaam, onechte
kegel, door omwenteling van zekere kromme
lijnen om haar as ontstaan (b. v. een p a r a b 0lol d e); — conoïdisch, op een kegel gelijkende ; — conophthálmus, m. Med. het kegelachiig druifgezwel op het hoornvlies.
convalesceeren, lat. (convalescére, van
valere, gezond zijn) genezen, gezond worden,
aan de beterhand zijn, herstellen ; — geconvaleseeerden, m. pl. genezenen, herstelden;
— convalescént, m. een genezende, iemand,
die aan de beterhand is ; — eonvaleseéntie (spr. tie=tsie), f. het genezen, de genezing,
herstelling, beterschap.
Convallaria, f. nw.lat. (van het lat. convallis, het dal) Bot. eene plantenpoort, tot de
familie der aspergeachtigen (Asparugi) behoorende.
con variazioni, z. ond. v a r i a; — convenabel, z. ond. conveniëeren.
Conventie (spr. t =ts), f. (van 't lat. venári, jagen, venatio, jacht) de koppeljacht.
conveniëeren, lat. (convení're) overeenkomen ; aanstaan, passen ; betamen, gepast, wel
geschikt zijn ; — eonvend bel, adj.-voeglijk,
(fr. convenable) gepast, geschikt, behoorlijk, raad zaam, welvoeglijk, betamend, betamelijk ; —
,
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conveniéntie (spr. tie=tsie), lat. (convenienti'a) of convenance, fr. (spr. ko tc wenáns' ),

f. eene plaatsgrijpende overeenkomst (c o n v é nt ie) aangaande het gedrag in bepaalde gevallen, en welke op een stilzwijgend verdrag berust, het letten op hetgeen samenpast met inachtneming der omstandigheden, rang, vermogen, enz. (b. v. manage de convenance); de gepastheid, welvoeglijkheid, betamelijkheid, enz.;
— convent, n. lat. (convéntus) de vereeniging,
samenkomst, vergadering, b. v. nationaalconvent (fr. convention nationale), volks- of
rijksvergadering, naam, dien de nationale ver
gedurende de fr. revolutie na 10 Aug.-gaderin
1792 aannam, ook enkel het c o n v e n t geheeten ; de vergadering der kloostermonniken ; het
klooster zelf, het sticht; — eonvéntbier,
eig. kloosterbier, bier der c o n v e n t u a 1 e n of
kloosterbroeders, in onderscheiding van het sterke
bier, dat de paters dronken ; half-, klein- of dun
bier; — conventuaal, m. nw.lat. (cAnventuális) een kloosterheer, klooster- of sfichtsbroeder; — eonventuálen, m. pl. klooster
kloosterlingen, leden van het klooster--person,
convent ; ook in tegenst. met de o b s e r v a nt e n, de zijtakken van vele orden, die een zachteren regel volgen, b. V. de Carmelieten, die
zich, tegen den strengen regel van het oosten,
schoeiden; — conventikel, n. (lat. conventiculum) eene heimelijke samenkomst, verboden
vergadering, sluipvergadering, inz. de geheime
bijeenkomsten der zich afscheidende godsdienst
— convéntie (spr. t=ts), f. (lat. con--sectn;
ventio) de overeenkomst, het overeenkomen, eensworden, het verdrag, vergelijk ; — eonvéntie–geld of convéntie–munt (hoogd.
conventions-Mbnze, spr. konventsióóns munnise)
overeenkomstgeld, dat ten gevolge der gesloten
overeenkomst sedert de Leipziger conventie van
1753 door verschillende rijksstanden naar den
Weener muntvoet is geslagen, waarbij men de
mark fijn zilver op 20 gulden of 133 thaler
schatte; vandaar ook conventie -daalders,
geldende ongeveer 2 5 gld.); — conventioneel, adj. (spr. t=ts), (lat. conventionalis, fr.
conventionnel) waaromtrent men overeengekomen
is, overeenkomend, overeenkomstig, verdragswijze ; — conventionele straf, eene straf
of betaling, tot welke men zich verplicht, in
geval men het beloofde niet mocht nakomen.
convergeeren, nw.lat. (van het lat. ver gére, zich buigen) to elkander neigen, naderen
of toeraderen, eenstemmig zijn; het samenloopen van lijnen, wanneer zij verlengd worden;
Algeb. het kleiner worden der achtereenvolgende termen eener oneindige reeks ; vgl. d i
— convergent, elkander na--vergn;
derend of naar elkander neigend, samenloopend
(van lijnen, stralen) ; oneig. overeenstemmend
— convergentie (spr. t=ts), f, de toenadering of helling van twee lijnen tot elkander.
Conversa, z. ond. converteeren.
converseeren, lat. (conversári, met iem.
omgaan) verkeeren, omgaan, onderhoud met elk-
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ander hebben ; — conversabel, barb. lat. (fr.
conversable) gezellig, spraakzaam ; — eonver
—za -tsie), f. het gesprek, onderhoud,-stie(pr.
verkeer, de omgang, verkeering . inz. tijdkor ting door gesprek in gezelschap, d. i. in beschaafd, fatsoenlijk gezelschap ; de conversatie -taal, f. de taal van het dagelijksch

verkeer; de conversatie-toon, m. de toon
van het dagelijksch gesprek, de omgangstoon;
— conversatie-zaal, zaal voor gezellig
verkeer (in badhuizen, hotels, enz.); — conversatie-stuk, n. blijspel, dat zich in den
kring van het gewone leven beweegt en in
den regel in den nieuwen tijd (fransche kleederdracht) speelt ; — conversations-lexicon, n. hoogd. gr, (spr. -- sa -tsióóns—) het woordenboek der samenleving, algemeen zaakwoordenboek, dat de zaakkennis bevat, die tot een
beschaafden omgang wordt gevorderd (het eerste van dien naam werd door Libel begonnen
en in 1811 door Brockhaus voltooid); — conversatorlum, n eene kamer of vereeniging
tot gezellig onderhoud, een praatgezelschap.
converteeren, lat. (convertcre) veranderen , verwisselen ; bekeeren; den rentevoet van
staatsschulden veranderen; — convertibel,
adj. nw.lat. verwisselbaar; voor omkeering of
bekeering vatbaar; — conversie, f. lat. (conversTo) de verandering, omwisseling, omzetting,
omkeering; omsmelting, verstempeling der munten; verandering, verlaging van de renten der
staatsschulden, verwisseling van oude schuldbrieven tegen nieuwe; Log. de omkeering van
een voorstel, waarbij de deden hun logisch karakter verwisselen, d. i. het onderwerp in pramdicaat, en omgekeerd, verandert, b. v. a 11 e gelijkzijdige driehoeken zijn gelijkhoekige driehoeken; alle gelijkhoekige
driehoeken zijn gelijkzijdige driehoeken; vgl. contra- positie en inversie;
Poet. en Rhet. z. v. a. c o m m u t at i e (z. a.);
Theol. bekeering, inz. de overgang uit een protestantsch kerkgenootschap tot de r. kath. kerk;
Jur. de verandering van eene acte of pleidooi
in eene andere; — eoilversionIst, m. de
aanhanger, voorstander der rente-conversie ; —

conversus, lat., ook converti, fr. m. iem.,
die tot eene anderen godsdienst is overgegaan,
een bekeerde, nieuwbekeerde ; — conversa of
convertie, f. eene bekeerde; — convertendus, m . iemand, die bekeerd moet worden.
convex, lat. (convéxus, a, um) bolrond, verheven, gewelf, buikig, lensvormig. Eene kromme
lijn heet convex gebogen op die zijde, aan
welke de door hare eindpunten getrokken tangenten elkander snijden; op de andere zijde heet
zij concaaf gebogen (vgl. concaaf); zoo
hebben ook gebogen vlakken eene c o n v e x- en
c o n c a a f-z ij d e; convex-glazen, bolle glazen, lenzen, die of op é e n e of op b e i d e zij
kromming hebben ; in het-denbolvrh
laatste geval zijn het ware convex- glazen
en heeten convex - convex of ook biconvex, in het eerste (waarbij de keerzijde
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vlak is) heeten zij planconvex ; is het glas
op de eene zijde bol eg op de andere hol, dan
noemt men het concaaf-convex, holver-

heven, of een m e n i s c u s, maan. In de meetkunde heet een hoek convex, als hij meer, —
concaaf, als hij minder dan 180' bedraagt;
convex- spiegel, een bolle spiegel, verheven spiegel ; — Convexiteit, f. (lat. convex)
tas) de rondverhevenheid, bolheid, lensvormig
held, uitwendige welving of kromming, boog vlakte.
Conviciniteit, f. lat. de nabuurschap,
-

buurschap.

Convicium, n. lat de smaad, het schelden , de lastering; pl. convicia of eonviciën,
smaadredenen, schimpwoorden ; — convicieeren (lat. convicilri) smaden, schimpen.
ConvIet, n. lat. (convictus, het sameneten,
gastmaal; vgl. victus) de vrije tafel aan duit
ook de plaats, waar die ta--scheogln;
fel gehouden wordt; — convictorium, n.
nw.lat. eetzaal, eetkamer voor velen, ook z. v.
a. c o n v i c t; — convictorIst, m. een dischgenoot aan de vrije tafel; — eonvivátor,
m. lat. de gastheer, gastmaalgever; — convivialiteit, f. nw.lat. de gezelligheid, gezellige
omgang, vroolijkheid aan tafel ; — convivee ren, lat. sameneten, smullen; — convivium,
H. lat. een gastmaal, smulpartij, gelag ; — Convive, m. fr. (spr. konwiév'), conviva, lat. de
gast ; — convict, m. fr. (spr. konwjé) de genoodigde gast.
Convict, convictie, z. ond. c o n v i nceeren; — eonvié, z. ond. convict; — con
viguore, z. ond. v i g o r.
convinceeren, lat. (convincére) overtui
overreden, ook bepraten; — convíctus,-gen,
eng . convict, overtuigd (z. confessus) ; —
convict, m. eng. (spr. kónwik() veroordeeld
misdadiger; — convictie (spr. t=ts), f. de
overtuiging, overreding, het onwederlegbaar bewijs van eene waarheid of een feit ; de uitwerking van een klaarblijkelijk bewijs op den geest.
Convivator, z. ond. c o n v i ct ; con vivacita, it. levendig, opgewekt; con vivezza, it., z.

ond. vigor; — convivium, convive, z.
ond. convict.
convoceeren, lat. (convoci re ; vgl. v oc e e r e n) samenroepen, bijeenroepen ;— ConvÓCant, in. (lat. conv^cans) een samenroeper,
inz. Jur. die zijne schuldeischers bijeenroept of
ter opkoming uitnoodigt; — convoeãtie (spr.
t =ts), f. de samenroeping, inz. in Engeland de
opgeroepen vergadering der tot de staatskerk
behoorende geestelijkheid, om over geestelijke
belangen te beraadslagen.
con voce rauca, ital. (spr. wótsje) met eene
heesche stem.
Convoi, m. fr. (spr. kokwoá, van convoyer,
begeleiden ; it. convoglio) of konvooi, n. de
begeleiding, bedekking, bescherming, het geleide,
inz. het gewapend of krijgsgeleide ; Mar. den
of meer oorlogsschepen, geleischepen, ter bedekking of bescherming van koopvaardijschepen;
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'Mil. hulp van troepen, krijgsvoorraad, dien men
in eene plaats werpt; — eonvooi– briefje
of –biljet, het geleibriefje, waarmede de waren van de eene plaats naar de andere mogen
vervoerd worden; — convooi–loopera, de
,afgevers der uit- en invoerbiljetten te Amsterdam ; — convoyeeren (fr. convoyer, mid.lat.
conviáre, van con = cum, met, en voie = lat.
via, weg) begeleiden of geleiden, bedekken, beschermen; — convoyer, m. eng. (v. convoy =
fr. convoyer) of convooier, een geleischip.
convoiteeren, fr. (spr. konwoat—) iets
sterk begeeren, op iets belust zijn; — eonvoitise, f. (spr. korcwoatíéz'; voor covoitise, it.
cupidigia, provene. cobiticia, als ware 't lat. cu-pidicia, V. cupidus, gierig) de begeerlijkheid, belustheid, groote graagte.
Convolatilisátie (spr. —za-tsie), f. nw.
lat. (vgl. v o 1 a t i e 1, enz.) Chem. de medevervluchtiging, het medevluchtig worden.
convoleeren, lat. samenvliegen ; convoláre ad seczindas nwpttas, lat. Jur. tot een tweede
1mwelijk spoedig overgaan.
Convoluut, n. lat. (convolutum, van convolre, samenrollen of -wikkelen) een pak, bundel, een rol papier, schriften ; een kluwen, enz.;
-- convolute, f. nw.lat. Arch. wrong, rolneut
aan bet ionische kapiteel; — eon1.volutie (spr.
#=ts), f. nw.lat. de samenwikkeling, oprolling;
-- eonvolvulaceen, f. pi. Bot. de familie
der winden (de klokvormigen van L i n n e u s) ;
-- convolvulus, m. de winde, welker meeste
..soorten een purgeerend vocht bevatten, waar van in de geneeskunde wordt gebruikgemaakt;
Med. de inschuiving, inwendige samensnoering,
ineenkronkeling der darmen : — convolvuline, f. Chem. in tether onoplosbaar bestand deel van jalappe-hars.
Convooi, enz., z. c o n v o i.
Convulsie, f. (spr. s=z), lat. (convulsio,
van convellére, uitrukken, schudden) de onwil
krampachtige samentrekking der spie--lekurig
en, stuiptrekking, stuip ; — eonvulsibiliteit, f. stuipachtigheid, 'geneigdheid tot stuipen;
— convulsief, adj. nw.lat. stuiptrekkend;
krampachtig ; — convulsionair, m. een met
stuipen, kramptrekkingen behept persoon; —
Convulsionairen, m. pl. de naam eener
dweepzieke Jansenisten-partij, die zich vormde
toen de vervolging der Appellanten (z. u n i:g e n i t u s) in 1730 algemeen werd; ook wel
Methodisten en Kwakers : allen dus genoemd,
omdat zij in hunne godsdienstige geestvervoering soms c o n v u 1 s i ë n kregen.
con zelo, z. zeloso.
Conzo of liever c o n g i o, m. (van 't lat.
congius, z. aid.) eene venetiaansche vochtmaat,
-ongeveer = 18 liters.
Cook, m. eng. (spr. koek) kok.
Cooler, eng. (spr. koe-Ir) koelvat, b. v.
wine-cooler, wijnkoeler; butter-cooler, boterkoeIer, enz.
Coom of coomb, z. comb.
coopereeren, nw.lat. (vgl. o p e r e eren)
,

,

,
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medearbeiden, medewerken, medehelpen ; —
coöperant, adj. medewerkend, behulpzaam;
— coáperator, lat., of coöperateur,
fr. m. een medewerker, medearbeider, medehelper, ambtshelper; — cooperatrice, f. fr.
medewerkster, enz.; — cooperatie (spr. t=
ts), f. lat. de medewerking, samenwerking ; —
codperatief, adj. zich tot gemeenschappelijk werken verbindend en door zulke verbinding werkende, b. v. cooperatieve ver
cooperatief stelsel, enz.; —-enig,
coöperative stores, pl. eng. (spr. —tiv'—)
magazijnen en winkels der verbruiksvereenigingen, b. v. der civil service supply assoc i a t i o n (winkelvereeniging voor civiele ambtenaren) .
coöpteeren, lat. (cooptáre) uitkiezen, aannemen; — coöptátie (spr. tie=sie), f. (cooptatio) de opneming of uitkiezing van medeleden
door de overige leden van een gezelschap of
genootschap.
coördineeren, nw.lat. (van 't lat. ordinare, ordenen, regelen) gelijkstellen, bijplaatsen,
samen rangschikken, eoördináten, m. pl.,
fr. eoárdonnees, f. pl. Math. gemeenschap
benaming eener abscis en daarbij behoo--pelijk
rende ordinaten; — eoc rdonátie (spr. t=ts),
f. de bijplaatsing, gelijkstelling, verbinding ; ge
-hjkeidvanrg.
Copaiva of copahu-boom, m. (port.
en sp. copaiba, braz. cvpauba) een boom van
Brazilië, met dikken stam en groote, langwerpige, donkergroene bladeren (Copa'ifera, inz. C.
ofcindlis); het roode en zeer harde hout wordt
tot schrijnwerk en verfstof gebruikt ; de witte
balsemboom ; — eopaiva– balsem, de hars
of gom van den genoemden boom, die men
door insnijdingen verkrijgt, ofschoon men die,
welke de stam van zelf uitzweet, voor de beste
houdt ; men gebruikt dien als zweet- en pisafdrijvend middel.
Copál, m. (mexic. kopalli) een bars, hoofd
uit twee boomsoorten gewonnen, n.l.-zakelij
Rhus copallinum in W.Indië en Elceocarpus
copálifer in O.Indië. De copalgom komt
uit 0. Indië ; zij is droog, zeer hard, licht, doorschijnend, meer of minder geel, koud zijnde bijna
zonder reuk, oplosbaar in tether en vlugge oliën,
maar onoplosbaar in lijnolie. De meeste copalgom is uit Amerika afkomstig en wordt gewonnen van den Rhus copallinum, L. Men gebruikt
de beide soorten tegenwoordig alleen tot vernis.
Copalchi–bast, m. Bot. bittere mexicaansche bast, die kuortsverdri.jvende eigenschappen bezit.
Copang, m. eene japansche goudmunt, de
oude = 24 gld. 70 ct„ de nieuwe = 14 gld.
ct.
Copanificátie (spr. t=ts), f. nw.lat. de
verandering van gemengde stoffen in brood.
Copartitie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. (vgl.
p art i t i e ond. p art e er en) bijdeeling, ver
hetzelfde geheel naar een - anderen-ilengva
maatstaf.
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Copéllo, in. eene italiaansche graanmaat,
het ,J van een s a c e o, ongeveer = 7 liter.
eopermuteeren, nw.lat. eene geestelijke
bediening of eene prove tegen eene andere verruilen ; — copermutant, m de proveverwisselaar ; — copermutãtie (spr. tie=sie), f.
de verruiling; de verwisseling, ruiling eener
prebende.
Copernicaanseh systéma, n. de leer
van C o p e r n i c u s aangaande bet zonnestelsel.
copérto, it. Muz. gedekt of bedekt (van gedempte keteltrommen).
Copet, m. fr. (spr. ko pè) een voormalige
vruchtenmaat in Neufchatel en Waadtland, van
15,234 liter.
Copie, f. lat. (cop)'a, eig. menigte, voorraad;
In mid.lat. boekenafschrift, dewijl daardoor de
voorraad van exemplaren vermeerderd werd),
kopie, bet afschrift, de nateekening, naëtsing,
nadruk ; het handschrift, waarnaar de letterzetter werkt (dan meestal kopij); — pro copia,
lat. voor afschrift; Jur. copia auscultáta, een
afschrift, dat door voorlezen, terwijl een ander
het naleest, voor nauwkeurig is verklaard; copia vidimdta of gevidimeerde copie,
een nagezien, nauwkeurig bevonden afschrift ;
— copier-boek, een boek voor afschriften ; — eopiëer-machine, f. een draagbaar
werktuig, om geschriften langs mechanischen
weg te verveelvoudigen, uitgevonden door den
Engelschman Watt, die op doorschijnend papier afdrukken levert ; — eopiëer-pers, f.
pers, om geschreven schrift te copiëeren, waarbij
men zich voor de copie bedient van zoogenaamd c o p i ë e r p a p i e r (meestal ongelijmd
postpapier) of van bijzonderen zoogenaamden c op i ë e r i n kt ; — copialiën, n. p]. (copialia)
kosten voor het afschrijven ; — copie- recht,
het recht tot het ter perse leggen en uitgeven
van een boek; — eopieeren (fr. copier), afschrijven, nateekenen, navormen, nabootsen ; —
Copiíst, Copíst, m. een afschrijver, schrijver, nateekenaar, nabootser.
Copiëus, lat. (copiósus, a, um) rijkelijk, in
menigte voorhanden, talrijk, overvloedig, menigvuldig; — copieuze Stil, woordenrijke
schrijfwijze ; — copióse, in menigte, rijkelijk, enz.;
— eopiositeit, f. (spr. s=z) de overvloedigheld, menigte ; de wijdloopigheid.
Copjen, pl, russ. de zes voet lange lansen
der Kozakken.
Coppa, f. it. (eig. beker, provenc. cops, fr.
coupe, v. lat. cupa, vat) eene oude ital. graanmaat ; — toppo, m. (eig. kruik) oud gewicht
in Lucca, om olijfolie te wegen = 264 pond van
334,5 gram.
Copperhead, eng. (spr. —hèdd) eig. koperkop ; koperslang (Trigonocephalus concortrix);
ook als partijnaam voor de secessionisten
(z. ald.) in de noordelijke staten van NoordAmerika.
Coprolieten, m. . dreksteenen, versteen
drek van voorwereldlijke dieren; — copro--de
logie, f. bemestingsleer.
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Copropriëtair, m. nw.lat. (vgl, propr)us„,
enz.) de medeëigenaar, b. v. van een huis; —
eopropriëteit, f. de mede-eigendom.
Copula, f. lat. de band, het verband ; Gram.
het verbindingsbegrip, het koppelwoord (is,,
z ij n, enz.), waardoor het prwdicaat of gezegde
aan het onderwerp wordt toegevoegd; copula.
carnulis, Jur. vleeschelijke vermenging; — CO -puleeren (lat. copuláre), verbinden ; twee
personen trouwen, door het huwelijk verbinden,.
inzegenen, paren, k o p p e l e n; bij tuinlieden :.
een wilden boom met een edel takje nauwkeurig samenvoegen of paren ; — eopulátie (spr.
t=ts), f. (lat. copulatio) de echtverbinding, de
echt, het huwelijk, de paring; eene manier van
veredeling der vruchtboomen, die boven de e nt i n g het voordeel heeft, dat zij in den herfst,
en winter kan aangewend worden en de stam
minder te lijden heeft ; Log. z. v. a. plo c e(z. aid.); — copulatief, adj. vereenigend, verbindend; copulatieve conjuncties, Gram.
verbindende voegwoorden ; — eopuldtor, m.
verbinder; geestelijke, die 't huwelijk sluit; -eopulátrix, f. de koppelaarster.
Copy, f. eng. (spr. kóppi), z. v. a. c o p 1e;
exemplaar van een boek, enz.; — copy-holdom, m. p]. eng. (spr. kóppi-hoolders) cijnspachters, erfpachters in Engeland; — copy-right,,
n. (spr. kóppi-rait) kopijrecht, het recht tot de uitgave van een boek ; — copyright-edition.
(spr. —idísjun), editie, die met toestemming van
den eigenaar van het kopijrecht wordt uitgegeven ; — copyright-bill of law (spr. lá),
wet op het kopijrecht.
coq a l' ane, fr. (spr. kok a laan'), eig. haan
op den ezel; verbinding van ongelijke, strijdigezaken, ongerijmde redenen; faire des coqs (1.
l'ane (spr. fir' di—) van den os op den ezel,_
van den hak op den tak springen ; coq du village (spr. —wielaazj'), eig. dorpshaan ; de meest,
invloedrijke man op eene plaats, enz.
Coquard, m. fr. (spr. koka4r) de basterd-fazant, de vrucht van den fazant en het gewone hoen; ook een galante grijsaard, oude
meisjesgek.
toque, lat. kook ! (op recepten), afgek. coq.
coquelicot, m. fr. (spr. kok' likó ; eig. de.
klaproos, kollebloem, v. coquelicot, coquelico,l,,
hanengekraai, en als provinc. haan; zoo gehee-ten wegens den rooden kam des haans) klaproos ; ook : hoogrood, hanekamrood.
Coqueluche, f. fr. (spr. kok' lu -sj'; mid.lat.
coqueluca, coqusia, verwant met lat. cucullus, kap
aan het kleed) 1 ° de monnikskap ; 2 ° oneig. da
lieveling der dames ; 3 ° Med. de kinkhoest.
coquerelles, pl. fr. (spr. kok'rell', v. toque, note-of eierschaal, en dat v. lat. concha, schelp) in
de wapenkunde : hazelnoten of eikels in hunne
doppen of schalen.
coquet, fr. (spr. kokét; van coq, haan, dus
eig. hanig, haanachtig) behaagziek, veroveringszuchtig, verlokkend, verliefd makend ; lichtvaardig, boeleerend, manzuchtig, manziek (alle woorden, die de eigenlijke beteekenis slechts bij na -,
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dering uitdrukken); — eoquétte, f. eene behaagzuchtige, behaagzieke, hartenvangster, aanlokster, verleidster, boeleerster; — coquetteeren, allerlei middelen aanwenden en bekoorlijkheden ten toon spreiden, om personen
van het andere geslacht aan te lokken en op
zich verliefd te maken, een spel met de liefde
drijven, behaagziek, enz. zijn, boeleeren ; — COquetterie, f. de laakbare behaagzucht, de hartveroveringszucht of - kunst, minnaarsjacht, liefde
verfijnde boeleerkunst.
-verstikng,
Coquilles, f. pl. fr. (spr. kokiélj', verklw.
V. toque, schaal ; vgl. coquerelles) schaaldieren,
schelpdieren, inz. mosselen en oesters (z. c o nc h y l i ë n); — coquille, f. schelp, slakkenhuisje ; de - pan aan mortieren en kanonnen ; de
gegoten ijzeren vorm, waarvan men zich bedient bij herstelling van hard gegoten ijzer; —
eoquillage, f. (spr. ljá-zj') schelpwerk, als
versierselen aan muren, enz.
Coquin, m. fr. (spr. kokén, waarsch. van
't mid.lat. coquinus, een zeer geringe keuken
minste der huisbedienden) een schelm,-jonge,d
schurk, schoft; — coquíne, f. liederlijke deern,
lichtekooi, veile meid, hoer ; — coquinaille,
f. (spr. kokinálj') het gepeupel, boevengoed ; —
eoquinerie, f. schurkerij, boevenstreek.
cor, lat. voorz. voor woorden, die met r beginnen, = con, z. ald.
Cor, n. eng. eene wijnmaat in Engeland en
Schotland van ruim 24 liter; ook eene oud-oostersche graanmaat van ruim 13 liters.
cor, n. (genit. cordis), lat. het hart ; cordis
apex of c. mucro, de top of spits van 't hart;
cordis atrïa, harteboezems ; cordis basis, grond
cordis conus, de hart--vlaktenhr;
punt ; cordis ventriculi, de hartkamers, hartholten.
Cor, m. fr. Muz. hoorn ; cor à pistons, een
van zuigers voorziene hoorn ; cor de chasse,
jachthoorn, waldhoorn.
Coraal, corale, it. z. koraal; — coralliet, m. de versteende koraal, de koraal
— coralliférisch, adj. nw.lat.-verstnig;
koraaldragend ; — corallifórm, adj. koraal
; — oorauigénisch, adj. koraaly or--vormig
mend ; — eoraline, f. uit plantenvezels ver
surrogaat van balein ; — eoralliniet,-kregn
m. een getakte versteende poliep ; — coralliographie, f. gr. koraalbeschrijving.
Cortices, pl. lat. (sing. corax, raaf) raaf- of
kraaiachtige vogels ; — eoracieten, pl., z.
v. a. b e l e m n i e t e n (z. aid.) — coracijn,
adj. ravenzwart ; — coraeobraehiális (Sc.
nsusculus), m. nw.lat. Anat. de ravebeks-armspier; — coracoïdeus (Sc!!. procéssus), m.
het ravebeks- uitsteeksel van het schouderblad.
Coralliet, coralliferisch, enz., zie
coraal.
coram, lat. voor iemands oogen of in tegen
iemand coram nemen, in de stu--wordighe;
dententaal ook wel eorameeren, hem te
rede stellen, doorhalen, uitschelden ; coram notarto et testibus, lat. voor notaris en getuigen;
;

CORDE
coram populo, voor het volk, openlijk ; coran
senátu, voor den raad; coram vobis, voor u,
in uwe tegenwoordigheid, in uw bijzijn.
Corax, m. lat. raaf.
Corba, f. ital. (eig. korf, lat. corbis) eene
ital. maat voor droge en natte waren ; te Bologne is zij voor granen en wijn = 78,615 liter;
— eorbeille, f. fr. (spr. korbél;') een korf,
eene mand zonder hengsel; Mil. schanskorf met.
aarde gevuld ; bruiloftsgeschenk van den bruigom aan de bruid, uit sieraden, kleederen, enz.
bestaande; afgesloten plaats voor de beëedigde
effectenmakelaars op de beurs te Parijs; -eorbillard, m. fr. (spr. -- bi -ljar) een grootti
reiswagen, van achteren met eene soort van
korf, kamerwagen ; ook eene soort van grootti
lijkkoets; — corbillon, m. fr. (spr. korbi-ljóñ)
eig. het korfje; een fr. gezelschapsspel, waarbij
men verplicht is om op corbillon te rijmen ; —
corbula, f. oude sardinische korenmaat, ongeveer = 25 liter.
Corcar, z. c u d b e a r d.
Corculum, n. lat. (verklw. v. cor) bartje
de binnenste kern, die de kiem der planten
uitmaakt.
Cord, n. eng. koord, touw; als houtmaat:
vadem ; naam van wollen stoffen.
Corda, f. it. de snaar, z. c h o r d e; Muz.
una cords, éene snaar (als op de piano door
het verschuivings- (of linkerpedaal slechts éene
snaar aangeslagen wordt); tutte corde, alle snaren, als het verschuivingspedaal niet gebruikt.
wordt ; a due corde, op twee snaren.
cordaat, lat. (cordatus, a, um, v. cor, het
hart) hartelijk, rond, ongekunsteld, gemoedelijk,
oprecht ; vertrouwelijk, vertrouwd ; — cordiaal, adj. lat. hartelijk of hartig, vertrouwelijk ; hartsterkend, verkwikkend ; — eordialiteit, f. de hartelijkheid, vertrouwelijkheid,
ongekunsteldheid, oprechtheid, rondheid, trouwhartigheid, gemoedelijkheid ; — Cordélia en
Córdula, vr.naam: bartje, de gemoedelijke,
hartelijke ; — eordicólae, p1. hartaanbidders.
eene katholieke secte der 17de eeuw, die aan
het hart van Jezus en Maria eene bijzondere
vereering wijdde ; — eordifolium, n. nw.lat.
een hartvormig blad ; een gewas met hartvormige bladeren ; — eordifórm, adj . ( cordifórmis, e) hartvormig.
Corde, t. fr. snaar ; touw ; danseur (IC
corde, koordedanser ; koorde (van een boog,.
ook Geom.) vgl. c h o r d e; Muz. corde à jour,
corde a vide, de open of ledige snaar, als zij
door geen vinger nedergedrukt is ; een vadem,
eene fransche houtmaat ; — cordelat, n. fr.
(spr. kord'lá; sp. cordellate; fr. ook cordillat)
grove wollen stof uit Languedoc en Spanje; -eordeleeren (fr. cordeler), vlechten, twijnen ; — cordelier, m. (spr. kord'ljé) een franciscaner monnik of -minderbroeder, eig. koordof touwmonnik, wegens het touw (cordon), waarmede zij zich omgordden ; ook, tijdens de fransehe staatsomwenteling, een medelid van eene
panische club, die in een voormalig francisca-
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ner klooster vergaderde; — cordelière, f.
een knoopstrik, een geknoopte vrouwenhalsband,
gordelband.
cordiaal, cordialiteit, f., zie onder
cordaat.

Cordië, f. nw.lat. (corda, naar den botanicus Cordus in de 16de eeuw benoemd) een
plantengeslacht, waartoe als soorten behooren:
de pruim -cordië of de sebestenboom,
zwarte-borstbezieboom in Syrië, Egypte, enz.;
-- cyperhout-cordie op Jamaica en de
Caribische eilanden, die door schrijnwerkers tot
kunstwerk wordt verbruikt. De s e b e s t e nc o rd i ë in O.Indie heeft een zwart- en ijzer
hout, dat om zijn sterken en verkwik--kleurig
kenden geur in Indië tot reukwerk dient en in
de apotheken onder den naam van a 1 o ë h o u t
voorkomt.
Cordifolium, cordiform, zie onder
£ordaat.
Cordillas, n . fr. (spr. —díéljá) het grofste
lijnwaad, paklinnen; eene zeer grove wollen stof.
Cordilléras, pi . sp. (spr. kordieljéras; v.
't oudsp. cordilla, cordiella, provene. en it. Gordella, fr. cordelle, touwtje, strikje, snoertje, ver
corda, touw, koord) het keten -klw.van'ti
hoofdgebergte van Z. Amerika,-gebrt,inz.h
-ook Andes of Anden in 't sp. altijd C o r dil
lera de los Andes geheeten; ook de bijnaam van verscheiden andere gebergten.
cordis apex, enz., z. ond. cor.
Cordon, n. fr. (spr. kordóh, van corde, z.
C h o r d e) een snoer, band, b. v. 1 ° waaraan de
portier trekt, om de huisdeur te openen; Le
cordon, s'il voos plait, doe asjeblieft open, portier ! 2° hoedeband ; 3 ° in Frankrijk inz. ordelint;
Arcb. de steenring of de band van eenen vesstingmuur, eene rij van vooruitstekende ronde
steenplaten ter afwering van vochtigheid; muurband, muurkrans; Mil. eene onafgebroken linie
van troepen om een land tegen vijandelijke invallen of besmettelijke ziekten te behoeden,
grensketen, verweerlinie, grensbezetting, grensafsluiting; cordon bleu, het ordelint en ook de
orde van den Heiligen Geest; cordon noir (spr.
—noár) de orde van St. Michaël ; cordon rouge
(spr. —roezj' ), de orde van St. Lodewijk ; — cordonist, m. een grensbezetter, grenssoldaat.
Cords, pl. eng. eig. snoeren; Kmt. zware
katoenen of manchesterachtige stoffen van onderscheiden soort.

Corduáán of cordovan, n. (fr. cordouan, sp. cordobán) eene zachte ledersoort uit
bokke- of geitevellen, naar de spaansche stad
C ó r d o v a, C ó r d u a, benoemd, alwaar het 't
eerst door de Mooren gemaakt werd, spaansch
leder.

Cordula, z. ond. c o r d a a t.
Cordyline, f. Bot. eene niet de a s p h ed 0 1 o s verwante plantensoort.
Coregent, m. nw.lat. de mederegent.
Corge, n. eng. (spr. lcordzj') in vele streken van 0.Indië hoeveelheid van QO stuks geweven stoffen; op Sumatra 40 korven tabak
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Cori^go, f. lat. de verharding der ruggehuid bij het rundvee.
Coriander, z. koriander.
Coriaria, f. lat. (v. corium, leder) de looiers struik, looiersmyrte, smak, welker bladeren veel
looistof bevatten.

Corifeo, it., z. koryphxus.

Corindon, z. corundum.
Corine of Corinne, f. fr. (it. corina, nw.
lat. Antilope Corinna, aan den Senegal, corin)
eene soort van afrik. gazelle.
Corium, n. lat. lederhuid.
Cormorán, m . fr. (eng. cormorant, tautologisch samengesteld uit het lat. corvus, raaf,
en het neder -bretonsche mór vran, d. i. zeeraaf,
provenc. Corp-marl; men leidt het ook af van
't sp. cüervo marino) de zee- of waterraaf,
scholverd of schollevaar, zwarte pelikaan (Pha-

lacrocorax).

Corn, n. eng. koren ; in Amerika uitsluitend maïs; corn-law, korenwet ; vgl. ant i
-cornlawegu.
Comae of kornak, m. de leider van
een olifant.

Cornacchine, f. it. (spr. —kiéna), Pharm.
een buikzuiverend poeder uit spiesglans, scammonie en wijnsteen.
Cornada, f. sp. stoot met de horens (bij
't stierengevecht) .
Cornádo, m. (samengetrokken van coronádo, gekroond), omdat er eene kroon op stond;
eene oude spaansche munt, van ongeveer 1 .
cent waarde.

Cornalijn of corneool, z. k o r n e 001.
Cornamusa, f. it., z. c o r n e m u s e.
Cornard, m. fr. (spr. •—nár; van corne,

hoorn, = lat. cornu) de hoorndrager, de man,
wiens vrouw zich aan een ander man prijs geeft;
— eene spotmunt op Lodewijk XVI van Frankrijk, die daarop gehoornd is afgebeeld; — Cornardíse (spr. —díéz'), f. het hoorndragerschap
cornéa, f. lat. (v. cornu, hoorn) het eerste der
oogbekleedselen, het hoornvlies; — COrne1tis, z. keratitis.

Cornelius, Cornélis, Cornelia,

lat.

mans- en vrouwenn.; (de afleiding is onzeker),
verkort : Kees, Krelis, Knelis ; Keetje;
— cornélboom, m. (it. corniolo, fr. cornouille, mid.lat. cornolium, van 't lat. cornus,
verwant met cornu, hoorn, wegens het harde
hoornachtige hout) de kornoeljeboom, tot de fa-

milie der kamperfoeliën behoorende.
Cornemuse, fr., cornamusa, it. (samengest. uit prov. coma, hoorn, en mesa, pijp,
dus hoornpijp, omdat zij oorspronkelijk voorzien

was van een bokskop of twee hoornen, waarvan de eene de ingeblazen lucht opneemt, die
uit den anderen als fluittoon gehoord wordt),
f. de doedelzak, zakpijp, een landelijk speeltuig;
voorheen ook een houten blaasinstrument met
gaten.

Corner, m . eng. hoek ; inz. ook : wedrenbeurs te Londen aan de zuidwesthoek van Hydepark, z. v. a. t a t t e r s a 11 (z. aid.)
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Cornuta, f. lat., of cornue, f. fr. een
distilleerkolf of retort met een rechten korten
bij de ruiterij, ruitervaandrig, standdaarddrager,
en een langen krommen hals in den vorm van
een hoorn.
vlaggejonker; ook naam van fr. papiersoorten:
grand en petit cornet — cornette, f. fr. (ver
Cornuut, cornutus, z. ond. c o r nu.
come, hoorn, iets dat in eene punt-klw.van
Cornwalliet, n. soort mineraal, verbinuitloopt ; oorspr. een lang stuk taf, dat dubbel ding van koperoxyde en arsenik.
aan de spits eener lans was vastgemaakt) eene
Coro, m., cori, pl. it. koor.
ruitervaan of een standaard; eene witte scheepsCorólla, f. lat. (verklw. van corona, krans)
vlag; eene vrouwenmuts, een kornetje.
een kransje, eene bloemkroon; — eorollair,
Cornettist, cornetto, enz., zie onder adj. ten overvloede bijgevoegd; — corollacorno.
rium, n. (scil. donum) eig. kransje ' als geCorniche, f. fr. (spr. korniésj'; it. cornice, schenk ; dan ieder geschenk boven het verschulvan 't lat. coronis, gr. korónis, een krultrek aan digde loon, eene toelage; vandaar oneig. een
't einde van een boek of van eene afdeeling) aanhangsel, eene toegift, opheldering; Geom.
de kroonlijst, k o r n i s, het bovenste uitstekende een gevolg, eene toegevoegde stelling, gevolg
gedeelte aan het kroonwerk van eene zuil of
aanhangsel bij een gevoerd bewijs;-treking
Benen balk, de lijstkrans.
ook c o n s e et a r ï a m; — corollíst, m. een
Cornichons, m. pl. fr. (spr. —sjón), eig. kruidkundige, die de planten naar hare bloemhoorntje; ingemaakte kleine groene komkom- kronen indeelt ; — corollítisch, adj. nw.lat.
mers, augurkjes.
Arch. met bladeren en bloemen omgeven, met
Corniculum, z. ond. c o r nu.
loofwerk versierd, bekranst.
Cornière, f. fr. de dakgoot, de waterlei
Corona, f. lat. (= gr. korónè) de kroon,
-dingtuschew
dakhellingen.
krans (b. v. corona civica, burgerkroon, een eikenCornine, f. Chem. een in den wortelbast krans, welke een Romein ontving als belooning
van den amerikaanschen kornoeljeboom (Corpus voor het redden van het leven eens medeburFlorida) ontdekte bittere kristallinische stof.
gers); 1 ° vrouwelijke doopnaam; 2° de stralencorno, m. ital. (= lat. cornu) de horen, hoorn;
krans, welke bij totale zonneclipsen verschijnt
— corno di caccia, it. (spr. —kátsja), cor de
en voor de verlichte zonatmosfeer gehouden
chasse, fr. m. de woudhoorn, jachthoorn ; ook wordt; 3 ° de omgevende kring van toeschouwers
de muts van den voormaligen doge van Veneof toehoorders; 4° de omsingeling van eene beletië; — corno inglese (spr. —iengléze) de engel
gerde plaats; — corona clericalis, z. v. a. to nhoorn, een groote hautbois of hobo, bijna-sche
s u u r, z. ald.; vandaar priesterlijke waardig
gekromd in de gedaante van twee halve cir— corona solis, de zonnebloem; — corona-heid;
kels; — cornetto, m. it. en cornet, m. fr. (spr. karnè)
Venëris, Med. venuskroon, venusbloesem, eene
een hoorntje, kromhoorn; een jachthoorn; post- soort van syphilitiscben uitslag op bet voor
hoorn ; cornet a piston, kleine klephoorn ; — coronaal, adj. nw.lat. kransvormig;-hofd;
-eornettíst, m. de horenblazer; — cornettino, — coronarien, pl. (lat. coronariae) Bot
m. it. een kleine kromhoorn.
kroonbloemen, een uitgebreide plantenfamilie,
cornu, n. lat. de horen, hoorn; pl. cornua;
waartoe de leliën behooren; — eoronátie
— cornu cervi, n. lat. hertshoorn; — cornu cervi
(spr. t=ts), f. nw.lat. (v. 't lat. coronure, besine igne praeparátum, ongebrand hertshoorn;
kransen, bekronen) de kroning, bekransing, inz.
— cornu cervi ustum, gebrand hertshoorn ; —
de opzetting van den bruidskrans bij de inzecornu cop)ae, de hoorn des overvloeds ; — corgening van een huwelijk in de gr. kerk ; —
niculum, n. een hoorntje; — cornulieten,
coronation check, n. eng. (spr. —neesjen
mn. pl. nw.lat. hoornsteenen, eene plantdiervertsjek) de kroningsstof, eene geruite katoenen
.steening; — cornuut, m. lat. (cornutus) een stof ; — coroner, m. eng. (spr. kórroner) eig.
gehoornde of hoorndrager; voormaals In Duitsch- kroonbeambte ; een gerechtspersoon in Engeland bij de boekdrukkers een leerjongen, die land, wiens taak inz. is om, onder toevoeging
wel door zijnen meester tot knecht of gezel van 12 gezworenen, in naam des konings de
was verhoogd, doch die door deze niet onder lijken van hen, die een gewelddadigen dood zijn
hun getal werd opgenomen, alvorens hij g e- gestorven, te bezichtigen of te schouwen ; bij
p o s t ul e e r d had, d. i. eene belooning voor zelfmoorden heeft hij te onderzoeken, of zij het
bet hem als leerling gegeven onderricht had gevolg van verstandsverbijstering waren, dan
betaald. Bij dit gebruik (p o s t u 1 a a t) werd den wel of zij als misdaden (felonia de se ipso)
postuleerende eenen hoed - met hoornen op het
moeten beschouwd worden. Alle goederen van
hoofd gezet en afgeslagen : vandaar het woord;
den zelfmoordenaar en al, vat den dood van
— cornátus, m. (syllogismus cornutus) een een mensch veroorzaakt, vervalt als d e o d and
hoornbesluit, een dubbele sluitrede, gevolgtrek(z. ald.) aan den koning ; coroner's inquest, lijk
king van twee stellingen, welke ieder in 't bij
coroner's jury (spr. —dzjóeri), lijk--schouwing;
tegenpartij vangen en wederloggen,-zonder
schouwings-jury; — coroneeren, lat. kronen,
z. V. a. dilemma.
bekransen; -- eoronflla, f. (spr. —niélja) eig.
Cornus, f. lat. Bot. de kornoelje; keelkruid, kleine kroon : de spaansche goudpiaster of goudBene talrijke plantenfamilie.
daalder, ook e s c u d i l l o d' o r o genoemd, van
Cornet, k o r n é t, m. (eng. cornet, fr. le
cornette, V. la cornette, z. ald.) een vaandrig
;
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2 gld. 48 ct. waarde ; -- coronix, f. mid.lat.
a. eorniehe (z. ald.)
Coróza, f. sp. (spr. lcoróssa; port. carocha,
fr. caroche) de spitse muts, puntmuts, welke
hun, die de inquisitie in Spanje tot het ant od a - f4 heeft veroordeeld, wordt op het hoofd
gezet.
Coroza, coroso, n. plantaardig elpen
(fr. ivoire végétal).
-ben
Corporaal, m. (verbasterd van het fr. caporal, it. caporále, een aanvoerder, van capo,
hoofd, van 't lat. caput, dus eig. hoofdman),
k o r p o r a a 1, een rotmeester, hij, die een korporaalschap, een kleinen troep of een rot van
12 tot 15 man aanvoert.
corporaal, adj. lat. (corporulis, e, v. corpus, z. ald.) of corporeel (fr. corporel), li
lijfelijk; c o r p o r e e l e straffen,-chamelijk,
lijfstraffen ; — eorporále, n. de altaardoek,
gewijde misdoek in de r. kath. kerken, een met
figuren gestikt lijnwaad, waarop de hostie-schotel en de kelk worden gezet ; — corporaliteit, f. (later lat. corporatitas) de lichamelijkheid; — corporatie (spr. t=ts), (lat. corporatio, lichamelijkheid), f. mid.lat. de gezamenlijke
leden van een gezelschap ; gewettigde vereeniging, wier leden aan algemeene regelen en tucht
zijn onderworpen, een gild; eene gemeente; —
corporations-acte, f. , z. v. a. t e s t-a e t e
(z . ond. t e s t); — corporifiiceeren, nw.lat.,
of corporiseeren (spr. s=z), barb.lat. ver
een vast lichaam veranderen, verli--dichten,
chamelijken ; — eorporificátie of corporisatie (spr. —za-tsie), f. Chem. de verandering
eener vloeistof in een vast lichaam door bijmenging van andere bestanddeelen, verlichamelijking, verlichaming.
Corps, n. fr. (spr. kor, van 't volgende lat.
corpus) Phys. de stof in tegenstelling met den
geest ; een gedeelte der stof, dat een op zich
zelve staande en onderscheidend geheel vormt,
een lichaam ; de vereeniging van vele personen
onder hetzelfde hoofd, onder dezelfde wetten, b v.
Mil. eene legerafdeeling, heirbende, legerbende (in
dezen zin ook als korps geschreven en uitgesproken); — corps a corps, man tegen man ; —
corps d'armée, n. het hoofdleger, de heeracht, de kracht des legers ; — corps de
bataille (spr. — batálj'), het hoofdcorps, dat
tusschen de beide vleugels in linie staat ; —
corps de garde, eene uitgezette wacht, de
wachtmanschap ; het wachthuis en de daarin
zijnde manschappen; —corps de genie (spr.
—zjenie), ook i n g e ni e u r-c o r p s, de gezamenlijke krijgsbouwkundigen; — corps délié, fr. eig.
ontbonden (ongebonden) lichaam, een calembourg van het woord c o r d e l i e r s (z. ald.),
om daarmede de fe weinig geestelijke of losse
zeden dier minderbroeders aan te duiden ; —
corps de login (spr. —lozji), het middenof hoofdgebouw, in tegenstelling met de daar
verbonden vleugels, zijgebouwen, enz.; —-med
corps de place, de hoofdwal, het door den
hoofdwal omsloten inwendige gedeelte eener vesz. V.
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ting; -- corps de reserve (spr. —zèrw')
of reserve-korps, de terug- of achtergehouden legerafdeeling, de spaarbenden, het ondersteuningsheer, noodcorps ; — corps deta-.
ché (spr. —tasjé), gedétacheerd korps„
eene afgezonderde heirbende ; — corps diplomatique (spr. —tíéle), de gezamenlijke
gezanten, de gezanten aan een vreemd hof; —
corps legislatif (spr. —lezjieslatiéf ), het
wetgevend lichaam, de gezamenlijke wetgevers;
-- corps volant (spr. —wolár'c), een vliegend leger, d. i. zulk eene beirbende, die tot
bijzondere einden, inz. tot kleine ondernemingen, overrompelingen, enz. bestemd is en uit
lichte, vlugge troepen bestaat.
corpus, n. lat. (genii. corpdris, pl. corpora)•
het lichaam, lijf, bet gezamenlijke, een geheel r
een gezelschap, college; verschillende deelen
tot een geheel verbonden; bij boekdrukkers eene
lettersoort van 10 punten, zoo genoemd naar
het corpus juris (z. lager), dat gewoonlijk daar
gedrukt werd, g a r m o n d; ad corpus, in-med
het algemeen, in eens, in overslag, bij de roes,
z. v. a. per aversionem (z. a v e r s i e) ; — in
corpore, gezamenlijk, allen te zamen ; — experimentum in corpore viii, z. ond. eilis --- corpus catholicorum, de gezamenlijke r. kath. rijksstanden in Duitschland, in tegenst. met het corpus evangelicórum; — corpus-Christi -dag, de hei
Juni); corpus delicti, eig.-ligesacrmntd(1
het lichaam van het misdrijf, d. i. het voorwerp,,
waaraan of waarmede het begaan is, de zekerheid eener begane misdaad, nu eens aanschouwelijk (het zichtbare voorwerp der misdaad),,
dan eens door kunstmatig bewijs geleverd ; —
corpus domini, het lichaam des Heeren (Jezus
Christus), de volgens de kath. leer het lichaam
van Christus in zich bevattende avondmaalshostie ; ook de ter vereering daarvan ingestelde
heilige sacramentsdag (sedert het jaar 1264, ten
gevolge van het wonder te Bolsena, toen bij,
bet misoffer bloed vloeide uit de gewijde hostie); — corpus evangelicórum, de gezamenlijke
gevolmachtigden van de protestantsche rijksstanden in Duitschland; — c. juris, eig. het rechtslichaam, het boek, waarin alle romeinsche wetten zijn vervat, de door keizer Justinianus in
de 6de eeuw verordende wetverzameling, welke
echter eerst in de 16de eeuw dien naam kreeg;
zij bevat de instituten, de pandecten of
digesten, den codex, de novellen en een
aanhangsel over het leenrecht; — c. juris ca-nonici, de verzameling van het geestelijke of
pauslijke recht, het kerkelijk wetboek; — c. juris civïlis, het burgerlijke wetboek . — corpus
quadrátum, lat. een vierkant lichaam; een gezet, breedgeschouderd, zwaar geleed mensch,
een vierkante kerel; — corpulent, adj. (lat_
corpuléntus, a, um) lijvig, dik, gezet van Lichaam, zwaarlijvig; — corpulentie (spr. t=
ts), f. (lat. corpulentia) de zwaarlijvigheid, gezetheid ; — eorpusculum, n., pl. corpuseula, lichaampjes, lichte onzichtbare lichaam
naar sommiger gevoelen, reeds nu da-pjes,di
;

CORK A DIA.TIE

en de grondstof tot het fijner
etherisch lichaam na den dood in zich bevatten; ook z. V. a. atomen (corpuscula primit va); — corpusculaire philosophie, f.
de leer der oorspronkelijke lichamen, liet leerstelsel, waarin men door het aannemen van
eerste of grondlichaampjes (atomen) veel meent
te kunnen verklaren, ook a t o m i s t i e k; —

7,iel omgeven

corpusculair philosoof of corpusreularier, m. aanhanger dezer leer, z. v. a.
a t o m i s t — corpusculaire theorie, f.
;

emanatie-leer.
Corradiätie (spr. t=ts), f. nw.lat. (vgl.
radiatie, onder radius) Phys. de vereeniging der stralen in den punt.
Corral, m. sp. omheinde ruimte, hof, plaats,
werf, stal, enz.; vgl. kraal.
correa, oorreaal, z. onder c o r r e u s;—
correct, correctie, z. ond. e o r r i g e eren.
correfereeren, nw.lat. (vgl. r e f e r e ere n) medeberichten; — correferént, m. een
medeberichtgever, iemand, die den eigenlijken
referent is toegevoegd ; — oorreferentie
(spr. t=ts), f. het medebericht, z. v. a. c o rrelatie.
Corregidor, m. (spr. —chidoor; eig. iem.
die verbeterd of terecht wijst, van 't sp. corregir = lat. corrigëre, z. c o r r i g e e r e n; port.
corregedor, spr. g- als dzj) een stads- of poli
Spanje.
-tierchnPougal
correi, pl. van correus, z. ald.
Correlaat, n., pl. correláta, nw.lat.
wederzijds betrekkelijke dingen, zaken, die in
wederzijdsche en noodzakelijke betrekking, in
wisselbetrekking staan, b. v. vader en zoon,
oud en jong, recht en plicht, rechts en links,
enz.; — correlatief, adj. wederzijds betrek
ook : tot het bericht van den c o r r e--kelij;
f e r e n t behoorende ;— oorrelatie (spr. t=
ts), f. de wederzijdsche betrekking ; ook de voor
bericht van den c o r r e f e r e n t (z.-slagofhet
aid.) ; — oorrelativiteit, f. wederzijdsche
betrekkelijkheid.
Corrénda, f. ital. (van córrere = lat. cur:rdre, loopen), z. v. a. c u r r e n d e en c i r c u1 al r e, z. ald. ; — corrénte, corrént, loopend,
gangbaar, z. v. a. current, courant, z.
aldaar.
correpeteeren, nw.lat. (vgl. r e p e t e er e n) medeherhalen, doen of helpen herhalen;
— correpetitor, m. een medeherhaler, herhalingsopziener, inz. op schouwburgtooneelen.
Corréptie, z. ond. corripiëeren.
correspondeeren, nw.lat. (van respondëre, antwoorden, overeenkomen, in verband
staan, betrekking hebben, verbonden zijn, op
elkander uitloopen, gemeenschap hebben; —
correspondeerende hoogten, f. pl.
Astron. de gelijk hooge hemelstand van eene
ster op verschillende tijden, b. v. van de zon
in den voor- en namiddag, waardoor men een
middel heeft om den tijd van den waren middag te bepalen ; — Correspondent, m. een
briefwisselaar, iemand met wien men brielwis2.
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seling onderhoudt, een medehandelaar; de bediende, die op een kantoor voor de beantwoording der inkomende brieven zorgt ; hij, die artikels voor dagbladen en tijdschriften inzendt;
ook de naam van enkele couranten; — Cor
(spr. t=ts), f. de briefwisse--respondti
ling, de omgang door brieven, het verkeer in
handels- en wisselzaken; het verband tusschen
personen en zaken, de betrekking ; — Correspondentie–kaart, f. briefkaart ; — corresponsaal, een verouderde handelsterm, z.
v. a. acceptant; — corresponsief, adj.
overeenstemmend.
corrcus, m. lat. (van con- en reus, z. ald.)
Jur. een medeschuldige ; c. debéndi, een medeschuldenaar; C. credéndi, een medeschuldeischer;
— corrëa, f. eene medeschuldige, heler ; — corréi, m. pl. medeschuldigen; — oorreaal, adj.
nw.lat. medeschuldig ; uit denzelfden grond herkomstig en op vele personen gelijkmatig van
toepassing — correale obligatie (spr.
t=ts), f. eene uit dezelfde oorzaak spruitende
vordering of verplichting, die velen evenzeer
aangaat.
Corridor, m. fr. (it. corridóre, sp. corrector,
van correre, lat. curr;sre, loopen ; dus eig.
loopgang) een voorgang, tusschengang, een smalle,
gedekte gang of galerij voor Bene rij of tusschen
twee rijen kamers, op welken gang elk vertrek eene afzonderlijke deur heeft ; in scliouwburgen de gang, waarop de deuren der loges
uitkomen ; — eorriera, f. it. een postvaartuig
in Italië ; — corriére, m., z. v. a. c o u r ier,
rijpost, rijdende post.
corrigeeren, lat. (corrigére, v. con- en
reg ére ; vgl. r e g e e r e n) verbeteren, van fouten zuiveren, nazien, zuiveren, herstellen, weder goed maken ; terechtwijzen, berispen, laken; straffen; — corrigénda, n. pl. verbeteringen, inz. op drukproeven, te verbeteren zet.
fouten ; — eorrigentia, n. pl. Med. verbeterende, onschadelijk makende bijmengselen, ver
toevoegsels; ook middelen ter verbe--betrings
tering der lichaamssappen ; — eorrigíbel,
adj. nw.lat. verbeterljk; te wijzigen; — eorrigiuncula, f. in kloosters het klokje, waarmede het teeken tot de geeseling (discipline)
gegeven wordt ; — correct, adj. lat. (corréctus, a, um) nauwkeurig, juist, zuiver, van fouten vrij, naar de regels, regelmatig, inz. taalzuiver, taalkundig juist ; nauwkeurig van druk;
naar al de eischen der kunst; — de corréctheid, het vrij-zijn van fouten, de gebrekkeloosheid, stiptheid tot in de minste deelen, juistheid, taal-, druk-, kunstzuiverheid, netheid van teekening, enz.; — Correctie (spr.
t=s), f. (lat. correctio) de verbetering, terecht
figuur, waarbij-brengi,vhlp;ret.
de redenaar zich zelven als terecht wijst ; oneig. de kastijding, bestraffing, tuchtiging; —
;

corréctie–huis, huis van correctie,
f. tucht- of verbeterhuis, spinhuis; — correctie-middelen, n. pl. middelen ter verbetering; — correctioneel, adj. (fr. correction-
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nel), verbeterend, tuchtigend; —

correetioneele straffen, straffen voor lichtere mis
om den dader te verbeteren; — cor--drijven,
rectionair, m. nw.lat., of correctioner,

eng. (spr. korrélesjëner) de tuchteling, de opgeslotene in een verbeterhuis; -- correctionaliseeren, fr. (apr. s=z) Jur. eene zaak geschikt maken ter behandeling voor de correctioneele rechtbank (door aan eene misdaad den
naam van wanbedrijf te geven en aldus den
beklaagde vrij te maken van de gestrengere,
onteerende straf); — eorrectionalisatie, f.
(spr. -za -tsie) gescbiktmaking voor de correctioneele rechtbank (door verandering van de qualificatie van bet misdrijf) ; — correctief,
adj. verbeterend, terechtwijzend; — correctief, n. het verbeterings- of verzachtingsmiddel ; ook een straf- of tucl tmiddel -- corréctor, m. lat. een verbeteraar, inz. van drukproeven ; — eorrectorium, n. nw.lat. de
kloosterstralijst ; eene strafkamer, een boetvertrek ; — correctuur, f. de verbetering, terechtbrenging, inz. van drukproeven ; — correctuur—blad, n. het verbeterblad.
corripiëeren, lat. (corripére van conen rap.re, rapen) aangrijpen, vatten; Benen klank,
eene lettergreep kort uitspreken; — eorréptie (spr. t =s), f, de aangrijping; bet kort uitspreken, de verkorting; ook de berisping, bet
verwijt.
Corriváli8, m. later lat. (vgl. rival)
een mededinger, medeminnaar; — eorriValiteit, t nw.-lat. de mededinging, medeminnarij.
Corrivátie (spr. t=ts), f. lat. (c©rrivaao,
van corrivdre, water samenleiden, rives, beek)
samenleiding, vereeniging van verscheiden wateren.
eorroboreeren, lat. (corroboráre, vgl. r ob o r e e r e n) versterken, kracht geven, sterk maken ; oneig. bekrachtigen, b. v. eene stelling door
bewijzen; — eorroborAtie (spr. t=ts), f. de
versterking, krachtgeving; — cOrroboratief
of corrobórans, n. Med. een versterkend middel,
pl. corroborantia (spr. ti=tsi), versterkingsmiddelen.
corrodeeren, lat. (corrodére) bijten, wegof uitbijten, wegknagen; — corrodentia
(spr. ti=tsi), n. p1. bijt- of etsmiddelen ; —
corrodibel of corrosibel, adj. uitbitbaar, etsbaar; — corrosie (spr. s=z), f, nw.
lat. de bijting, oplossing door bijtmiddelen ; —
corrosief, adj. lat. (corrosivus, a, um) bij
etsend, invretend, wegvretend; — cor--tend,
rosief, n. een ets- of bijtmiddel, oplossingsmiddel ; — pl. corrosiva, bijtmiddelen, oplossingsmiddelen ; scherpe, bijtende vergiften; — eorrosiviteit, f, de etskracht, het bijtvermogen.
corrugeeren, lat. (corrugi re, van raga,
rimpel) rimpelig maken, fronsen ; — eorrugdtie (spr. t=ts), f. nw.lat. de rimpeling, Ironsing; -- corrugátor, m. een voorhoofdfronser, neusoptrekker, zuurkijker; ook Anat. corrugiitor supercilii, de fronsspier der wenk
-brauwen.
;

;
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eorrumpeeren, lat. (corrumpëre) bederven, erger maken, vervalsehen, verleiden door
omkooping, omkoopen ; — cbrriipt, adj. (lat.
corrdptus, a, urn) bedorven, vervalscht, verergerd; slecht, zedeloos, liederlijk ; — corruptela,
f. het bederf, de verleiding, omkooping; —
eorruptibel, adj. (cotruptibilas, e) aan bederf of verrotting onderworpen, verderfelijk, vergankelijk, broos ; ook omkoopbaar, veil ; -- corruptibiliteit, f. de bederfelijkheid, vergankelijkheid, broosheid; ook omkoopbaarheid, veilheld; — corruptie (spr. t=s), f. (lat. corruptto) het bederf, de bedorvenheid, verdorvenheid,
b. v. der zeden; de aanstekelijkheid, besmet
lucht ; verergering, verrot -telijkhd,b.vr
verleiding; ook de verval -ting;deomkp,
oorkonde, van maat, ge--sching,b.vae
wicht, enz.
Corsa, f. it. (van cérrere, loopen ; vgl.
corso) het wedrennen der paarden, zonder
ruiter.
Corsage, n. fr. (spr. saazj'; vgl. c o r s e t)
lijfje, het gedeelte der vrouwenkleeding, dat
den boezem bedekt.
Corsaire, m. fr. (it. corsare, corsair, provenc. corsari, sp. corsdrio, mid.lat. corsaraus,
van 't lat. cursus, loop, currdre, loopen, vanwaar het sp. corso, het kruisen van een schip
op zee, corsear, kruisen, kapen) een rondkruisend zeeroover of roofschipper, kaper ; ook een
roofschip.
Corset, n. fr. (in plaats van corpset, van
corps, lichaam = lat. corpus) een lijfje, rijglijfje; — corselet, n. (spr. kors'lè) eene soort
van eenigszins gestijfd rijglijïje ; ook een borst
-harns;et
borstschild der insecten.
Córsini, m. it. eene voorm. rom. goudmunt van paus C l e m e n s XII, ongeveer =
4 gld.
Corso, m. it. (van 't lat. cursus, loop) de
omloopsprijs; de prijs van het geld of der wissels; vgl. c o u r s; ook de renbaan, eene straat
te Rome en in andere ital. steden, waar men
paardenwedloopen houdt, enz.; voorts z. v. a.
corso-rit, een pleizier- en staatsietocht in rij
naar ital. gebruik in groote steden-tuig,de
op bepaalde dagen van de lénte of den zomer
gehouden wordt ; — al corso, Kmt. naar den
tegenwoordigen, loopenden prijs van geld of
wissels.
Corta, f. eene oliemaat op Majorca en Minorca, ongeveer = 4 liter; — eortán, m., of
cortana, f. sp. eene spaansche vochtmaat, =
8 liter; — eortaríne, f. eene sp. wijnmaat,
_ cortana.
Cortéjo, m. sp. (spr. kortécho ; v. torte,
hof ; 'cortejar, iemand zijn hof maken) zorgvuldige bediening, oppassing ; ook de hofmaker,
opwachter, begeleider, een spaansche c i c i sb e o (z. ald.); vandaar cortège, n. fr. (spr.
korté'zj') het geleide, eergeleide, de stoet, het
staatsiegevolg van een groot heer; — córtes,
pi. sp. (van torte, hof, hofstaat, gerechtshof;
vgl. cour, v. lat. curia) de plechtstatige ver --
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van eenvoudige wijs, maar gemarkeerden rythgadering der stenden met den koning, de ver
mus in • maat.
natie in Spanje en Portu--tegnwordis
Cosaquerie, f. fr. (spr. kozak'rie) de plotgal ; — cortése, adj. it (spr. s=z) hoffelijk, beselinge overvalling, verrassing, overrompeling.
leefd, aardig.
Cosario, m. sp. paarden- en rijtuigverCortex, m. lat. de bast, boomschors; ook
huurder.
de schil van planten, vruchten, wortels ; p1.
Cósecant of cósecans, f. nw.lat. (ontcortices; — cortex chinae, de kina- of koortsstaan uit de afkorting co. secans, voor complebast ; — cortex peruviánus, de peruaansche bast,
koortsbast, kinabast; — cortiCaal, adj. nw. menti secans), Geom. de bij-snijlijn of de s clat. (corticulis) tot den bast of de schors be- e a n s (z. ald.) van het complement of den aan-.
vullingshoek, die met den hoofdhoek een rechhoorende; den bast vormende, oppervlakkig;
Med. naar bast gelijkende, bastig (van de bui- tën hoek maakt ; — cosinus, m. (ontstaan uit
tenstegrij sr o od c h ti g e laag der hersenen : e o r
de afkorting co. sinus, voor complementi sinu4
t i caal-substant
i e); — cortieíne, f. eene de bij -hoekpuntsljn of de sin u s (z. ald.) van.
a
den aanvullingshoek.
bijzondere stof, in de schors ontdekt, baststof.
Cosmetiek, cosmos, enz., z. k 0 s m—..
Cortigiano, m. it. (spr. —dzjdno) de hocospétto di bacco ! it. (d. i. eig. aangezicht
veling ; de gerechts-assessor.
Cortina, 1) f. lat., eig. ketel ; de zetel van Bacchus) verduiveld ! sakkerloot ! ei de
drommel!
der voorspellende P y t h i a (z. aid.), de drie
Cossart, n. eene roode of roodbruine ka-,
cortine, it., z. v. a. c o u r--voet;—2)f
t i ne, z. ald.
toenen stof uit Indië.
Corundum, nw.lat., of coríndon, fr.
Cossas, n. fr. eene zeer fijne en gladde
stof uit Indië.
n. een meestal appelgroene steen, een alumi-moeslin
nium-oxyde, diamantspaath in China en CoroConsist, z. ond. cos.
mandel, na den diamant de hardste en meest
costa, it. (v. lat. eccurn [d. i. ecce eum] istac)
gezochte edelsteen.
Kmt. hier ; — cósti of a tosti (v. 't lat. eccum
corusceeren, lat. (coruscáre) trillen, flik- istic) daar, bij u, op uwe plaats, aan uwe markt,..
keren, fonkelen; — coruseánt, adj. (corus- op de plaats, waarheen de brief gericht is ; —
cant) blinkend, fonkelend, blikkerend; — co- vandaar in 't hoogd.: cóstige waaren, de
ruseátie (spr. t=ts), f. (lat. coruscatio) de waren, die zich op uwe markt, in uwe stad,
flikkering, schittering, het vlammen, fonkelen,
in uw land, enz. bevinden.
weerlichten, de lichtglans ; Chem. het blikkecosta, f. lat. de rib, zijde ; — oostaal, adj.
ren van 't zilver.
nw.lat. de ribben betreffende ; — costalgie,
Corvee, f. fr. (spr. korwé', mid.lat. corvada, f. lat.-gr. Med. de ribbenpijn, het ribbenwee ; -corroata, corrogata, V. 't lat. corrogure, verzoe- oostálgiseh, adj. de ribbenpijn betreffende..
kend bijeenbrengen, dus eig. opontbod) de leenCostermonger, m. eng. straatkoopman.
mansdienst, leendier t, de dienst, die de vazaltosti, z. ond. costa.
len om niet moeten doen ; Mil. zekere werk
Costïe, f. het kind van een blanke en vam
welke beurtelings door de man--zamhedn,
eene f u s t i e (z. ald.)
schappen eener compagnie verricht worden; onCostonlichten, pl. roode, groene en witte
eig. ieder werk, dat men zonder vrucht en door- signaallichten, welke in verschillende kleuroom-gaans met weerzin doet, vergeefsche moeite, binatiën bepaalde getallen beteekenen en op
een ondankbaar werk, karwei.
oorlogsschepen gebruikt worden.
Corvétte, f. fr. (weleer corbette, sp. corbeta,
Costume, n. fr., of costal M (van 't it.
van 't lat. corbita, een vrachtschip, v. corbis, costume, m., provenc. costum, m., en costuma,..
korf) k o r v e t, een landsoorlogschip, dat in rang f. gewoonte, gebruik, mid.lat. costuma, costutusschen 't fregat en de brik staat.
mia, cosduna, enz., uit het lat. consuetudo, of
Corvus, m. lat., eig. de raaf; zekere tang een lateren bijvorm consuetumen ontstaan) het
der wondheelers.
naar den tijd gebruikelijke in gewoonten, kleeCorybanten. corydalis, Corydon, ding, modes, enz., het tijdsgebruik, de dracht corymbus, corypheeus, coryza, z. manier; de ambtskleeding, het plechtgewaad,
k or—.
de eigenaardige volksdracht ; de tooneelkleeCorylus, m. gr. Bot. hazelnotestruik.
ding ; ook volgens de tegenwoordige mode : volCos, f. of r e g e l c o s, weleer voor alge- ledige (dames)kleeding van éene of van overeenbra, letterrekening, naar 't it. regola della cosa stemmende stof; — en costume (spr. ah kos-.
(van cosa, zaak, hoofdzaak ; wortel of onbe- tuum), in buitengewone en bijzondere ambts-,
kend getal eener vergelijking; — COs, ook eene feest-, balkleeding, enz. ; — eostumeeren
wegmaat in Indië, waarvan er omstreeks 47 in (fr. costumer), naar het tijdsgebruik kleeden,
een graad gaan, = 3003,409 meters; — COS- inrichten ;— g e c o s t u m e e r d, naar den tijd
sist, m. de algebraïst.
ingericht, gekleed, enz.; — Costumier, ni.
Cosa, f. it. zaak, ding; ook in de reken - fr. (spr. —mjé) aan het tooneel: de regelaar
kunst de onbekende, te vinden grootheid . ver
en bezorger van de kleeding, die voor den tijd
-gelijkcos.
der optevoeren stukken past ; soms ook z. v. a..
Cosaecia, f. it. Muz. kozakkendans, dans kleermaker.
,
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COStus, m. lat. (Radix costi), k o s t w o r't ei, nl. een struik in Indië en Brazilië met een
geneeskrachtigen wortel.
Cotangent of cótangens, f. nw.lat.
(ontstaan uit de afkorting co. tangens, voor
complementi tangens) Geom. de bij-raaklijn, de
t a n g e n s (z. aid.) van den complementshoek
of -boog, d. i. die hoek of boog, welke den
hoek of boog, welken men beschouwt, tot een
,rechten hoek maakt.
Cate, f. fr. (spr. koot; oudfr. toste, v. 't lat.
-costa, rib, zijde) de rib; de helling, heuvel; —
c8te r8tie. f. eene heuvelrij aan den Rhóne,
en ook (m.) een aldaar wassende fr. roode wijn;
— c8te–wijnen, m. p1. fransche wijnen, die
.-aan de kalkheuvels in 't Z. 0. van Frankrijk,
inz. in het depart. C ó t e d' o r (goudheuvel,
wegens den vruchtbaren bodem) wassen ; —
c8te–ratiné, n. fr. zware dubbel gekeperde
zijden stof.
cóté, m. fr. (oudfr. costet, provene. costat, it.
costato, mid.lat. costatus, costatum, v. 't lat. costa,
rib, zijde) de zijde ; cóté droit en cóté gauche
(spr. —dros, — goosj'), de rechter- en linkerzijde, benaming der beide partijen in de fransche kamer der gedeputeerden, die van de inzichten der ministeriëele partij, welke in het
centrum hare zitplaatsen heeft, meer of min afwijken. De liberale oppositie heeft zich steeds
op de linkerzijde gehouden en kreeg wegens de
hoogerstaande banken aldaar den naam van
b e r g, terwijl de meer gematigde en de aanbangers der regeering, die hunne plaatsen in
het voorste en laagste gedeelte der zaal kozen,
het d al of m o e r a s genoemd werden. Eene
soortgelijke verhouding heeft er ook plaats in
de kamers van sommige andere natiën; — cóté
•cour (cóté jardin), in schouwburgen : de coulisses aan de rechter(linker)zijde van den toeschouwer.
Cotelétte, f., pl. coteletten, fr. (verklw.
van cóté, lat. costa, rib) een ribbestukje, inz.
van een kalf; op den rooster gebraden ribbetjes; ook (wegens de overeenkomst in vorm) :
breede bakkebaarden ; — cótelettes à la minute
(spr. — minuut), snel gebraden coteletten.
Cotelíne, f. fr. eene stof, half uit garen
en half uit katoen bestaande.
Cotepalis of eotpalís, m. eene lichte
stof van zijde en geitenhaar.
coteeren, fr. (toter; vgl. q u o t e e r e n,
-ond. quota) teekenen, merken, met letters en
cijfers voorzien, inz van het merken of pagineeren der bladzijden van een koopmansboek.
Coterie, f. fr. (v. cote, provene. cola, it.
quota, een ieders bijdrage tot eene gemeen
uitgave, v. 't lat. quota, stil. pars,-schapelijk
liet zooveelste gedeelte, v. quotus, a, um, de
zooveelste) eene gezelschappelijke 'vereeniging
tot uitspanning, besloten gezelschap, kransje,
babbelclub ; vaak ook gebezigd voor eene kleine
politieke of letterkundige partij, of voor eene
vereeniging of een gezelschap, waar men samenspant om eersen persoon of eene zaak in
,
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aanzien en naam of wel in opspraak en blaam
te brengen.
C8te-r8tie, cote-wijnen, zie onder
cote.
Cothurne, m. fr., z. k o t h u r n.
Cotillon, m. fr. (spr. koti -ijón; v. 't oudfr. cote, provene. cota, cot, it. cotta, mid. iat.
cotta, cottus, lang bovenkleed), eig. een onderrok; een fransche gezelschapsdans; Muz. vlugge,
haastige dans in $ maat.
Cotinga, f. nw.lat. en sp. N. H. de zijde
een vogelsoort; inz. eene prachtig ge--star,
vederde soort daarvan in Brazilië.
cotiseeren (spr. s=z), (fr. cotiser, v. 't lat.
quotus; vgl. quote, quotiseeren) een overslag maken, schatten wat ieder naar zijn aandeel zal betalen; zijn aandeel bijdragen, sa
— eotisátie (spr. —za -tsie), f.-menbrg;
de overslag, schatting, verdeeling eener bij
i s at i e.-drage,nlsbpiz.vaquot
Cotón, m. fr. (sp. al- godon, v. 't arab. qoton,
boomwol, onveranderd in de uitspraak van het
eng. cotton) katoenen stof, boomwollen stof (afkomstig uit de zaadhulsels van een oorspr. ara
bijna boomvormigen struik)-bischen,O.Idë
k a to e n (z. aid.); — cotonera, f. boomwoldistrict (op Malta); — cotonis, n. fr. (spr. 1wtoni) indisch taf; — cotonnáde, f. katoen
; — eotonnée, f. eene lichtbruine half-line
katoenen stof; — ootonnerie, f. eene katoenweverij ; — eotonneeren, met katoen voeren of opvullen ; — cotonnétte, f. eene katoenen stof; — eotonníne, f. grof doek van
katoen en hennep, dat tot zeildoek, inz. voor
de galeien, wordt gebruikt.
cotoyeeren (spr. kotoaj— fr. cótoyer, van
cote, kust ; vgl. c ó t e) langs de kust of den
oever varen, rijden of marcheeren; iemand ter
zijde gaan, hem als zijne schaduw vergezellen;
de flank dekken.
Cotta, c o d d a, f. eene inhoudsmaat van
1200 kauri, als maat (niet als munt) beschouwd.
cotta, it. terra cotta, z. ond. terra.
Cottage, f. eng. (spr. kóttedzj' v. cot, hut,
een oorspr. celtisch woord) hut; eenvoudig,
landelijk huis ; — cottage–systeem, n. inrichting, volgens welke een arbeidgever een
deel van het loon niet in geld uitbetaalt, maar
den arbeider daarvoor een huis verzekert.
Cotte, f. fr. de vrouwenrok, onderrok; — cotte
darmes (spr —darm), een wapenrok, een oud
militair kleedingstuk, dat over het harnas getrokken werd; — cotte de mailles (spi —malj'),
pantserrok, pantserhemd, maliënkolder, eene soort
van hemd of harnas, uit maliën of kleine ijzeren ringen gemaakt ; — cotte morte, Jur. de nalatenschap van een kloostergeestelijke.
Cotter, m. eng. hutbewoner.
Cóttim0, m. it. (eig. een bedongen werk)
de schatting, die de europeesche koopvaardijvaarders aan hunne consuls in de Levant betalen.
Cotton, n. eng. boomwol, katoen ; katoenstruik, vgl. colon.
;

;
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Cotton—vogel, een vogeltje van Polen en
titthauen, dat zijn beursvormig nest aan liet
einde van eenen tak hangt, de buidelmees.
Cott nni of Cotugno (vocht van),
in. de doorschijnende vloeistof, die al de hol
inwendige oor vult ; zoo geheeten-lenvaht
maar den ontleedkundige C o t u g n o.
Cotyledonen, z. k o t yl e d o n e n.
Cou, m. fr. (spr. koe) hals; vgl. Co 1 (laat
-stear.)
Couche, fr. (spr. koesj'; van couches', neder liggen, liggen, van 't lat. collocáre, mid.lat. cutcare, provenc. colcar) tot honden gezegd : lig
stil ! zwiJg ! — zwijg ! — ook als subst. f. 1 ° bed,
inz. kraambed ; fausse couche, miskraam ; $°
laag (in mijnen); — coucheeren, doen lig
-gen;
inschrijven, te boek stellen.
Coudée, f. fr. (spr. koedé'; v. Goude = lat.
cubitus, de elleboog) de lengte van den elleboog tot aan de vingertoppen; vandaar eene
oude fr. lengtemaat van 3 el.
Cou jon
on en eou j onneeren, z. c oio n.
Coulage, f. fr. (spr. koeli -zj', van touter,
Vloeien, doorzijgen, v. 't lat. coláre, doorzijgen,
'van cotton, doorslag) Kmt. het uitvloeien, het
verlies aan vloeistoffen door uitloopen ; vgl. 1 e kk a ge ; — Coulant (spr. koelán, gew. koe
vloeiend, b. v. een c o u 1 a n t e st ij 1; toe--ldnt)
gevend, gedienstig, licht te behandelen ; ook:
<in zaken) fatsoenlijk, ferm, niet kniezerig, zeurig of krenterig ; door geene zwarigheden te
maken of die uit den weg te ruimen het gemakkelijk totstandkomen en den afloop van za
bevorderende ; als adverb. coulamment-ken
‹spr. koelaman),, vlug, vlot, vloeiend, inz. van
-het spreken eener vreemde taal ; — Coulance,
1 fr. het coulant zijn van een man van za
Coulant, m. een verschuifbaar of be--ken;—
weegljk sieraad, kleinood, edelgesteente aan
vrouwenhalssnoeren ; de sluitring eener para
Coulé, m. (spr. koelé) Muz. het slee --pluie;—
pen der noten ; ook een sleepende pas in het
dansen; — CO'U1ée, f. fr. (spr. koelé') het
schuine schrift, cursief - schrift.
Couleur, f. fr. (spr. koe—, van 't lat. color)
'de kleur, verf; de troefkleur in het kaartspel;
de livrei; oneig. het voorwendsel, aanzien, de
schijn, schijngrond; en couleur (spr. ai, —), in
de beste of fijne (spelen) ; — Couleur de
préférenee (spr. pre feráns') of favorite,
f. In het kaartspel de kleur, die den voorrang
boven de andere heeft, ook de fijne, de beste

,

,

,

genoemd ; — couleur du jour, modekleur;
— couleur de puce, vlookleur, vlootkleur,
z. kermes; — couleur de rose, roos
-kleurig
(ook fig.)
Coulevrine, f. fr. (spr. koe' lwrién ; oor
couleuvrine, van couleuvre, slang, = lat.-spr.
coluber, colubra), Mil. eene veldslang, eene
vroegere soort van lang geschut, dat zeer ver
‹droeg.
Coulis (spr. koeli) 1), n. fr. (van couler,
vloeien, doorzijgen, = lat. colare, mid.lat. co•ladicium ; provenc. coladitz, vloeiend) doorge-

-
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zegen afkooksel van hoenders, kalfsvleesch, kreeften, enz., gefiltreerde bouillon ; ook dunne gipsmortel ; 2) een chineesche lastdrager, koe 1 i e.
Coulisse, f. fr. (spr. koeliéss'; oudfr. colaïse,
colise, valhek; van couler, vloeien, glijden, schuiven; vgl. c o u l a g e, coulant), 1 ° groef of
geul, waarin iets op- of neerschuift ; vandaar:
de schuifwand, het tooneelscherm, een beweegbare zijwand op het tooneel, waarvan de uitvinding en invoering den Italianen der 16de
eeuw toekomt ; 2° gangpad op de parijsche
beurs, dat de beurspolitie openhoudt van den
ingang tot de c orb e i l 1 e (z. ald.) en oneig.
de daarlangs staande onbeëedigde makelaars of
beunhazen in effecten ; — Counssiers, m. pl.
(spr. koeli -sjé) onwettige beursmakelaars in Parijs, beunhazen in effecten ; bij uitbr. beursspe
ook zij, die steeds achter de tooneel--culant;
schermen staan.
Couloir, m. fr. (spr. koeloár) verbindingsgang tusschen twee vertrekken, z. v. a. c o rridor.

Council, m. eng. (spr. kóunsil) raadsvergadering, raad; — cabinet Council, kabinetsraad, de gezamenlijke eng. ministers ; —
Privy Council (spr. praiwi —), geheime
raad, de engelsche Raad van State ; legislative c. (spr. ledszjislétivv'), wetgevende verga
eng. Australië); — Councillor, m.-dering(
(spr. kóunsillër) raadslid.
Count, m. eng. (spr. kount) graaf; vgl.
e o m t e ; — countess, f. (spr. kóuntes) gravin;
— county, n. eng. (spr. kóunti = fr. comté)
eig. graafschap ; vervolgens kreits, district, landstreek in Engeland en N. Amerika (= angels.
shire, waarvan Engeland er 40, Wales 1, Schot
-land30
telt).
Counterpane, f. eng. (spr. kountérpeen)
;

gestikte deken.

Count–out, eng. (spr. kount-out) het tellen der leden eener vergadering, inz. van het
parlement, om te zien of het voor een wettig
besluit vereischte getal (quorum) aanwezig is.
Country, n. eng. (spr. kentri) land (pi.
C o u n t r i e s); — Country–dance, landelijke
dans; vgl. contre- danse); — countryman, landman, buitenman.
County, z. ond. count.
Coup, m. fr. (spr. koe; provenc. colp, it.
tolpo, van 't lat. coláphus, mid.lat. colapus,
tolopus, tolpus, gr. kólaphos, V. koldptein, op
iets slaan) slag, klap, schop, stoot, douw, hak,
steek, snede, worp, veeg, streek, schot, greep,
trek, teug, dronk, beet, windvlaag, enz., in
't algemeen de indruk, dien het eene lichaam
op het andere maakt door het te raken, te
treffen, te verdeelen, enz.; — coup d'archet (spr.
—darsjè) Muz. streek met den strijkstok; —
coup d' assurance, z. s e m o n c e ; — coup d' éclat
(spr. —dekli), een meesterzet ; — coup d'essai
(spr. —dessé), eene proefneming, een ,proefstoot
— coup d'état (spr. —deld), een staatsgreep,
eene stoute handeling of machtsuiting, die eene
gewichtige, twijfelachtige zaak op eens beslist;
19
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buitengewone, doorgaans gewelddadige maatre
waartoe eene regeering de toevlucht neemt,-gel,
als de veiligheid van den Staat haar toeschijnt
in gevaar te verkeeren;
C. de force, eene
daad van geweld, een proefstuk van kracht; —
c. de fortune, een buitenkansje ; — c. de grace,
een genadeslag, -stoot, -houw, enz.; — c. de
hasard (spr. —hazar), een gewaagde zet, een
gewaagde stoot, een waagstuk ; — c. de main
(spr. —men), eene handstreek; Mil. eene overrompeling, verrassing, het onverhoedsch wegnemen van eenen post, enz ; — c. de maitre
(spr. — mètr'), een meesterlijke zet, een meesterstreek ; — c. de théátre, z. theater-coup;
— c. manqué (spr. —mahké) of faux coup (spr.
fo koe), een misstoot, misslag, misschot, enz.; —
c. d'oeil (spr. duilj'), een blik van 't oog, oog
wenk; het snelle overzicht; uitzicht; —-opslag,
à coup perdu, op goed geluk af; — d coup sir
(spr. — suur), ongetwijfeld, gewis; — d tous
coups (spr. a toe koe), elk oogenblik, telkens;
— après coup (spr. aprè koe), ontijdig, te
laat, achter 't net ; — pour le coup, voor dit
maal.
coupábel, adj. (spr. koe—; fr. cou'pable ;
van 't lat. culpabilis, z. e u 1 p a, enz.) schuldig,
strafbaar.
Coupage, coupe, Coupé, enz., z. ond.
coupeeren; — eoupelleeren, z. cupelle eren.
coupeeren (spr. ou =oe), fr. (cooper, oud
tolpar, it. colpire, midlat. coppáre, v. coup,-sp.
colpo, colaphus, z. coup) houwen, afbouwen;
afsnijden, b. v. den weg, doorsnijden ; (een paard)
kortstaarten, ook ruinen ; bij het kaartspel: af
ook troef inleggen, bannen; Muz. de-nem;
tonen afstooten ; bij het schermen : over de kling
zijns tegenstanders heen stooten ; — versnijden
(den wijn), d. i. verschillende soorten ondereen mengen; --- coupage, f. (spr. koepá -zj') het
versnijden van den wijn ; — coupe, f. (spr.
koep') de snede, doorsnede ; het afnemen der
kaarten ; drinkbeker, schaal, kelk; — Coupegorge (spr. koep' górzj'), een moordhol; oneig. elke plaats, waar men bestolen, bedrogen,
g e s n e d e n wordt ;— coupe-tête, n. (spr.
koep'tét') haasje-over, bokstavast, een kinderspel ;— Coupé of g e c o u p e er d, adj. doorsneden, b. v. met slooten, grachten, enz.; gesneden, geruind (van paarden), ook gekortstaart;
in het kaartspel : afgenomen, afgebannen ; Muz.
afgestooten ; — Coupé, m. een danspas, waarbij
de knie gebogen wordt, de buigpas; ook eene
korte, halve open wagen zonder bok, eene halfkoets; de voorste afdeeling in d i l i g e n c es,
ook wel c a b r i o l e t geheeten ; elke afdeeling
of afgezonderde ruimte van een spoorweg-waggon voor een bepaald getal personen ; — Coupez ! ( spr. koepel, bij het kaartspel: neem af!
--- Coupis, m. fr. (spr. koepi) geruite cotonade
of oostindisch katoenlinnen.
Couperose, f. fr. (spr. koep'roz; it. copparosa, sp. en port. caparrosa, mid.lat. cuprosa, cuperosa, coporosa, oudd. koper-rouse, v.
—

COURAGE.

't lat. cupri . rosa, z. v. a. het gr. chdlkanthos,,
d, i. koperbloem, eng. copperas, nederl. k o p e rr o o d) kopervitriool, zwavelzuur koper; Med.
koperuitslag, roode vlek of puist, vooral in 't
aangezicht.
COUpez, Coupis, z. ond. c o u p e e r e n..
Couplet, n. fr. (v. coupler = lat. copulare,.
k o p p e 1 e n, verbinden) een versafdeeling, st r o-p h e (z. aid.) van een lied, liedafdeeling, vers;
inz. een spotliedje, geestig gedichtje op sociale
of politieke tijdsomstandigheden, meest voorkomende in kluchten, vaudevilles, enz.; — COUpleteeren (fr. coupleter), in verzen doorha
-len,
bespotten, ten toon stellen.
coupleeren (spr. koe—), fr. (coupler = lat.
copulucre, verbinden, enz.) paren, koppelen, ver
; — couplet, n. fr.: (spr. koeplè) een.-binde
der gelljkregelige afdeelingen van een gedicht,
inz. wanneer dit gezongen kan worden ; vgl.
stanze en strophe; — eoupleteeren.
(fr. coupleter), iemand in verzen de les lezen,.
doorhalen.
Coupole, f., z. koepel.
Coupon, m. fr., pi. coupons (spr. koepon, van cooper, snijden) een afsnijdsel, inz. de
rentebriefjes, interestbiljetten bij de obligation
of effecten, waarvan bij elke uitbetaling of vervaltermijn een wordt a f g e s n e d e n, om daarop
betaling te krijgen of het als gereed geld uit
te geven; ook in algemeener zin : e o u p o n van
een postwissel, strook die afgesneden mag worden; ook een overschietende lap van ellegoed;
een lap, snipper ; — couponbelasting, f..
bijzondere heffing van de schuldeischers van,
den Staat door aftrek van de renten ; — Cou-pure, f. (spr. koepeur') eene snede, insnede ;
insnijding, geul (tot afloop van water) ; Mil.
eene soort van verschansing, eene gracht, sloot,
enz. om den vijand voet voor voet de aangevallen werken te betwisten.
Cour, f. fr. (spr. koer; vroeger court, provenc. tort, it. en sp. torte, van 't lat. cohors'
of tors, genat. cortis, de hofruimte, plaats, enz.,
waarvan in mid.lat. cortis, curtis, vorstelijk hof)
het hof, gerechtshof; de opwachting, . de hoofsche eerbied en oplettendheid, die men iemand
toebrengt; vandaar iemand, inz. eene dame,,
cour maken, naar hare gunst streven, haar;
liefdebewijzen geven, zijn hof maken; — cour
d'amour (spr. —damóér), een minnehof, eene
liefdevierschaar in de middeleeuwen, in Frankrijk op het einde der 11de eeuw ontstaan ter,
beslissing van zekere galante geschillen ; — cour
d' assises, z. ond. a s s i s e s; — cour de cassation, hof van cassatie (bij ons de Hooge raad);
— cour parée, staatsiehof, eene plechtige opwachting ten hove; — cour plénière, algemeene
hofverzameling; — z. ook ond. c ó t é.
Courage, f. fr. (spr. koerá-zj' ; provenc.
coratge, it. coraggio, van 't lat. cor, hart, fr.
coeur) de dapperheid, kloekmoedigheid, moed;
— courage ! houd moed ! moed gehouden
— courageux, adj. moedig, dapper, onvei
schrokken ; — courant (spr. koe—, van couri r
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— lat. curr .re, loopen) loopend, omloopend,
gangbaar, geldig; — als adv. Couramment

(spr. koerammán), vloeiend, vlug ; -- Courant,
n. in omloop zijnde of gangbare munten, Inz.
grof zilvergeld, In tegenst. met klein geld; —
Courant, f. bet nieuwsblad, dagblad; gewoon
uitgesproken als krant en ook aldus gespeld.-lijk
De Franschen, uit wier taal wij dit woord hebben, gebruiken het in deze beteekenis echter
niet ; zij zeggen daarvoor gazette, journal,
(z. aid.); — co-want—bank, f. eene openbare bank, die hare betalingen in gereed geld
doet ; — Courante schulden, kleine schulden zonder zekerheid of onderpand ; — COUrante waren, licht verkoopbare of af te
zetten koopgoederen ; — au courant (spr. o koe
tegen den loopenden prijs; au courant-rái),
zij n, met den tijd en zijne nieuwste verschijnsels voortgaan, gelijken tred houden ; den samenhang tiener zaak begrijpen, op de hoogte
zijn ; — Courante, f. (spr. koerde t') eene soort
van verouderde fr. tooneeldans, loopdans ; ook
een daartoe behoorend muziekstuk in 3 of 3
maat ; — courantier, m. (spr. koe—) de
nieuwsbladschrijver, -uitgever, -drukker; — COUrantin, m. (spr. koerantèn) eene soort van
vuurpijl, die langs een gespannen touw loopt
tot bet aansteken der vuurwerken.
Courbe, f. fr. (spr. koerb', van courbe,
krom = lat. cursus) Arch. kromhout ; Geom.
eene kromme lijn, z. v. a. curve ; ook een
gezwel achter de knieschijven der paarden, spat;
— courbeeren (fr. courber), krommen, bui
; — Courbure, f. kromming, bocht ; —-gen
courbature, f. fr. stijfheid (der paarden); —
courbétte, f. (spr. koer—) een lichte boogof kromsprong van een paard, een korte galop ; ook eene buiging, een strijkvoet ; — Courbetteeren, kromme sprongen maken, met lichte sprongen rijden, waarbij het paard de beide
voorpooten gelijk oplicht en terstond gebogen
nederslaat.
Coureur, m. fr. (spr. koe—; v. courir, =
lat. currére, loopen) een looper, snelbode; snelloopend paard, harddraver; eigenaar van renpaarden en liefhebber van wedrennen ; ook
lichtgewapend ruiter, die op kondschap of verkenning wordt uitgezonden ; iemand, die iets najaagt, b. v. coureur de nouvelles, nieuwtjesjager, berichtgever aan kranten, enz.; — Cour
m. fr. (spr. koerjé) koerier, een ren-rie,
postrijder, inz. in staatsaan--bode,pstlr
gelegenheden ; een staatsbode (c a b i n e t s k o er i e r); — courierschip, een snelzeiler, postschip, een vaartuig tot overbrenging van gewichtige bevelen.
Couris, z. kauri.
Couronne, fr. (spr. ou =oe; = lat. coróna) de kroon ; — couronne d'or, gouden
kroon, eene oude fransche goudmunt met eene
kroon en een kruis in den stempel, omtrent =
6 gld.; — couronnement, n. fr. (spr. koe
Mil. de bekroning of 't logement van-ron'má)
den bedekten weg, de loopgraaf met hare be-
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dekkende schanskorven, waarmede de belegeringswerken voltooid en in welke de bres en
contre-batterijen aangelegd worden ; — COUroneeren, niet eene bekroning dekken.
Cours, m. fr. (spr. koers; van 't lat. cursus)
koers, de loop, inz. de geldsomloop, gangbaarheid eener muntsoort (b. v. »buiten koers
stellen"); de loopende geldprijs, d. I. de afwisselende waarde, welke naar de algemeene handelsverhoudingen het geld van bet eene land
(of plaats) in het andere heeft ; wisselwaarde,
wis s e 1 k o e r s, de prijs, naar welken de waarde
van een wissel in 't geld van de plaats der betaling berekend wordt ; koers der effecten,
de veranderlijke prijs der staatspapieren; ook
de straat, weg, b. v. postkoers, postweg; de
loop van een schip, scheepsloop of scheepsrichting ; vandaar k o e r s h o u d e n, den rechten
weg vervolgen; den koers kwijt zij n, van
den rechten weg afgedwaald zijn ; ook in zijne
redeneeringen verward raken ; k o e r s s t e 11 e n, Mar. de richting, de streek bepalen, op
welke de man aan het roer moet aanleggen;
— koersrekening, f. de prijsberekening der
wissels, wanneer er van de eene plaats op de
andere getrokken wordt ; — koerslijsten,
overzicht van de veranderingen, die er in gelden wisselhandel plaats grijpen ; — coursen,
k o e r s e n, den koers richten; schatten, ramen;
ook volbrengen, ten uitvoerbrengen ; — cour
omloopen, in omloop of gangbaar
-sern,
zijn; — coursibel, adj. gangbaar; — Coursier, m. fr. (spr. koersjé) een renpaard, harddraver; strijdros.
Course, f. eng. (spr. kurs), fr. (spr. koers')
wedren, wedloop, harddraverij ; — of course,
eng. (spr. ov'kwrs) natuurlijk, dat spreekt van zelf.
Court, n. eng. (spr. hoort; vgl. c o u r) een
gerechtshof; ook eene vereeniging van engel
kooplieden te Hamburg; court journal-sche
(spr. —dzjurnél), officieele hofcourant in Engeland; court martial (spr. mdarsjël), een krijgsraad, krijgsgerecht; c. of chancery (spr. -tsjénsrie), het kanselarij-gerecht; c. of common pleas
(spr. manlies), het civiele gerechtshof, het gerechtshof voor burgerlijke zaken ; c. of equity
(spr. --ékwitie), een billijkheidsgerecht, een han
kamer van koophandel in Enge--delsgrcht,
land, die niet naar de strengheid der wet, maar
naar billijkheid vonnis spreekt; C. of exchequer
(spr. —ekstsjékker), het schatkamer-gerecht; C.
of king's of queens' bench (spr. -kwiens bentsj),
het opperhofgerecht; C. of recórd (spr. -rikord'),
gerechtshof met schriftelijke procesvoering, de
rechtbank voor verschillen boven de 40 shillings ; C. of non record of c. not of record, gerechtshof met niet-schriftelijke procesvoering.
Courtage, z. ond. c o u r t i e r.
Courtaud, m. fr. (spr. koertó, v. court,
kort) een paard met afgesneden ooren en staart;
— courtaudeeren, een paard kortstaarten,
angliseeren.
Courtier, m. fr. (spr. koertje weleer ook
couretier, courretier, v. courir, oudtijds tourre,
-
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loopgin, omdat zijn werk in rondloopen bestaat)
een makelaar, onderhandelaar, bemiddelaar van
koopes en verkoopen ; courtier interpréte (spr.
—ehterprèt'), in Frankrijk een beëedigd han
Courtage, f. (spr. koertá-zj' ), ook-delstok;—
e e n s e r i e, f. (spr. sans'ri') het werk eens makelaars, de makelarij, het makelaarschap ; ook
het makelaarsloon ; — courtage–boek,
courtage–conto, n. het rekening-boek der
beëedigde makelaars.
Courtige, f. fr. (spr. koertiézj') Kmt. hetgeen er aan de voorgeschreven lengte van een
stuk stof te kort komt.
Courtine, f. fr. (spr. koertién'; mid.lat. en
it. cortina, lat. cortina, ronding, kring, verwant
met cors, z. cour), Mí1. de middelwal, tusschenwal, gordijn tusschen twee bolwerken, die
de zijden of flanken vereenigt.
Courtisan, m. fr. (spr. koertizán ; sp. cortesano, it. cortigiano, mid.lat. cortisanus, van
't fr. courtois, provenc. en sp. tortes, it. Cor
als kwame 't van een lat. woord corten--tes,
sis, het hof betreffende, hoffelijk) een hoveling;
— courtisáne, f. eig. eene hofdame ; eene
vrouw van ongeregelde zeden, maar onderschei den door zekeren zwier van manieren, en die
hare gunsten op prijs stelt, eene voorname of
zoogenaamde fatsoenlijke boeleerster ; — cour
(spr. s=z), iemand gezet zijn hof
-tisern
maken of opwachten, uit baatzucht vleien, inz.
eene vrouw; — courtoisie, f. fr. (spr,;, koertoazie) de hof- of riddermanieren, ridderlijke hof
beleefdheid, dienstvaardigheid jegens-felijkhd,
het andere geslacht, ridderlijke vrouwenhulde;
ook brieven- of schrijfbeleefdheid in de titulatuur.
courts jours, m. pl. fr. (spr. koer zjoer) eig.
korte dagen ; Kmt. korte termijn, spoedig ver
vervaldag (van wissels), kort zicht.-schijned
Cousin, m. fr. (spr. koezen; provene. cosin,
it. cugino, mid.lat. cosinus, cosinus, samengetr.
van 't lat. consobrinus, broeders- of zusterskind,
neef, v. sobranus, hetwelk uit sororanus, van
soror, zuster, ontstaan is) de neef; f. cousine
(spr. koezién'), de nicht; c o u s i n is ook de naam,
dien de koningen van Frankrijk (en in navolging ook wel andere vorsten) aan de prinsen
van den bloede, aan vreemde vorsten en grooten des rijks gaven ; — cousinage, f. (eig.
m.) fr. (spr. —naazj') neefschap ; — Cousinlsme, n. de nevenbegunstiging, z. v. a. n eI,otisme (z. aid.)
Cousinétten, cousinotten, f. pl. fr.
spr. koezi— van 't fr. coussin, kussen) rozenappels van bijzonder zacht vleesch en fijne schil.
Cousso, z. k o u s s o.
Couteau, n. fr. (spr. koetó; weleer coutel,
provenc. toltel, it. coltello, van 't lat. cultellus,
verklw. van colter) in 't algemeen mes, inz. z.
v. a. couteau de Chasse (spr. —sjdss), een hartsvanger, jachthouwer, kort zijdgeweer ; — cou–'
telas, m. (spr. koet' lá) korte en breede sabel,
kling, kortelas.
Couteline, f. fr. (spr. ou=oe) eene soort
,

-

;
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van witte of blauwe grove katoenen stof uit
Indië, inz. uit Surate.
couite que coute, fr. (spr. koet' ke koet') het
koste wat het wil, tot eiken prijs, volstrekt.
couteus, adj. fr. (couteux) kostbaar, duur,
hoog in prijs.
Coutii, m. fr. (spr. koeti; van 't lat. culc)'ta,
kussen, matras) tijk, beddetijk.
Coutume, f fr. (spr. koetuhm'; vroeger
coustume; vgl. costume) gewoonte, gebruik,
lands-, stadsrecht, lands- of 'stadsgebruik; in
Frankrijk ook provinciale wetten.
Couvade, f. fr. (spr. koewand'; v. couver,
broeden) de op vele plaatsen heerschende gewoonte, volgens welke in plaats van de bevallen vrouw haar echtgenoot het kraambed houdt;
— couveuse, f. (spr. koe-weuz') eig. broedhen; broedmachine, toestel tot kunstmatige uit
eieren.
-broedingva
Couvert, n. fr. (spr. koewèr, gewoonl. koe
van couvrir, bedekken, van 't lat. coope--vért,
rire, It. cops-ire) een omslag, brievenomslag,
eene scheede, hulsel, bedekking ; het vereischte
a coutafelgereedschap voor den persoon
vert, beschut, beveiligd, geborgen ; — per couvert, voor het maal van den persoon, b. v. 1
gld. per couvert; — par couvert (afgek. p. c.),
ingesloten, onder omslag (op brieven) ; — couvertement (spr. koewert'mán), heimelijk; — COUverteeren, bedekken, omslaan, insluiten ; —
Couvertí re, f. deksel, bedekking ; beddedeken; omslag — couvrechef, m. fr. (spr.
koewr'sjé(), Chir. een wondheelersverband of
windsel om het hoofd ; — couvreface, f.
(spr. koewr' fdas') Mil. bolwerkbeschutting, z.
v. a. e o n t r e g a r d e; — couvre-feu, n.
eig. vuurdeksel; brandscherm; de avondklok,
de klok, die in sommige oorden des avonds het
teeken geeft tot uiteengaan, tot scheiden, de
taptoe ; — couvreeren, bedekken, verbergen;
bespringen, dekken (eener merrie).
Covádo, m. eene lengtemaat in Portugal
voor stoffen, verdeeld in 3 palmos, = 0,66 meter, z. cobido.
Covenant, n. eng. (spr. kóvv'nent ontstaan uit het oudfr. covenánt, convenant, van
't lat. convenire, samenkomen, overeenkomen) in
't algemeen een verdrag, verbond, inz. het verbond der schotsche Protestanten, ter bescherming der nieuwe leer in 1580 gesloten, en in
1638 vernieuwd ; — covenanter, m. verbondene, lid van het schotsche geloofsbond.
Covent, z. convent.
Covert, n. eng. (spr. kowwert) struikgewas,
bosch, kreupelhout.
Coviello, m. it. pocher, praler, ijzervreter,
op het ital. volkstheater.
Cow-catcher, m. eng. (spr. koukétsjer)
toestel aan (amerikaansche) locomotieven, om
hindernissen uit de weg te ruimen.
Cowries, z. v. a. kauri (z. aid.)
Coxagra, n. lat.-gr. (van 't lat. coxa, heup,
en 't gr. agre n, nemen, vatten, naar de ana logie van chiragra, podagra) Med. de heupjicht;
; —

;

;
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— coxalgie, f. eig. heuppin; heupverlam-

pule, t. fr. liederlijkheid, zwelgerij, vuile over-

ming, ontsteking en verzwering van het heup-gewricht, het zoogenaamd vrijwillig hinken, ook
coxarthroc ce; — coxitis, f ontsteking
van 't heupgewricht.
Coyán, n. vruchtmaat en handelsgewicht
In Achter-Indië.
Coyon, z. colon.
Crachat, m. fr. (spr. krasjd ; van cracker,
uitspuwen) eig. uitgeworpen speeksel of slijm ;
oneig. (in de volkstaal) eene orde-ster of ver
borst gedragen ordeteekens ; —-scheidnop
eraeheeren, spuwen, uitwerpen; — erachoir, m. (spr. krasjodr) een spuwbakje, kwispedoor; — crachoteeren (fr. crachoter), dik wijls spuwen.
Cracovienne, f. fr. (v. Cracovie, Krakau)
poolsche nationale dans; — Gracoviers, m.
pl. fr. (spr. krakowjé) kleine, met een ragout
gevulde en in boter gebakken eierkoeken.
Craig, m. schotsch (spr. krep') rots, klip.
eraintif, adj. fr. (spr. krentiéf; van craindre, vreezen) vreesachtig, • schroomvallig, beschroomd, bloode, schuchter.
Crambamboeli, z. k r—.
crambe bis cocta, c. recócta, c. repetita, lat.
opgewarmde kool, opgewarmde kost ; vervelende
en nuttelooze herhaling.
Cramini, m. de oostind. stadsrechter.
cramOisi, fr. (spr. kramoazi) karmozijnrood,
z. kermes.
Crampus, m. nw.lat. (mid.lat. trampa, fr.
crampe, v. ons kramp, oudhoogd. chrampho)
kramp in enkele spieren, vooral van de ledematen, b. v. in de kuit.
Cran, m. fr. (spr. krap) de signatuur aan de
drukletters, de kerf, het groefje, dat hare boven- of onderzijde en de soort, waartoe zij be:eooren, aanduidt.
Cranerie, f. ft. een dolle streek, een uit ,zinnig gedrag.
cranium, eraniognomiek, z. k r an i o n; — eranla, f. nw.lat. de schedelspier.
Cranky, n. eng. (spr. krénki) het geruite
lijnwaad.
Crannoges, pi. soort iersche paaiwoningen.
Crap, n. eng. de windhaver; boekweit ; eene
stof voor vrouwenmantels.
Crapaud, m. fr. (spr. krapó ; zoo men wil
van 't lat. crepare, bersten, omdat zij zich tot
herstens toe opblaast; waarschijnlijk van repre, kruipen) de pad, padde ; een zacht gezwel aan den hoef van het paard; crapauds
du marais (spr. krapódumarè), »moeraspadden",
scheldnaam door de bergpartij gegeven aan de
girondijnen gedurende de eerste fr. revolutie; —
crapaudine, f., of bufoniet, m. fr. een
paddesteen ; eene plaat met de spil, waarop
eene groote deur of poort draait ; eene blikken
of boden plaat met gaatjes, een rooster van
ijzerdraad voor de opening eener waterbuis.
crapula, f. lat. (gr. kraípole) de roes, en de
hoofdpijn na eenen roes, katterigheid ; — era–

daad ; gemeen volk, gepeupel, janhagel, grauw;
— erapuleus, adj. (fr. crapuleux) dronken,
zat, bezopen.
Craque, f. fr. (spr. krak') een plat, maar
verzachtend woord voor leugen ; — craqueur,
m. fr. (spr. krakeur; v. craquer, kraken, enz.;
liegen, pralen) een praler, pocher, leugenaar,
windmaker; — eraqueríe, f. pralerij, pocherij,
leugen.
Craquelée, f. fr. (eig. gebarsten, gesprongen) glasversiering, inz. aan punchbowls, bestaande uit kleine barsten, verkregen door het
dompelen van het halfgeblazen glas in koud
water.
eras, lat. (crassus, a, urn) dik, sterk, grof,
plomp ; oneig. ongelouterd, groftinnelijk, ruw,
b. v. crasse begrippen; — erassamenturn, n. lat. eig. droesem, grondsap ; het
stolbare gedeelte des bloeds, de bloedkoek ; —
erassáne, f. (Bergamotte crassane) fr. eene
soort van kruidige peer, die in vorm en kleur
naar de bergamot gelijkt ; — erasseeren,
lat. dik maken, dicht maken ; — erasseseeeren, dik, vet worden; — crassieaudisch, adj. nw.lat. dikstaartig; — crassicaulisch, adj. dikstengelig ; — erassieólliseh, adj. dikhalzig — crassieórniseh,
adj. met dikke hoornen, dikke voelsprieten ; —
crassicóstisch, adj. dikribbig; — erassidéntisch, adj. diktandig; — erassificeeren, lat. dik, dicht maken ; — erassifóliseh, adj. nw.lat. dikbladerig; — crassilínguisch, adj. diktongig — crassilóbisch, adj. diklobbig; — erassinervisch,
adj. met dikke bladribben; — erassipédiseh,
adj. dikbeenig ; — erassipénniseh, adj. dik
dikke-vleugi;—rasptách,dj.me
bloembladeren; — erassiróstriseh, adj. dik
— erassispiniseh, adj. met dikke-snavelig;
stekels ; — erassiquámiseh, adj. dikschub big ; — erassiseuleiseh, adj. met tweede
voren, breedgegroefd ; — erassiteit, f. later
lat. (crassitas) de dikte, dichtheid; — erassivenisch, adj. nw.lat. dikaderig ; — erassUla, f. nw.lat. Bot. dikblad, vetblad; — erassulacéen, dikbladerïge planten, zekere plantenfamilie, waartoe het huislook, het daklook,
het dikblad, het navelkruid, enz. behooren.
tras, lat. morgen; — erastinãtie (spr. tie
=tsie), f. nw.lat. het verschuiven tot morgen,
liet uitstellen; — erastineeren, uitstellen,
verschuiven.
Crassane, erassi—, crassula, enz.,
z. ond. eras.
Crasse, f. fr. (spr. kras') smeer, vuil; chambre à crasse, vuilniskamer van het chassepotgeweer.
Crastinátie, erastineeren, z. onder
;

;

tras.

eratieuleeren, nw.lat. (v. craticula, Bene
kleine horde) vierkante ruiten op eene teekening, plaat of schilderij brengen, om ze verkleind na te teekenen, overtraliën ; — erati-
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cola, f. het nateekennet; -- craticulair,
adj. netvormig, tralievormig; — eraticulátie (spr. tie—tsie), f. de overdekking eener teekening, enz. met traliewerk of kruislijnen.
Cravache, f. fr. (spr. krawásj') het rij
karwats.
-zwepj,d
Cravate, f. fr. (spr. krawát'; naar men wil
afgeleid van de C r o a t e n, vroeger cravates
genoemd (cravate heet nog in 't fransch een
croatisch paard), van wie deze dracht in 1636,
bij gelegenheid van de oorlogen der Franschen
tegen Duitschland naar Frankrijk zou gekomen
zijn ; vandaar oud-it. croatta, in plaats van het
huidige cravatta), de halsdoek, das.
Crawfish, crayfish, eng. (spr. kree fiesj' )
kreeft ; als werkw. (en subst. het c — inga) in
Noord-Amerika : het verlaten eener partij en
harer beginselen (zooals ratting in Engeland) .
Cray, f. eng. (spr. kree) een klein driemastschip.
Crayon, m. fr. (spr. kréjór,t ; van craie =
lat. creta, krijt) eene teekenstift, verfstift, een
pijpje teekenkrijt; rood krijt; een potlood; griffel; ook eene daarmede gemaakte teekening;
.schets, eerste ontwerp ; — crayonneeren,
met potlood, rood krijt, enz. teekenen, schetsen of ontwerpen ; — crayonneur, m. een
stiftteekenaar.
Crázia, crázie, f. it. eene zilvermunt in
Florence en elders, van 2 á 3 ct.
Crea, f. sp. eene soort van sp. dubbellijn
-wad,lerjn.
Creaght, n. (spr. kriel) oud - iersche gewoonte om als nomaden het vee van de eene
weideplaats naar de andere te drijven.
Cream, n. eng. (spr. kriem) room ; —
cream oftártar, wijnsteenroom; — creamcheese (spr. — tsjies), roomkaas ; — cream-coloured, roomkleurig; —ereamtart, een
roomtaartje; — z. ook ond. c o 1 d.
Creanee, f. fr. (spr. kre-áns'; mid.lat. credentia, provenc. credensa, it. credenza, v. 't lat.
credére, gelooven ; vgl. c r e d i e t) het geloof,
vertrouwen ; de borgtocht ; uitstaande schuld,
schuldvordering; — creanciëeren, borg
staan, borg blijven ; — creancier, m. (spr.
kreansjé) een schuldeischer, z v. a. c r e d i t e u r;
-- ereantátie (spr. tie=tsie), f. Jur. de uit
gerechtelijke oorkonde, acte, enz.-reikng
Creas, m., ook orées, f. pl. fr. eene soort
van hennepdoek, dubbeldoek van wit garen.
Creatie (spr. t=ts), f. lat (creat(o, v. creiire, scheppen ; kiezen, benoemen) de schepping,
teling, voortbrenging; verkiezing, benoeming,
aanstelling — ereatianísme (spr. ti=tsi),
H. nw.lat. de reeds door Aristoteles opgeworpen en door de kerkvaders verdedigde meening,
dat God de menschelijke zielen in den tijd
schept en haar bij het telingswerk, of ook 40
dagen na de ontvangenis, met de lichamen ver
; — creatiaan, m. een aanhanger van-bindt
die leer; — ereatine, ereatinine, f. Chem.
kristalliseerende zelfstandigheid, die men uit het
vleesch der gewervelde dieren verkrijgt, vleesch;

CREDO

stof; — erector, lat., createur, fr. m. de
schepper ; — creatuur, f. (lat. creatüra) een
schepsel; minachtend: een gunsteling of afhankelgk wezen van hem, aan wien hij zijne fortuin te danken heeft; ook wel een slecht vrouwspersoon, wonderlijk mensch; -- creaturiseh,
adj. nw. lat. met de eigenschappen van een
schepsel.
crebro, adv. lat. dikwijls, menigmaal ; — erebreseeeren, menigvuldig worden, zich uitbreiden; — erebricóstisch, adj. nw.lat. dicht
; — crebreeren, lat. menigvuldig ma--ribg
ken; dicht maken; — crebrisulciseh, adj.
nw.lat. dicht gegroefd; — crebriteit, f. lat.
de menigvuldigheid; dichtheid.
Crèche, f. fr. (spr. krèsj'; eig. krib, provenc.
crepia, crepcha, it. greppia, v. het oudduitsch
knippa, duitsch krippe, ons krib) de voorbek,
de uitgemetselde punt van een brugpijler, brugge
zuil; een ijsbreker in de rivieren, — ook (vans
de krib van het kind Jezus ontleend) inrichting
voor onverzorgde kinderen, de klein-kinderbewaarplaats, bewaarplaats voor zuigelingen.
credo, lat. ik geloof ; het credo, de geloofsbelijdenis der apostelen, de geloofsartikelen; —
credo quia absurdum, ik geloof het, omdat het
ongerijmd is (waarmede te kennen gegeven
wordt, dat het geloof juist datgene als waar
beschouwt, wat de rede weigert te erkennen);
— credére, lat. en it. gelooven; vandaar: credat Judaeus Apélla, lat. eig. dat geloove de
jood Apella (een bijgeloovige jood in Rome ten
tijde van Horatius), dat geloove ieder ander
dan ik ! dat moge een ander gelooven, maar
ik niet ! — del credére staan, it. Kmt. voor
iets goed spreken, borgblijven; — credénda,
n. pl. lat. de geloofsartikelen; — eredentia-

les (litterae), z. litterae credentiales; — eredenzen, hoogd. (spr. kredéntsen, van het it.

credenzdre, van credénza, geloof) het voorproeven, naar 't voorm. gebruik aan de hoven om
de spijzen en dranken vooraf te proeven, eer
men ze een ander aanbiedt, ten bewijze van
hunne onschadelijkheid; — vandaar eredénzer, m. een voorproever; — eredenztel-ler, m. een presenteerblad; — eredenztafel,
f eene schenktafel, aanrechtkast ; — eredl-bel, adj. lat. (credib).'lis, e) gelooflijk, geloof
credibiliteit, f. nwlat. de ge--wardig;
loofwaardigheid; — crediet, n. (fr. crédit, it.
crédito, v. 't lat. creditwen, het geleende, van
credcre, leenen) Kmt. trouw en geloof, handelsvertrouwen of aanzien, de goede naam, waarin
iemand staat als nauwkeurig betaler, als gegoed of solide persoon ; de gegeven tijd van
betaling, het borgen, b. V. iets o p c r e d i e t
nemen of k o o p e n, iets borgen ; een j a a rlijksch crediet hebben, een jaar tijd ruimte van betaling hebben; — erediet••
bank, crediet-instelling, f eene gewoonlgk door maatschappijen gestichte inrichting tot het voorschieten van geld tegen voldoende zekerheid en behoorlijke vergoeding, hetwelk de maatschappij door bijdragen bij eikan •
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der brengt of zelf tegen onderpand opneemt,
inz. tot bevordering van handel en industrie;
.b. V. crédit agricole, n. fr. (spr. krédi-tagri.kól') landbouwcrediet, een credietbank tot bevordering van den landbouw; crédit fonder, n.
(fr. krédi fonsjé) gronderediet, credietinstelling,
die crediet verleent op grondeigendommen ; crédit mobilier (spr. —mobieljé), credietbank, die
crediet verleent op roerend goed, koopwaren,
.effecten, enz.; — eredietbiljetten, n. pl.
-schuldbekentenissen voor ontvangen waren, met
aanduiding van den tijd der betaling; — eredietbrieven, m. pl. aanbevelings- of borg
waarin een derde verzocht wordt-tochsbrievn,
den daarin beteekende met geld, voorspraak,
enz. te ondersteunen (reizigers plegen zich zulke
brieven te verschaffen, wanneer zij het noodige
geld niet in klinkende munt willen medenemen);
geven zulke brieven een onbepaald crediet, dan
heeten zij open credietbrieven; z. voorts
over het woord in politieken zin litterae eredentiales onder littera; — eredietkas, eene
zoodanige kas, waarbij men op de baar overgegeven waren tegen interest voorschotten kan
krijgen; — crediet-systeem, n . het stelsel
van geld opnemen en uitleenen als staatsinrich^ting (door financieele en handels-autoriteiten);
— eredietvereeniging, f. vereeniging tot
het verschaffen van voorschot aan baar leden,
gewoonlijk door eene c r e d i e t b a n k (z. aid.);
— ereditábel, adj. eerzaam, eerbaar, wel voeglijk ; — crédit, (eig . de derde persoon, v.
credére, credit, hij gelooft, vertrouwt toe, leent)
-het hebben, bet tegoed, in de koopmansboe'ken tegenover het debet geplaatst ; — erediteeren (fr. créditer), op vertrouwen of geloof geven, borgen of leenen; iemand vertrouwen bewijzen of schenken ; vertrouwen, toever'trouwen ; — creditor, lat. (pl. créditores),
c rediteur, fr: m. een schuldeischer, iemand,
die geld te vorderen heeft, uitgeleend heeft ; vgl.
d e b i t o r; credl for antichretl cus, een schuld
vruchtgebruik van een onder--fischer,wnt
pand in plaats van interesten is aangewezen;
•r. chirographaraus, een schuldeischer op handschrift ; cr. hypothecartus, een schuldeischer, die
door een vast onderpand is gewaarborgd ; er.
pignoratitius, een schuldeischer, die door roerend pand is gedekt ; — ereditrix, f. de
schuldeischeres ; — ereditum, n. het aanver't rouwde, het geleende geld; — creditzijde,
f. de zijde van het te goed in bandeisboeken,
de rechterzijde in rekening-couranten, enz.; —
ereduliteit, f. (lat. credutitas) de lichtgeloovigheid — ereduliteits —eed, m. de ver
onder eede, dat de eedaflegger iets-2ekring
voor waar of onwaar houdt, 'twelk hij niet
-door eigen waarneming weet.
Creeks, n. pl. eng. (spr. kriek mid.lat.
'crica, angels. crecca, nederl. kreek) kleine zeeboezems of golven, bochten, baaien, inhammen,
havenplaatsen aan de engelsche kusten ; kana'len in Suriname : vgl. c r i q u e ; — creeks
«en .erees, m. pl. (spr. krieks, kries) twee in-

,

-

;

;

diaansche volksstammen in N. Amerika, dus genoemd naar de menigvuldige kleine wateren
hunner landstreek.

ereëeren, lat. (creiire) scheppen ; kiezen,
verkiezen, benoemen, aanstellen; oprichten,
stichten ; — gecreëerd, adj . verkozen, ver
aangesteld, benoemd ; opgericht, gemaakt.-koren,
Cremaillères, f. pl. fr. (spr. —maljèr)
Mil. zaagtanden, driehoekige met vlechtwerk bekleede insnijdingen aan de inwendige glooiing
van de borstwering eener veldschans, om den
verdedigers gelegenheid te geven, hun geweervuur naar drie verschillende zijden te richten;
haar uitvinder was de fr. ingenieur C 1 a i r a c;
— eremaillerie, f. (spr —maljerie) tand- of
jerfwerk ; — eremailleeren, kerven, getand
maken.
Crémant, m . fr. (spr. cremán) eene soort
van champagne -wijn, op welken een licht, wit,
naar room gelijkend schuim komt.

Crematie (spr. t=ts), f. lat. (crematio, v.
cremiire, verbranden) de verbranding, inz. lijk
-verbandig.

Crembalum, n . lat. Muz. bromijzer, mondtrom.
Creme, f. fr. (spr. krém ; provene., it. en
sp. trema, mid.lat. voor cremor, z. aid ) eig.
de room van de melk (lat. cremor lactis); ook
een schuimend gerecht uit eieren, melk, suiker,
amandelen, enz.; oneig. het beste van eene
zaak, de room, het puik, het neusje van den
zalm; inz. de voornaamste kringen (la créme

de la société); — créme aux amandes (spr. -ozamánd' ), amandelmelk of -pap ; — créme d'orge
(spr. —dórzj'), gersteslemp ; — créme fouettée
(spr. —foeatté'), geklutste, tot schuim geklopte
room, oneig. mooie woorden, schijnvernuft, enz.

zonder grondigheid — erémometer, m.
roommeter, een door Chevalier uitgevonden
werktuig om melk te onderzoeken.
Cremoner viool, f. eene voortreffelijke
soort van violen uit C r e m ó n a in Italië.
cremor, m. lat. room; cremor tartan, eremortart, m. room van wijnsteen, gezuiverde
wijnsteen (tartarus depuratus, vgl. tartarus).
crena, f. lat. de insnede, kerf, groef; — ereneau, m., pl. ereneaux, fr. (spr. krenó)
Mil. getande openingen in de muren der vestingen, om er den tromp van 't geweer door
te steken en op den vijand te vuren, schietgaten ; — ereneleeren (fr. creneler), kerven,
uittanden; met schietgaten voorzien ; randen,
b. v. munten ; — erenelage, f. (spr. —lá-zj' )
het randwerk der munten ; — erenicóllisch,
adj. nw.lat. met gekerfden hals; — erenifériseh, adj. getand, gekerfd; — creniróstriseh, adj. met gekerfden snavel.
ereneeren, nw.lat. in lettergieterijen : de
letters afsnijden, haar van de scherpe kanten
ontdoen ; — erenerie, f. bet wegnemen van
den scherpen kant van 't oog der drukletter.
;

Creool, m., creole, f., pl. ereólen, (v.
het sp. criollo, d. i. eig. opgewassen, geteeld,
inz. door van buiten gekomen ouders in het
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land geteeld, inlandsch, samengetr. uit criadillo,
verklw. v. criado, part. v. criar, telen, opkweeken) de in Amerika uit europeesche ouders geboren menschen.
Creosoot, z. k r e o s o o t.
Crêpe, fr., of krip, ook Crêpon, n. (spr.
krèpón ; van crêper, lat. crispare, krullen, van
crispus, kroes, gekruld) floers, eene doorgaans
licht kroezige stof van fijne wol of ruwe zijde;
ook eene soort van gekruld kapsel; — crêpe de
Chine (spr. —sjien' ), chineesch floers ; — crêpe
double (spr. —doebl' ), dubbel fibers; — crêpe
lisse (spr. —liess'), glad floers; — erepi, n.
fr. de pleisterkalk, waarmede het muurwerk
wordt volgeraapt ; — erepi ne, f. kwastwerk,
eene soort van franje, van boven breed en
open gewerkt met lange afhangende draden;
— erepon, n. fr. (spr. - poli) eene naar floers
.gelijkende, kroeze stof, doorgaans van wol.
erepeeren, lat. (crepáre) eig. kraken; bersten, springen van ijzeren hollen kogels; oneig.
van dieren (en dan nog gemeen) sterven, omkomen, verrekken; ook ergeren, verdrieten; —

erepiteeren (lat. crepitare), kraken, b. v. van
gebroken beenderen ; — erepitt^tie (spr. tie=
tsie), f. het kraken, knetteren, knappen, b. v.
van een vlammend vuur; Chir. het knersen van
gebroken beenderen, ook het knappen der ge-

wrichten; — crepitatto vesiculáris, het knetterend geratel, dat bij het ademhalen in de long
gehoord wordt; — crepitus ventris, eene hoorbare windloozing.
Crepida, f. lat. (gr. krépis, genit. krepidos)
voetbekleeding der oude Grieken, halve schoen,
pantoffel; — ne sutor ultra (of supra) crep)dam!
sprw.: schoenmaker, blijf bij uwe leest ! eig.
ga niet boven den pantoffel uit, d. I. oordeel
niet over dingen, die gij niet verstaat ; —
erepidarius, m . de pantoffelmaker ; — erepidolith, m. de pantoffelschelp, eene ver
-.teing
Crepine, erêpon, z. ond. c r ê p e.

erepiteeren, erepitatie, enz., z. ond.
crepeeren.

Crepundia, n . pi. lat. (v. crepáre, knap
knetteren ; vgl. c r e p e e r e n) kinder--pern,
speelgoed, kinderachtige dingen; ook de kenteekens, waarmede men oudtijds de vondelingen merkte, opdat zij later door hun geslacht
konden herkend worden ; Muz. al de klepperInstrumenten te zamen genomen.
crepusculum, n. lat. de schemering, bij de
Ouden doorgaans de avondschemering; — erepuseulair, adj. nw.lat. tot deV.•schemering behoorende; — erepuseularlen, n. pl. N. H.
avondvlinders.

Crès, m. fr. lijnwaad van Morlair, z. v. a.
ereas.
crescéndo, it. (spr. kresjéndo, van 't lat. trescére, groeien), Muz. toenemend, stijgend in
sterkte der tonen, de trapsgewijze overgang
van piano tot forte en fortissimo; men duidt
liet aan door het teeken < of door de ver .korting cresc. (vgl. decrescrendo); ook de naam
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van een in 1771 door B a u e r te Berlijn uitgevonden speeltuig, dat als klavier behandeldi
wordt en Smaal van toon kan veranderen ; —
Creseent, adj. (lat. créscens) wassend, toenemend; — ereseentie (spr. t=ts), f. (lat.
crescentia) het wassen, de wasdom, 't gewas.

inz. het wijngewas; — Creseentia (spr.
t=ts), vrouwennaam : de groeiende, toenemende.
Creseau, m. fr. (spr. krezo) dikke gekeperde wollen stof of serge met 2 e n v er s of

ruwe zijden.

Creta, f. lat. (van het eiland C r eta; eig_
cretische aarde) het krijt ; creta alba, wit krijt ,

crete nigra, zwart krijt.
Créte, f. fr. (van 't lat. crista) kam, graat,,
bergrug, zoom, rand; kuif of pluimbos; helmspits; Fort. kam of kroon der borstwering.
Cretensers, pl. inwoners van het eiland
Creta of Candia.
Crethi en Plethi, z. K r e t h i, enz.; -eretieus, z. amphimaeer.
Cretin, m ., pl. Cretins, fr. (spr. kretéh
of eretinen (voor crestin, van 't provenc.
erestar, crastar, ontmannen, lubben, verminken, berooven, v. 't lat. castráre, afsnijden, ontmannen; verzwakken, dus oorspr. een naar den
geest en 't lichaam verzwakt misvormd mensch;
anderen hebben 't woord afgeleid van 't fr. cretine, aanspoeling, aangezien de kwaal aan de
moerassen wordt toegeschreven, ook wel van=
't romaninch cretiro, d. i. creatuur, een ellendig schepsel, dus eig. c r e t 1 r e n; nog anderen
houden 't woord voor eene samentrekking van
chrétien, voor christen bi uitnemendheid, omdat men deze menschen, als hebbende- geenerlei bewustheid van 'tgeen zij doen, buiten staat
rekent van te zondigen) eene soort van menschen, die zich door zwakheid van geest en
wanstaltigheid des lichaam van anderen onderscheiden en meest in de alpendalen van Zwitserland, Savoye en Piemont, maar ook in andere deelen der Alpen, In de Pyreneën, bier
en daar in M.Duitschland, ook buiten Europa
gevonden worden en overal verschillende namen dragen. Het kenmerkende der eig. c r et i n s bestaat vaak in groote kropgezwellen.
(vanwaar men ze ook k r o p m e n s c h e n heet),,
gepaard met dikke, platte hoofden, slappe spie -.
ren en lange armen; vallende ziekte, stuiptrekkrankzinnigheid komen niet zelden -kinge
bij hen voor ; -- Cretinisme, n. de kwaal,
die de lichaams- en daarbij tevens de verstands-ontwikkeling dier menschen belet of haar zulk.
eene verkeerde richting geeft; stompzinnigheid,
zwakte van geest.
Cretin, f. lat. (v. cernére, besluiten, inz. tot
het aanvaarden eener erfenis) de gerechtelijke.
wilsverklaring omtrent het aanvaarden der erfenis.
Cretons, pl. fr. kanen, pl.; pain de ereton,,
kanenbrood voor jachthonden, enz.; — eretonnier, m. (spr. kretonnjë) vet- of reuzel smelter.
,
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Cretónne, f. fr. wit normandisch lijnwaad,
dus genoemd naar den eersten vervaardiger;
sterke katoenen stof, die, meestal met groote
patronen bedrukt, voor gordijnen en meubelbekleeding gebruikt wordt.
Crevasse, f. fr. barst, spleet, kloof, inz.
in de gletschers.
Crève-coeur, n. fr. (spr. krèv' keur ; van
creeer, bersten, breken, en coeur, hart) harteleed, kommer, ergernis, gevoelig verdriet.
Crevée, f. fr. een soort rijglijíje.
Crevéllen, f. pl. Kmt. de kleine olifantstanden van Guinea.
Crevette, f. fr. (spr. kréwèt') garnaal.
Cri, m. fr. eig. roep, geschreeuw, kreet;
aan de zijde cri geven, beteekent: haar
zoo zwavelen, dat zij op bet aanvoelen ruischt,
knettert ; men noemt ook cri het geluid, dat
het tin geeft bij het buigen; het geknetter, geknapper; — criant, adj. fr. (spr. kridn; gewoonlijk kriant) schreeuwend, om wraak roepend, hemelschreiend (b. V. van ongerechtigheden).
Criárde, f. fr. eene gegomde stof, die op
aanwrijving ruischt, ruischlinnen.
Cribbage, u. eng. (spr. kribbidzj') een engelsch kaartspel.
Cribonnettes, f. pl eene vleeschspijs van
rauw kalfsvleesch met kruiderijen, citroenschil
meel omgewenteld en in boter ge--len,z.i
braden (ook troncon de veau).
cribreeren, lat. (van cribrum, zeef, ver
cernére, afscheiden, afzonderen) ze--wantme
ven, doorzeven ; — cribleus, adj. fr., cri
nw.lat. zeefvormig, vol gaatjes; —
-breus,
cribrosus, Bot. zeefachtig ; — criblure, f.
fr. het weggezeefde ; — eribrátie (spr. t=ts),
i. nw.lat. de afscheiding door zeven ; — cribruin, n. lat. zeef of grondplank in het dek
ook smalle houtstrook -seldrogcan;
klavieren.-jestrinvagdpes
Cricket, n. eng. krekel ; het engelsche nationale balspel, waarin men elkander de ballen
toeslaat.
Criehthoniet, n. een uit ijzer en titanium bestaand mineraal.
Crida, t mid.lat. eig. openlijke uitroeping,
samenroeping der schuldeischers (provene. crida,
it. grids, van 't provenc. cridar, it. gridare,
fr. crier, lat. quiritare, schreeuwen, uitroepen), z. v. a. concours bij de schuldvordering; vandaar eridarius, m. een schuldenaar van velen, Iemand, die onvermogend is
om te betalen.
Crime, fr. (spr. kriem'), eng. (spr. kraim'),
z. v. a. crimen.
Crimen, n., pl. crimana, lat. (samengetr.
uit cernimen, v. cernere, gerechtelijk beslissen,
dus oorspr. de rechterlijke beslissing, dan het
voorwerp der rechterlijke beslissing, de aanklacht, het misdrijf) de misdaad, euveldaad;
doodzonde; crimen abigeátus, de misdaad van
veedieverij ; crimen abortus, de misdaad der
vruclitafdrijving ; er. adulterii, de misdaad van
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overspel ; Cr. amb'itus, de misdaad van omkooping, van ambtshandel; er. a. seculdris, wereldlijke ambtshandel; er. barentarzae, de misdaad van bedrieglijke toeëigening; er. capitale,.
Bene hoofdmisdaad, eene misdaad bedreigd met.
doodstraf; er. concussions, de misdaad van door
bedreiging iemand Iets af te persen; Cr. corruptiónis ofciattum, de misdaad van omkooping der ambtenaren; Cr. de residuis, z. Cr.
residui . Cr. ecclesiasticum, eene kerkelijke misdaad; er. efrácti carcéris, de misdaad van ontsnapping uit den kerker door braak ; Cr. ecopi
de misdaad van 't beroovea-latehrdiás,
eener erfenis; Cr. falsae monétae, de misdaad
van valsche munt te maken en te verspreiden
er. falsi, de misdaad van vervalsching; er. flágrans, eene misdaad, waarbij de schuldige op,
heeterdaad gegrepen wordt; er. fractae pacispubUcae, misdaad van het breken van den land -.
vrede ; Cr. fraudiitae annónae, de misdaad van,
het duurmaken van graan door opkoopen, koorn-woeker; er. furti, de misdaad van diefstal ; Cr.
homicidii, de misdaad van moord; er. incendii,
de misdaad van brandstichting ; er. laesae majestátis, de misdaad van gekwetste majesteit,
hoogverraad ; er. legitimum, misdaad, waarop
Bene bij de wet bepaalde straf staat ; Cr. oe
eene verholen of bedekte misdaad; Cr.-cultm,
parricidXi, de misdaad van vadermoord; Cr. peculátus, ambtsmisdaad door verduistering van
lands- of gemeentegelden; Cr. perduelliónis, de
misdaad van hoogverraad; Cr. pejeratiónis, de
misdaad van meineed, ook er. perjurii; Cr.
plagai, misdaad van dieverij, letterdieverij ; Cr.
rapinae, de misdaad van gewelddadigen roof;
Cr. raptus, de misdaad van maagdenroof, schaking ; Cr. repetundárum, de misdaad van omkooping, van Knevelarij, van een overheidspersoon, die zich door geschenken laat omkoopen
of knevelarijen oefent ; Cr. residui of Cr. de residuis, de misdaad van 't onderslaan der openbare gelden; Cr. sacrilegii, de misdaad van hei
kerkroof ; Cr. stellioni tus, de-ligschen,va
misdaad van bedrog, van arglistig voordeeltrek-ken, de misdaad van onvrij goed als vrij, en
vreemd eigendom als eigen te verkoopen ; er.
stupri violénti, de misdaad van gewelddadige-verkrachting ; er. termini moti, de misdaad van
verzetting of wegneming van grenspalen ; —
crimineel, adj. (fr. criminel, lat. criminális,
e) misdadig, lijfstraffelijk, lijf en leven betref
rechtbank, de.-fend,b.vcriml
lijfstraffelijke rechtbank, het bals- of bloedgerecht; crimineele justitie, ljfstraí%l(jke,
rechtspleging; crimineel recht, strafrecht;.
crimineele rechter, strafrechter, de rechter tot onderzoek en bestraffing der misdaden
crimineele zaak, lijfstraffelijke zaak; cri
statistiek, , de wetenschappelijke-minel
uiteenzetting van het verloop der strafrechter-.
lijke rechtspleging in een land gedurende een.
zeker tijdsverloop; crimineele straf, straf
aan lijf en leden; crimineele wetten, straf
lijfstraffelijke wetten; — eriminali-.
-wetn,
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^seeren (spr. s=z), (fr. criminaliser) tot eene
strafzaak maken ; — criminalist, m. barb. lat. een leeraar of kenner van het lijfstraffelijk
recht; — criminaliteit, f. het misdadige,
de strafbaarheid, de strafrechterlijkheid; — criminaliter, adv. lat. lijfstras%lijk, op lijf en leven — erimineeren (lat. crimindri), beschuldigen, inz. valsch aanklagen ; — erimi;

-

_nátie (spr. t=ts), f. (lat. criminatio) de

-

beschuldiging, aanklacht ; laster; — eriminátor, m. de aanklager, beschuldiger; las

CROISEEREN

kergebak ; — crispus, a, um, Bot. gefanzeld of
gekruld, b. v. de bladeren van Malva crispa.
Crispin,
n, m. (fr. Crispin, v. 't lat. Crispinus, d. i. de kroesharige, van crispus, kroes)
een sluwe, onhandige bediende, eene komische
tooneelrol, in 1660 in Frankrijk door Raimon
Poisson ingevoerd; — erispináden, f. pl.
geschenken op eens anders kosten, zoo geheeten naar den bekenden romeinschen schoenmaker Crispinus (Crispijn), in de 3de eeuw,
die het leder stal, althans niet betaalde, en

-tera.
Crinis, m. lat. het haar ; — erin, n. fr.
•(spr. krep) paardenhaar, lang dierenhaar ; —
erin végetal, n . plantaardig surrogaat voor

schonk; — erispine, f. fr. een vrouwenmanteltje.

paardenhaar, bestaande uit allerlei vezels ; —
erinaal, adj. tot de haren behoorende ; —
erinále, n . nw.lat. Chir. een voormalig wondheelerswerktuig tot samendrukking van de traanfistel, aldus genoemd, omdat het aan zijn uit
een haren kussentje was voorzien;-eindva
— erineus, adj. nw.lat. behaard, harig; —

breiding heeft.

erinieórniseh, adj. nw.lat, N. H. met in
haren uitloopende voelsprieten ; — erinifériseh, adj. met manen voorzien ; — erini-

CriZot, n. fr. (spr. kri-zó) soort van tomb a k (z. aid.), waaruit men vroeger horlogekasten vervaardigde.

$óriseh, adj. Bot. met haarvormig uitloopende bloemkroon; — erinifórm, adj. haarvormig; — crinigérisch, adj. harig; — eri-

Crocea, mid.lat., of croccia, it. (spr.
krótsja), f. de roode kardinaalskleeding; -- croceus, a, um, adj. Bot. safraangeel.
crocheeren (spr. krosj—), fr. (crocher, v.
croc, haak, van 't oudnoordsch krókr, oudd.
chracho, wallisch crop, haak) krommen, haken;

-

nitársiseh, adj. N. H. met haren aan het
•achterdeel; — crinitus, Bot. behaard; maan
pl. haarsterren, zee--,achtig;—ernoïd
,palmen, versteeningen, meerendeels van uitgestorven diersoorten, meestal van plantaardigen
vorm ; — erinoidisch, nw.lat. haarvormig;
gr. lelieachtig; — crinoline, fr. eene stof van
paardenhaar gemaakt, haardoek ; een vrouwen ,rok van deze (of ook van eene andere) stof
vervaardigd, die door stalen veeren wijduit gehouden wordt (uitgevonden door Frick, te
-Parijs); ook : de kooi van staaldraad voor dergelijken rok; — crinositeit, f. (spr. s=z)
nw.Iat. de harigheid.
Crique, f. fr. (spr. kriek) eene kleine natuurlijke zeehaven, kreek, eene landingsplaats,
.sluiphaven, z. c r e e k; Mii. eene gracht, dwars ,gracht rondom eene vesting, om het werk der
loopgraven te bemoeilijken; — ook het metaal,
waarmede men de holten of gebreken van een
..geweerloop vult.
-

Crisis, z. k r i s t s.

crispeeren, lat. (crisps re) krullen, vgl.
iriseeren; Chir. aderen crispeeren, afgesneden aderen met een pincet omdraaien om
de bloeding te stillen; ook het samentrekken
der haarvaten, ten gevolge der prikkeling, veroorzaakt door de aanraking der lucht met eene
wond; — crispátie (spr. t=ts), f. nw.lat. het
'krullen, de krulling; kronkeling, samenkrimping; crispatie der spieren, zigzagswijze
inkrimping der spierbundels ;— c r i s p a t i e der
.zenuwen, de krampachtige toestand, welke
..zich nu en dan bij zenuwachtige, hysterische
personen opdoet ; — erispatuur, f. eig. de
krulling, kronkeling, inz. een samengekruld sui-

de daarvan gemaakte schoenen den armen

Cristacieten, m. pl. nw.lat. (van 't lat.
crista, kam) versteende hanekammen, getande
oesterschelpen ; — cristatus, a, um, adj. Bot. gekamd; kamvormig; wat eene kamvormige uitCrístinos, naar de nieuwe sp. spelling voor
Christinos, z. aid.

Criterium, eritiek, enz., z. k rit—.

met het graveerstift de staarten der noten trekken ; — croche, f. fr. achtste noot (it. e r o m a); — crochet, n . (spr. krosjè) een haakje;
Chir. de tang of haak bij het steensnijden ;
kromijzer, haaksleutel, keizer; ook draaggout,
rughout der pakdragers; eng. kwartnoot ; pl.
crochets, de zijlokken der vrouwen; de haakjes in druk en schrift om eene tusschenvoeging
(p a r e n t h é s i s) in te sluiten; - erocheteeren, met eenen haak of kromijzer een slot
opensteken ; — crocheteur, m. een pakdrager, kruier.
Crociata, f. it. (spr. ci=tsj) kruistocht;
geld, dat men betaalde inplaats van aan een
kruistocht deel te nemen; betaling voor vrij, stelling van kerkelijke feestdagen, inz. in Spanje;
— crociati, pl. kruisvaarders, deelnemers aan
een kruistocht.
Crocidísme, n. lat. (gr. krokydismos, van
krotris, vlok) Med. het muggenvangen of plukken aan de dekens, bij waanzinnigen en lijders aan ijlende koortsen, z. v. a. k a r p h o-

logie.

Croeióne, m . it. (spr. krotsjOne) eene milaneesche zilvermunt, = 3. gld. 25 ct.
Crook, z. g r o g; — erocket, n. eng. zeker spel, inz. gespeeld op kort afgemaaide gras
houten ballen en hamers, waarbij-vlaktenm
de ballen door een reeks van bogen geslagen
moeten worden (niet te verwarren met cri ck e t); — crocus, z. krokus.
Croetite, f. lat. gevlekte hyena.
eroiseeren (spr. kroaz--), fr. (croiser, van
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ccroix = lat. crux, kruis) kruisen, heen en weer

trekken ; Mil. een kruisvuur maken ; — Cr0isáde, f. (spr. kroazáád') kruistocht, inz. ter
gee ; kaapvaart ; kruisstoot bij 't schermen;
— croisé, n. (spr. kroazé) eig. gekruist ; de
.naam van onderscheiden wollen en zijden stof
voering (eng. t w e el of twill);-fen,iz.to
ook : een eigenaardig gekruiste danspas ; —
eroisée, f. kruisvenster, raamkruis.
Croissant, m. fr. (spr. kroa-sán) i° wassende maan, wassenaar ; 2° turksche halvemaan.
Croma, f. it. (het gr. c h r o m a, kleur)
Muz. 1 ° de verhooging of verlaging eener noot
niet een halven toon (naar men zegt, aldus genoemd, omdat - men de halve tonen met anderen inkt teekende; waarschijnlijker, omdat men
ze slechts als nuances der hoofdtonen beschouw,de ; vgl. e hr o m a t i s e h); 2° eene achtste noot.
Cromlech, m. eelt.-wallisisch (van trom,
'kring, en llech, platte steen, iersch cromleac)
een celtisch steenen altaar, z. v. a. dolmen.
Cromórne, f. fr de basson; een daarnaar
gelijkend orgelregister in de bas.
Crone, f. zilvermunt in Denemarken, _
.1 gld. 55 ets.
Crops, n. pl. eng. (van crop, d. i. eig. oogst)
:Kmt. groote tabaksvaten in N.Amerika.
croqueeren (spr. qu=k), fr. (croquer) tusschen de tanden kraken, knappen of knarsen;
Pict. eene vluchtige schets met c r a y o n maken, ruw ontwerpen; het plan eener plaats volgens oogmaat teekenen ; vandaar : eroquís,
m. (spr. kroki) de eerste gedachte of het ruwe
ontwerp van eene schilderij, enz.; eene naar de
=oogmaat ontworpen teekening van een oord; —
croquenote of croque -sol, m. Muz. eig.
een notenkraker; een muzikant zonder talent,

,

,
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Croup, f. eng. (spr. kroep ; van 't duitsch
kropt, nederl. krop, de vleezige zak aan den
,

hals der graanetende vogels en een daarnaar
gelijkend gezwel der halsklieren) de kroep, de
vliezige keelontsteking, eene ziekte der lucht
welke vooral kinderen aantast en hoogst-pi,
gevaarlijk is ; — croupaal, adj. de croup
kenmerkende.
Croupe, f. fr. (spr. kroep'; provene. eropa,
van duitsch-celtischen oorsprong ; vgl. het ned.
krop, duitsch kropt, wallisch kropa, croppa,
krop, en 't noordsch kryppa, buit, bocht) het
kruis of dat gedeelte van een paard of ander
lastdier, hetwelk zich van de lendestreek tot
den oorsprong van den staart uitstrekt ; —
eroupáde, f. een luchtsprong van een gedresseerd paard (hooger dan de c o u r b e t t e),
waarbij het de achterpooten en het kruis intrekt ; — croupier, m. (spr. kroepjé), eig.
een achteropzitter; helper, medestander in het
spel, de helper van den bankhouder bij hazardspelen; ook een heimelijke hulp, ongenoemde
deelhebber in eene handelszaak of een bedrijf.
Croustade, f. fr. (spr. kroestaad') op croquetten (z. ald.) gelijkend gerecht met ragoutvulling.
Crotte., f. fr. (spr. kroet' V. lat. crusta,
korst) korst ; inz. oude, berookte en bij uitbr
ook slechte schilderij ; — crouton, m. fr. (spr.
kroetóh) een broodkorstje; pl. croutons, in
boter hard gebakken sneetjes brood.
Crow, f. eng. (spr. kro) kraai.
Crown, m. eng. (spr. kroon) kroon, eer..e
eng. zilvermunt, verdeeld in 5 shill i n gs, de
oude crown = 2 gld. 90 ct., de latere = 2 gld.
87 et.; — crownglass, n. kroonglas, loodvrij,
eenigszins groen glas van de schoonste hoeda;

zonder smaak in de uitvoering, maar die vlug

nigheid, dat in Engeland gewoonlijk tot ven -

de muziek leest; — croquant, m. (spr. kro :kdn) een schoft, slecht mensch, strooper; —
croquants, pl. scheldnaam der oproerige boe
onder Hendrik IV en Lodewijk XIII ; —-ren
croquante, f. knapkoek, kraaktaartje, een
gebak, dat tusschen de tanden kraakt of knapt;
— croquet, m. (spr. krokè) dunne en harde
Peperkoek ; — croquette, f. 1 ° soort horen
gebak met geklopte room, enz.; 2 ° tus--vormig
schengerecht uit fricassée of ragout-achtige ingrediënten, in den vorm van worstjes gebak
; — croqueur, m. een schalk, snoeper,-ken
.kaper, listige bedrieger.
Crore, z. k r o r e.
,Cross, n. eng. kruis — cross-readings, pl. eng. (spr. krós-riedings) het dwars
doorlezen der kolommen van eene courant, een
boek, enz., waaruit soms de belachelijkste zinnen ontstaan.
Crosse, f. fr. (provenc. crossa, it croccia,
.als kwame 't van een lat. woord crucius, a, um,
V. crux, het kruis) een herdersstaf, bisschops-

sterruiten wordt gebezigd; het wordt in achromatische verrekijkers gebruikt voor de lens, die
het dichtst bij het oog staat, omdat de straalbreking er van die van het f u n t g l a s (z. ald.)
in de voorwerplens weder opheft.
eroyábel, fr. (croyable, v. croire, gelooven)
gelooflijk, geloofbaar.
Cru, m. fr. (v. croitre, groeien) wasdom,
gewas (inz. van wijn); — cru, adj. fr. (vgl.
C r u d i t e i t) ruw, onomwonden, scherp.
Crubeki, n. eene turksche secte, die het
geloof aan de noodzakelijkheid der bedevaart
naar Mekka niet deelt.
Cruciátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van cru
kruisigen, van crux, genii. crucis, het kruis)-cizre,
de kruisiging; — cruciatus, a, um, adj. Bot.
kruisgewijs, tegenover elkander staande dat zij
vereenigd een kruis vormen; — crucifer,
m. de kruisdragende, kruisdrager; — erueiférse, f. pl. nw.lat. Bot. kruisbloemige planten ; — cruciférisch, adj. kruisdragend; —
erueifigeeren, lat. kruisigen; — crucifix,

;

,staf; de geweerkolf; de speelkolf; de staart van
"'t affuit (crosse d' a f f(ct) .

Crotalen, crotalaria, z. krotalen.
Crotoniati, z. ond. c o n t o r n o.

n. (mid.lat. crucifixum, eig. iets dat aan 't kruis

is gehecht, fr. crucifix) een kruisbeeld, het heilige kruis, het beeld van Christus aan het kruis;
— erucifixie, f. nw.lat. de kruisiging ; —

CRUDELITEIT
cruciform, adj . kruisvormig; — CrUCigeri,
m. pl. kruisdragers, naam van verscheiden geesLelijke genootschappen; — erueigerisel, adj.
kruisdragend; eruciróstriseh, adj. N. H.
met kruisvormigen snavel.
Crudeliteit, f. lat. (crudetttas, v. crudelis,
e, wreed) de wreedheid, onbarmhartigheid.
—

Cruditeit, f. lat. (crudïtas, v. crudes, a,
um, rauw) de rauwheid, onverteerbaarheid ; iets
onverteerbaars in de maag.
Crudo-zilver, het zilver, alvorens het
ter verwerking gezuiverd en met koper gealliëerd is.
eruél, fr. (v. 't lat. crudélis, e) wreed, hardvochtig, onmenschelijk, onbarmhartig ; ontzettend, verschrikkelijk, vreeselijk.
Cri or, m. lat. het geronnen bloed ; ook het
bloedrood, de roode kleurstof van het bloed; —
eruentátie (spr. tie=tsie), f. later lat. (cru
van 't lat. cruent^re, bloedig maken)-entaio,
liet bloedig-maken, de bloedbevlekking; — cru
adj. Bot. bloedrood, bloederig. -rntus,am
eruraal, adj . lat. (crurális, v. cros, dij, pl.
crura) tot de dij behoorend ; — Cruraalspier,

f. dijspier.
Crusade, f. (spr. kroezade), z. cruzado.
crusca, L it. (spr. u =oe; v. 't oudhoogd. crust,
mid.duitsch grusch, griisch, krksch) de zemelen;
vandaar accadémia delta crusca (Ac. furfuratorum) in Florence, eig. zemelacademie, eene ver
geleerden tot zuivering der ital.-enigva
taal (gelijk men het meel van de zemelen zuivert), inz. ook door samenstelling van een woordenboek; eruscánten, m. pl. onvoorwaar—

delijke aanhangers dezer academie, spraakzuiveraars, puristen.
Criss galli, Bot. hanespoor.
creta, L lat.. korst, bast ; crusta dentium, het
email der tanden ; trustra petrosa, steenachtig
cement, dat bij vele plantetende zoogdieren de
tandwortels omkleedt ; trustra in fammatoria,
Med. ontstekingskorst ; crusta lactéa, f. de melkkorst ; crusta serpiginosa, voortvretende aangezichtsworm ; — erustaeéën, n . pl. N. H. (lat.
r-rustacéa) schaaldieren ; — erustaeeologie,
f. nw.lat. de leer der schaaldieren ;- — CrustaCieten, m. pl. versteende schaaldieren ; —
erustarius, m. mid.lat. een metaalarbeider,
metaaldrijver, een maker van gedreven werk,
bosselwerker; — erustãtie (spr. tie=tsie), f.
nw.lat. de omkorsting; — erusteeren, (lat.
crustáre) bekorsten, met een bast, ook met ver
beeldwerk overtrekken; — erusteus,-hevn
adj. (lat. cretósus, a, um) korstig, bastig ; —
erustodérmen, m. pl. lat.-gr. N. H. schub
harde huid, b. v.-belozvischn, met
de pantservisch.
erustuleeren, nw .lat. (v. crustulum, klein
gebak, verklw. v. crustum, bakwerk, en dit van
crusta, z. aid.) iets vooraf eten, inz. voor het

middageten.
. crux, t. lat. het kruis; crux gestatoria, het
cjaagkruis, dat voor een patriarch, inz. als eereteeken uit gedragen wordt ; oneig. voor mar-
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teling, kwelling, ongemak (b. v. deze plaats i&
een crux interprëtum of criticórum, d. I. een
kruis voor de uitleggers of beoordeelaars ; experimentum crucis, proef door een godsoordeel.
(aan het kruis); vandaar: beslissende proef, enz.;.
crucis (n. 1. dies), de dag des kruises of der
kruisverhooging : de 14de September, de derdequatertemper.
Cruzádo, m. sp. en port. (spr. kroezádo
eig. de met een kruis geteekende) portugeesche rekenmunt, met een kruis in den stempel,
de oude van 400 reis =1 gld. 15 ct., de nieuwe
van 180 reis =1 gld. 37 ct.; als zilvermunt is
de oude cruzado = 1 gld. 57 ct., de nieuwevan 1609 = 1 gld. 61 ct., die van 1718 ent
1795 = 1 gld. 37 ct., die van 1809 = 1 gld_
40 ct. ; in Brazilië geldt de oude cruzado 1
gld. 15 ct., de nieuwe 1 gld. 37 ct. ; ook in
Spanje eene goudmunt van 3 gld. tot 2 gld..
,

60 of 70 ct.

Crypta, crypto, enz., z. k r y p— ; —
Crystal, z. krista1.
Csardas, m. hong. (spr. tsjardasj; var,
csdrda, kroeg) een hong. volksdans.
Csikós, m . hong. (spr. tsjikoosj van csikó,
veulen) paardenherder.
Cuandoe, z. c o ë n d o e.
Cuarteron, m . (spr. koear—) eene sp. inhoudsmaat.
Cuartillo, m. sp. (spr. koeartiéljo) eene sp..
inhoudsmaat.
Cuba-hout, n . geelhout, van de verversmoerbezieboom op het eiland Cuba.
Cubatie, cubatuur, z. ond . kubus .
;

Cubebe, eubebe—peper, f. (nw.lat. en

sp. cubeba, it. cubebe, v. 't arab. kabelbat, perz.
kabdbah) staartpeper, de vrucht van den staart-peperstruik, een oostindischen heester, die In de
geneeskunde gebruikt wordt ; ook de grootste
soort rozijnen, beter c lb e b e n geheeten, z. ald_
eubeeren, z. ond. k u bus.
Cubérta, f. port. dek; scheepsdek ; ook:
vaartuig met dek (dus geen open vaartuig).
CubiCllum, n. lat. (v. cubáre, liggen, slapen) de kamer, het vertrek, inz. het slaapvertrek; cubicula locanda, »kamers te huur" (opr
bordjes In academiesteden); — eubieularius,,.
m. bij de oude Romeinen de slaaf, die het opzicht over de kamers had ; in de middeleeuwen z. v. a. kamerheer; kamerdienaar, inz. bid
den paus.

cubiek, cubisch, z. kubus.
Cubitus, m. lat. de elleboog, voorarm; ook
de el ; Bot. de lengte van een voorarm hebbende ; 17 rijnl. duim ; — cubitaal, adj. (lat..
cubitális, e) den voorarm betreffende.
Cubras, m. pl. In Z. Amerika menschen, dieuit de vermenging van Mulatten met Negers,.
zijn gesproten.
Cubus, z. kubus.
Cueeagna, f, it. (spr. — kapja), z. v. a..

cocagna (z. aid.)

Cuehillo, m. sp. (spr. koetsjieljo) puntig:
mes; in Brazilie : kleine berg.
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Cueulle, f. (lat. cucullus, m., later lat. cuculla) eene kap, inz. reiskap, kaproen, hoofd
als die aan het gewaad beves--bedking,z.
ytigd is; 00k: dergelijk monnikskleed, monnikskap ; cuculus non facit monachum, de kap maakt
niet den monnik ; — CUCU11a►riS, m. Anat. de
monnikkapsspier, eene spier in den nek, die de
gedaante eener afhangende monnikskap heeft;
--- cucullatus, a, um, adj. Bot. kapvormig.
Cueurbita, f. lat. (fr. cucurbite) de kauwoerde, kalebas ; Chir. de laatkop ; Chem. een
kalebasvormige distilleerkolf met langen hals;
— Cucurbitacéen, f. pl: Bot. kalebasvormige
;planten ; — Cueurbitãtie (spr. tie=tsie), f.
(lat. cucurbitatio) Chir. het koppenzetten; mid.
lat. Jur. eene soort van leens-ontrouw (f el o.n i e), wanneer een leenman met de naaste bloed
zijnen leenheer vleeschelijken-verwant
omgang houdt.
CuCUyo, m. (uit de taal van Haïti) de licht
-gevnd
springkever in Amerika.
Cudbear, n. eng. (spr. kudber, verbasterd
van den naam des uitvinders Dr. C u t h b e r t
Gordon) ook persio en roode indigo, m.
eene donkerroode verf, eene soort van orseille,
Inz. tot verving der wol en zijde, die met
slappen bijtenden ammoniak bereid wordt uit
Ziet wijnsteenachtig mos, of mos der Canarische eilanden, en als poeder gedroogd wordt
verzonden. In Schotland heet zij ook c o r car
(van 't telt.-gaol. corcur, het hoogrood, schar
-laken).
Cuerda, f. sp. (eig. strik = lat. chorda)
Bene lengtemaat In Valencia, van ruim 40,77
meters.
cui Bono ? lat. tot wat einde ? waartoe dien
wat zal 't baten?
-,3tig?
cuique suum, lat. ieder het zijne
Cuiras, z. kuras.
Cuisinière, f. fr. (spr. kwizi-njer van cuisine, keuken, it. cucina, lat. coquina) eig. de keukenmeid ; een cylindervormige blikken braadtoestel op 4 pooten.
Cuissage, f. fr. (spr. kwi-sá-zj'; van cuisse,
dij, en dit. van 't lat. coxa) bet recht, dat zich
de heeren In de barbaarsche tijden van 't leen
hadden aangematigd, om in het bed der-recht
,pasgetrouwden een been en eene dij te leggen.
't Was eene symbolische voorstelling van 't nog
oudere recht van c u l a g e, z. ald.; — Cuissière, f. ' (spr. kwi-s—) de lederbedekking des
trommelslagers over de linkerknie.
Cuisse—madame, f. fr. (spr. kwies—; eig.
dames- of vrouwendij, fr. cuisse, it. coscia, dij,
van lat. coxa, heup) eene soort van langwerpige peer.
Cuivre poli, n. fr. (spr. kwi—) fijne waTen van geslepen of gepolijst geel koper (messing)
cujus regio, ejus religie, lat. die het land
regeert, beheerscht ook den godsdienst.
cul, m. fr. (spr. ku; van 't lat. culus) het ach
stuit ; — Cul de Paris (spr. ku-lerd,
á'pari) of cul postiche (spr. postiesj' ),
.een valsch of aangezet achterdeel, een kort rokje

,

,

,

;

,

,
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of ander opvulsel om de japonnen der dames
van achteren te doen uitstaan; — cul de
jatte, m. (spr. ku dzjdtt') een mensch zonder boenen, die enkel in een bak (j a t t e) zich
kan voortsleepen ; — Cul de lampe, m. (spr.
ku d' lang') bij boekdrukkers: het sieraad of
vignet aan het einde van een hoofdstuk of boek;
— Cul de sac (spr. ku d'sák) een zak, keer
straat zonder uitgang, eene dood--wer,n
loopende of blinde straat; — Culage, f. (spr.
kulá-zj' ), of p r w 1 i bat i e, jus primae noctis;
lat., jus cunnági, midlat. onder 't leenstelsel
het recht, dat de jonggehuwde verplichtte ons
den eersten bruidsnacht bij den landheer door
te brengen ; het recht der voorproef (later kon
dit recht afgekocht worden, en de afkoopsprij
heette schortegeld); — Culasse, f. het achterste gedeelte van een kanon. geweer, pistool,
de kamer, staartschroef; ook het ondervlak van
een gezetten diamant ; — eulbas, m. (spr.
kubá) een kaartspel, waarbij men zich vooral
van zijne kaarten poogt te ontdoen ; — Culbuteeren (fr. culbuter, v. cul en oudfr. , boter, bolter, stootgin, omverwerpen) buitelen, tuimelen, over 't hoofd omdraaien ; doen vallen,
in 't verderf storten ; overhoop werpen (den vijand); — Culbí te, t. (spr. kuulbuut') de buiteling, val over 't hoofd.
Culeita, f. lat. kussen, bolster.
Culdees, m. pl. eng. (spr. kuldies), of Culdéers (ontstaan uit het lat. cultóres Dei, godsvereerders) schotsche en íersche geestelijken,
kluizenaars en monniken, die biddend en predikend in het land rondtrokken tot omstreeks
de 15de eeuw.
Culébra, f. sp. (lat. coluber, colubra) slang.
Cu1éuS, m. lat. eig. lederen zak; Med. vliezige zak, vliezig bekleedsel, scheede ; ook de
grootste oud-rom. vochtmaat; = 20 amphora of
525,$7 liter.
vulex, m. pi tinces, lat. N. H. steekmuggen;
— Culiciden, pl. mugachtige dieren.
Culilaban, of Culil.awan, m. Bot. de
zeer aromatische bast van een boom der Moluksche eilanden, door Linneus onder de familie
der laurieren gerangschikt.
Culinair, adj. lat. (culinaraus, a, um, van
culzna, keuken) wat tot de keuken, de splsbereiding behoort.
Culmineren, nw.lat. (van vulmen, top,
kruin) Astron. door den meridiaan gaan en gevolglijk de grootste hoogte, den hoogsten graad,
het toppunt bereiken ; -- Culminatie (spr.
t=ts), f. de doorgang der sterren door den meridiaan ; in het algemeen : de hoogste trap, het
toppunt; — Culminatie— of culmineer—
punt, het punt, waar eene ster door den
meridiaan gaat, haar hoogsten stand aan der
hemel bereikt, het toppunt; de hoogste trap o(
graad.
vulmus, m. lat. de halm ; stengel der grasplanten; — Culmieten, m. pl. nw.lat. versteeningen van plantenstengels.
Culot, m. fr. (spr. kuló, van cul, z. ald.) het

CULPA

laatst uitkomend kuiken van een broedsel, nestkuiken ; het laatstgeboren kind, de jongste of
laatstaangenomene in een gezelschap ; het onderste deel van iets en wat zich daar verzamelt; Arch. een stengelvormig sieraad aan het
korinthisch kapiteel, waaruit gebladerte komt ;
— eulótte, f. fr. eene broek, een manskleedingstuk, dat van de middel tot de knieën reikt,
korte broek (vgl. pantalon) ; ook het vlam
ondergedeelte van een pij -migdorekt

-peko.
culpa, f, lat. Bene rechtschendende handeling,
de schuld, het vergrijp, de fout ; in culpa, in
schuld, strafbaar; extra culpam, buiten schuld;
mea culpa (als uitroep), mijne schuld ! culpa
Tata, eene breede, d. 1. eene grove, zware schuld;

culpa levis, eene lichte, geringe schuld; culpa
levissima, zeer lichte of geringe schuld; — culpam p r ie s t e e r e n, borg blijven voor schade,
die door achteloosheid is veroorzaakt; schade vergoeding geven; — eulpábel, adj . (lat. culpabilis, e) schuldig, strafbaar; — culpabiliteit, L nw.lat. strafbaarheid; — eulpeus,
adj. nw.lat. door onachtzaamheid schulddragend ;
-- eulpeeren (lat. culpáre) beschuldigen; —
culpiteeren, z. v. a. c u 1 p e e r e n.

-

Cultellátie (spr.

tie=tsie), f
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nw.lat. (van

cultelláre, landmeten) het stukswijze meten der
hoogten.

Cultellus, m. lat. klein mes; — eulter,
n. mes ; ploegschaar, kouter.

Culteranismo, m. sp., z. v. a. g o n g o-

r i s m e; -- culteranist of culteronist,
m., z. V. a. gongorist.
cultiveeren, enz., z. ond. c uit u u r.
Cultorísten, m . pl. Litt. spaansche dichters, die al de verdiensten der poëzie aan de
vormen van den stijl toekennen; — cultorisme, n. het stelsel der cultoristen.
Cultrarius, m. lat. (v. cutter, mes) offerslachter; — cultratus, a, urn, adj. Bot. en N. H.
mesvormig; Cyprinus cultratus, meskarper.
Cultriróstres, n . pl. lat. (van colter, mes,
en rostrum, snavel) messnavels, eene vogelfamilie, tot de steitloopers behoorende, met een
zeer langen, van snijdende randen voorzienen
bek, zooals reigers, ooievaars, kraanvogels, enz.
Cultuur, f. lat. (cultura, van colëre, verzorgen, verplegen, bearbeiden; vereeren, enz.)
de bouw, aanbouw, veldbouw, het ontginnen,
bearbeiden, plegen der velden, planten, enz.,
b. v. b o o m c u 1 t u u r, de boomteelt; oneig. de
aankweeking, vorming, beschaving, veredeling,
verfijning, ontwikkeling, oefening of scherping
van den geest, van de vermogens van verstand
en hart; cultuur der kunsten, enz., vlijtige beoefening daarvan ; — cultuurplan
pl. kweekplanten (in tegenoverstelling
-ten,f.
met in 't wild wassende planten); — cultuur
graaf Van den Bosch in-stel,n.hdor
Ned. -Indië ingevoerde stelsel van grondarbeid;
— cultus, m. lat. (fr. culte, spr. kuult'; eig.
bearbeiding, verpleging; dan : vereering, enz.)
de eeredienst, de openbare, uitwendige gods-

vereering ; ook de kerkelijke gebruiken ; — cultiveeren, midlat. (cultivdre, fr. cultiver) bouwen, aanbouwen, bearbeiden, ontginnen ; trekken (van planten); aankweeken, aanfokken; oneig. ontbolsteren, vormen, beschaven, verbeteren; oefenen, b. v. bet verstand; beoefenen, b.v.
de kunsten, wetenschappen ; aankweeken, voortzetten, onderhouden, b. v. iemands vriendschap,.
enz.; Bene gecultiveerde natie, een beschaafd volk; -- cultiveerbaar, adj. bebouwbaar, vatbaar voor beschaving, veredeling,.
enz ; — cultivateur, m. fr. (spr. kuultiv —)
een akkerman, landbouwer, boer; — eultiv^►tor, m. nw.lat. een samengesteld akkerwerktuig van eng. vinding, waarmede, onder groote
uitsparing van tijd en kracht, de oppervlakte.
van bouwland wordt omgewerkt, bestrooid, gelijkmatig gemengd en van onkruid en wortels
bevrijd; tot dat werktuig behooren de e x s t i rpátor, scarifie tor, roerhaak, egge,
enz.; — cultiv^tie (spr. tie=tsie), of eulti-veering, de aanbouw, bebouwing; de oefe,

ning, veredeling.

Culullus, m. lat. offerschaal.

cum, lat. met; cum annéxo petito, z. pet i
— cum appertinentiis, z. a p p e r t i n e n--tum;
t i ën; — cum approbatióne, z. oud. approb e e r e n; — cum benefcéao inventarii, z. ond.
beneficium; — cum bona venia, z. venia ; -cum comminatióne, z. ond. commineeren;
— cum confirmatióne judicáli, z. onder c o nf i r m e e r e n; — cum facultate ordinarii, z. o rd i n a r ï u s; — cum grano salis, z. ond. gra-

numc; — cum impétu, z. impetus; —cum infamia, z. ond. i n ta a m ; — cum licenita su
ond. licet; — cum notis variorum,-perióum,z.
z. ond. n o t a ; — cum omni causa, z. onder
causa; -- cum privilegio, z. ond. p r i v 11 e g i u m ;,
-- cum protestation, z. ond. pr o t e s t e eren;
— cum re fusion sumtuum, z. ond. r e fu n d e e r e n; — cum reservation, z. ond r e s e r v e e-r e n ; —cum sessidne et voto, z. ond. sessie;.
— cum spe succedéndi, z. ond. s p es.
Cumana, f. Bot. de indische moerbezieboom.

Cumarine, f. Chem. Bene kamferachtige
stof, die in de tonkaboonen, het sterleverkruid,
de steenklaver en eenige andere planten voorkomt.
CLmbre, f. sp. top, hoogte, bergpas.

Cumidzne of cyanidine, f. Chem. twee
op aniline gelijkende in steenkolenteer aanwezige bases.
cumanum, n. lat. (gr. kymïnon, van ooster schen oorsprong: arab. kammoen, hebr. karn- món) Bot. de komijn, tuinkomijn; cumini semen, het tuinkomijnzaad, een geneesmiddel.

cumuleeren, lat. (cumuláre; van cams'-

las, hoop) ophoopen, te gelijk aanbrengen ; ook
verscheiden ambten te gelijk bekleeden en de
daaraan verbonden voordeelen trekken ; vandaar cumuleering der inkomsten ; — CU-

mulátie (spr. t=ts), f. nw.lat. de ophoopin ,
opstapeling; Rhet. eene figuur, waardoor niea

-

CUM UTRICULO

verscheiden denkbeelden achter elkander voor
als 't ware opeenstapelt, in tegenst. met-steln
distributie; cumulatie van ambten,
het gelijktijdig waarnemen van verscheiden betrekkingen door den persoon; cumulaUo actiónum, Jur. de ophooping der rechtsvorderingen,
de samenvoeging van velerlei aanklachten in
hetzelfde stuk; — Cumulatief, adj. aan- of

ophoopend; — cumulostratus, m. gestreepte stapelwolk ; — Cumulus, m. hoop ; inz.
ook : stapelwolk.
cum utriculo, Bot. met een blaasje; cum
uxore, lat., z. u x o r; — cum veni a, z. v e n i a;
— cum voto illimitáto, z. votum.
euneteeren, lat. (cunctdri) toeven, dralen,
talmen; — cunetãtie (spr tie=tsie), f (cunc
.

latio) het verwijl, toeven, de draling, vertraging; — cunet^tor, m. een talmer, draler,
schoorvoeter, uitsteller, sammelaar, wikker en
wéger (in de rom. geschiedenis bijnaam van
dery dictator Fabius Maximus, die door dralen
Hannibal in zijne overwinningen stuitte).
Cundurangoplant, f. volgens sommigen
tot de familie der apocyneeën behoorende, v. a.
de als tegengift tegen slangenbeten gebruikte
guacoplant in Z. Amerika, naar men zegt een
geneesmiddel tegen kanker.

euneaal, cuneiform, enz., z. onder

cuneus.
Lunette, ook c u v e t t e, f. fr. Mil. eene
afleidingsgracht in het midden van eene droge
vestinggracht, om het regenwater of ander vocht
af te leiden; aan den binnenkant is zij soms
met palissaden of met creneleerwerk

voorzien.
cunëus, m. lat. de wig, keg, kegge ; cuneus
cuneum trudit, lat. sprw. de eene wig drijft de
andere uit

;

wie een ander drijft, staat zelf niet

stil ; —euneaal,
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cuneair, cuneiform(is),

adj. wigvormig ; — cuneatus, a, um, adj. Bot.
wigvormig, b. v. de bladeren, die, aan den top
breed zijnde, naar de basis in den vorm eener
wig toeloopen ; — cuneato-attenuatum, Bot. kiel -

vormig versmald ; , cundifollus, cunoi-

fóliseh, adj. Bot. met wigvormige bladeren;
— cune'iróstrisch, adj. N. H. wigbekkig.

Cuniculus, m. lat. eig. het konijntje; Mil.
een onderaardsche gang, eene mijn ; Bot. honig buisje; — cunieularius, m . de mijnwerker.
Cupel, f. (fr. coupelle, van 't lat. cupella,
vaatje, verklw. v. cupa, kuip) 1° kap e 1, kuip
of vat, vervaardigd uit gecalcineerde beenderen,
tot poeder gebracht en vervolgens met water
tot pap gemaakt, waarvan men zich tot het
kupelleeren bedient ; 2 ° ketelvormig, meest uit
ijzer vervaardigd vat, waarin op een onderlaag
van zand retorten verhit worden; — cupel-

leeren, k u p e 11 e e r e n, scheikunstige bewerking, door middel van welke men het zilver
van de andere metalen, waarmede het gemengd
is, .afscheidt; het zilver afdrijven; — cupellátie (spr. t=ts), f. afdrijving van het zilver,
de op de kapel bewerkte scheiding van het zilver en het lood.

Cupiditeit, t. lat. (cupidi tas, van cup i dus. .
begeerig, cupëre, begeeren) de begeerlijkheid,
gretigheid, happigheid, het watertanden ; —Cupido, m . lat. (eig. begeerte, minverlangen) zoon
van Venus, gew. afgebeeld als een knaapje
met boog en pijlkoker, somtijds ook met eene
toorts in de hand; vaak verwisseld met den:
god der liefde, den minnegod, Amor. bij de.
Grieken Eros ; ook : N. H. het heidehoen
,

(Tetrao cupido).
Cupool–oven of koepel-oven (v. fr.

cowpole of it. cwpola, koepel, v. lat. cups, vat,
kuip) een ijzer- of mijnoven, een ter omsmel-ting van het ruwijzer gebezigde oven, die op
een vasten grondslag rust, in tegenoverstelling
van stortovens, die vrij hangen en om hunne
as gedraaid kunnen worden ; — eupool–i,j zer,.
bet ruwijzer, door omsmelting gezuiverd.
cwprum, n. lat. koper; cupri oores, f, pl. Chem.
koperbloemen, gesublimeerd koper -oxyde ; cu-prum ustum, gebrand koper ; — cuprous,
adj. Bot. koperkleurig, koperrood; met koper-glans.
cur, lat. waarom?
cura, f. lat. de zorg, verzorging, voorzorg,.,
bemoeiing, oppassing, verpleging; k uur (z. aid.);,.
ook Cura, de godin der zorg en onrust; Cu-r8e, f. pl. de wraakgodinnen, die haren zetel aan
den ingang der hel hadden ; — cura abséntis, de
zorg voor het vermogen eens afwezigen; C. anide zielezorg; C. bonórum, het goede- -máru,
ren- of vermogenbeheer ; C. extraordinartia, een
buitengewoon goederenbeheer voor meerderjarigen, die onbevoegd tot eigen beheer verklaard
worden ; C. generális, beheer van bet geheele vermogen ; C. legitima, eene naar wettelijke verplichting aanvaarde voogdhjschap; C. posterior,
laatste, latere of geringer zorg; C. prodigórum,,
goederenbeheer voor verkwisters; C. reális, be-heer van 't vermogen eens persoons; C. sexes,
voogdijschap over eene vrouw; c. specidlis, voorzorg voor eene bijzondere rechtsverhouding; c.
testamentaria, de bij testament bepaalde voogdijschap ; c. ventris, het beheer van het vermogen eens nog ongeboren kind van een gestorvene ; pro cura, voor gedane moeite of bezorging; — eureeren (lat. curare, eig. zorgen,,
verzorgen) in ziekte over iemand gaan; genezen, herstellen; — Curabel, adj. nw.lat. gegeneesbaar, wat genezen kan worden; -neslq'k,
— eurabiliteit, f . de geneesbaarheid; — cu-rándus, m., euránda, f. lat. hij of zij, die
onder een curator (z. lager) staat ; — eu--raat, m. nw.lat. (it. curato, eng. curate, spr.
kjoereei) een geestelijke, pastoor of zielverzorger, inz. kapelaan ; curata ecclesia, parochiekerk ; — eurateele (nw.lat. curatela), het
ambt eens curators, de voogdijschap, mom-berschap ; — cur^tie (spr. t=ts), f. (lat. cu-.
rat(o) de genezing ; — curatief, adj. nw.lat.
genezend; — curator, m. lat. een voogd, rechtsverdediger, beschermer, verzorger, raadsman;
toeziener of plaatsbekleeder van een persoon,
die wel niet onmondig, maar buiten staat is
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'zijne eigen zaken te beheeren ; hg, die belast
is met bet bestuur van onbeheerde of verlaten
zaken ; ook een schoolvoogd, opziener eener inrichting van hooger onderwijs ; curator abséntis, de voogd des afwezigen, wiens verblijf niet
bekend is ; C. bonórum, de raadsman of voogd
In het vermogen van schuldenaars, die niet kunnen betalen ; C. datives, de door de overheid
aangestelde voogd; C. furiósi, de voogd eens
krankzinnigen; C. hereditátis, de beheerder eener
erfenis; C. hominis menie tapti, de voogd eens
zwakhoofdigen, onnoozelen ; C. litis of ad lites,
-een concours-bestuurder, die in een concours
,door de overheid is aangesteld om de schuld
te woord te staan, z. v. a. c o n t r a--feischr
ti 1 c t o r; C. massae, de beheerder van 't gezamenl(jk vermogen ; C. prodïgi, de voogd eens
doorbrengers; C. sexes, voogd eener vrouw; C.
ventris, de beheerder van 't vermogen eens nog
-ongeboren kinds van een overledene ; curatortio
=nomine, nw.lat. in naam des voogds, of als benoemd curator; — curatorium, n. het voog4ijschap, toezienerschap ; het aanstellen eens
voogds of toezieners, verdedigers, enz. door de
regeering ; de gezamenlijke toezieners eener geleerde school.
Curacao of Curassao, f. eene likeur uit
-oranjeschillen, zoo geheeten naar het westind.
eiland van dien naam; -- euraCao–spin, z.
-oranje -sp1n.
curantur contrária contrártiis, het tegengestelde wordt door het tegengestelde genezen
=(vgl. allopathie en homeopathie).
Curar, curare, n. bet plantenvergift,
waarmede de volksstammen aan den Orenoco
hunne pijlen vergiftigen; — eurarine, f. een
alkali uit de plant, die deze giftstof levert.
Curas, eurassier, z. kuras, enz.; —
curassao, z. curaçao; — curasso, z.
,

,

-

,

h o c k o; — Curateele, curatie, curator, enz., z. ond. cura.

Curculio, n. lat. de snuitkever (oorspr.
houtworm ; vandaar In een blijspel van Plautus: parasiet).
Curcuma, f. nw.lat. (van 't arab. koer
hebr karkóm) de geelwortel, in--koem,ar
dische saffraan (Curcuma longa), waarvan de
wortel eene gele verfstof oplevert; — Cureuma–papier, n. papier, dat met die verfstof gekleurd is en door de scheikundigen vaak
als proefmiddel wordt gebezigd ter herkenning
van loogzouten ; — curcumine, f. de daaruit
.bereide verfstof.
eureyf, z. cursief, ond. currénde.
Cure, m. fr. (it. curato, van 't lat. curatus,
z. c u ra a t, ond. cura) een priester, pastoor;
-ook een pelsmantel, pelsrok.
Cure-dents, m. fr. (spr. kuur' -dán ; van
curer, reinigen, en dent, tand) tandenstoker ; —
eure-oreilles, m. (spr. kurorèlj') oorlepel.
Curée, fr. (oudfr. curée, courée, corée, provene. en oudsp. corada, 'it. corata, curate, de
het hart omgevende deelen, hart, long en lever, het ingewand, van 't lat. cor, hart) bij ja-

-.
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gers : het jachtrecht, d. I. wat den honden van
't neergelegd wild wordt voorgeworpen ; Curée maken, de honden door oefening van
het jachtrecht op de jacht verhit maken.
cureeren, z. ond. cura.
Curer, m. eng. (spr. kjoe—) iemand die voor
iets zorgt ; inz. inzouter der haring.
Curette, f. fr. (van curer, reinigen, ontruimen ; van 't lat. curdre, verzorgen, rein houden) Chir. de steenlepel, een heelmeestérswerktuig, dienende om vreemde lichamen of
kleine steenen uit de blaas te verwijderen, na
vooraf in dit ingewand eene genoegzaam groote
insnijding gemaakt te hebben, blaasruimer.
Curfew, n. eng. (spr. kurfjóé), z. v. a. c o uvre-feu (z. ald.)
curia, lat., of curie, f. bij de oude Romeinen eene volksafdeeling of wijk, waarvan Romulus er 30 instelde ; het vergaderbuis eener
curie, ook het vergaderhuis des senaats ; vandaar in 't algemeen het raadhuis ; de raadsvergadering, raad; het gerechtshof; ook eene stichtswoning, een domhuis; in curia, op het raadhuis ; curia feudalis, z. ond. f e u d u m ; —
roomsche curie (curia romana), thans:
alle pauselijke beambten en gerechtshoven ter
uitoefening van het algemeen kerkrecht ; ook
in het algemeen de pauselijke regeering of het
hof van den paus; — curiaal, adj. lat. curi lis, e) in den stadhuis- of kanselarijstijl, vormelik; -- eurialiën, n. pl. (curialia) formaliteiten van den bureau- of stadhuisstijl, eerbenamingen in titels ; — curiaal–stijl of stilus
curiae, de gerechtelijke of bureau-schrijfstijl ; —
curialfsten, m. pL nw.lat. zulke R. Katholieken, welke den paus eene onbeperkte macht
in de kerk toekennen, z. v. a. u 1 t r a m o n t an e n en in tegenstelling met de E p i s k o p a1 i s t e n (z. aid.); — curilitim, lat. naar curiën,
volgens wijken ; — euriaat–stem, z. onder
V 0 t u m ; — curio, m., pl. curiónen, de hoofden der oud-romeinsche curiën, die te gelijk pries=
ters waren.
curiëus, adj. (lat. curiosus, eig. zorgvuldig,
van cura ; fr. curieux) nieuwsgierig, weetgierig ; ook zeldzaam, zonderlipg ; -- Curiositeit (spr. s=z), f. (lat. curiositas) de nieuws
weetgierigheid ; zeldzaamheid; ook:-gierhd,
als zeldzaams of bijzonders ; — curiositeiten, f. pl., of lat. curiosa, n. p1. zeldzaamheden, merkwaardigheden ; bezienswaardigheden;
— curiositátis causa, fr. par curiosité, om de
zeldzaamheid, uit nieuwsgierigheid.
Cl rreney, n. eng. (van 't lat. currére, loopen) het omloopsmiddel, het in omloop zijnde
geld, inz. papieren geld ; — currency—
school, f. engelsche Snanciëele school, welke
volledige dekking van bankpapier door munt
verlangt ; — currénde, f. (spr. u=-materil
oe) loopkoor, koor van arme studenten, dien
Duitschland langs de straten zingen ; wandelend zangkoor; — eurrendánen, m. pl. loopzangers, straatzangers, arme scholieren, die van
huis tot huis gaan zingen ; — current, adj.
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(lat. currens; part. v. currére, z. v. a. c o u-

r a n t ; — anni curréntis, afgekort a. c., van het
loopende, d. i. het tegenwoordige jaar; mensis
curréntis, van de loopende maand ; currente calamo, met loopende pen, d. i. vlug en zonder
nadenken (schrijven); — eurréntsehrit, f.
hoogd. (spr. koerréntsjrie ft) de gewone duitsehe
schrijfletters ; — curriculum, n. lat. loop,
loopbaan; het eenmaal rondloopen der renbaan;
curriculum vitae, n. lat. de levensloop, levens
; — eurricle, eng. (spr. kurrikel)-geschidn
een licht rijtuig met twee wielen ; z. v. a. ca rr i o 1 e ; — Currieulus, m. wagen ; inz. c. tritriomfwagen ; — curseur, m. fr. de-umphális,
looper op eene schroef; ook de beweegbare
draad in een mikrometer, om den schijnbaren
diameter eener ster te meten; — cursief of
cursiefletter, f. nw.lat. eene scheefliggende
of schuinsche drukletter, bij de Franschen it alique geheeten; vgl. drukletters; — cursim, adv. lat. vluchtig, oppervlakkig; — Cursor, m. een looper, renbode ;- — cursores,
_pl. N. H. het geslacht der loopvogels ; — Cursóriseh, cursor e, adj. en adv. achtereen
voortloopend, b. v. iets lezen ; eene eursórisChe lezing, eene onafgebroken of voortloopende lezing, in tegenst. met de s t at a r is e h e, d. i. de staande of vertoevende ; — Cursus, m. lat. de loop ; inz. de leergang, d. I. samenhangende voordracht of behandeling van alle
deelen eener wetenschap in hun natuurlijke volgorde; ook de leerbaan of de gansche samen
wetenschappen, die op boo--hangedrks
gescholen in een bepaalden tijd voor een bepaald vak geleerd moeten worden ; — eurseeren, z. courseeren.
Curry of curry—powder, n. (spr. póuder), eng. (hindost khura, d. i. eig. genietbaar)
eene oostindische kruiderij, die uit de tot poe
gebrachte bladeren van verscheiden aroma--der
tische planten bestaat, kerrie ; in samenstel
spijzen, die daarmede gekruid zijn ; —-linge:
curried, adj. daarmede gekruid.
Curseur, cursief, cursor, enz., z.
ond. currency.
Curt., btj zoölogische benamingen afk. van
J. H. Curtis (schilder en entomoloog te Londen).
Curtane, f. het engelsche koningszwaard
zonder punt, dat bij de kroning voor den koning uit werd gedragen.
Curtátie (spr. tie=tsie) of eurteering,
(van 't lat. curtàre, verkorten) Astron. de ver
verkorte afstand, de afstand, die eene-korting,
planeet van de zon zou hebben, als hare baan
.met het vlak van de ecliptica overeenkwam.
curtifolius, a, um, adj. Bot. kortbladerig.
Cuthcu of curueLru (spr. u =oe ; bra'zil. curucui) de zijdekoekoek, een naar de kraai
gelijkende vogel in Guiana, enz.
Curueucu (spr. u =oe), m. eene braziliaansche, zeer venijnige slang, van 3 tot 6 voet
lengte ; de door haren beet veroorzaakte ziekte.
eurulisch, adj. (lat. curulis, e), de curu'lisehe stoel (sella curulis), de eerezetel of
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troon der oud-rom. koningen, later die der drie
opperste staatswaardigheden, namelijk der consuls, praetors en wdilen, welke laatsten deswege
aeles cwrules heetten.
Curve, f. lat. (curva, stil. linëa, van curvus,
a, um, krom) Geom. eene kromme lijn, inz.
deel van een cirkel ; — curvatus, a, um, Bot.
gekromd ; — curvatuur, f. de kromming;
— curveeren, krommen ; - — CurVicaudisch, adj. N. H. nw.lat. kromstaartig; —
curvieaulisch, adj. Bot. met krommen stengel; — eurvicóllisch, adj. N. H. kromhalzi; ; — eurvic stisch, adj. kromribbig ; —
curvidéntisch, adj. kromtandig; — eurvifióriseh, adj. Bot. met gekromde bloem kroon; — curvifolius, curvifólisch, adj.
met gekromde bladeren ; — curvigraaf, m.
een werktuig, om kromme lijnen te trekken ; —
curvilineair, adj. kromlijnig; — curVinervus, eurvinerviseh, adj. Bot. met
kromme bladribben; — eurvipéd.iseh, adj.
N. H. krombeenig ; — eurvirostres, pl. N. H.
kromsnavelige vogels; — curvirOstriseh,
adj. N. H. kromsnavelig; — curvisétiseh,
adj. met kromme borstels of rugharen ; — Curvispiniseh, adj. met kromme stekels; — eurviteit, f. de kromheid, kromte.
Cuscuta, f. lat. Bot. vlaszijde.
Cusir, n. (spr. koe—) uit ruwe cocondraden
gemaakte naaizijde (fr. soie a coudre, eng. sew-

ing-silk) .

Cusirino, n. it. in Italië vervaardigde fijner en fraaier soort van zijdegaren voor kantwerk en weefsels.
cuspidatus, a, um, adj. Bot. fijn gespitst, lang
gespitst, b. v. een blad dat aan den top plotseling In een vrij lange, spitse punt eindigt.
Custard, n. eng. eierkoek, eierkaas, vlade,
een geliefd eng. gerecht uit eieren, room en
suiker.
Custodiaat, custodie, enz , z. ond.
custos.
Custom, n. eng. (eig. gewoonte, gebruik;
vgl. costume) tol, belasting, inkomend recht ; —
custom—house (spr. kusturn- hous), het tol
kantoor der inkomende rechten ; — Cus--huis,
tom—law, f. tariefwet op de inkomende rechten ; — custom-penny, inkomend recht
voor buitenlandsche waren in Engeland ; ook
de terugbetaalde tol bij wederuitvoering van
buitenlandsche waren.
Custos, m., pl. custodes, lat. een bewaker, hoeder, opziener, b. v. van eene bibliotheek,
een kabinet van zeldzaamheden, penningen, enz.;
de koster, kerkwachter; bij de boekdrukkers:
de aan den voet eener bladzijde afzonderlijk geplaatste eerste lettergreep van de volgende blad
bijna niet meer in gebruik), de blad -zijde(nu
liet steekwoord; Muz. het teeleen,-wachter,
'twelk aantoont, dat de noten eener stem op
de volgende bladzijde in denzeifden sleutel voort
; — custodiaat, n. nw.lat. het wach--gan
terschap; de post van custos; de waardigheid
van kroonwachter in Hongarije; — gusto20
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die, f. (lat. custodXa) de hechtenis, gevangenis bewakingg'
Bust dleeren, bewaken,
; —

bewaren.

Cut, m. eng. snede, snit ; de vorm die iets
heeft, zijn stempel, enz.
Cutis, f. lat. de huid, inz. de eigenlijke
huid of lederhuid (onder de epidermis of opperhuid); cutis anserina, de ganzenhuid ; cutis callosa, de vereelte huid, eelt ; cutis densa, ver
celweefsel; — Cuticula, f.-hardingvet
huidje; Bot. de huidvormige bedekking van ver
— eutitis, t. nw.lat. de-scheidnplat;
huidontsteking.
Cutlass, n. eng. (fr. coutelas) breed zwaard;
— Cutler, m. (fr. coutelier) messenmaker; —
cutlery, f. snijwerktuigen.
Cutter, eng., z. kotter.
Cuv., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Cuvier (George); F. CuV. voor
Cuvier (Frédéric).
Cuvette, f. fr. (van cuve = lat. cupa, kuip,
prov. cuba) een kuipje, een klein waschvat, een
vat voor spoelwater; ook voor regenwater van
de daken; een bak onder een bloempot; ook
z. v. a. c u n e t t e ; in horloges : het binnendeksel van het uurwerk, dat van twee openingen voor het opwinden en gelijkzetten voorzien is.
Cwiere, m. eene poolsche inhoudsmaat, _
32 liter.
Cyabána, m. soort mier in Brazilië, gehouden voor den verdelger der trekmieren of
tanajura's.
Cyan of cyanogenium, n. gr. (van
kyáne'os, donkerblauw) de blauwstof, blauwzuurstof, eene verbinding van stikstof en koolstof, de basis van het blauwzuur, door GayLussac in 1815 ontdekt, dat in verbinding met
waterstof het zeer vergiftige blauwzuur, met
ijzer het berlijnsch-blauw, met kalium het cyankalium, een sterk vergift, met kalium en
ijzer het bloedloogzout, enz. vormt ; — Cyanãten, n. pl. zouten, gevormd door de verbindingen van het blauwzuur ; — eyáne, f. (gr.
kyános) de blauwe korenbloem; — cyanide,
n. verbinding van cyaan, inz. met metalen ; —
eyanélla, f. nw.lat. de kaaplelie, kaapsche
affodil; — eyanicórdisch, adj. N. H. gr.
met blauwe voelsprieten ; — eyaniet, n.
Miner. blauwe schorl, eene talksteensoort; —
eyaneus, adj. Bot. korenblauw; — Cyanipédiseh, adj. N. H. nw.lat. blauwvoetig; —
cyanipénniseh, adj. blauwvleugelig; — Cyaniróstrisch, adj. met blauwen snavel; —
cyanoeárpiseh, adj. Bot. gr. met blauwe
vruchten; — cyanocepháliseh, adj. N. H.
blauwhoofdig ; — cyanocóllisch, adj. N. H.
nw.lat. blauwhalzig; — cyanoférrum, n.
Chem. het blauwzuurhoudend ijzer; — eyanogástrisch, adj. N. H. nw.lat. blauwbuikig; —
eyanogynisch, adj. Bot. gr. met blauwe
stijltjes; — cyanoidisch, adj. korenbloemachtig ; — cyanoleukisch, adj. blauw^ en wit;
,— eyánometer, m. Phys een door D e S a u s-
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s u r e in 1790 uitgevonden werktuig tot meting
of bepaling van den graad der blauwe kleur
van den hemel en daardoor te gelijk van dc
zuiverheid der lucht ; het bestaat uit eene in
51 velden gedeelde plaat, welker kleuren van
het lichtste tot het donkerste blauw afwisselen;
— cyanopathie of cyanosis, f. Med dei
blauwzucht ; — cyanophlyktisch, adj.
blauwgevlekt; — cyanophthálmisch, adj ..
N. H. blauwoogig; — cyanopódisch, adj.
blauwvoetig; — cyanoptérisch, adj. blauw— cyanopygiseh, met een blau--vleugi;
wen aars; — cyanopyrrhisch, adj. blauw
en roodgeel; — cyanoróstriseh, adj. N. 1-1.
nw.lat. met blauwen snavel ; — eyanótisch,.
adj. gr. Med. blauwzuchtig; N. H. blauwoorig;
— cyanov€éntrisch, adj. N.H. nw.lat. blauwbuikig; — cyan risch, adj. gr. blauwstaartig ; — eyanuráten, n. pl. Chem. verbindingen van cyanogenium met enkelvoudige lichamen.
Cyáthus, m. lat. (v. 't gr. kyathos) een beker; Chir. de laatkop ; ook eene maat der Ouden = 3 1 v eener a m p h o r a; — cyathéa,
f. Bot. de bekervaren ; — cyatheiten, pl. versteenkolenlagen -stenigvarkudn
— cyathifórm(is) of cyathódisch, ad).
nw.lat. bekervormig.
Cybéle of cybébe, f. gr. (K y b é 1 é or
K y b ë b e) Myth. de alkoningin, alvoedster, de
verpersoonlijkte natuur, het symbool en de godin der vruchtbare aarde, eene oorspronkelijk
phrygische godin, later met Rhea vereenzelvigd,
vandaar de moeder der goden, de goede moeder
mater deórum, alma mater) genoemd ; ook een.
asteroide, in 1861 door Tempel ontdekt.
Cybomantie (spr. t=ts), f. gr. (van kybos,
teerling; vgl. c ub u s) waarzeggerij uit dobbel--steenen ; — Cybomant, m. iemand, die uit
dobbelsteenen waarzegt.
Cycas, f. nw.lat. Bot. sagopalm, sagoboom,
oostindische broodboom.
Cyclamen, n. nw.lat. (lat. cycláminos, van
't gr. kykláminos, kyklámïnon, kyklamis) var
plantensoort met vleezigen knol---kensbrod,
wortel en welriekende bloemen ;+ — cyela-.
mine of artanitine, f. Chem. eene in de
wortels dezer plant ontdekte stof.
.

-

Cyclus, cycloon, cycloop, z. c y-klus, cykloon, cykloop.
Cydonia, f. gr. (kydonia) en lat., de kweeboom ; ook z. v. a. c y d o n i u m, n. de kweepeer (naar de stad Cydon op Kreta).
Cyema, n. gr., z. v. a. embryo, foetus.
Cygnus, m. lat. zwaan, b. v. als sterrenbeeld.
Cykloop, m. (gr. Kyklóps, lat. Cyclops)
Myth. d. i. rondoog, bij Homerus een reusachtige volksstam op Sicilië; in de latere Myth. de.
reusachtige knechten van Vulcanus, 'met den
rond oog in het midden des voorhoofds ; ook
eene soort van schaaldieren met zwemvliezen;
— eyklopéa, f. een rom. dans, waarbij de cykloop Polyphemus werd voorgesteld; — ey-
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klopie, f. eenoogigheid; — cyklopische

dere vorm van pal ; — cylinder-machine

muren, pl. reusachtige muren der oudste tijden in Griekenland en Italië, uit geweldige, veel
rotsblokken vast samengevoegd, wier-hoekig
bouw reuzenkrachten (vandaar de naam) schijnt
te hebben geëischt.
Cyklopwdie, somtijds gebruikt voor e ncyklopxdie (z. aid.)

of kalander, een machine om geweven stoffen glad te maken ; — cylinder-spiegel,

Cykiopea, eykiopie, z. c y k 1 o o p.
Cyklus, m. gr. (kyklos) een kring, omloop,

m. een metalen of stalen cylinder met sterk gepolijste oppervlakte, waarin de voorwerpen zich
zeer verlengd en versmald vertoonen ; — Cylindreeren, z. v. a. k a l a n d e r e n;— cylindrisch, adj. rolrond, zuilvormig; — c y 1 i nd r i s c h e voet, een rolvoet; — eylindrieten, m. pl. rolschelpdieren; — cyhndroeo-

niseh, adj . rolkegelvormig ; — cylindroconische projectielen, spitse kogels — ey-

omvang; tijdkring, tijdring, een zeker aantal
jaren, na welker verloop dezelfde verschijnselen
weder in dezelfde orde plaats hebben, inz. in
de mathematische chronologie gebruikelijk ; —
zonne – eyklus (cyclus soláris), een zonnecirkel, een zonnekring of tijdring van 28 jaren;
— maan–cyklus, maankring, maancirxel,
een tijd van 19 jaren ; — indictie-cyklus,
schattingscirkel, eene reeks van 15 jaren; —
ook beteekent eyklus, eene reeks van samen hangende dingen, die een gemeenschappelijk middelpunt hebben, eene reeks van volksoverleveringen of historische verdichtingen, vangaar cyklisehe dichters, gr . epische dichters na
Homerus, wier gedichten de voornaamste deelen der oudgrieksche goden- en heldensage behandelden en met de Homerische (Ilias en Odyssea), welke zij aanvulden en voortzetteden, in
eene samenhangende volgrij gerangschikt wa-

lindrolde, f. een rolvormig lichaam, waarvan
de omtrekken van het grond- en bovenvlak geene
cirkels, maar andere kromme lijnen zin ; — cylindrus horodicticus, eene uurzuil, een zonnewijzer in de gedaante van een cylinder; c. pyrotecten cus, eene stormrol, een stormblok, een
met handgranaten gevulde cylinder.
Cy 11stiek, f. de buitelkunst, de kunst om
op het hoofd te staan en met de handen te
loopen, enz.
Cylix, f, gr. soort beker (vgl. c a l i x).
Cyllosis, z. kyllo sis.
Cyma, f. Bot. de bloem- of bloeitop ; eene
meestal in tweeën gedeelde bloeiwijze, waarbij
zich de bloempjes van onderen of in 't midden
ontwikkelen; eene zoogenaamde centrifugale

ren ; — Cykláden of CykládUeehe eilanden, n. pl. de kring- of cirkeleilanden in

Cymbaal of eymbel, f . (van 't lat. cymbálum, gr. kymbálon) een klankbekken; hak-

den gr. archipel of de AEgWische zee (Delos,
Paros, Naxos, Scyros, Cea, enz.), zoo gebeeten,
dewijl zij als in een c y k 1 u s of cirkel liggen;
— eykloïde, f. Math. de radlijn, roltrek, eene
kromme lijn, die door een punt in den omtrek
van een rad, dat op eene rechte lijn omwentelt, wordt beschreven; — eykloidaal, adj.
radlijnig; -- cykloimbus, m. bolgebogen
kring, eene kromme lijn (curve) van dubbele
kromming, op de oppervlakte eens cylinders
met cirkelvormige basis beschreven; — eyklometrie, f. de cirkelmeting, de gezamenlijke formulen, die tusschen den cirkelboog en
zijne sinussen, cosinussen, tangenten, enz. bestaan; — eykloon, ni. wervelstorm, kringstorm,
draaiende storm, hevige stormwind met kring
draaiing der lucht ; zij wentelen zich in-vormige

bord, ook een orgelregister van samenstemmende klokjes; — eymbalist, m. de cymbaalspeler; — cymbaloldiseh, adj . gr. bekken
klokvormig ; — eymbel-regaal, ze--vormig,
kere orgelregisters van klein, scherp toongevend

een uitgebreiden kring rondom eene loodrechte
as, terwijl deze as tevens voortschrijdt langs een
bepaalden weg, dien men stormbaan noemt ; —
cyklor^ma, n. rondomzicht, panorama, een
schilderij, die den aanschouwer een gebeelen
horizon of ook de achtereenvolgende gebeurtenissen van een zeker tijdvak te zien geeft; —
eykioskoop, m. kring- of cirkelmeter, toestel om spoorwegkrommingen af te bakenen.
Cylinder, m . gr. (kylindros; van kylindein,
rollen) cylinder, eene ronde zuil, eene rol,
een lichaam, begrepen tusschen twee gelijke
evenwijdige cirkels; in 't algemeen ieder rolvormig (rond en langwerpig) lichaam ; in uurwerken: bijzonder soort van pal (échappement) aan
het gangrad, in tegenst. met a n k e r, een an-

;

bloeiwijze.

pijpwerk.
Cynánche, f. gr. (kynanche, d.i. eig. hondskeelontsteking, van kon, hond, en dnchein, worgen) Med. eene soort van keelontsteking, bij
welke de zieken de tong uit den mond laten
hangen, evenals de hijgende honden; — eynánchum, n . nw.lat. Bot. ezelsmelk, vliegen
vergiftige plantsoort, bij ons als-vanger,
pronkgewas voorkomend; — eynaYlthropie,
f. de watervrees van een door een dollen hond
gebeten mensch, de hondswoede; ook eene soort
van melancholie of manie, bij welke de zieke
zich verbeeldt in eenen hond te zijn veranderd;
— cynara, f. Bot. de artisjok; — cynegetiek, f. (gr. kynëgetikë ; v. kynégétés, d. i. eig.
hondenleider, jager) de jachtkunst, jacht ; — ey-

niatrie, f. (van idtrós, arts) de hondenartsenijkunst; — cynicus, m . (v. kynikós, hondsch)
een hondsche wijsgeer, de spotnaam van eene
door A n t i s t h ë n e s in Griekenland gestichte
secte, die geene zwarigheid maakte om alle natuurlijke verrichtingen, die wij onwelvoeglijk
noemen, openlijk te doen ; een schaamteloos,
zedeloos mensch; — cynisch, adj. hondsch;
schaamteloos, onbeschaamd, vuil, zwijnachtig;
haveloos ; ontuchtig ; — cynisme, n. een cynisch, onwelvoeglijk of schaamteloos gedrag ; —
cynocéphalus, m . »hondekop" als naam van
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aapsoorten, baviaan, enz. — eynoglóssum,
n. gr. Bot. de hondstong, eene plant; — Cynographie, f. de hondenbeschrijving ; -- CyilO1yssa, f. de watervrees, hondsdolheid ; — Cy3aomachie, f. de hondenstrijd, hondenkrijg; —
ey'nomorium, n. Bot. hondsroede, eene plantsoort ; — eynomórph, adj. naar eenen hond
gelijkende; -- cynophile, m. hondenvriend,
liefhebber van honden ; — cynophorie, f.
het hondedragen, Bene voormalige straf; — eynorexie, f. (vgl. o r e x i e1 de hondshonger,
wolfshonger; — cynorrhódon, n. Bot. de
hondsroos, oude naam van den egelantier of
wilden rozeboom ; -- synosure, f. gr. (kynosoera), eig. hondestaart, eene grassoort ; Myth.
de naam eener voedster van Jupiter, die haar
uit erkentenis onder de sterren plaatste ; vandaar: Astron. de kleine beer; de poolster, naar
welke zich de zeelieden weleer voornamelijk
richtten ; daarom ook oneig.: leiddraad, richt
aangenomen gebruik ; doel ; — Cyno--snoer;
surus, m. Bot. kamgras.
Cynthius, m., en Cynthia, f. lat. (gr.
Kynthiós, enz.) bijnamen van Apollo en Diana
(z. aid.), naar den berg C y n t h u s op het eil.
Delos, waar zij geboren waren.
Cyophorie, cy otrophie, z. k y o—.
Cypellomachie, f. bekerkamp, wedstrijd
in het drinken.
Cyper, m. de beste soort van boomzijde
of boomzijdestof; ook f. eene kleine pruimensoort — cyperkat, cypersehe kat, f.
eene soort van groote grijsgestreepte katten,
van 't eiland Cyprus.
Cyperacéën, f. pl. Bot. (v. 't gr. kypeiros)
cypergras, eene grasfamilie, waarvan vooral
eerre soort: het eetbare of zoete cypergras of de aardamandel als de beste
plaatsvervanger 'van de koffie, enz. bekend is;
Cypérus papyrus (gr. byblos), het p a p ier- c yp e r g r a s of papierriet in Egypte en Sicilië leverde den Ouden de stof voor hun papier.
Cyperhout—cordie, zie c o r d i e; —
cyperpoeder, n. stof van verrot pinboombout, in Venetië in plaats van poeder aan
-gewnd.
Cyperwijn, m. een zeer verhittende zoete
wijn van 't eil. Cyprus.
Cyphoom, cyphoma, n. gr. ruggegraatsverkromming, bochel.
Cyprsea, f. nw.lat. (vgl. cypria, cypris) N.H.
de porseleinslak.
Cyprés, f. (lat. cupréssus, van 't gr. kypárissos) een welbekende groenblijvende boom,
het zinnebeeld van den rouw.
Cypria of Cypris, f. lat. (v. 't gr. Kypris)
bijnaam van Venus, naar het eiland Cyprus (lat.
Cyprus, gr. Kypros), waar zij het ijverigst ver
werd; -- eypripedium, n. nw.lat. Bot.-erd
de venusschoen, vrouwenschoen, mariaschoen,
een pronkgewas.
Cyrenaleken, m. pi., cyrenaische
school, f. eene oud-gr. philosophische secte,
door Aristippus van C y r e n e gesticht ; zij was
;

;

CZEBER

het tegendeel van de cynische school, en leerde,
dat het hoogste goed in weelde en wellust (gr.
hëdöné) bestond, waarom zij ook H e do nik en
genoemd werden.
Cyrille, f. nw.lat. (cyrilla, naar den ital. arts
Dominico C i r i 11 o [gent. 1799] genoemd) Bot.
eene schoone kamerplant met eironde bladeren
en scharlakenroode bloemen.
cy rilli sehe letters (slavonisch kyriliza,
bob. kyrilice) eene oude lettersoort der slavonische taal, naar haren uitvinder, den bisschop
C y r i l l u s, in de 9de eeuw benoemd.
Cyriologíe, z. k y r 1 o 1 o g i e.
Cyropc»die, f gr. de opvoeding van Cyrus (van Perzië), titel van een politieken roman
van Xenephon, die aantoont hoe een goed vorst
moet zijn en hoe hij dat wordt : een vorsten
-spiegl.
Cystoma, z k y s t o m a — Cystalgie,
cysten, Cystitis, enz., z. k y s t is.
Cythére en Cytheréa, f. gr. (Kythereia)
bijnamen van Venus, naar het eil. C y t h d r a,
nu C e r i g o, in de £gaeische zee.
Cytinus, m. (C. hypocistis) Bot. een woekerplant, welker sap (hypocistsap) voor genees
-krachtig
gehouden wordt.
Cy'tisus, m. gr. (kyrssos) Bot. vuilboom,
gouden-regen ; — CytisIfle, f. Chem. eene uit
de vruchten daarvan getrokken bittere stof, die
braking verwekt.
Cytoblasteem, n. (v. gr. ky'tos, holte, cel,
en blástema, kiem) geleiachtige stof, waaruit zich
het celweefsel der planten ontwikkelt.
Czaar of Czar, m. (spr. tsaar) en ezarin,
f. (oudpool. czar, czarz, nu car, spr. tzaar, kroat.
czar, czeszar, russ. zarj, hong. czászdr, evenals
ons keizer ontstaan uit het lat. Caesar, gr. KIsar) de voormalige en bij het volk nog gebruikelijke titel van den beheerscher des russischen
rijks en die zijner gemalin, keizer, keizerin; —
ezaréwitseh, nu tzesaréwitseh, m. de
zoon des russ. keizers, grootvorst (voormalige
titel, thans niet meer gebruikelijk ; vgl. W elikij K Hi a s) ; — Czaréwna, f. de dochter
des keizers, keizerlijke prinses (thans W e 1 ik a j a K n a s h n á); — ezarínska, f. de russische grootvorstin.
Czaikísten, m. pl. (spr. trjaï—) soldaten
van de oostenrijksche pontonnier-bataljons, die
de grenzen bewaken.
Czakau, m. slay. (spr. tij—), 1 ° stokfluit;
2° strijdhamer der heidukken.
Czako, m. hongaarsch (csákó; spr. tsjakó) Mil. eene veldmuts, soldatenhoed, sjako,
chako.
Czapka, f. poolsch (spr. tsjdpka) eig. de
vierkante muts der poolscha uhlanen; de poolsche nationale hoofdbedekking.
Czar, z. Czaar.
Czardáke, f. illyrisch (spr. tsjar—) wacht
huis op de oostenrijksche militaire grenzen.
Czardas, z. csardas.
Czeber, m. (spr. tsjéber bong. eseber, csdbur) eene hong. vochtmaat, = 81,589 liter
;

.

;
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Czernebog, z. b o g.

Czéehen, pl. (spr. tsjech-en) een slavonische volksstam, die in de Ede eeuw naar Bohemen kwam, de Bohemers ; de ezeehische
baal, het Boheemsch.

Czetwert, m. russ. (spr. tsjétwert), z.
tsehetwert.

d, afkorting van da of detur, lat. geef of het
woede gegeven (op recepten) ; ook voor dosis,
b. V. d. t. d. = da tales doses, geef zulke giften
of hoeveelheden ; — d. = denarius en vandaar
ook = penning en eng. penny; — d. C. of D. C.
= da capo (z. ald.); — d, d., afkorting van de
dato (z. ald.); — d. d. d. of D. D. D., het afgekorte opdrachtsformulier : do, dito, dedTco, lat.
ik geef, wijd toe, draag op; of dat, dicat, dedicat, hij geeft, wijdt toe, draagt op; — D, als
romeinsch talteeken = 500 ; D = vijfhonderd duizend; — D., afkorting van Don en Dom en het
eng. Dean (z. ald.); ook van Decimus, Decius,
Divus, rom. voornamen; somwijlen ook voor
Deus, Decurio, Dominus, Dux, Die, Digesta ; —
D. of Dr. afkorting van doctor, b. v. D. J. U. =
;octor juris utriüsque, doctor in de beide rechten ; Dr. med. = doctor medicanae, doctor in de
geneeskunde; Dr. phil. = doctor philosophiae,
doctor in de wijsbegeerte; Dr. th. = doctor
theologr.ae, doctor in de godgeleerdheid; — D.
of Ds. = dominius, heer, predikant ; — D. of
div. = heilige, b. v. D. A. = divus Augustus; —
Dan. = Daniel ('t boek van den profeet); — D.
C. = da capo (z. ald.); — D. C. L., eng. = Doc
lor of Civil Law, doctor in het burg. recht ; —
D. D., 'eng., afkorting van Doctor of divinity,
doctor der godgeleerdheid; dd., ddt. = dedi of
dedit, lat., ik heb, hij heeft gegeven, betaald;
d. d. = de dato, van den dag, van den zooveel.sten der maand; — Deut. = Deuteronomium (5de
boek Mozes); — D. G. = Dei gratia, door Gods
genade of = Deo gratias, dank aan God ; DG.
= decagram of lood; dG. = decigram, 11^ gram
#!f korrel; — D. H. = Doorluchtige Hoogheid;
d. h. = das heiszt, dat is, dat wil zeggen ; —
it. i. = dat is ; — div. = divus, heilige ; — DL.
= decaliter, 10 liter of schepel; dL. = deciliter,
t ir liter of maatje; dl. = deel; -- D. L. C. D.
J. = de la compagnie de Jésus, lid der sociëteit
van Jezus, Jezuïet; — DM. = decameter of roede;
d,M. = decimeter of palm ; d. m. = dextra manu
(z. segno) ; dM 2 = vierkante decimeter of E)
palm; dM 3 = kubieke decimeter of kub. palm;
— D. 0. M. = Deo optimo maximo, aan den bes
hoogsten God (gewijd); — d. s. = da,-ten
,signa, geef en teeken (op recepten); — D. S. of
d. s = dal segno (z. aid.); -- dat. = datum, dag;
dat. = datum, -a, -um, gegeven, uitgevaardigd,
ook dat. = dativus, z. c a sus ; — del. = deleaiur, men delge uit of schrappe door ; del. of
delin. = delineavit (z. aid.); — do. = dito of
detto (z. ald); — Dwt., z. pennyweight;
-- D., als chemisch teeken: Didymium (z. a.);

D., als muntteeken, inz. voor Frankrijk : Lyon;
voor Pruisen : Auricle, sedert 1816: Dusseldorf;
voor Oostenrijk: Grätz; in het Duitsche rijk:
Munchen.
da, 1 ° lat. geef! (op recepten); 2° it. V. (fr.
de), b. v. da capo, z. lager; dacinque, z. ald.;
da se, vanzelf, zelf, zonder vreemde hulp of
aansporing.
Daalder, m. (hoogd. thaler, deensch en
zweedsch daler, eng. dollar; dus genoemd naar
J o a c h i m s t h a l in Bohemen) eene zilveren
munt in onderscheiden landen : in de Nederlanden volgens den ouden muntslag = 1 gl. 30 ct.
courant; inZweden (bankdaalder, specied aal d e r) verdeeld in 48 skilling; in Noorwegen (s p e c i e da alder) verdeeld in 120 skill.
species; in Denemarken (rijksdaalder, specie-rijksdaalder). de oude verdeeld in 43
skill. species, de nieuwe in 192 skill. lubsch,
alle geldende van 2 gl. 60 tot 2 gl. 70 ct. (z.
verder thaler, dollar, rijksdaalder, talaro, scudo, escudillo).
d'abord, fr. (spr. dabO'r) eerst, aanvankelijk;
dadelijk, terstond, oogenblikkelijk.
Dabouis, n. fr. (spr. Baboe-i) indisch katoen,
zoo geheeten naar de stad D a b o u is.
Daburi, Bot. de amerikaansche naam van
de vrucht des gemeenen o r 1 e a n b o o ni s (Biza
Dorellana, L.)
da capo, it. (v. capo, hoofd, begin) bij afkorting D. C. of d. c., Muz. van voren, van liet
begin af, nog eens ; als subst.: een dacapo,
n. eene herhaling.
d'accord, fr., of d'accórdo, it., z. onder a ccord.
Dacha, f. in Z .Afrika de wilde hennep, die
door Kaffers, Hottentotten, enz. met of zonder
tabak gerookt wordt.
Dáachi, in Siberië: pels uit geite- en paar
-devln,mth
haar naar buiten.
Dacinque, m . it. (spr. da-tsjien-kwe) vijf
-stuk, eene piemonteesche zilvermunt.
-soldi
Dagiridium, n. gr. Bot. gummi-den, een
op den cypres gelijkende taxisboom op de Zuid
-ze
eilanden.
Dáctyli, pl. gr. (eig. vinger) Bot. de dadels;
— daetylis, f. vingerkruid, hondsgras.
Dactylus, enz., z. d a k t y l u s.
Dadap, m. een boom op Java (Erythrina
indica), inz. ook als schaduwboom in koffie
vandaar bet daaronder gewonnen-plantges
product.
Daduehos, in. en f. gr. fakkeldrager, bij
(als 't ware-namvArteis;—dyl,n.

-
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van das, fakkel, en kyle, stof) Chem. dennestof, een bestanddeel van terpentijnolie.
Diied1us, m. gr. (Daidálos) een beroemd
gr. beeldhouwer en bouwmeester uit den fabel
voortijd, die het eerst aan zijne beelden,-rijken
door de voeten vaneen te scheiden en de ledematen van het lichaam los te maken, eene los
houding en het voorkomen van beweging-ser
gaf. In het vermaarde labyrinth op Kreta
met zijnen zoon Icarus (z. ald.) opgesloten
zijnde, vervaardigde hij voor hen beiden vleugels, waarmede zij ontkwamen; vandaar beteekent een D x d a 1 u s, een vernuftig mensch,
schrander werktuigkundige; — ook gebruikt men
't woord voor : doolhof, hoogst ingewikkelde,
moeilijk te ontwarren zaak ; — Bot. verward;
wanneer een deel aan den rand of het uiteinde
onregelmatig en verward gekronkeld is ; —
doedálisch, adj . (gr. daidalëos) kunstig, vindingrijk, schrander uitgedacht, ook kunstig dooreengeslingerd; zeer ingewikkeld; vgl. lab yr i n t i s c h; deedaléa, f. Bot. een boomzwam van veranderlijke kleur; — deedaléum,
a. eene uit twee roteerende cylinders bestaand
toestel, om door den duur van den lichtindruk
verscheiden in verschillende standen geteekende
voorwerpen als in beweging zijnde te ver
-tone.
Deemogórgon, m . gr. Myth. de genius der
aarde, de verpersoonlijkte natuur, v. a. de vader van Pan en de P a r c e n.
Daemon, m . gr. (daimón) Myth. een geest;
middelwezen tusschen God en de menschen, bij
de Ouden zoowel als goede (agi tho-) en als
kwade wezens (kako-daimonoi) voorkomende; bij
ons inz. een kwelgeest, booze geest; — daemoná rch, m. de vorst der geesten of damons;
doemoniacus, m. de bezetene (door een
boozen geest), een waanzinnige, zenuwkranke en
—

—

dgl.

; —

deemonikólisch, adj. booze geesten
doemóniseh, adj . door een boo-

vereerend ;

—

zen geest bezeten; waanzinnig, dol en razend;
oneig.: wat eene geheimzinnige, tooverachtige
kracht of werking bevat of aan den dag legt;
dEemonisme, n. het geloof aan daemons,
aan geesten; demonist, m. wie aan gees
ten gelooft ; — dcemonograaf, m. een schrijver over de geestenwereld ; doemono1atrie, f. de vereering der geesten, aanbidding
des duivels, duivelsdienst ; — deemonologie,
f. de geestenleer; vermenschelijkende voorstel
hoogste wezen; — doemono -ingvahet
daemono--magie,f.dstnovrj;—
manie, f. waanzinnigheid, waarbij de zieken
zich verbeelden door geesten geplaagd te worden, ook de vrees voor spoken, het geloof aan
spoken ; — deemonomantie (spr. t=ts), f.
het waarzeggen door een inwonenden daemon;
-- deemonomelancholie, f. waanzin of
melancholie van iemand, die meent in de macht
van booze geesten te zijn.
Daf, m. een indisch snarenspeeltuig.
Dag, f. nederl. endje dag, eind touw,
waarmede de scheepsprevoost de schuldige ma—

—

-

—
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trozen placht te kastijden ; — dag, f. (v. eelt.
oorspr.; mid.lat. dagga, fr. dague, eng. day,
gael. dag) een dolk, ponjaard; — ook (eng.) een
zakpistool.
dagesch forte, n. hebr. Gram. het punt ter
versterking of verdubbeling van eenen medeklinker; d. lene, het punt tot verzachting van
een geaspireerden medeklinker.

Daggat, daggot, m. russ. berkenteer,
gebruikt ter bereiding van juchtleer.
Dagh, m. kaukasisch : berg, in samenst.
zoo Temirdagh, Czatyrdagh; vandaar dagha
-stan,hekuic
bergland.
Dágoba, f. eene heilige zuil der Boeddhisten.
Dagóbert, oudd. mansn.: daghelder; schitterend als de dag.
Dagon, m. hebr. (dágon, van dag, visch)
een afgod der Philistijnen, wiens beeld half visch
half mensch was.
Dagop, n. het naar eene waterblaas gelijkende heiligdom in de Boeddha-tempels der
Indiërs.
Daguerreotype, f. fr.-gr. (spr. dagèrrotiep) de door den franschman D a g u e r r e in
1838 uitgevonden handelwijze, om het beeld, dat
door de enkele werking van het licht op eene
chemisch toebereide metaalplaat wordt voortgebracht, blijvend te maken (z. photo g r a p h i e);
ook een op die wijze voortgebracht lichtbeeld,
z. ph o t o t y p e; daguerreotypie, f. de
kunst om zulke lichtbeelden voort te brengen
op jodiumzilver door middel van kwikzilver; —
daguerreotypeeren, op genoemde manier
een afbeeldsel voortbrengen.
—

Dahabieh of Dahbieh, f. arab. eene
soort van smalle, lichte schuiten met 2 zeilen,
op den Nijl.
Dáhleb, m . arab. jakhals met zwarten rug.
Dahlia, f. eene plantensoort met samengestelde bloemen, zoo geheeten naar den zweedschen kruidkenner Dahl (gest. 1789), z. v. a.
g e o r g i n e, z. ald.; dahline, f. Chem. het
zetmeel in de wortelbollen der Dahlia.
Dáhna, f. arab. de (roode) woestijn.
dahurica, adj. lat. Bot. van het Taurische gebergte, Daurische.
Daily-News, eng. (spr. deeii-njoes) dage
nieuws (titel van eene eng. courant) . -lijksch
Daïmio's, pl. de adellijke kaste, de groote
grondbezitters, vorsten in Japan.
Daina, f., pi. dainos, litthauwsch we+^
reldlijk of volkslied (tegenover het kerkelijk
lied).
Dainties, m . pl. eng. (spr. déénties) lekkers,
lekkernijen, lekkerbeetjes.
Daire, f. (arab. da"ireh, kring, v. dára, rondgaan) turk. eene soort van kleine halve trom
met schellen, z. v. a. tambourin.
Dairo, m. (van 't japansch dairi, daili, van
binnen, de binnen 't paleis wonende) de japansche opperpriester of paus.
Dairy, f. eng. (spr. deeri) melkerij (fr. lai—

terie).
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Dakryadenalgie, f. gr. (van dákryon,
Traan) Med. ziekte der traanklier; — dakry'—
adenitis, f. de traanklierontsteking; — da
f. de slijmvloed der
-kryoblenca,
traanwegen; — dakryoheemorrhysis, f
de bloeding uit de traanwegen ; — dakryokystis, f. de traanzak — dakryokystalgie, f. pijn in den traanzak; — dakryoky's–
titis, f. de traanzakontsteking; — dakryó-disch, adj. tranend, weenend; — dakryoidiseh, adj. traanachtig, peervormig; — da
m. Miner. de traansteen; — da-kryolith,
f. Med. traansteenvorming,-'kryolithas,
het ontstaan van steenachtige uitwassen in de
traanwerktuigen ; — dakrops, m. eig. het
traanoog; een gezwel der traaiiwegen; — da
f. de traanettervloed ; —-kryophea,
dakryorrhysis of dakryorheea, f. de
tranenvloed, te sterke traanafscheiding; — da
n. het traandruipen ; —; da-kryostagn,
de traanfistel; ook eene spuit,-kryosinx,
olie bij traanfistels wordt aangewend.
Daktylioglyphiek en daktyliogra1phiek, f. (van het gr. daktytThs, vingerring)
-pie kunst om ringsteenen te snijden; — daktylioglyphos of daktyliograaf, m. de
.steensnijder; — daktyliographie, f. de ringbeschrijving; — dáktyliomantie, f. (spr.
—tsie) de ringwaarzeggerij ; waarzeggerij door
tooverringen; — daktyliotheek, f. eene ver
gesneden steenen, zooals cameën,-2amelingv
•gemmen en ringsteenen ; ook de afdrukken of
afgietsels van zulke gesneden steenen der Ouden;
een ring- of juweelkastje.
DaktYlus, m. (gr. dáktylos, eig. de vinger)
-eene oud-gr. lengtemaat = 1 oude duim ; Poet.
-de vingervoet, vingerslag, een versvoet van drie
lettergrepen, waarvan de eerste lang is, terwijl
de beide andere kort zijn —'--- b. v. k i nad e r e n, b é d e l e n;— dakty liseh, adj. uit
.zulke versvoeten bestaande; gevingerd; — dak
pl. (Dactyli Idaei) in de gr. Myth. Klein--ty'1en,
Duimpjes, overoude berggeesten en ertsbereiders
<op onze kaboutermannetjes gelijkende) in dienst
van Rhe Kybele op Kreta en in Phrygië (Goethe's
Faust, 2); — daktylion, n. de vinger- of handleider bij het onderwijs op de piano-forte, een
door Herz uitgevonden werktuig; — daktylieten, pl. versteende dadels (vgl. dactyli), d. i.
-rolvormige stekels van e Ch i n i e t e n;— dak
-tylis,
f. Med. de fijt, vingerontsteking; —
daktylograaf, m. een klavier om door
-middel van het gevoel de teekens der spraak
mede te deelen; — daktylographie, f. de
vingerteekenspraak; — dakt-ílon, n. eene gr.
lengtemaat, ongeveer een oude duim; — dak
f. vingerspraak, de kunst om zijne-tyloge,
-gedachten , door de vingers uit te drukken ; -daktylomantie (spr. tie=tsie), f. het waar
uit de vingers, ook uit tooverringen; --zegn
-daktylonomie, f. de vingerrekenkunst, de
kunst om op de vingers te rekenen ; -- dak
-ty'losmieu,
f. de afzetting der vingers
.en teenen ; — daktylothéka, f. een wond,

;

,

,

,
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heelerswerktuig tot het uitgestrekt houden der
vingers.
Dalai—lama, m. het godsdienstig vereerde
opperhoofd der geestelijke en wereldlijke macht
in Tibet ; vgl. k o eb o e c h t a.
Dalaisten, m. pl. eene door David D a 1 e
in de 18de eeuw gestichte secte van D i s s id e n t e n in Schotland.
Dalekarliërs, Dalekárlen, m. pl. bewoners van het landschap D al e k a r 1 i ë of D e1 a r n e, d. i. dalland, in noord. Zweden ; zweed
-sche
bergbewoners.
Daler, m. eene voormalige zweedsche zilvermunt, zoowel in zilver als in koper.
Dalila, hebr. vrouwenn.: de arme, magere,
uitgeputte.
Dalk, delk, m. een turksche reiswagen;
kiel van een derwisch.
Dalles, m. hebr. armoede.
Dalmatica, f. mid.lat., provene. en it. priesterlijk overkleed, misgewaad, een oorspronkelijk
in D a 1 m a t i ë gebruikelijk, later als ambtsdracht
voor de diakenen der r. kath. kerk algemeen ingevoerd lang wit overhemd, dat ook door de
duitsche keizers en fr. koningen bij de kroning
werd gedragen.
dal segno, z. s e g n o.
Daltonisme, n., z. v. a. c h r o m.o p s i e,
ongevoeligheid voor sommige kleuren, een aangeboren gebrek van vele oogen, zooals bij den
engelschen natuurkenner Dalton, die slechts drie
kleuren zag.
damasceeren (fr. damasquiner), ijzer- of
staalwerk met goud- of zilver inleggen, vlam
etsen, staalrepen van verschillende hard--mig
heid aaneensmeden en daardoor gevlamd maken,
gelijk men dat te D a m a s c u s in Syrië het
eerst deed; vandaar gedamasceerd werk;
— gedamasceerd, met ineengevlochten loofwerk versierd ; (van stoffen) gebloemd, met ingewerkte bloemen en loof (vgl. damast) ; —
een damascéner-degen of een damaseéner (lat. damascenus), vlamdegen, een
uit strooken staal van verschillende hardheid
saamgesmede en daardoor gevlamde degen, het
eerst te D a m á s c u s gemaakt ;— damas
pruim, eene vroegrijpe violette, pruim--enr
soort, vooral in Frankrijk ; — damaschetto,
m. it., of damasquette, f. fr. eene stof met
gouden, zilveren of zijden bloemen uit Venetië
en de Levant, d a m a s k é t; — damasquin,
m. in de Levant een gewicht van 600 drachmen ; — damast, n. (it. damasco, damasto,
fr. damas, van de stad D a m a s c u s) gebloemde
zijden, wollen of linnen stof ; — damassin,
m. fr. (spr. —sen) geringe soort van damast;
— damasseeren (fr. damasser), damastvormig weven.
Dame, f. fr. (oorspr. de vrouw eens ridders of adellijken ; it. dama, donna, van 't lat.
domina, gebiedster) eene vrouw van rang ; in
het kaartspel de vrouw, in het schaakspel de
koningin, in het damspel de dam ; — dames
d'atour (spr. —datoer), kamerdames in Frank-
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rijk, die de vorstin en de prinsessen tooien; —
dames de compagnie (spr. konpanjíe) gezelschapsdames, gezelschaphoudsters ; — d. d'honneur
(spr. donéur), eeredames ; — d. de la halte, z.
h al I e ; — d. du palais, (spr. —ii), paleis- of
hofdames; — d. du sacré coeur (pr. — keur),
dames van 't heilige hart van Jezus, eene in
1799 gestichte vrouwelijke fransche orde, die
zich hoofdzakelijk bezighoudt met het onderwijs
van jonge meisjes uit de hoogere standen; —
damoiseau (spr. damoazó) weleer: edelknaap,
jonker; thans: een jufferknecht, saletjonker.

Damenisátie (spr. —za -tsie), f. Muz. de
kunst der solmisatie (z. ald. ), waarin men,
in plaats van de gewone namen der noten, de
door G r a u n gekozene lettergrepen da, me, ni,
po, to (fe), la, be zingt.
Damesvrede, de vrede, die in 1529 te
Kamerijk gesloten werd tusschen M a r g a r e t h a,
hertogin van Savoye, landvoogdes der Nederlanden, en L o u i z a, hertogin van Angoulême,
moeder van Frans I., en bij welken Bourgogne
aan Frankrijk kwam.
Damla, f. een feest bij de Grieken en Romeinen, dat door vrouwen ter eere . der Bona
Dea, of de goede godin werd gevierd.
Damiánus, mansn., v. s. van het vorige
.D a m in, en dan beteekenende : priester of ver
i a; V. a. overwin -erdvanCyblDm
-nar,
bedwinger, temmer.
Dámlooper, m. klein nederl. vaartuig,
geschikt om over dammen, dijken . en overtoomen getrokken te worden.

Dammer, dámmara, dámmarhars, f. (lat. resins dammar) het harsige voortbrengsel der planten d a m m a r a en x y l o p i a
in de Indien, inz. op de Molukken ; — dammar–vernis, een vernis uit de dammarhars
bereid, ter overdekking van olie-schilderijen.
damn, eng. (spr. dem; staat voor damn
-me, spr. démmi), verdoeme mij, een vloek van
den gemeenen man in Engeland.
damnabel, adj. (later lat. damnabilis, e,
van damniire, verdoemen), verdoemingswaardig,
verdoemelijk, afschuwelijk; — damnatie (spr.
t =ts), f. (lat. damnat)o) de verdoeming, veroordeeling; d. memoriae, Jur. de uitdelging of beschimping der nagedachtenis door openlijke, smadelijke uitdelging van den naam, het beeld,
wapen; — damnatörisch, adj. (lat. damnatortus,
a, hem), veroordeelend, tot de veroordeeling be-hoorende ; — damn itur, het worde verworpen
(de formule van den boekencensor, waardoor
hij te kennen geeft, dat een boek, of eene plaats
daarin, niet gedrukt mag worden ; — damnátus,
m. een veroordeelde; d. repetundurum, iemand,
die wegens onderslagen gelden of ambtsbedrog
is veroordeeld; d. vóti, een tot nakoming eener
gelofte veroordeelde; — coitus damnatus, z. ond.
c o ï t i e — damneeren (lat. damnáre), ver
;

-doemn,vrl.

damnum, n. lat. schade, verlies, nadeel ; d.
commune, eene gemeenschappelijke schade, d.
datum, eene voorgevallen schade; d. dolo datum,
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eene boosaardig of opzettelijk toegebrachte schade ; d. emérgens, eene onmiddellijke schade, het
-verlies van een reeds bezeten voordeel ; d. for-tuatum of casu (ortuato datum, eene toevallige
schade ; d. illátum, eene toegevoegde schade;
,l. in féctum, eene te vreezen schade, b. v. de
instorting van een bouwvallig huis; d. injur^a
datum, eene wederrechtelijk toegevoegde schade;
-d. in mora, eene schade door uitstel; d. irreparabile, eene onherstelbare schade; d. netes-- sarium, eene onvermijdelijke schade; d. pecu-niarium, verlies van vermogen, van geld ; d.

privatïvum, eene voordeelsberooving, z. lucrum
cessans; damni praestatio of restitutao, z. praestatio damni onder prmsteeren); — dam-ni$eeeren, nw.lat., schade toebrengen, benadeelen ; — damni$eánt, m. een beschadiger, benadeelaar; — damnif icaat, m. de
-beschadigde, benadeelde; — damni$eátiee
(spr. t=ts), f. de beschadiging.
Damoiseau, z. ond. dame.
Damókles, een hoveling die den tyran
Dionysius van Syracuse zijn geluk benijdde; om
hem van zulk een geluk eene voorstelling te
geven, liet hem Dionysius aan een prachtig feestmaal als een koning bedienen, terwijl boven
zijn hoofd een zwaard aan een paardenhaar hing;
vandaar: het zwaard van Damocles, een
altijd dreigend groot gevaar te midden des voor-spoed.

Damon en Pythias (of beter Phin-tias), gr. mansnamen, twee beroemde trouwe
vrienden te Syracuse, die den tyran Dionysius
door hunne onkreukbare trouw tot het ootmoedig verzoek brachten, hem als derde in hun
vriendschapsverbond op te nemen : een beeld
van trouwe vriendschap ; — Damon, ook een
zeer gewone herdersnaam in herdersdichten; nog
de naam van een zekeren dagvlinder.
Dan, hebr. mansn.: rechter; — ook een
chineesche korenmaat, iets meer dan een schepel.
Danacë, f. eene kleine pasmunt der Ouden,
die zij hunnen dooden onder de tong leiden, om,
daarmede aan C h a r o n (z. aid.) het veergeld
te betalen.
Danse, eene dochter van koning Akrisnus
van Argos, en moeder van Perseus, dien Jupiter in de gedaante van een gouden regen bij
haar verwekte.
Danáers, pl. (lat. Danui) dichterlijke naam
der Grieken, inz. voor Troje, naar den uit Egypte
stammenden Danäos, den stichter van Argos;
— Danáergeschenk, n. een gevaarlijk geschenk uit de handen des vijands, zooals het
met soldaten gevulde houten paard, dat de Grie-,
ken in het kamp achterlieten en dat de Tro-janen de stad binnenhaalden (vgl. Virgilius':
TimM Danaós et ddna (eréntes, d. i. de vijand
is te vreezen, ook als hij iets schenkt) ; —
Danalden, f. pl. gr. Myth. de 50 dochters
van D a n á o s. Zij vermoordden (met uitzondering van Hypermnestra) op bevel paars vaders hare mannen in den bruidsnacht en moes--ten, tot straf daarvoor, in de onderwereld in
,
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een doorboord vat bestendig water gieten; vandaar het vat der Danaïden vullen, d. i.
een vergeefschen, zwaren arbeid doen.
Danaro, z. denaro.
Dandin, m. fr. (spr. daasden) oorspr. de
spotnaam van een onwetenden rechter bij R abelais; bij Molière een rijke boer, die eene
adellijke vrouw neemt en daardoor in eindelooze
onaangenaamheden geraakt, zoodat hij gestadig
uitroept : Th l' as voulu, George Dandin ! gij
hebt het gewild, G. D., welk zeggen tot een
spr. is geworden bij verdriet of lijden, dat men
zich zelven te wijten heeft; vandaar . ook een
zotskap, onnoozel mensch.
Dandineeren (fr. dandiner), de beenen
-al zittend heen en weer slingeren, waggelen,
schommelen ; ook : onder het gaan heen en weer
wiegelen en schommelen.
Dandy, m. eng. (spr. déndi; waarschijnlijk verwant met het duitsche t a n d, t a n d e 1 n,
enz., beuzelarij, beuzelen, enz.) een saletjonker,
modegek, iemand, die het ongewone en in 't
oog loopende in kleeding, houding, manieren,
enz. uitvindt en navolgt (de b e a u x der 17de,
de petits-maitres der 18de, de elegants,
muscadins,incroyables, fashionables,
lions, gandins, petits-crevés en gomm e u x onzer eeuw in Frankrijk) ; de spotnaam
der Engelschen in Amerika ; — dandysme,
n. de zucht om voor dandy te spelen, mannelijke coquetterie of behaagzucht.
Dánebrogs- of Dánnebrogs -orde,
f. eene ridderorde, de tweede in rang in Denemarken; dus genoemd naar eene voor heilig
gehouden vaan D a n n e b r o g (d. i. Denenvaan,
van brog, doek, vaan), in 1219 door Waldemar
II gesticht ; — Danewerk of Danvirke,
n. een oude door de Denen op het schiereiland
Jutland tot afwering der Duitschers opgeworpen grenswal.
danger, m. fr. (spr. danzjé), gevaar; — dan
-gerus,
adj. (spr. dakzj—; fr. dangereux) gevaarlijk.
Daniël, hebr. mansn.: de rechter Gods,
de goddelijke rechter, de door God verkoren
richter.
Daníme of danima, eene perz.-turksche
rekenmunt (ongeveer cent) waarvan de 10
een mamoedi, de 1000 een to man doen.
Danischmend, ni. (perz. geleerd, van
dánisch, wetenschap, dánistan, weten) in Turkije
een studeerende, een ondergeestelijke.
Daniseeren, tot Denen maken, deensch
maken.
Dankert, Dankred of Tankred,
mansn.: een denkraad, iemand van denkenden
raad, een krachtige denker.
danno, m. it. (=lat. damhum) Kmt. schade,
verlies.
danse, f. fr. de dans ; danse des morts (spr.
dans' dè mór) of danse macabre (z. m a c a b e r),
doodendans; — dansant, adj. (fr. dansán)
dansend, met dans verbonden, waarbij gedanst
wordt ; — thé dansant, z. ond. t h e e ; --
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danseur, m. danseuse, f. danser, danseres ; danseur de corde, koordedanser.
Dánske, m. Deenscb, een Deen.
Dantes, onregelmatig woord voor t a n t es,
z. ond. tantum.
Danza, f. it. dans; — danzante, it.
Muz. scherp te kadanceeren volgens den rythmus van den contre-dans.
Daphne, f. gr. eig. de laurierboom ; Myth.
de dochter van den stroomgod Peneus, door Jupiter in een laurierboom veranderd, toen Apollo
haar vervolgde; ook Bot. het peperboompje,
waarvan de meeste in Europa voorkomende soorten een scherp en bijtend sap bezitten, terwijl
de bast, op de huid aangelegd, blaren verwekt
als die eener spaansche- vliegpleister; — DaphneP.a, f. de gelauwerde, bijnaam van Diana;
— daphnephoor, m. lauwerdrager in de
daphnephoriën, pl. Apollo-feesten en dansen, bij welke men lauwerkransen droeg; —
daphnieten, m. pl. versteende lauwerbladen; — daphníne, f. Chem. eene kristalliseerbare, bit tere en onzijdige stof, in den bast
van Daphne mezereum ; -- daphnia, m. gr.
Myth. eene schoone herder op Sicilië, door de
dichters als meester in het herderslied geprezen; — daphnoidiseh, adj. lauriervormig;
— daphnomantie (spr. t=ts), f. waarzeggerij door middel van een in 't vuur geworpen
lauwertak.
Dapifer, m. nw.lat. (van 't lat. daps, genit.
dapis, maal, spijs, en Eerre, dragen) de spijsopdrager; onder Karel den Groote was d a p i f e r
de opperhofmaarschalk; — dapiferaat, n.
het ambt van spijsopdrager.
dappeeren, z. tape eren.
dar, arab. huis; in Nubië : land, gebied.
darbisten of darby— christenen, pl.
een naar haar stichter J. N. Darby genoemde,
in 1810 in fr. Zwitserland ontstane chiliastische
secte, welke de voorspellingen van het 0. en
N. Testament letterlijk opvat; — darbisme,
n. de leer en de gezamenlijke meeningen der
darbisten; — darbistisch, adj. die leer betreffend of haar aanhangend.
dard, m. fr. (spr. dar) werpspiets.
Dardanariaat, n. mid.lat. Jur. elk bedrog, iedere sluikerij in maat, gewicht, enz.,
bijzonder echter de korenwoeker, het opkoopen
van het koren, zoo genoemd, zegt men, naar
een Phoenicischen toovenaar D a r d a n u s, die
het koren door magische kunst in zijne schuren verzamelde en dat eerst bij de grootste duurte
weder verkocht; — dardanarius, m. een
korenopkooper, korenwoekeraar.
Dardanellen, pl. twee kasteelen aan beide
zijden van den Hellespont (z. ald ), naar de
oude door D a r d á n o s gestichte stad Dardavïa
in Azië zoo genoemd; vandaar ook die zeeengte
zelve.
dare, lat. geven, z. v. a. debet of schuldig,
in het boekhouden ; — detur, het worde gegeven ; detur topla (stil. protocólli) Jur. er worde
afschrift van 't verhandelde gegeven.
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Dareiken of danken, pl. gr., sing
dareikós, m. naar een oud-perz. koningsnaam
D a r e i o s of D a r i u s) oud-perzische goudmunten met het beeld van eenen schutter, ongeveer = 71 gulden.
Darham, m. turksche munt z. d e r hem.
dark, adj. eng. (spr. daark) donker: dark
horse, donker paard; bij wedrennen : een tot
dusver onbekend paard.
Darkey, m. eng. (spr. daar -ki), kleine
zwarte, negerkind.
Darling, m. eng. (spr. dáarling) lieveling.
darn, eng. (spr. Baarn) (kousen enz.) stoppen ; darning-cotton, stopkatoen.
Darséna, f. it. binnendeel eener zeehaven
tigl. arsenaal.
Darsis, f. gr. (van dérein, ontvellen, villen)
Chir. de ontvelling, het verlies der opperhuid;
— dartos, m. eene dichte roodachtige, zeer
vaatrijke en samentrekbare celweefsellaag, welke
zich aan de inwendige vlakte der uitwendige
huid van den balzak bevindt.
Dartre, f fr. Med. haarworm; ringworm,
huiduitslag, zweer aan het kruis, den hals of
kop der paarden ; -- dartreus, adj. daar
-med
behept.
Darw. bij natuurwetensch. namen afk. voor
Charles Robert Darwin (gest. 188).
Darwinisme, n. nw.lat. de leer van den
eng. natuuronderzoeker Charles Darwin van het
ontstaan der dier- en plantensoorten door natuurlijke voortteling, ontwikkelingsleer, leer der
natuurkeus, ook selectie-theorie geheeten ;
darwinist, aanhanger dier leer.
Dasyma, n. of dasytes, f. gr. (van dasys,
dicht, ruig, ruw), Med. de ruwheid der haren,
Inz. de ruwheid van de inwendige oppervlakte
der oogleden; — dasyántisch, adj. Bot.
met behaarde bloesems ; — dasygástriseh,
adj. N. H. met behaarden buik; — dasykár–
piseh, adj. Bot. behaarde vruchten dragende;
— dasykaulisch, adj. met behaarden stengel; — dasykepháliseh, adj. N. H. met
behaarden kop ; — dásymeter, of m a n om et er, m. gr. een werktuig om de dichtheid
van de luchtlagen des dampkrings te meten, door
den Maagdenburgschen burgemeester 0 t t o v o n
G u er i c k e uitgevonden, daarom ook wel manométrum Guerickidnum genoemd (F o u c h y en
G er s t n e r hebben het werktuig verbeterd); —
dasyphylliseh, adj. Bot. met behaarde bloesems; — dasypleurisch, adj N. H. aan
de zijden behaard; — dasypróktiseh, adj.
met behaarde billen; — daspus, m. gr.
(woordelijk ruwvoet) het gordeldier; — dasystachyiseh, adj. Bot. met lange baarden aan
de aren ; — dasystemóniseh, adj. met behaarde meeldraden ; — dasyst ' liseh, met
behaard stijltje ; — dasytes, z. d a s y m a ; —
dasyi triseh, adj. N.H. met behaarden staart;
-- dasyürus, m. (woordelijk ruigstaart) het
buideldier.
dat, lat. hij enz. geeft (v. dare) b. v. dat

Galenus opés, dat ,Justinidnus honóres, pauper

DATUM

Aristotelés cógitur ire pedes, Galenus (de geneeskunst) geeft schatten, Justinianus (de rechtsgeleerdheid) eereposten, de arme Aristoteles (de
wijsbegeerte) moet te voet gaan; — dat venidm
corvis, vexdt censura colümbas, de critiek verschoont den strijdvaardige, maar valt weerloozen en vredelievenden aan.
Data, dataria, datio, enz. z. ond. d a t u m.
Datagra, f. (gr. odontugra) de tandpijn;
het tandtrekken.
Datisca, f. Bot. eene sierplant met gele
bloemen; — datiseine en datiseetine,
f. Chem. eene uit de bollen daarvan verkregen
gele verfstof.
Datisme, n. gr. (diitismós) eene uitdrukking in den trant van den bij Marathon bevelvoerenden perzischen satraap D a t i s, die het
grieksch gebrekkig sprak; in 't algemeen eene
fout, door iemand gemaakt, die eene vreemde
taal spreekt.
Datolíth, m. gr. (kwalijk gevormd van
datéd mai, deelen, verbrokkelen, wegens de korrelige afscheiding dezer steensoort) eene delfstof
uit het kalkgeslacht, die uit kalkaarde boraxzuur en kiezelaarde bestaat.
Datsja, pl. russ. (oorspr. eene door den
vorst verleende gift, van datj, geven) landhui
zomerwoningen in de omgeving eener stad-zen,
in Rusland.
datum (pl. data) lat. (v. dare, geven) eig. gegeven, uitgegeven ; — dewijl eertijds dit woord
in gerechtelijke stukken vóor de opgave van den
dag werd gezet, zoo noemde men den dag zelven den datum, de tijd en plaatsaanduiding,
den dag van het opstellen, schrijven of verzenden eens briefs; datum ut retro, dezelfde tijd
en plaatsopgave, als op de keerzijde staat ; datum ut supra, tijd en plaats als boven ; — dato,
it. Kmt. beden; a dato, ook : na dato, en enkel dato, van heden af, van den dag der onderteekening of opstelling af, inz. bij bepaling
van den vervaltijd der wissels, vandaar dato
dezulke, welker vervaltijd van den
-wisel,
dag der opstelling af wordt gerekend ; — de
dato, van den dag des schrijvens of der opstelling af; — dateeren (fr. dater), dagteekenen,
tijd en plaats vermelden; — data, n. pl. het
gegevene, de gegeven inhoud, de stof ; de gegevens, opgaven, aangegeven feiten, enz. ; —
data et accepta, uitgaaf en ontvangst ; — dataria, f. it. de pauselijke prebenden-kamer,
waarvan de verleening voor kerkelijke prebenden, ook de dispensatie van huwelijksbeletselen,
enz. afhangt; dus geheeten naar het gewone
formulier, dat men onder de bullen stelt (Datum
apud S. Petrum) — datario m. it. of da tarius, m. lat. de voorzitter van die kamer;
— datio de mane, f. lat. Jur. het ontslag of
de vrijlating uit de dienstbaarheid; datio in
solutum, afstand, overgave in plaats van betaling;, datio curatorius of tutóris, de aanstelling
;

,

van eenen voogd door de rechtbank; — da tivus, m. in de middeleeuwen : opperrechter
in Rome en het geheele exarchaat ; — datief.

315

DATURA

In. (dativus casus) z. e a s u s ; — per datïvum,
door den dativus, d. i. door omkooping of geschenken, b. V. tot een ambt of een waardigheld geraken.
Datara, f. (van 't perz.-arab. taturah) de
gemeene doornappel (Datura strammónium, L.),
eene vergiftige plant, waarvan men in de geneeskunde gebruik maakt ; — daturine, f.
Chem. een bijzonder alkaloïde uit het zaad van
deze plant.

Daub . bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Daubenton (gest. 1799) .
Daueus, m. lat. (gr. diiukos) wortel of
peen, daucus of succus dauci inspissiitus, Med.
ingedikt wortel- of peensap.
Daud . bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Daudin (gest. 1804).
Daulet, n. arab. het rijk ; dikwijls in sa
als oostersche eeretitel, b. v. Behá--menstlig
ud-Daulet, m. kostbaarheid des rijks, een eeret.itel van den tegenwoordigen beheerscher van
Kasjgar; Nizám– ud–Daulet, m. orde of vredestichter des rijks.
Daumont, m. fr. (spr. do móut) soort rij tuig ; à la Daumont, vierspan met een voorrijder.
Dauphin, m. fr. (spr . do fen) eig . z. v. a.
d o 1 f ij n (z. aid.), sedert 1319, toen Humbert
II. aan Karel van Valois de provincie Dauphine
(Delphinátus) vermaakte, tot 1830 de titel van
den kroonprins van Frankrijk ; — dauphine,
f. de gemalin des dauphins; ook eene bonte
wollen en zijden stof.
Daviaan, f. de veiligheidslamp, eene lamp
voor de mijnwerkers, die hen voor de noodlot
werking van het mijngas of gris o u bevei--tige
ligt; dus geheeten naar haren uitvinder, den on.sterfelijken scheikundige Sir H u m p h r e y D a v y
David, hebr. (David) mansn.: de geliefde;
inz. van den koning van Israël, den zoon van
Isaï enz. Davidische psalmen, Davids harp, enz.) ;
— Davids, m. pl. bij zeelieden : ijzeren stan4ers aan de zijden van het achterschip, dienende om er lichte vaartuigen aan te hangen;
.— Dávidsharp, f. de spitsharp.
Davier, m. fr. (spr. dnwjé) bij kuipers,
schrijnwerkers : een stuk gereedschap om de
stukken, die men bewerkt, bijeen te houden,
hoeptang, bandhaak, klauw ; de voegbank ; bij
landmeesters eene zekere kleine tang, p e l i k aan
(z. aid.).
Davoriën, pl. (serv. dawórije) illyrische
krijgsliederen.
Davus, m. lat. een gewone slavennaam in
de rom. bijspelen ; Davus sum, non OEdipus,
lat. sprw. bij Terentius: ik ben Davus, niet
OE d i p u s (z. aid ), d. i. geen heksenmeester
in 't raden.
—

-

,

Davy's veiligheidslamp, f. (spr. deewies) een door den eng. chemist H. Davy uit
voor mijnwerkers, waarbij de-gevondlamp
vlam, door een nauwmazig draadnet omgeven
1s, om de ontbranding van het mijngas te vooromen, vgl. daviaan ; — davyum, n. een
evenzoo naar H. Davy genoemd in 1877 door
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Serge Kern in de platina-groep ontdekt eigenaardig metaal.

Day, z. d e y.

days of humiliation,

pl . eng. (spr. lees

of joemieljéesjun) dagen der verootmoediging, de
beide boetedagen in Engeland, n.l. 30 - Januari
(onthoofding van Karel I In 1649) en 2 September (brand van Londen in 1606).
de, lat. en fr. voorz.: van, uit ; als voorzetsel in samenstellingen komt het met het nederl.
o n t, v e r, a f, m i s, enz. overeen ; de gráee
en derg. verbindingen z. het tweede woord afzonderlijk of hieronder.
dead, adj. (spr. déd) eig. dood; — deadheat, eng. (spr. ded-hiét) bij wedrennen : wedloop die voor ongeldig verklaard wordt, omdat
twee of meer paarden zoo dicht bij elkander
aankomen, dat het onmogelijk was den winner
aan te wijzen; — deadmeat – shop, m. eng.
(spr. déd-miet sjop) eene soort van openbare
eethuizen, open tafels of portie - tafels te Londen,
waarschijnlijk zoo geheeten naar den reuk van
versch geslacht vleesch, die zulken inrichtingen
eigen is.

Dealb^tie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van 't
lat. dealbure) het witmaken der metalen.
deambuleeren, lat. (deambuláre) wandelen, kuieren; — deambulãtie (spr. t=ts),
f. de wandeling, het wandelen.
Dean, m. eng. (spr. dien) deken (vgl. de-

c a n u s) ; — deanery, f . (spr. dienerf) deken-

schap, decanaat.
dear, eng. (spr. dier) waard, lief, dierbaar;
my dear (spr. mai dier), mijne lieve, beste ; my
dear Sir, Mijnheer, WelEd. Heer, in 't opschrift
van brieven, enz. ; dear me ! lieve hemel ; —
als superlatief : dearest, liefste.
dearticuleeren, nw.lat. (vgl. a r t i c u1 e ere n) ontwrichten; — deartieulãtie (spr.
tie=-tsie), f. de verrekking, ontwrichting ; ook
z. v. a. diarthrosis.
de audïtu, z. ond. audientie.
Deaurátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van 't
lat. deauráre, vergulden) de vergulding.
debacleeren, fr. (débácler, van bácler,
versperren eig. met een stok of dwarsstang
mid.lat. baculdre, v. 't lat. baculus, stok) eene
haven ontruimen, d. t de ontladen schepen, of
het is, vlothout, enz. uit de haven brengen,
opdat de geladen schepen aan wal kunnen komen; — debaelage, f. (spr. klá zj') Mar.
de havenruiming, het verwijderen van de ontladen goederen, schepen, ijs, enz. ; — debaeleur, m. de havenmeester, -ruimer.
debadineeren, fr . de gewonnen streepjes of punten uitvegen (bij 't imperiaal spel).
deballeeren, fr . (déballer) waren uit de
balen doen, ontpakken, uitpakken ; — deballage, f. (spr. —là-zj'), de uitpakking, ontpakking.
deballoteeren (vgl . b a 11 o t e e r e n), eig.
de stemming verijdelen of te niet doen; bij
stemming afkeuren, verwerpen, niet aan- of opnemen ; — deballotage, f. (spr. tá zj')
de afkeurende stemming.
-

—

-
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debandeeren (spr. deband—), fr. (bander; vgl. bande) uiteengaan, zich verstrooien,
verloopen, uit elkander loopen; ontspannen, de
spanning, de stijfheid verliezen, slap worden;
— debandáde, f. Mil. de ontscharing, het
onordelijk uit elkander loopen der soldaten, het
loopen met gebroken gelederen, ook débandemént, n. (spr. deband'mán) ; — à la débandade, onordelijk, in het wild, ongebonden.
debanqueeren, debankeeren, fr.
(débanquer) den bankhouder alles afwinnen, de
bank doen springen, b. v. in het farospel.
debaptiseeren (spr. s=z), nw.lat. (vgl.
b a p t i s e e r e n) van de voordeelen des doops
berooven; ook verdoopen, herdoopen.
debarbariseeren (spr. s=z), nw. lat.
(vgl. barbaar, enz.) de barbaarschheid ontnemen, ontbolsteren, beschaven.
debardeeren, fr. (débarder) iets, inz.
hout, uit het schip lossen, aan land brengen;
-- debardage, f. fr. (spr. dá-zj') de uit- of
ontlading van een vaartuig, inz. van eene lading brandhout; — débardeur, m. débardeuse, f. (eig. houtlader of -losser) gebruikelijke maskers in het houtdragers-costuum (wijde
pantalon van atlas door een gordel opgehouden
ei) een poffend manshemd van batist).
debarqueeren (spr. —keeren), debarkeeren, fr. (débarquer; vgl. b a r k) ontschepen, landen, aanlanden, aan wal zetten, lossen;
— debarquemént, n. (spr. debark'mdn)
de landing, het landen ; de ontscheping, ontlading, het lossen der waren ; — debareadère,
f. (spr. —ka -dèr) aanlegplaats, steiger; los- en
laadplaats (aan de spoorwegstations).
debarrasseeren, fr. (débarrasser, van
barre. z. aid. en vgl. e m b a r r a s s e e r e n) ontwarren ; wegruimen ; losmaken, ontwikkelen ; uit
de ongelegenheíd helpen ; zich van den hals werpen; — debarrassemént, n. (spr, —máh)
de opruiming, wegruiming der hindernissen ; los
bevrijding.
-making,
Debatten, pl. (van het fr. le débat, het
geschil, de woordenstrijd) twistredenen, twistgesprekken, woordenwisseling, beredeneeringen
van het voor en tegen eener zaak, inz. mondelinge politieke verhandeling — debater, m.
eng. (spr. debéeter) meester in het debat; —
debatingelub (spr. —bee-) genootschap tot
oefening in het debatteeren; — debatteeren
(fr. débattre), strijden, kampen met woorden,
redetwisten, voor en tegen eene zaak spreken.
Debauche, f. fr. (spr. deboosj') de uit
ongebondenheid, los -spating,ueorhd
losse levenswijs, ontucht, liederlijk --bandighe,
beid; — debauché, m. (spr. debo-sjé) ook
debauehánt (spr. debosják) een zwelger,
doorbrenger, wellusteling, losbol, lichtmis; —
debauchant, adj. uitspattend, liederlijk, ver
— debaucheeren (spr. debosj—)-leidn;
(débaucher van 't oudtfr. bauche, leger van 't
wilde zwijn en werkplaats alzoo eig. uit desa
winkel halen, van 't werk aftrekken, en voorts
van den plicht afbrengen) aan het tafelgenot
;
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overgegeven zijn, zwelgen, lichtmissen, uitspatten, los en liederlijk leven, zwieren; i e m a n 1
d e b a u c h e e r e n, hem verleiden, tot grove buitensporigheden overhalen, hem van zijn werk
aftrekken of afkeerig maken; — debaueheur,
m. verleider, koppelaar.
débaveeren (fr. débaver) de cocons der
zijdewormen van losse zijde ontdoen.
debelleeren, lat. (debelll re, v. bellum, oorlog) den oorlog eindigen, bedwingen, overwinnen ; — debeUátie (spr. t=ts), f. nw.lat. de
bedwinging, overwinning ; — debellátor, m.
lat. zegevierder, overwinnaar.
Debént, m. (van 't lat. débens, v. debëre,
schuldig zijn) een schuldenaar; — débent, 3de
pers. pl. van den sing. ' d e b e t, z. lager; —
debentuur, f. (eng. debenture, fr. débentur,
voorheen eene quitantie, kwijting; oorspr. wel
het lat. debéntur, als 3de persoon pl. van deben) de kosten of den tol, dien men terugkrijgt;
het bewijs van den terugbetaalden tol; — dë– bet, n. (van 't lat. debet, hij is schuldig) Kmt.
de schuld, die iemand nog betalen moet, of,
met betrekking tot den verkoopar, wat hij nog
te ontvangen heeft, vgl. credit; de heer N.
debet, d. i. is schuldig; de h e e r e n N. en
C o m p. debent, d. 1. zijn schuldig; — debe t–
zijde, de linkerzijde van het grootboek des
koopmans, waarop h e t d e b e t van den aap.
bet hoofd genoemde wordt aangeteekend; — debita porto, f. het verplichte aandeel, z. legitima — debitum, n. lat. de schuld; pl. debita,
schulden ; — debitum cambiale, de wisseiscbuld ;
d. certum, eene zekere, veilige, door den schuldenaar betaalbare schuld; d. conjugale, de hu
d. exigibïle, eene invorderbare-weljkspicbt;
schuld; d. feudale, de leenplicht; d. illiquidum,
eene onbewezen, niet erkende schuld; d. incértum, eene onzekere schuld; d. inexigibïle, eene
niet in te vorderen, het vermogen van den schuldenaar te boven gaande schuld; d. legfis, eenewettelijke schuld; d. liquidun, eene klare, bewezen of onloochenbare schuld; d. natürae, de
natuurschuld, de noodwendigheid van te sterven ; d. passivum, eene te betalen schuld ; d.
perpetuum, eene altijddurende of onaflosbare
schuld; d. publicum, eene openbare, aan de staats
te betalen schuld; — d. verwin., eene ware,-kast
niet tegen te spreken schuld ; — deb ta activa,
pl. uitstaande schulden, vorderingen; d. consensualia, met gerechtelijke toestemming gemaakte
schulden ; d. feudalia, leenschulden, leenplichten; d. hereditaria, erfschulden, schulden der
nalatenschap ; d, passiva, te betalen schulden;
— debito, m. it. de schuld, het schuldige ; —
debit–massa, z. v. a. c o n c o u r s m a s s a
(z. aid.) — debiteur, m. fr. (lat. debitor, p1.
debitores) schuldenaar, in tegenst. met c r e d it e u r ; — debitrix, f. lat. de schuldenares ; -debitor assignátus, een aangewezen schuldenaar,
dien men zijnen schuldenaars aanwijst, om zich
van hem te doen betalen ; d. cambiulis, een
wisselschuldenaar, wiens schuld men aan een
ander afstaat; d cessus, een afgestane schul
;

;
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" denaar (wiens schuld ik aan een ander afsta);
d. chirographartus, een schuldenaar op hand.schrift, die den schuldeischer omtrent zijne schuld
-een schriftelijk bewijs heeft gegeven; d. cornrnunis, een gemeenschappelijk schuldenaar, tegen wien de gezamenlijke schuldeischers in rechten optreden; d. de fuga suspéctus, een van
vlucht verdachte, een onzekere schuldenaar; d.
f'ugitivus, een voortvluchtig schuldenaar; d. hereditaraus, iemand, die aan eene nalatenschap
iets schuldig is; d. hypothecarius, een schuldenaar op pand, op hypotheek; d. in solidum,
een medeschuldenaar onder de verplichting van
desnoods de geheele schuld te betalen ; d. morósus, een in gebreke gebleven schuldenaar;
á. obaeratus, die meer schuld dan vermogen
heeft, diep In schulden steekt ; d. pignoratittus,
-een schuldenaar, die zijnen schuldeischer tot zekerheid een pand heeft gegeven; d. principtilis, de hoofdschuldenaar; d. publicus, een open.bare of staatsschuldenaar; d. putativus, een
vermeende schuldenaar ; d. usurar us, eene ren
-teschuldnar.
deblél, adj. lat. (debilis, e) zwak, machte 'loos; — debiliteit, f. de zwakte, krachteloosheid ; — debilitas animi, f. de verstande- of geesteszwakte ; — debiliteeren (lat. debilitare),
verzwakken, krachteloos maken, ontzenuwen ; -debilittie (spr. tie= tsie), f. de verzwakking,
=ontzenuwing.
Deblét, n. fr. (débit, oorspr. wel z. v. a.
debet of debitum. dus eig. schuld of uit,staande betaling voor verkochte waren) de aftrek, verkoop, aflevering, het vertier van waren ; — debiteeren (fr. débiter), afzetten, ver
afleveren; oneig. verspreiden, uitstrooien,-kopen,
in omloop, onder de menschen brengen, b. v. eene
tijding; ook iets op de schuldrekening, in het
debet (z. aid.) brengen, of als schuld aan:schrijven, aanrekenen, belasten; — debitánt,
m. een warenafzetter, slijter, kleinhandelaar,
kramer; ook de verkooper van loterijbriefjes voor
den collecteur.
debiliteit, debiliteeren, enz., z. ond.
d e b i el.
Debitor, debitum, enz., z. ond. debent.
deblayeeren, fr. (spr. deblèjéren; fr déblayer, samengetr. uit débalayer, van balayer,
uitvegen, schoonmaken) opruimen, puin, enz.
wegruimen; de loopgraven na opheffing der belegering weder volwerpen ; — déblai, n. de
wegruiming van uitgegraven aarde, enz., de opruiming.
debloqueeren, deblokkeeren, fr.
(débloquer; vgl. b 1 o que ere n, ond. blo c) Mil.
ontzetten, de insluiting of versperring eener plaats,
haven, enz. opheffen, de versperde toegangen
openen; bij letterzetters : de tijdelijk ingevoegde
letters (gekeerde, bij de Duitschers vi i e gek o p p e n geheeten) uitnemen, d. i. de letters,
die men bij het te kort schieten der gevorderde
letters voorloopig heeft ingezet, weder uitlichi.en en door de ware vervangen ; — deblo,

,
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quement, n. (spr. deblokk'mán) Mil. de opheffing eener blokkade, z. aid.
de bon coeur, z. c o e u r.
débonnaire, m. fr. (spr. —nèr' ontst. uit
de bon air, prov. de bon afire; vgl. air) zacht
goed, weldadig en toegeeflijk, onuit--zinge
puttelijk goed; als subst.: de zachtmoedige, geduldige, toegevende, goedaardige.
de bonne gráce, z. g r á c e.
Debora, hebr. (Deb6rdh, v. dabár, vatten,
grijpen) vr. naam : eig. de bij, wesp, inz. de
naam eener - profetes en heldin in Israël (Richt.
4), welke Barak aanzette tot den strijd tegen
de Kanabnieten.
debordeeren, fr. (déborder; vgl. boord)
den rand of zoom wegnemen, - ontboorden, afranden; afkanten; overstroomen, uit de oevers
treden, overloopen (van rivieren); Mil. overvleugelen; ook oneig. te ver gaan, uitspatten, b.v.
een gedebordeerd mensch, een buitensporig mensch; — debordement, n. fr. (spr.
—man) het buiten de oevers treden, overvloeien
eener rivier, de overstrooming, vloed ; ook oneig. de overloop van gal; uitspatting, buitensporigheid.
debotteeren, fr. (débotter, van botte,
laars) de laarzen uittrekken, ontlaarzen, ontschoeien.
deboucheeren (spr. —boes]—), fr. (déboucher, van boucher, toestoppen, bouche, mond,
opening) eig. wat verstopt is openen ; Mil. uit
eene engte, een bergpas oprukken ; Kmt. gelegenheid tot een goed vertier of aftrek van waren vinden; — debouché (spr. deboesjé) of
debouchemént (spr. —sj'máh), n. de uit
uitweg uit eene engte, d é f i 1 é of berg--gan,
pas ; Kmt. de aftrek, het vertier der waren;
weg of middel om de waren af te zetten.
debourseeren (spr. deboers—), fr. (débourser, van bourse, beurs, buidel) uitbetalen,
voorschieten, verschieten; geld uit den zak halen ; — debours (spr. Beboer), debourse
(spr. deboersée) en deboursemént (spr. deboers'mán), n. de uitbetaling, de onkosten, het
uitschot, voorschot, verschot.
debrailleeren, fr. (spr. — bralj—) den boezem te veel ontblooten, den hals en de borsten
onwelvoeglijk bloot dragen.
Debris, m. pl. fr. (spr. debri ; van briser,
breken) de puinhoop, het wrak, de stukken, de
overblijfsels, b. v. van troepen, de overgebleven
manschap.
debrouilleeren (spr. debroelj—), fr. (débrouiller ; vgl. b r o u i 11 e e r e n) iets verwards
weder in orde brengen, uiteenzetten, ontwikkelen, ontwarren, ophelderen ; — debrouillemént, n. (spr. debroelj'mán) de ontwikkeling,
ontwarring, uiteenzetting.
debrutaliseeren (spr. s=z), fr. de ruwheid, lompheid, den bolster (van iemand) afnemen, tot zachtere zeden brengen.
debruteeren, fr. (débruter) afsl(jpen, polijsten.
debucheeren (spr. ch=sj), fr. (débucher)
;
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jagersterm : opjagen, opstooten ; het leger ver
sprekende); zijnen stand verlaten.-laten(vwid
debusqueeren (spr. debu-,theeren), debuskeeren, fr. (débusquer; afleiding als 't vorige débucher) Mil. uit het bosch, uit eene voor
stelling drijven, verjagen; oneig. den-delig
voet lichten ; — debusquemént, n. (spr.
—mdh) 't verdrijven van den vijand uit zijne
stelling.
Debuskoop, m. een naar den uitvinder
Debus genoemde k a l e i d o s k o op (z. ald.) met
gepolijst zilveren platen in plaats van spiegels.
Debut, fr. (spr. debt) meestal gesproken en
geschreven : debuut, n. (eig. de eerste stoot
of worp in het spel, van but, doel, wit) de aan
eerste optreden, verschij--vang,hetbi
nen, b. v. van eenen tooneelspeler, de eerste
rol, de inleiding, openingsrede, het eerste pleidooi eens advocaats; — debuteeren (fr. débuter), aanvangen, beginnen, voor de eerste
maal optreden, verschijnen of zich laten hooren; zijne eerste rol spelen; zijne intreêrede
houden ; — debutánt, m., debutante, f.
iemand, die voor het eerst openlijk optreedt,
inz. op het tooneel; een beginner, een schrijver, schrijfster, die zijn of haar eerste werk in
't licht geeft, enz.
de but en blanc, z. oud. b u t.
Dec. of ook De C., bij natuurwetenschap
benamingen afk. voor De Candolle (ge--pelijk
storven 1811).
decacheteeren, fr. (spr. dekasj'—; vgl.
c a c h et e e r e n) ontzegelen, openen.
deca, z. d e k a.
Decade, f. (fr. décade uit het gr. dékas,
tien) een tiental, tien stuks, b. v. van jaren,
van boeken (zooals in Livius' romeinsche geschiedenis) , van dagen, zooals in den franschen
republikeinschen kalender (décadrier, spr. —drié,
die in 1806 weder afgeschaft werd), eene week
van 10 dagen, waarvan er drie in eene maand
en 36 in het jaar gingen, dat met 22 Sept.
aanving. De afzonderlijke dagen der decade
heetten in volgorde : p r i m i di, duodi, t r i d i,
quartidi, quintidi, sextidi, septidi,
o c t i d i, n o ni di en deeadi, de decadidag,
welke laatste aan de rust gewijd was; — decadi was ook in den revolutie-tijd de naam
van een politiek wetenschappelijk weekblad, dat
van 't jaar II (1794) te Parijs verscheen, in het
jaar XIII den titel van R e v u e aannam en in
1817 met den M e r c u r e werd saamgesmolten;
— deeadiea, f. het tientallig stelsel, d e c im a a 1-stelsel, het algemeen gebruikelijk talstelsel, waarnaar de getallen in klassen van tien
eenheden verdeeld zin, en tien eenheden eener
klasse eene eenheid der naast hoogere klasse
uitmaken.
Decadence, fr. (spr. —dans' ; vgl. c ad e n c e) of decadentie (spr. t =ts), f. het
trapsgewijs verval, de afneming, verergering,
verslimmering, val.
Decadrier, z. ond. decade; — decagoon, z. dekagoon.
;

DECANUS
deeagrámme, n. fr. 10 grammes,. z.

gramme.

decaisseeren (spr. —kèss—; fr. décaisser,,
v. caisse, z. ald.) uitpakken, ledigen.
Decalcomanie, f. fr. (v. décaiquer, z.

ald.) de kunst, om op porselein, ivoor, albast,
hout, zijde, enz. plaatjes (overdruksels) over te
brengen, die daarvoor opzettelijk gemaakt en
ingericht zijn.
deealeeren (van 't it. caidre, zinken, afnemen), Kmt. in gewicht afnemen door uitdrogen, Iekken, enz.; — decálo, n. de gewichtsvermindering eener waar ; vgl. de c h e t.
Decaliter, m. (fr. décalitre) 10 liters (z.
liter).
Decalogus, z. deka1ogus.
decalqueeren of dekalkeeren ; vgl.
e a 1 q u e) Benen weerdruk, omdruk, tegenafdruk
maken, eene plaat op hout en dgl. overdragen; vgl. xylographiëeren; —vgl. decalcoman i e.
Decameróne, f. it. (v. gr. déka, tien, en
héméra, dag) 10 dagen, een geschiedenis in 1b
dagen, titel eener bekende verzameling van novellen des italiaanschen dichters Boccaccio (spr.

—katsjo) .

Decameter, m. (fr. décamètre) 10 meters
(z. meter).

decampeeren, fr. (décamper, van camp,
leger) de legering, het kamp opbreken of opheffen; opbreken; oneig. aftrekken, de vlucht
nemen; zich uit de voeten maken, wegpakken;
— deeampemént, n. (spr. —matt) het opbreken van een leger, de ontlegering.
Decanaat, z. ond. d e e a n us.
Decandria, z. dekandria.
Decanie, decaniseeren, z. oud. d ecanus.
decanoniseeren (spr. s=z), nw.lat. (vgl.
C a n o nl s e e r e n) van de lijst der heiligen uitschrappen.
decanteeren, lat. (decantáre) eig. afzingen; uitroepen, prijzen ; eene bezonken vloei
langzaam afgieten, klaren ; — deeantd —-stof
tie (spr. tie=tsie), f. (fr. décantation) het afzingen, uitroepen; bet voorzichtig afgieten van
het heldere vocht, het klaren.
Dec nus, m. lat. (van decem, tien ; fr.
doyen) eig. een aanvoerder van een tent of contubernium, dat 10 soldaten telde bij de rom. legers, en in de kloosters een opziener over 10
monniken ; deken, hoofd of overste der (voormalige) gilden; in een domkapittel de tweede
der hooge dignitarissen, die het toezicht heeft
over de inwendige aangelegenheden van het stift
of college; de oudste der kardinaal-bisschoppen
in het college der kardinalen; de opziener van
een protestantsch geestelijk district, ook de—
chant geheeten; op duitsche hoogescholen :
de hoofden van de afzonderlijke faculteiten, een
deken; in Italië ook: de oudste bediende des
huizes (bij vorsten, kardinalen, enz.); — decanaat, n. de waardigheid van deken, het dekenscbap — decanie of decaníj, f. de goe;
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deren en gebouwen tot onderhoud van eenen
deken, zijn kerkelijk gebied, ook zijne woning;

— decaniseeren (spr. s=z), den post van
deken vervullen.

decapeeren, fr. (décaper, van cape, kap,
bedekking) Chem. reinigen, schoonmaken, b. v.
den roest of het oxyde, waarmede een metaal
bedekt is, wegnemen.

decapiteeren, nw.lat. (van 't lat. caput,

hoofd, fr. décapiter) onthoofden, onthalzen ; —
deeapitátie (spr. tie=tsie), f. de onthoofding,

onthalzing.

decarboniseeren (spr. s=z), nw.lat.
(van 't lat. carbo, kool) ontkolen, van koolstof
ontdoen, bevrijden ; — deearbonisátie (spr.
—za- tsie), f. de ontkoling, bevrijding van koolstof.
Deeáre, m. fr. 10 ares (z. a r e).
decarneleeren, nw .lat. (van taro, genit.
carnis, vleesch) tot in het gezonde vleesch
snijden.

Decastère, m. fr. 10 stères (z. s t è r e).
decateeren, decatiseeren, fr. (d4catir; vgl. c at e er e n) de in Frankrijk in 1822
uitgevonden, nu algemeen gevolgde handelwijze
om het geheel bereide en geperste laken aan
de werking van waterdampen bloot te stellen,
waardoor het, na nog eens geperst te zijn, een
duurzamer glans dan den vroegeren persglans
(fr. le cat) krijgt en niet meer krimpt, ontglan-

zen ; — décatissage, f. (spr. — ti-sá -zj') de
wegneming van den persglans door damp of
stoom, het krimpen der lakens, ontglanzing.
decatoniseeren (spr. s=z), nw .lat. (van
Cato, z. aid.), den ernst benemen, het voor
doen ontfronsen (een door Scarron gesmeed-hofd
woord).

deeedeeren, lat . (decedére) weggaan; wij ken; overlijden; — decessie, f. (lat. decessio)
het weggaan, de verwijdering; het aftreden ; —
decessor, m. de aftredende, de ambtsvoor
— decéssus, m . de aftreding; de dood,-ganer;
het overlijden.

deeeleeren, fr . (déceler; vgl. e e 1 e er e n)
ontdekken, aan den dag brengen.
decem, lat. tien ; decem, m . de tiende; tiend,
het tiende gedeelte van iets als opbrengst aan
geestelijken, ambtsheeren, enz. ; decem primi,
eig. de eerste tien, naam in het oude Rome en
vele ital. steden voor een commissie uit den
senaat voor bijzondere zaken ; — december,
m. lat. de wintermaand, eig. de 10de maand
naar den oud-rom. kalender, die van Maart af
werd geteld (vgl. s e p t e m b e r); — decembristen, pl. decembermannen, de aanhangers
van Louis Napoleon en de ondersteuners van
den zoogenaamden staatsgreep op 2 December
1851; in Rusland (ook dekabristen) de adel
samenzweerders van 1825, wier opstand in-lijke
December (russ. Dekaber) uitbrak — decem —
déntisch , adj. nw. lat. N. H. tientandig; —
;

deeemfídiseh , adj. in tien deelen gespleten ; — decemfidus, lat. Bot. tienspletig; —
decemloculair, adj . met tien vlakken of afdeelingen ; — deeempeda, f. eene meetroede,

meetstang van 10 voet of iets meer dan 3 meter ; — deeemped^tor, m. de landmeter ; —
decempédiseh, adj . tienvoetig ; — decémplex, lat. tienvoudig; -- deeémvir, een tienman, lid eener uit 10 mannen bestaande overheid; het meest bekend zijn in de rom. geschiedenis de Decemviri legibus scribendis of wetgevende tienmannen, die de wetgeving in 12 tafelen opstelden ; — deeemviraal, adj . wat
de tienmannen betreft ; — decemviraat, n.
(in lat. m.) het tienmanschap, de waardigheid

van tienman ; — deeendium, n. nw.lat. een
dagentiental, een tijd van 10 dagen; — deeennium, n. lat. een jarentiental, eene tijdruimte van 10 jaren; — decennaal, adj . (lat.
decenniilis, e) tienjarig.
deeént, lat. (décens, van decere, betamen)
geschikt, welvoeglijk, gepast; betamelijk, eerbaar, zedig ; — deeénsie, f . (lat. decent)'a, fr.
détente, spr. desáns') de welvoeglijkheid, eerbaarheid, gepastheid, zedigheid.

Decentralisatie (spr . -za-tsie), f. nw.lat.
de losmaking van een politiek lichaam, waardoor aan de leden eene grootere zelfstandigheid
verleend wordt, zwak staatsverband, de opheffing der centralisatie; z. aid.
Decéptie, deceptor, z. ond. d e c i p ieeren.

deeerneeren, lat. (decernëre; vgl. c e rn e e r e n) gerechtelijk besluiten, toekennen, beslissen , een oordeel of vonnis vellen (vgl. d ee r e e t); — decernént, m. (lat. decérnens) Jur.
de rechtserkenner, beslisser, vonnisspreker.
decerpeeren, lat. (decerpére; vgl. carp e e r e n) afplukken, losrukken, wegnemen ; -deeerptie (spr. t=s), f. nw.lat. de afneming,.
vermindering.

deeerteeren, lat. (decerture; vgl. c e rt e e r e n) een beslissenden strijd voeren ; — deeertátie (spr. tie=tsie), f. beslissende strijd,.
strijdbeslissing.
Decessie, decessor, z. onder d e c e-

deeren.
déchagrineeren (spr. ch=sj), fr. (déchagriner; vgl. chagrin) van kommer of verdriet
bevrijden.

dechaineeren, fr. (spr. desjèn—; van
chaine, keten) eig. ontketenen ; losbreken, uitvaren, woeden, razen; — deehainemént,
n. fr. (spr. —man) het losbarsten der verbittering, het woeden, razen, tieren.

dechalandeeren (spr. desjalaAd—) fr.
(déchalander; vgl. c h al a n d) Iemand van zijne
,

kalanten berooven; ook eenen kooper of kalant door onvriendelijkheid en dgl. doen weg
-blijven.

Dechant, z. ond. d e e a n u s.
Decharge, f. fr. (spr. de-sjárzj'; vergel.
charge) 1 ° het ontladen, lossen der schepen;
2° de ontlasting, het ontslag, de verlichting, bevrijding, vrijspreking van eene schuld of ver-

plichting en de daarvan opgemaakte oorkonde,
bewijs van den afloop eener zaak (iemand dicharge geven of verleenen); 3 ° Mil. de ont
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lading, het afvuren, losbranden, inz. van ver
vuurmonden tegelijk, het salvo; 4 °-scheidn
kruisband, sluitboog ; 5 3 rommelkamer ; — de-

ehargeeren (fr. décharger) ontladen, afladen;
ontbinden, vrijspreken, ontslaan, kwijtschelden;
uitdelgen, doordoen, b.v. eenen post, eene schuld;
Bene rekening als voldaan teekenen ; afvuren,
lossen, losbranden van geschut of geweer, een
salvo geven.
decharmeeren (spr. ch—sj), fr. (déchar^ner vgl. charme, enz.) onttooveren,
deeharneeren (spr. ch=sj), fr. (de'charner,
-van chair = lat. taro, gevit. carnis, vleesch) ontvleezen, mager maken, uitteren.
dechausseeren (spr. de-sjoss—), fr. (déehausser; vgl. c h a u s s e e r e n) eig. de voetbekleeding afleggen, ontschoeien; eenen t a n d d ec h a u s s e e r e n, hem voor het uittrekken van
het tandvleesch ontblooten; -- déchaussoir,
m. (spr. de-sjossodr) het tandmeesters- werktuig,
'waarmede dat laatste gedaan wordt.
Déchéance, f. fr. (spr. desjeáns'; van déchoir, vervallen) Jur. het verlies van een recht,
vervallenverklaring.
,

;

,

Decher, m., dechent of dechend,
n. hoogd. (van 't lat. decurta en decima, mid.lat.
decéna, eene afdeeling van tien, een tiende, v.
't lat. decem, tien ; vgl. d e c u r i e) Kmt. 10
stuks vellen of huiden; bij de russische rookaren 40 stuks.
Dechet, m. fr. (spr. desjé; van déchoir,
- afvallen, afnemen, v. choir, cheoir, vallen ; vgl.
e h a n c e) Kmt. de gewichtsvermindering, het
waardeverlies, de afneming eener waar door af- zondering van de daarbij zijnde onzuiverheden,
stof, zand, enz., alsmede door indrogen, lekkage,
-enz. (vgl. decalo).

dechiffreeren (spr.

dé-sji -fr—),

fr. (dé-

chifirer ; vgl. c h i f f r e, ei^z.) ontcijferen, ontraadselen, ophelderen, onthullen, oplossen ; een
.geheimschrift in gewoon schrift overbrengen; —
déchiffreering of fr. déchiffrement,
m. (spr. —méh) ontcijfering; — dechiffrable, adj. ontcijferbaar, oplosbaar; — dechiffreur, een ontcijferaar, verklaarder van geheim

-schrift.

Dechirage, f. fr. (spr. de-sjirá-zj'; van déehirer, verscheuren) werkhout, oude planken, enz.

van onbruikbaar geworden en daarom gesloopte
vaartuigen, brandhout.

dechristianiseeren (spr . s=z) , barb .lat. ontchristenen, van 't christendom afkeerig
maken.
deci, lat. (voor de benaming van eene maat of
een gewicht uit het metrieke stelsel staande,
beteekent:) het tiende deel van die maat of dat
gewicht (vgl. d e k a).

Deciáre, are, z. are.
Decidéntie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van
•'t lat. dec)dére, afvallen, v. cadére, vallen) de
afneming, afval, bet verval, de vermindering van
fortuin en vermogen, z. v. a. d e c a d e n e e;.deciduus, lat. Bot. afvallend.
decideeren, lat. (decidére, eig. afsnijden,

DECIMA.A.L

v. caedére, hakken, snijden; fr. décider) beslissen, beslechten, eene uitspraak doen ; bescheid,
uitslag, uitsluitsel geven ; besluiten ; -- decidéndi
rationes, f. pl. lat. rechterlijke beslissingsgronden ; -- gedecideerd, bepaald, beslist ; ook
vastberaden, niet van zijne beginselen afwijkend; — deeideerend , adj. beslissend, stellig , bepaald; — decisie, f. (spr. s=z), (lat.
decis"to) beslissing ; Jur. ook decirum, n. eene
rechterlijke uitspraak, het vonnis, de beslissing;
— decisief, adj. nw. lat. beslissend ; — d e c is i e v e s t e m, z. v. a. votum decivisum, z. votum — decisivemént, fr (spr. desizi v'mah)
op beslissende wijze, beslist, stellig, uitdrukkelijk; — decisor, m. nw.lat. de beslisser, scheidsrechter.
;

-

Decigram, gram, z. gram — de;

ciliter, j 1F liter, z. 1 i ter.
decimaal, adj. nw.lat. (van 't lat. decem,
tien ; decimus, a, um, de of het tiende) tien
wat uit tiendedeelen bestaat, tot tienden-delig,
behoort, tientallig, b. v. decimale breuk,
eene tiendeelige breuk, zulk Bene, welker noe=
mer een der getallen 10, 100, 1000, 10,000, enz.,
in 't algemeen 10 of eene macht van 10 is;
decimaal–maat, eene maatorde, naar welke
iedere hoogere maatsoort het tienvoud der naastvoorgaande is, b. v. de duim 10 strepen, de
palm 10 duimen, de el 10 palmen, enz.; deeimaal–rekening, de rekening niet tien
breuken, tiendeelige of tientallige reke--delig
ning; decimaal –stelsel, de gewone wijze
van bij tienen te tellen, d. i. waarbij de waarde
der opvolgende cijfers van een getal in tienvoudige orde van de rechter- naar de linkerzijde
opklimt ; — decimaal - teeken, decimaal punt, n. bet punt of de komma, dat de geheelen
van de tiendeelige breuk scheidt ; — decimale
weegschaal, f. (fr. balance décimale, eng. decimal balance) brugbalans of bascule, bij welke
het tienvoud der gebezigde gewichten het gewicht van den gewogen last aangeeft ; — deeime, f. Muz. de tiende toon van den grondtoon afgerekend ; Poet. eene tienregelige strophe
van sp. oorsprong; — decime, m. eene fr.
munt, waarvan er 10 op 1 frank gaan ; z. fr a n c;
— decimeter (fr. décimètre), k. meter, z.
m e t e r; — decimeeren, lat. (decimare)
tienden, de tienden ontvangen, inzamelen; eertienden, de tienden geven ; Mil. den tienden man
uitlaten inz. ter doodstraf, als allen even schuldig zijn (eene oud-romeinsche handelwijze bij
oproer van een legioen enz.) ; fig. »een bevolking wordt gedecimeerd" door besmettelijke ziekten, enz. ; — deeimábel, adj. nw.lat. tiend
aan de tiende onderworpen ; — de--plichtg,
cimatie (spr. t=ts), f. lat. de vertiending,
het tiendrecht, de inzameling of opbrengst der
tienden ; ook de loting om den tienden man,
de uitlichting van den tiende; — decimator,
m. nw.lat. de trendheer, de tot invordering der
tienden gerechtigde persoon ; — décimóle,
f. it. Muz. eene notenfiguur, waardoor aan eene
groep van 10 tonen de tijdmaat van 8 'Tan haar
—
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teeken gegeven wordt ; — deeimosexto, n.
het formaat eens hoeks, waarbij ieder vel 3i:
,bladzijden heeft; men drukt het uit door 16°.
decintreeren (spr. de -sen) fr. (décintrer,
-van cintre, boog, gewelf, lat. cinctura, gordel)
Arch. de stellage, waarop een gewelf is gebouwd, wegnemen.
deeipiëeren, lat. (decipre, van capëre,
nemen, vatten) misleiden, bedriegen, om den tuin
leiden ; mundus vult decipi, sprw. de wereld
wil bedrogen zijn; decipimur specie recti, wij
worden door den schijn van het goede bedrogen ; — deceptie (spr. t=s), f. (deceptïo) de
misleiding, het bedrog — deceptibiliteit,
f. nw.lat. de bedriegbaarheid ; — decéptor,
m. een bedrieger, misleider; — deceptrix,
J. bedriegster ; — deeeptórisch of deceptiVisch, adj. nw.lat. bedrieglijk.
Decisie, decisief, enz., z. ond. d e c ideeren.
Decistère, i a stère, z. s t è r e.
Deekhand, m. eng. (spr. dek -hend') eig.
enen »op het dek bezige hand" ; een matroos.
deelameeren, lat. (declamvzre, luid spreken) kunstmatig lezen of spreken, naar de regels van goede uitspraak, houding en gebaren
voordragen, naar het gevoel spreken; ook op
redenaarstoon van onbeduidende dingen spreken,
in woordenpraal vervallen ; ook nog schreeuwen,
uitvaren, lostrekken, razen, schimpen ; — deeclamándo, it. Muz. in een declameerenden stijl,
meer sprekende dan zingende voor te dragen;
-- declamatie (spr. t=ts), f. lat. (declamatio)
de kunstmatige mondelinge voordracht van eene
redevoering of een dichtstuk, de kunst om schoon
te lezen of voor te dragen, de voordrachtskunst,
voordracht, het kunstlezen ; ook de redekunstige
tnkleeding; de pronkrede, redetooi, enz. ; afkeurend : de overdrijving, woordenpraal, gezwollen
voordracht, windbrekerij - declamator,
m. een kunstmatig spreker, geoefend redenaar;
woordenpraler, hoogdraver; — deelamato.rica, f. nw.lat. de kunst, de leer eener schoone
voordracht, de redevoeringkunst; — deela.matoriseh, adj. wat de uiterlijke voordracht
betreft, daartoe behoort, sierlijk voordragend;
hoogdravend; — deelamatorium, n. eene
kunstvoordracht, redenaarsoefening, kunstvoor lezing; Muz. vers dat met afwisselende begeleiding van muziek wordt opgezegd; — deelamazione, f. it. z. v. a. d e cl a m a t i e.
deelareeren, lat. (declarure, v. clarus,
klaar, helder) verklaren, ophelderen, uitleggen,
zijn besluit openleggen, bekend maken; waren
of goederen voor de belasting aangeven ; — declarãtie (spr. t=ts), f. (lat. declaratie) de
verklaring, bekendmaking, openlegging, aanwijzing; Log. de voorloopige aanduiding der kenmerken van een begrip, om dan tot de eigenlijke
s4 e f i n i t i e over te gaan ; Kmt. de aangifte van
:koopwaren of goederen aan tolkantoren, enz. ;
Chet bewijs dier aangifte ; déclaration d' amour,
fr. (spr. deklarasjóñ damoer) de liefdesverklaring; declaration of rights, eng. (spr. deklee-

;

;
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réésj'n ow rails) de aanwijzing der rechten, de
verklaring van het eng. parlement in het jaar
1689 omtrent de grondbeginselen der eng. grondwet; — declaratio honoris, lat., of déclaration
d'honneur, fr. (spr. —doneur) f. de eerverklaring; déclaratio sententiae, lat. de verklaring
of bekendmaking van een vonnis; — declaratief, adj. (later lat. declarativus, a, umm)
en deelaratÓriseh, adj. nw.lat. verklarend,
ophelderend; — declaratoir, n. fr. (spr.
—toár) verklaring (inz. door een genees- of heelkundige afgegeven) ; — declaratoria sententia,
f. lat. het oordeel, waarbij degene, die uitspraak
doet, zijn vroeger oordeel nader verklaart, het
ophelderend oordeel.
deelasseeren, nw. lat. uit eene klasse
schrappen of verwijderen; — déclassé, m.
fr. in stand en rang achteruitgegaan persoon,
verloopen sujet; — deelassée, f. gevallen
vrouw.
deelineeren, lat. (declináre) afwijken,
zich afwenden; afwijzen, van de hand wijzen;
niet erkennen b. v. een rechtbank; Gram. een
woord verbuigen, al zijne veranderingen door
de naamvallen en getallen opnoemen ; — de–
elinabel, adj. buigbaar, buigzaam, verbuig^
baar, veranderlijk ; — deelinabiliteit, t.
de vatbaarheid om verbogen te kunnen worden,
verbuigbaarheid; — declinatie (spr. t=ts),
f. lat. (declinatio) Phys. de afwijking, inz. der
magneetnaald van de middaglijn (bij zeelieden:
miswijzing) Astron. de hoek, dien de gezichtslijn, langs welke men een hemellichaam ziet,
met het vlak van de evennachtslijn maakt, anders : de afstand van eene ster tot den e q u a t o r
of de evennachtslijn ; vandaar z o n s- en m a a n sd e c ii n a ti e, ook der sterren van den equator;
Med. verrekking; ook : het afnemen eener ziekte;
Gram. de woordbuiging, verbuiging, verandering
van den uitgang der naamwoorden door de ver
naamvallen; Pol. de afwijzing of ver--schilend
werping van een verzoek; — decimator,
m., deelinatorium, n. nw.lat. een afwijkingswijzer, een kompas of werktuig, dat de
miswijzing der magneetnaald aantoont ; — deelinatóriseh, adj. afwijkend, afwijzend, van
de hand wijzend, weigerend; — declinatus, a,
urn, lat. Bot. neergebogen.
deeliviteit, f. lat. (declivztas, v. declivis,
afhellende, van clivus, zacht glooiende hoogte)
de afhelling, het trapsgewijze lager worden,
b. v. van den grond.
Deeóet, n. lat. (decóctum, van decoquere,
afkoken, ook verteren, verdoen), Pharm. een
afkooksel. Wil men uit eene artsenij het daarin
voorhanden etherisch beginsel door water uittrekken, dan geschiedt dit door aftrekking of
i n f u si e. Verbindt men die beide verrichtingen,
zoodat men een bereid decoct nog heet over
eene stof uitgiet, welker vluchtige bestanddéelen men met het water wil verbinden, dan ontstaat het zoogenaamde decoeto–infusum,
n. het afkooksel-aftreksel — decóetie (spr.
t=s), f. lat. (decoct tie) de afkoking, liet afko21
;
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ken ; decóctor bonorum, m. een verkwister van
zijn vermogen ; d. dolósus, een bedrieglijk doorbrenger van eigen en geleend vermogen.
deeolleeren, lat. (decolláre, van collum,
de hals) onthoofden ; op het biljart : een bal
van den band afspelen; Chem. den hals van
een kolf met een brandenden zwaveldraad of
gloeienden - draad doen afspringen ; — decol1ítie (spr. t =ts), f. de onthalzing, onthoofding; — gedecolleteerd, fr. (décolleté) met
blooten hals of boezem, met laag ontblooten
hals, met den boezem, de borsten bloot.
decoloreeren, lat. (decolora-re, van color,
kleur) ontkleuren, verbleeken, verschieten ; —
gedocoloreerd, adj. verkleurd, verschoten ;
-- deeolor, Bot. ongekleurd; — decolorátie
(spr. t=ts), f de ontkleuring, het verschieten der
kleuren ; — decolórimeter, m. nw.lat. de
ontkieuringsmeter, een werktuig, dienende om
Of de ontkleurende kracht van zekere zelfstandigheden, óf den graad van ontkleuring, dien
de zelfstandigheden ondergaan hebben, te meten.
. decombineeren, nw.lat. (vgl. comb i
-ner)
scheiden.
de commode et incommode, lat. van het voor
-delnht
nadeel.
decomponeeren, nw.lat. (vgl. c o m p on e e r e n) uit elkander nemen, ontbinden, ver
ontleden, oplossen, ontmengen ; — de--deln,
componibel, adj. ontleedbaar, ontbindbaar,
oplosbaar ; — decompositie (spr. —zi-tsie),
f. de ontbinding, scheiding, verdeeling, ontmenging,
oplossing eens lichaams in zijne eerste bestanddeelen ; — decompositus, a, um, lat. Bot. dubbel
samengesteld (b. v. een samengesteld blad, waarvan de onderdeelen op hunne beurt bij herhaling samengesteld zijn) ; — deeompositum,
n. een in zijn bestanddeelen ontleed of ontmengd
lichaam ; ook (met het voorvoegsel d e in den
zin van versterking) Med een uit verscheiden
stoffen samengesteld geneesmiddel ; Gram. een
uit meer dan twee woorden samengesteld woord,
b. v. opperveldmaarschalk, zeemanshandboek.
decomprimeeren, lat. (vgl. c o m p r im e e r e n) Phys. de drukking wegnemen ; —
decompressie, f. wegneming der drukking.
Decompte, n. fr. (spr. dekónt' ; vgl.
e o m p t e) Knit. de korting, aftrek van eene re. kening, tegenrekening ; — decompteeren
(fr. décompter), aftrekken, korten ; afrekenen;
Muz. van den eenen toon tot den anderen door
alle tusschentonen of intervallen overgaan.
deconcepteeren, barb.lat. (vgl. c o nc e p t) verward maken,uit den samenhang brengen.
de concert, z. ond. e o n e e r t.
deeoncerteeren, fr. (déconcerter) eig.
de spelers in de war brengen (vgl. c o n e e r t);
verlegen maken, van zijn stuk brengen of geraken, verwarren, een voornemen verijdelen,
dwarsboomen ; — deconcert, n. (fr. m.) (spr.
deekonsèr) misverstand.
Deconféssus, m. nw. lat iemand, die
niet gebiecht heeft.
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Deconfiture, f. fr. (v déconfire, geheel
verslaan, in de pan hakken, oudfr. descon/Ire,
it. scon/iggere, v. 't mid. lat. dis- con/igére, vane
dis- [z. aid.] en confic .re, voleinden, vernietigen) de volkomen nederlaag; het volslagen on--vermogen om te betalen.
de congruo, z. ond. c o n g r u a.
deconsidereeren, nw. lat. de achting
benemen; — deeonsiderátie (spr. t =ts),.
f. het verlies van of gebrek aan achting.
deconstrueeren, nw.lat. Gram. de dee-len van eenen volzin uiteenleggen, ontleden,
ontbinden ; — deconstructie (spr. tie=sie),..
f. de ontbinding, ontleding, uiteenzetting.
decontenanceeren, fr. (décontenancer;vgl. e o n t e n a n c e) iemand verlegen maken, van
zijn stuk brengen; g e d e c o n t e n a n c e e r d,
verward, bedremmeld, verbluft; -- deconte-.
nantie (spr. tie=tsie), f. (fr. décontenance),,
verlegenheid, verbluftheid.
deeonvenabel, adj. fr. (déconvenable)
ongelegen, ongepast.
decoratie, enz., decoreeren, z. ond._
decorum.
decort, z. de court.
decorticeeren, lat. (decorticáre, v. cortex, bast, schors) den bast of de schors afdoen,
schillen; — deeorticátie (spr. tie=tsie), f,
de afschilling van de schors of den bast.
Decorum, n. (van 't lat. decárus, a, um,
welvoeglijk, betamelijk, v. décor, welstand, sieraad, v. decere, betamen, passen), de welvoeg
betamelijke, passende, fatsoenlijke,-lijkhed,t
gebruikelijke; het decorum bewaren, zijn,
fatsoen houden ; -- decóre, adv, met gepastheid,
welvoeglijkheid, fatsoen ; — decoreeren (lat.
decorare), versieren, tooien, opschikken, ver
orde, een ordelint, enz. be--fraien;mt
schenken; — een gedecoreerde, iemand,
die een ordelint, eerekruis draagt ; — decorateur, m. fr., of decoratieschilder,.
een schilder van sieraden, kamerversierder, inz.
tooneelschilder; — deeordtie (spr. t=ts), f.
de versiering, inz. de tooneelversiering, de schermen, de tooneelbeschildering of -bekleeding; het..
eereteeken, de orde ; — decoratief, adj. nw.
lat. tot sieraad of optooiing dienende ; in de .
bouwkunst het tegengestelde van c o n s t r u ct i e f ; Piet. wat slechts streeft naar uiterlijk
kleureneffect, zonder streng te letten op vorm,
of beteekenis; — decors, pl. verplaatsbare
tooneelversieringen (coulisses mobiles).
decouleeren (spr. Bekoel—), fr. découler;
vgl. c o u 1 a g e) afvloeien, druipen; — decoulant (spr. decoeldh), afvloeiend, druipend; —
decoulement, n. (spr. —man), de afvloeiing,_,
het druipen.
decoupeeren (spr. — koe —), fr. (découper;
vgl, c o u p e e r e n) in stukken snijden ; uitsnijden, getand maken ; voorsnijden, b. v. een bout ;
uitknippen (b. v. prenten uit papier) ; — decoupeerzaag, f. zaagmachine om teekenin--gen voor inlegwerk in forneerbladen enz. uit.
te zagen (fr. scie a découper, scie a pédale,,
„
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eng. inlaying-saw-machine) — deeoupé, m.
een tuin, die in bloembedden van onderscheidene gedaanten is verdeeld.
decoura geeren (spr. — koera -zj'—), fr.
(décourager; vgl. courage) moedeloos maken,
afschrikken, ontmoedigen, versaagd, kleinmoedig
of schuw maken, den lust b eremen ; — decourageant, adj. (spr. —zjája) ontmoedigend,
moedbenemend ;— g e d e c o u r a g e e r d, adj.
ontmoedigd, kleinmoedig, neêrslachtig; — deeouragement, n. (spr. dekoerá-zj'máiz) de
ontmoediging, moedeloosheid, versaagdheid, klein
-moédighe.
decouronneeren (spr. ou=oe), fr. (découronner) ontkronen, van de kroon berooven.
Decourt, fr. (spr. dekoer) of decort,
n. (v. fr. court, it. corto, lat. curtus, verkort,
kort) Kmt. korting op het bedrag eener rekefling of factuur; — decourteeren, korten,
aftrekken, afdingen, inz. wegens de slechte gesteldheid der waren of wegens tekortkoming
van gewicht.
Découseuse, f. fr. (spr. dé- koe -zeuz' )
draadsteek-losmaker (aan naaimachines) .
decousu, adj. fr. (spr. — koe -zu) onsamenhangend.
Decouverte, z. ond. decouvreeren.
decouverteeren (spr. ou =oe), v. 't fr.
couvert) den omslag van den brief openen en
wegnemen.
decouvreeren (spr. ou=oe), fr. (découvrir) ontblooten, ontdekken, openbaren, aan den
dag brengen, te kennen geven — a découvert
(spr. —koewèr) onbedekt, onbeschut ; — découvert, n. het deficit; — decouverte,
I. de ontdekking, uitvinding.
deerasseeren, fr. (décrasser, van crasse,
vuiligheid) schoonmaken, reinigen.
deerediteeren, fr. (décréditer) iemand
van zijn c r e d i e t, vertrouwen, aanzien of achting berooven, zijn goeden naam benadeelen,
krenken, verzwakken, in kwaden reuk brengen;
de deugdelijkheid eener waar verkleinen, ver
sterk dan d i s c r e d i t e e r e n). -lagen(midr
Decreet, n. lat. (decrëtum, besloten, besluit, van decernëre, vgl. decerneeren; pl.
decreta) eene verordening, bepaling, beschikking
der overheid; een rechtsbesluit, raadsbesluit of
-bevel op eenzijdig aanzoek der partijen, in tegenstelling met de beslissing na rechterlijk verhoor der beide partijen (het vonnis); decrëtum
in Sendtu, besloten in den raad ; ad decretum,
naar de verordening, naar de rechterlijke uit
— decréta, pl., inz. de besluiten en-sprak;
uitspraken der pausen en kerkvergaderingen;
decrëtum absolutum, het onvoorwaardelijk raadsbesluit (Gods) ; decretum admissivum, een besluit omtrent het toelaten van een rechtsmiddel; d. alienándi, een vervreemdingsbesluit; een
verlof der overheid om eenig goed te vervreemden; d. ambitiosum, eene partijdige beslissing;
d. aulicum, z. V. a. k a b i n e t s-o r d e r (z. aid.);
d. comminatorium; een besluit met bedreiging
van straf ; d. commissoriale, besluit van eene
;

;
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commissie van onderzoek; d. commune, een gemeenschappelijk bescheid; d. concessïvum, eene
uitspraak, waarbij een verzoek wordt toegestaan;
d. confirmatoraum, een bevestigend besluit ; d.
Dei, het goddelijk raadsbesluit; d. de solvéndo,
het verlof der overheid tot uitbetaling van zekere gelden ; d. Gratiani, eene pauselijke wettenverzameling uit de 12e eeuw, die het eerste
deel van het kanonieke recht uitmaakt (z. ond.
d e c r e t a 1 e n); d. interimisticum, eene voorloopige bepaling der overheid; d. marginble, eene
op den rand bijgeschreven bepaling; d. ulterius,
verdere, laatste bepaling; — decretiiles (litterae)
of deeretálen, I. pl pauselijke besluiten op
gedane aanvragen der bisschoppen in kerkelijke
zaken, en de onderscheiden verzamelingen daarvan ; inz. die door Gregorius IX verordende,
welke als kanoniek wetboek het tweede deel van
het kerkrecht (corp. juris canonici) uitmaakt ; —
deereteeren, mid.lat. (decrettire) gerechte
besluiten, bepalen, vaststellen, bevelen ; —-lijk
g e d e c r e t e e r d, adj. besloten, vastgesteld, enz.;
— deereteerkunst, de kunst om een decreet op te stellen ; — deeretíst, m. een
leeraar van het kerkelijk recht, leeraar en schrijver van het kanoniek recht, in tegenstelling met
de 1 e g i s t e n, de leeraren en schrijvers van het
rom. recht ; — decretóriseh, adj. beslissend, uitspraak bevattend, vaststellend, d e c r et o r i s c h e of beslissende dag (dies decretor)'us)
was bij den Westphaalschen vrede de 1 Jan.
1624 voor de op dien dag reeds van kracht
zijnde secularisaties.
Decremént, n. lat. (decreméntum, van
decrescére, afnemen, vgl. d e s c r e s c e e r e n) de
afneming, vermindering, het verval; — deereménten, n. pl. Algeb. de verschillen der
termen eener dalende of afnemende reeks.
Decrepitude, I. fr. (vgl. c r e p e e r e n),
de afgeleefdheid, de hooge ouderdom, zeer hooge
jaren; bouwvalligheid, verval; — decrepitus, m. lat. een afgeleefd, stokoud man; deerepiet, adj. afgeleefd, stokoud ; bouwvallig, den ondergang nabij.
deerepiteeren, nw. lat. (van crepiture,
knetteren, intensief van crepáre, vgl. c r e p e er e n) aan stukken knappen, met een knal of
plof uiteenspringen, gelijk het keukenzout op
het vuur; — deerepitãtie (spr. tie=tsie),
I. Chem. de knettering, welke zekere zouten,
die een weinig kristalwater bevatten, doen hooren, wanneer men ze op gloeiende kolen werpt
en het ingesloten water bij het springen der
kristallen ontwijkt.
deeresceeren, lat. (decrescére; vgl. c r es c e n d o) afnemen, verminderen, kwijnen; —
decrescént (lat. decréscens) afnemend, verminderend; — decrescéndo, it. (spr. dekresjéndo)
Muz. afnemend, allengs overgaande van het forte
tot piano en pianissimo, 't welk men door liet
teeken > aanduidt ; -- decrescente pinnatus, lat.
Bot. afnemend gevind ; — decreseéntie (spr.
t=s), I. lat. (decrescentia) de afneming, verkleining.
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decreta, deeretum, decreteeren,
enz., z. ond. decreet.

deerotteeren, fr. (décrotter, van crotte,
vuiligheid, slijk) van vuil reinigen, schoonmaken, afborstelen, poetsen. zuiveren ; — deerotteur, m. een schoenpoetser; — decrottoir,
m. (spr. —toár) een schraapijzer, een werktuig
tot reiniging der schoenen en laarzen voor de
deuren; — decrottoire, f. (spr . toar') een
schoenborstel.
deerusteeren, nw.lat. (van crusta, korst
ontschorsen, den bast wegnemen, afschillen ;
reinigen.
Decubitus, m. nw. lat. (vgl. d e cum1) e er en) Med. het doorliggen der zieken.
decuivreeren, fr. (décuivrer) ontkoperen,
van koper ontdoen.
decumanus, lat. Bot. tiendeelig.
—

ren elkander regelmatig onder een rechten hoek
kruisen, zoodat zij, wanneer men den stengel
geheel in het verkort ziet, een kruis vormen.

Decussorium, n. nw.lat. (v. decussum,
decuW W re, nederstooten) Chir. een werktuig tot

nederdrukking van het harde hersenvlies bij de
schedelboring of trepanatie.

dedaigneeren, dedain, z. ond. d edigneeren.
de dato, z. ond. datum.

dedeeoreeren, lat. (dedecoráre vgl. d ee o r u m) onteeren, schenden; — dedeeorátie
(spr. t=ts), f. (later lat. dedecoratio) de onteering, schending.
dedeeren, z. ond. dedit.
dediceeren, lat. (dedicáre, van Bicare,
verkondigen, wijden) toeëigenen, toewijden, opdragen b. v. een boek aan iemand : — dedi-

decumátische akkers, m. pl. (lat. de-

cátie (sp. t=ts), f. (dedicatio) de toeëigening,

cumátes agri), tiendplichtig land, het land ten

toewijding, opdracht ; — dedicáto, adj. it. toegeëigend, opgedragen; — dedicator, m. later
lat. de toewijden, opdrager; — dedicat+ –
risch, adj. nw.lat. opdragend, toewijdend.
dedigneeren, lat . (dedignc^ri) of dedaigneeren, (spr. dedènj—), fr. (dédaigner)
niet verwaardigen, fier verachten, versmaden;
beneden zijne waardigheid of zijner onwaardig
rekenen, geringschatten ; — dedignatie (spr.
t=ts), f. lat. (dedignatio) of dédain, ii. fr.
(spr. dedèh) trotsche verachting, minachting, ver
geringschatting, een hoonend, trotsch-smading,
gedrag of voorkomen ; — dédaigneux, adj.
(spr. dedenjeus) verachtelijk, geringschattend.
dedit, lat. (van dare, geven) afgekort ddt.,
hij heeft gegeven of betaald — dedeeren,
dediteeren, of zijn dedit bijschrijven,
Kmt. iets als betaald aanmerken, eene schuld
uitdelgen, doordoen.
Dedïtie (spr. t=ts), f. lat. (deditïo, van
dedére, overgeven) de overgave, overlevering.
Dedo, m. oudd. mansnaam, nederd. vorm
voor Dieto, frank . Theodo, afk. der met
D i e t, T h e o d, d. i. volk, samengestelde namen.
Dedo, m. sp. en port. vinger; ook als lengtemaat (= 1.74 cM.)
dedommageeren (spr. dedomazjéeren) fr.
(dédommager, van dometage, schade oudfr. damage, lat. damnum) schadeloosstellen, de schade
vergoeden; schadeloos houden; — dedom-

oosten van den Rijn en ten noorden van den
Donau, dat in de eerste eeuw van Chr. door
de duitsche stammen ontruimd, door de Romeinen in bezit genomen en tegen opbrengst van
tienden aan Galliërs en rom. veteranen werd
overgelaten. Tegen bet vrije Germanië werd
dit land verdedigd door eenen muur, die den
naam van duivelsmuur droeg.

decumbeeren,

lat . (decumbére) zich te

bed of (naar rom. gebruik) aan tafel leggen,
zich nederleggen ; — deeumbént , adj. (lat.
decumbens), nederliggend (Bot. van stengels) ; —
deeumbéntie (spr. t=ts), f. het liggen; —
decumbituur, f. nw.lat. de bedlegerigheid.

deeupelleeren, nw .lat. (vgl. c u p e 11 e er e n) afgieten, afklaren ; — deeupellátie
(spr. t=ts), f. de afgieting, klaring.
Deeuplum, n. nw. lat. (van decem) het
tienvoud, tienvoudige, tienmaal grootere; — decupleeren, vertienvoudigen; — decurie,
f. lat. (decurca) een aantal of eene afdeeling van
tien, een tiental ; onderafdeeling ; — deeurio,
m. een aanvoerder van 10 man, rotmeester;
een tienman, landdrost of landrechter in de rom.
volkplantingen.
decurreeren, lat. (decurrére) afloopen,
afwaarts vloeien ; — decursie, f. (decursio)
de afvloeiing, het afwaartsloopen ; — decursief, adj . nw.lat. afwaartsloopend; — decurrens,
Bot. afloopend ; — decurréntie (spr. t=ts),
f. het afloopen ; decursus, m. het verloop b. v.
eener ziekte ; — decursive-pinnatus, a, um, Bot.
afloopend gevind; — decursivus, a, um, Bot.

voortloopend.
decusseeren, lat. (decussnre, v. decussis,
't getal 10 en 't rom. getalmerk X) kruiswijze
verdeelen, doorkruisen; — decussátim, adv. lat.
in den vorm van een St. Andries-kruis of romeinsche tien (X), overdwars, kruiswijs ; —
decussátie (spr. t=ts), f. (lat. decussatio)
de ontmoeting van lijnen en stralen, die elkander kruisen, de snijding der lijnen; — decussatus, a, um, Bot. kruiswijs geplaatst; wanneer
twee paren tegenover elkander staande blade-

;

magemént, n. (spr. —ma-zj'máh) de schadeloosstelling, schadevergoeding, schadelooshouding.
dedoubleeren (spr. ou=oe), fr. (dédoubier, vgl. do u b 1 e, enz.) Mil. een regiment tot
op de helft verminderen; bij den marsch in halve
pelotons afbreken ; als technische term : in de
lengte klooven; sterken wijn met water ver-

dunnen.

deduceeren, lat . (deducére) afleiden, betoogen, bewijzen, uit andere reeds bewezen zaken
of rechten een bewijs afleiden; ook: verklaren,
openleggen ; — deductis deducéndis, na aftrek
van hetgeen afgetrokken moet worden, na behoorlijke of vereischte aftrekking; ook na bewijs van het te bewijzene ; — deductus impénsis,
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na afgetrokken kostent of na aftrek der kosten;
deducto aere aliëno, na aftrek der schulden; —
deduetie (spr. t=s), f. de aftrekking,' aftrek
van eene som; elk bewijs, inz. eene uitvoerige
ontwikkeling van de gronden eener zaak ; Log.
de afleiding eener bewering uit eene andere,
samenhangende ontwikkeling of bewijsvoering;
Jur. afleiding der rechtsaanspraken met de grondstellingen van het recht, rechtsbewijs, schriftelijke uiteenzetting van een rechtspunt ; de deductiën zijn deductiónes facti, in zoo verre zij de
waarheid eener daadzaak tot voorwerp hebben,
deductiones juris, als zij de aanwezigheid van
een recht betreffen; deductio ad absurdum, een
bewijs, uit de valschheid, ongerijmdheid van het
tegendeel ontleend; d. innocenCiae, het bewijs
van onschuld ; d ratiunis, het bewijs des aan
beklaagden; — deductio, f. lat.-klagersof
Muz. volgreeks van klimmende diatonische tonen; oplossing van een dissonant in een consonant.
Deer, n. eng. (spr. dier) bij jagers: dier,
d. i. jachtdier, inz. wijfjeshert, hinde ; — deerstalking (spr. —sta- king), het hertenschieten,
de hertenjacht.
defteeeeren, lat. (defaecare) van heffe,
droesem, moer (faeces) reinigen, zuiveren, louteren ; — defeeeátie (spr. t=ts), f. de rei
heffe, loutering ; ook: ontlediging der-nigva
eerste wegen in de geneeskunde ; Chem. de zuivering eener vloeistof door de nederploffing van
de doelen, die haar troebel maakten ; — defecatie–kalk, f. een in gasfabrieken gewonnen, met zwavelwaterstof doortrokken kalk,
die als mest gebruikt wordt.
defailleeren (spr. defalj—), fr. (défaillir ;
vgl. fa l 1 e e r e n) in gebreke blijven, te kort
schieten, den gestellen termijn verzuimen; —
defaillánce, f. de tekortkoming ; — defaillánt, m. Jur. hij, die in civiele zaken niet
verschijnt en zich bij d e f a u t laat vonnissen.
Defaite, f. fr. (spr. defèt' ; v. dé faire, het
gemaakte te niet doen) de nederlaag, vernietiging of uiteendrijving van een leger.
defalceeren, doorgaans defalkeeren,
nw.lat. (van falx, genit. falcis, sikkel) eig. afmaaien, met de sikkel, zeis of zicht wegnemen; Jur. vooraf korten, aftrekken, b. v. een
aandeel in de erfenis; — defalcátie (spr.
t=ts), t. de afmaaiing; Jur. het aftrekken, vooraf
korten; — defalco, n. it. de korting, aftrek
van eene som.
defameeren, liever d i f f a m e e r e n, lat.
(diffamdre; vgl. f a m a) van den goeden naam
berooven, onteeren ; — defamdtie (spr. t=ts),
f. de eerroof, lastering; — defameus, adj.
eerroovend, lasterlijk.
defaneeren, nw.lat. (van fanum, heilige
plaats) ontheiligen, inz. van gebouwen gebezigd
defatigeeren, lat. (de fatigáre) vermoeien,
afmatten, moede maken ; -- defatigátie (spr.
tie =tsie), f. de vermoeienis, afmatting.
Defaultbr, m. eng. (vgl. d e f a u t) plicht
woordbreker.
-vergtnmsch,

Defaut, m. fr. (spr. de f©; it. (li f falta, v.
't lat. dis- en fall)tare, herhalingswoord, van
fallëre, ontgaan, ontbreken; vgl. f a 11 e e r e n)
gebrek, fout ; Jur het niet verschijnen voor 't
gerecht; een vonnis bij d e f a u t, een vonnis
tegen hem, die noch in persoon noch door een
zaakvoerder op den bepaalden tijd voor de
rechtbank is verschenen.
Defaveur, f. fr. (vgl. fa v e u r) de ongunst
ongenade; afkeerigheid; Kmt. een ongunstige,
geringe prijs; — defavorábel, adj. ongunstig,
afkeerig.
defeceeren, defecatie, z. d e f a c e eren, enz.
Deféet, n. lat. (deféctus, van deficëre, ontbreken ; vgl. deficit) een gebrek, feit, mangel,
tekort, b. v. aan eene kas, aan een boek, enz.,
ook opening of gat — defecten, pl. bij lettergieters : gebroken letters ; in deféctu peeeeeren., in eene zaak te weinig doen ; défectus animi, Med. de onmacht; — ob deféctum
wegens gebrek, uit gebrek; — deféet (als
adject.), gebrekkig, onvolledig, onvoltallig; —
defecteeren, nw.lat. rekenfouten opzoeken
en aanwijzen; — defeeteering, de aanwiazing der gebreken; — defectio, lat. de afval,
afvalligheid; ook: afneming, vervallen der krachten ; — defectief, adj. (lat. defectivus, a,
um), gebrekkig, beschadigd. onvolledig; verba
defectiva, n. p1. Gram. gebrekkige werkwoorden z. v e r b u m — defectieve kerken,
bij katholieke schrijvers: afvallige kerken, alle
niet-katholieke kerken; — defeetiviteit, of
defectuositeit (spr. s=z), f. nw. lat. de
gebrekkigheid, onvolledigheid.
defendeeren, lat. (de fendere) verdedigen;
-- defendéndus, m. de misdadiger of beklaagde,
die verdedigd moet worden ; — defendendum, n. het verdedigen : se defendéndo, zich
verdedigend, defensief optredend; — defendent, z . v. a. d e f e n s o r, z. lager ; — defénders, m. pl. eng., ofvereenigde leren,
benaming der demokratische gezelschappen, die
zich in 1791 tot een geheel verbonden hebben,
ter handhaving en verkrijging van vrijheid in
het staatkundige en godsdienstige; — deféniiie, f. lat. (defensáo), verdediging, tegenweer;
verdedigingsschrift, verweerschrift — defensie–hoek, Mil. de strijkhoek, bestrijkingshoek;
— defensio conscientiae, de staving van hetgene
men bezweren moet door andere bewijsmiddelen,
de gewetensverwering; d. illicita, ongeoorloofde
verdediging ; d. lictta, geoorloofde verdediging;
d. necessaria, noodweer; d. ulterior, verdere
verdediging — defénsief, adj. beschermend,
verdedigenderwijs; — defensive, f. de ver
verhouding als verdediger, in tegensi.-deign,
met o f f e n s i v e; — defensiere alliantie,
f. een verdedigend verbond defensieve eng
of pnsieve alliantie, een verdedigend en
aanvallend verbond; defensieve middelen, afwendings-, verdedigings-, behoedmiddelen; Med. (defensivum) uitwendig behoedmiddel
tegen schadelijke invloeden ; — defensieve
;

;

;

;

;

;

DEFEREEREN

326

oorlog, een verdedigingsoorlog ; — defensieve positie, stelling waarin men den aanval Iles vijands afwacht; — defensieve wapens, wapens ter verdediging ; — defensieve werken, beschuttingswerken ; — defensionaal, adj. nw.lat., z. v. a. defensief,
— defensioniiles, pl. verdedigingsschriften, bijzonderheden der verdediging; — defensionale
getuigen, getuigen ter ontlasting, ten bewijze der onschuld ; — defénsor, m. lat. een
verdediger, beschutter, beschermer, voorvechter,
zaakgelastigde, zaakbehartiger, pleitbezorger, advocaat ; defensor fidéi, beschermer des geloofs,
titel der eng. koningen sedert Hendrik VIII, die
hem van Paus Leo X in 1521 kreeg als belooning voor zijn boek tegen Luther; d. necessarius,
een gerechtelijk aangestelde verdediger of advocaat ; d. voluntarius, vrijwillige verdediger of
zaakvoerder; — defensóriseh, adj. verdedigend, verdedigenderwijze.
defereeren (fr. déférer; v. 't lat. deferre),
aangeven, aantoonen; verleenen, opdragen, toekennen, b. v. waardigheden; een eed opleggen,
op een eed vorderen ; ook bewilligen, inwilligen, den voorrang geven (uit eerbied); genoegen nemen, toegeven, toestemmen, b. v. een
verzoek; zich onderwerpen (aan iemands oor
; — deferént, m. de afvorderaar van-(le)
eenen eed, hij, die een ander op eenen eed
vordert'; ook een aangever; op munten : het
teeleen van de plaats der stempeling of des munt
oudtijds de loopbaan eener-mestr;Aon.
planeet ; — deferéntie (spr. t=ts), nw.lat.,
of déférence, fr. (spr. — ráns') f. inschikkelijkheid, toegevendheid, goedwilligheid, gehoor
(uit achting en ontzag); de aanbren--zamheid
ging, berichtgeving, melding.
defervesceeren, lat. (de fervescére ; vgl.
f e r v e s c e e r e n) afkoelen, koud worden; —
defervescéntie (spr. t=ts), f. nw.lat. het
langzamerhand koud worden.
Deff, n. fr. de uitdaging tot een tweegevecht, een veetebrief; defiëeren (fr. déf1er,
it. dis f dáre, s f dáre, van 't lat. dis- en Ides,
vertrouwen, trouw, dus eig. het vertrouweu of
de trouw opzeggen, mistrouwen) iemand niet
vertrouwen, hem mistrouwen, wantrouwen ; uit
hoofd bieden, tarten ; —-dagen,trosh
defance, f. (spr. defá is') het mistrouwen,
wantrouwen, de argwaan ; — defiánt, adj.
wantrouwend, argwanend.
Defibreur, m. fr. (v. fibre, vezel) toestel om houtvezels fijn te maken (bij papier
-fabricte).
defibrineeren, nw.lat. van f i b r i n e (z.
aid.) of vezelstof vrij maken b. v. transfusie
van gedifibrineerd bloed.
deficit, lat. (van de/icére, ontbreken, v. de
en facÈre, maken) het ontbreekt, is er niet;
glui pro facit in litteris (of ártibus) et dé facit in
móribus, plus deficit quam prb/icit, die weten
vooruit-, maar zedelijk achteruitgaat,-schapelijk
gaat meer achteruit dan vooruit; — een deficit,
n. een te kort op eene som, het ontbrekende,
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enz. in eene rekening; inz. in de staatshuis
som, met welke de uitgaven de in--houding:
komsten te boven gaan; — de$eiént, m. een
tekort komende, een afvallige ; een schuldenaar;
invalide, door ouderdom verzwakte (inz. van
geestelijken) ; de/Iciéndo, it. Muz. wegstervend;
-.- deficiéntie (spr. t =ts, f. nw.lat. de tekortkoming ; het tekort, ontbrekende ; — de f ccens hyperbola, m. lat.-gr. Math. eene kromme
lijn van de 3de orde met slechts eene a s y ni pt o t e ; defic)'ens numérus, een getal, waarvan
de som der deelers, zoo enkelvoudige als samen
dan dat getal bedraagt.
-gestld,minr
defiëeren, z. ond. d e f i.
defigureeren, nw.lat. (vgl. f i g u u r, enz.)
wanstaltig maken, misvormen, mismaken, ver
; — de$gurdtie (spr t =ts), f. de-minke
misvorming, mismaking, verminking ; wanstal
-tighed.
defileeren, fr. (déf ler, van file, rij ; lat.
lila, pl. v. filum, draad) Mil. in smalle gelede
een klein front in parade optrek--renofmt
ken ; achter elkander door eene engte trekken;
een schans defileeren, ze zoo ophoogen, dat
de vijand er niet over heen kan zien ; — defilé,
n. een nauwe doorgang, smalle weg, pas, bergpas;
iedere plaats, welke de troepen alleen met smal
front kunnen doortrekken, zoo als bergkloven,
dicht bewassen bosschen, dijken tusschen poe
moerassen, bruggen over breede rivie--len
ren, dorpen, die niet om te trekken zijn, enz.;
ook: het voorbijtrekken of defileeren — defilement, n. (spr. —malt) het beveiligen van
een of ander werk voor het bestrijken van het
geschut ; het voorbijtrekken in colonnes.
definiëeren, lat. (de/inire, eig. begrenzen, v. finis, grens) den inhoud van een begrip
scherp begrenzen, het onderscheid verklaren,
doordat men zijne voornaamste kenmerken opgeeft ; Phys. van mikroskopen : de beelden scherp
begrensd vertoonen; -- défni, adj. fr. bepaald b. v. article dé/Ini, bepalend lidwoord,
parfait défini, de aan den gr. aorist beantwoordende tijd in de fr. grammatica; — de$ni–
turn, n. een nauwkeurig bepaald begrip; bet
voorwerp, dat nauwkeurig bepaald moet worden; — definite, adv. uitdrukkelijk, duidelijk;
— definitie (spr. t=ts), f. (lat. def nit)'o) de
bepaling, begripsbepaling, verklaring, duidelijke
omschrijving; de/initio genetica, oorsprongs- of
ontstaansverklaring ; de f. nomini tis, naamsverklarin g ; de f. redlis, zaakverklaring ; de f. verballs, woordverklaring — definitief, adj.
(definitivus, a, win) als adverb. ook definitive,
beslissend, bepaald, onveranderlijk, onherroepelijk ; definitief tractaat, n. een eindverdrag, slotverdrag; definitieve vrede, de
ten volle gesloten vrede, volkomen vrede, eindvrede; definitief vonnis, definitiva sen
het eindvonnis; — defnitivuxn, n.-tenia,
iets definitiefs, onherroepelijke verklaring of
verdragsbepaling ; het tegengestelde van p r ov i sor i um; — definitor, m. eig. de bepaler; een opper-ordesgeestelijke, medeopziener
;

;
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-eens kloosters ; de in rang op den deken van
een kapittel volgende geestelijke in diocesen der
.ath. kerk; — definitorium, n. nw.lat. eene
vereeniging van monniken, uit eene orde gekozen om het hoofd in de aangelegenheden der
orde bij te staan ; de vereeniging der eerste geesteleken van een land tot onderzoek en keuze der
-aantestellen leeraars; — dé/Initus, a, um, bepaald.
deflagreeren, (lat. de flagráre) af- of uit
vuur reinigen ; — deflagràtie-brande,o
t(spr. t=ts), f. Chem. de ontploffing, scheikunidig verschijnsel, hetwelk bestaat in eene snelle
verbranding, met eene levendige vlam, groote
hitte en meer of minder doch dikwijls herhaald
geruisch gepaard; men gebruikt deze uitdruk
hoofdzakelijk, wanneer er sprake is van-king
zeer brandbare stoffen, b. v. d e f 1 a g r a t i e van
den phosphorus, van het buskruit;. ddefiagrátor, m. een galvanische toestel van
buitengemeene werking ten opzichte van de
-daarmede verbonden lichtsontwikkeling.
deflecteeren, lat. (de flectére, vgl. f l e e't e e r e n) afwijken, afwenden; — deflexie,
f. (lat. deflexio) de afwending, afwijking; —
leflectie van het licht, de buiging van
_het licht of de afwijking der lichtstralen van
hun rechten weg; — defiexuur, f. nw. zij ldelingsche afwending, afwijking.
defloreeren, nw.lat. (deOorare, eig. van
den bloesem berooven, v. flos, z. ald.) onteeren,
schenden, ontmaagden, een meisje haren maagdom ontnemen, haar van de maagdelijke bloem
.berooven ; — deflorata, f. eene ontbloemde,
onteerde, geschondene, een meisje, dat haren
maagdom kwijt is, enz. ; — deflorátie (spr.
t=ts), f. de ontbioeming, het wegnemen van
den bloesem; oneig. de onteering, verkrachting,
schending eener maagd, maagdeschennis, ontmaagding; — deflorátor, m. een maagdeschender, de verkrachter van een meisje ; —
4e floratus, a, um, Bot. uitgebloeid.
deflueeren, lat. (de fluëre) afvloeien, afIoopen ; afvallen, ophouden, verdwijnen ; — defluvium capillórum, n. lat. z. v. a. a 1 o p e c i e
(z. ald.) ; — de$LSie, f. (later lat. defluxio)
de afvloed, afloop, d i a r r h e e; Med. z. v. a.
rk at ar rh u s; — de fluxo termino edictd le, Jur.
fna afloop van den dagvaardingstermijn; — de'$uxo, m. port. sluipkoorts bij de Indianen
,aan de Amazonen-rivier.
defcederaliseeren (spr. s=z), nw. lat.
'(vgl. foe d e r a 1 i s e e r e n) van een verbond aftrekken.
defoliátie (spr. t =ts), f. nw.lat. (de foliatio,
van folium, blad) de ontbladering van boomen
en struiken.
deform, adj. lat. (de fórmis, e) wanstaltig,
misvormd, leelijk; — deformiteit, f. (deformitas) de wanstaltigheid, misvormdheid; —
deformeeren (deformare), misvormen, leelijk maken, verminken; —, deformEtie (spr.
t=ts), f. de misvorming, verminking.
Defr., bij natuurwetenschappelijke benamin.en afk. van Defrance (gest. 1850).
,
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Defrai, z. defrayeeren.
defraudeeren, lat. (de fraudáre ; v. fraus;

vgl. fr a u d e e r e n) heimelijk bedriegen, smokkelen, de belastingen, tollen en accijnzen ontduiken, land of stad te kort doen ; — defraudá nt of defraudator, m. een smokkelaar,
sluikhandelaar, belastingontduiker ; — defra .dátie (spr. t=ts), f. het verborgen bedrog,
de sluikhandel, smokkelarij, de benadeeling van
's lands kas.
defrayeeren (spr. defrèjéeren), fr. (défrayer , v. frais, z. aid), vrijhouden, iemands gelag,
vertering, reiskosten, enz. betalen; — defrai,
m. (spr. de-frè) het vrijhouden, vrijdom van kosten; — defrayeur, m. de vrijhouder, gelagbetaler.
defriceeren, lat. (de fricare) afwrijven,
schuren.
defricheeren (spr defri-sjeeren) fr. (défricher, van (riche, onbebouwd braakland en dat
van lat. fractitium, gebroken, door den ploeg
doorsneden land, v. fractum, frangcre, breken)
bouwbaar maken, ontginnen, braakland door bearbeiding in bouwland veranderen ; — défrichement, n. (spr. de frisj' main) ontginning.
defrigeseeeren, lat. (defrigescére) afkoelen, koud maken.
defringeeren, lat. (defringére) breken, in
stukken breken.
defriseeren (spr. s=z), de frisuur (z.
ald.) in de war brengen, losmaken, enz.
de front, z. ond. fr o n t.
defráetus, n. nw.lat. datgene, wat hij, bij
wien een maaltijd op gezamenlijke kosten (piquenique) gehouden wordt, daar nog bijvoegt.
defrugeeren, lat. (de frugáre; van fruges,
veldvruchten) een veld uitputten, uitmergelen;
— defrugatie, f. (spr. t=ts) uitmergeling.
Defruut, n. lat. (defrutum) uitgekookte
most, mostsap.
Defter, perz. (= het gr. diphthéra, vel perkament) boek, register, inz. over de staathuishouding ; — défterdar, turk. minister van
financiën, boekhouder, turksche groot-schatmeester ; zijne kanselarij heet defterchaneh
(perz. cháneh, khánah, het huis) ; — defteremini, m. de rijksarchivarius.
de functorie, adv. lat. (van defungi, zich van
een werk afmaken, iets voleindigen, afdoen) oppervlakkig, in 't voorbijgaan, onachtzaam, zonder er acht op te slaan ; — defunctus, m.
eig. wie voleindigd heeft; een gestorvene, overledene ; — defuneta, f. eene overledene ; —
defunetie, f. (spr. t=s) het afleven, de dood.
degageeren (spr. degazj—), fr. (dégager,
van gage, z. ald., het tegengestelde van engag er, z. e n g a g e e r e n) ontslaan, ontbinden, bevrijden, vrij- of losmaken; zijn woord terugnemen ; ook integendeel : zijn woord (als een gegeven pand) lossen, doordien men de belofte
vervult ; in eene woning een geheimen uitweg
(z. d e g a g e m e n t) aanbrengen ; in de schermkunst : snel uit den eenen stoot in den anderen overgaan ; — degagé (spr. degazjé) of g e-
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d e g a.g e e.r d vrij, dwangeloos, ongedwongen,
los, vlug en buigzaam; openhartig, vrijmoedig,
rond; — degagemént, m. (spr. dega-zj'máh)
de ongedwongenheid, losheid, dwangeloosheid,
enz.; het terugnemen van zijne belofte; smalle
gang of corridor, waardoor men uit het eene
deel van een gebouw in een ander komen kan
(escalier de dégagement), een geheime uitweg;
bij houtsneden : zuiverheid en scherpheid der
omtrekken in de duidelijk uitkomende figuren.
deganteeren (zich), fr. (se déganter)
zijne handschoenen uittrekken.
degarneeren, fr. (dégarnir; vgl. g a r n e er e n) ontblooten, het boordsel, versiersel van iets
afnemen, het huisraad wegnemen ; Mil. een e
vesting degarneeren, haar van manschap,
geschut en krijgsvoorraad ontblooten.
degat, n. fr. (spr. degá) het onnoodig ver
-bruik;de
verwoesting.
di géner, m. lat. (van genus, geslacht, soort) de
, ontaarde, verbasterde, van de deugd of het bloed
zijner voorvaderen afgewekene; — degene
(degenerdre), ontaarden, verbasteren,-ren
slechter worden, verwilderen; — degenereseént, adj. nw.lat. ontaardend; — degene
-rátie
(spr. t=ts), lat., of degenerescéntie (spr. t=ts), f. nw.lat. de ontaarding, verbastering.
deglubeeren, lat. (deglublre) ontschorsen, van bast of schors ontdoen, afstroopen,
villen.
degluteeren, nw.lat. (van glutire) doorslikken, doorzwelgen ; — deglutitie (spr. tie
=tsie), f. de doorzwelging, het slikken ; — deglutitio impedita, de belemmerde doorzwelging.
Degoe, m. soort hamster in Z. Amerika,
inz. in Chili.
degommeeren (fr. dégommer), de zijde
ontdoen van het op gom gelijkend bekleedsel,
ontgommen.
degorgeeren (spr. degorzj—), fr. (dégorger vgL g o r g e) reinigen, opruimen, eene verstopping wegnemen, doorspoelen, doorsteken, ruimen ; — gedegorgeerd, adj. met diep uitgesneden kleederen.
Degout, m. fr. (spr. degoe; = it. di s g u s t o,
z. ald.) de afkeer, tegenzin, afschuw, walging,
het afgrijzen, verdriet; — degouteeren (fr.
dégo4ter z. d is g u s t e er e n) tegenzin, afschuw,
walging, enz. inboezemen of verwekken, afkeerig maken, afschrikken ; walgen ; verdrietig worden; — degoutant (spr. dégoután), walglijk,
wansmakend, onuitstaanbaar, hoogst onbehaaglijk, verdrietig.
de gráce, z. g r á c e.
degradeeren, nw.lat. (degraddre, fr. dégrader; van gradus, graad) verlagen, van een
ambt of eene waardigheid ontzetten, een lager
rang of graad geven; schenden, onteeren, bederven; gedegradeerd, adj. in rang verlaagd,
ontzet ; geschonden, onteerd ; — degradatie
(spr. t=ts), f, de verlaging van een hooger
ambtsgraad tot een lageren, als straf (inz. in
bet leger en bij de katte. geestelijkheid); ont;

;
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zetting van eene waardigheid, eene plaats,
enz., vernedering; vermindering, bederf; Piet.
trapsgewijze verzwakking van de kleuren, het
licht.
degraisseeren (spr. degrés—), fr. (dégraisser, van graisse, vet ; vgl. g r a 1 s s e e r e n) ontvetten, van de vet- of smeerdoelen bevrijden,,
reinigen, smeervlekken uitmaken.
Dégras, n. ledersmeer, uit oliezuur of visch-traan bereide emulsie om leer in te smeren.
degraveeren, lat. (degraváre, van gravis, z. ald.) bezwaarlijk vallen, lastig zijn,.
drukken.
de gravi causa, z. ond. c a u s a.
Degré, m. fr., v. 't lat. de, en gradus, schrede, trap) de graad, de grondslag van alle fransche lengtematen, het honderdste deel van 't quadrant des noordeljken meridiaans der aarde, =
ia graad van de oudere verdeeling van 't quadrant in 90 graden, = 100,000 meters, vgl.
meter.
degreeren, fr. (dégréer) Mar. onttakelen.
aftakelen.
degrosseeren, fr. (dégrossir en dégrosser;
vgl. gros) uit den ruwe behouwen of bewerken ; duntrekken, uitrekken of pletten (zilver,,
staal, enz.)
deguiseeren (spr. degi-z—), fr. (déguiser,..
v. fr. guise, it. guisa, wijze, v. hgd. en ned.
wij z e) verkleeden, vermommen ; verbergen, ver
ontveinzen, verbloemen ; — deguise---heln,
ment, n. (spr. -gi-z'mdi) de vermomming, ver
bemanteling; de mom,-kleding;otvz,
schijn, dekmantel.
deguleeren, lat. (deguldre, van gula, keel,
strot) door de keel, den gorgel jagen; verworgen ; — degulátor, m. een brasser, slemper.
degummeeren, z. degommeeren.
degusteeren, lat. (degustare ; vgl. g u s t u s) proeven ; uitvorschen ; oppervlakkig aanraken ; — degustátie (spr. tie=tsie), f. later
lat. (degustatio) het proeven, beproeven.
de gustibus non est disputándum, z. onder
gustus.
Dehésa, f. sp. weide voor vee.
dehibeeren (als 't ware dehibere, een in
't lat. ontbrekend en naast prohibere, inhibere
onnoodig woord, ofschoon juist gevormd en in
later tijd dikwijls gebruikt voor:) af- of tegenhouden, verbieden.
dehiseeeren, lat. (dehiscére) openbarsten,,
opsplijten, openspringen ; — dehiseént, adj.
(lat. dehiscens) openspringend (van zaadhulsels);
— dehiseéntie (spr. t=ts), f. nw.lat. het
openspringen van zaadhulsels.
de hodierno die, z. ond. d i e s.
dehonesteeren, lat. (dehonestdre, van;
honestus, a, um, eerlijk, eerbaar, enz.) onteeren,
beschimpen; — dehonestätie (spr. tie=tste),,
f. de onteering, beschimping.
Dehors, pl. fr. (spr. dehór ; van dehors,.
buiten, uitwendig, van 't lat. deforis; vgl. hors)
de buitenzijde, buitenkant, de uiterlijke schijn,
het voorkomen; de naast omgevende voorwer,
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pen van een standpunt ; Mil. de buitenwerken
van eene vesting.
dehorteeren, lat. (dehortari) afraden, ontraden; — dehortátie (spr. tie=tsie), f. de afrading, ontrading; — dehortátor, m. afrader, ontrader ; — dehortat©riseh, adj. (later lat. dehortatorYus, , urn) afmanend, afradend ; — dehortatorium, n. nw.lat. een afradend schrijven.
dehydrogen(i)ëeren, van waterstof
(hydrogenium) vrijmaken, ontwaterstoffen.
Dei, z. d e y.
Deïcidium, n. lat. (v. Deus, God) Theol.
de godsmoord, de terdoodbrenging van J. C.
door de Joden; — deïeóla, m. een vrome,
godgewijde; — deïeólisch, adj. nw.lat. een
eenigen God aanbiddend; — deïfeeeren,
déi$ëeren, nw.lat. vergoden, goddelijke eer
bewijzen; boven alles verheffen; — deï$eátie (spr. t=ts), f. de vergoding, vergoddelijking; — deiformiteit, L nw.lat. de gelijk
— deï gratia, z. onder-vormighedtG;
Deus.
deiktisch, gr. (deiktikós) terugwijzend, op
voorbeelden gegrond.
deinelinant, adj. nw.lat. (vgl. i n c l i neer e n) afwijkend.
de zndustria, z. ond. industrie.
Deinósis, f. gr. (van deinós, vreeselijk, geweldig, enz.) Log. vergrooting, overdrijving; —
deinotherium, n. het reuzendier, een ontzaglijk groot zoogdier der voorwereld, in fossiele
overblijfsels gevonden.
de intêgro, lat., z. ond. integer.
deïntegreeren, lat. (deïntegrilre, v. de,
van, en integer, ongerept, geheel) van het geheel afnemen, verminderen, kleiner maken.
Deïpara, f. nw.lat. Theol. de godbarende,
de moeder Gods.
Deipnon, n. gr. de hoofdmaaltijd der Grieken, die doorgaans tegen zonsondergang werd
gehouden en waarvan vistb, vleesch en eene
melkspijs de hoofdbestanddeelen uitmaakten ; —
deipnosophist, m. gr. een dischredenaar,
tafelspreker, iemand, die bij het eten geleerde
gesprekken voert.
De'ira, f. arab. (daïrah, eig. een kring, van
dá ra, rondomgaan) het krijgsgevolg, z. v. a.
smala, z. aid
Deisidsemonie, f. gr. (deisidaimonia, van
deidein, vreezen, en daimon, z. daemon) ontzag en vrees voor de goden, voor de daemons;
bijgeloof, gewetensangst, heilige vrees.
Deisme, n. nw.lat. (van Deus, God) het
godgeloof, geloof aan een God boven en buiten
de wereld, het tegengestelde van pantheisme; in engeren zin : godsgeloof, onafhankelijk
van eene bovennatuurlijke openbaring; — deist,
m. (nw.lat. deïsta, fr. deíste) een belijder van
God in dezen geest ; vgl. theist ; — deïsten of vrijdenkers, in de 17de en 18de
eeuw eene rij van mannen, meest Engelschen,
die op den grond van vrij onderzoek den natuur liken godsdienst wilden verheffen on daardoor d
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voorloopers van het rationalisme waren; -deistiseh, adj. het deïsme betreffende, dat
toegedaan; — deïteit, f. (later lat. deltas) de
godheid, het wezen der godheid; — deïviriel,
adj. nw.lat. godmenschelijk.
Dejanira, f. Myth. gemalin van Hercules.
(vgl. Nessus).
Dejectie, dejeetus, enz., z. ond. de-jieiëeren.
dejereeren of d e j u r e e r e n, lat. (dejerure) met een eed bekrachtigen, zweren, bezweren; — dejerátie (spr. t =ts), f. (dejeratio, de-juratio) de bezwering.
Dejeuner of dejeuné, n. fr. (spr. dezjeuné fr déjeuner, ontbijten, oudfr. desjeuner,
als ware 't lat. dis jejunáre, het vasten opheffen, ontnuchteren, van dis- en jejünus, nuchter) een ontbijt, ochtendeten ; ook een ontbijtservies, een stel koppen, schoteltjes, enz. om.
een ontbijt voor te dienen; déjeuner à la four-chette (spr. foersjétt'), een vork-ontbijt, koud
voormiddageten, waarbij vleesch, visch, enz..
wordt opgedischt ; déje?iner-diner (spr. —dine)of déjeuner dinatoire (spr. — toár'), een groot.
ontbijt, dat de plaats van middagmaal moet ver-.
vangen, middag-ontbijt; déjeuner-dansant, ontbijt met dans; déjeuner de soleil, licht verschietende stof; — dejeuneeren, ontbijten, ochtendmalen.
dejieieeren, lat. (dejicdre, v. jacëre, werpen) nederwerpen, uit de bezitting drijven, uitstooten, verwijderen; — dejéetus, m. een uitgedrevene, verstootene ; — dejeetie (spr. t=s),.
f. (lat. dejectio) Jur de uitstooting, verstooting;
Med. de loozing der drekstoffen ; in het meervoud noemt men de drekstoffen zelven d e j e ct i ë n; dejectto animi, neerslachtigheid; — dejectÓrisch, adj. nw.lat. afvoerend; — de-jectorium, n. nw.lat. Med. een afvoerend
middel ; z. laxatief, ond. lax.
de jure, z. jure, ond. jus.
deka, gr. (voor de benaming van eene maat
of een gewicht uit het metrieke stelsel staande,
beteekent :) het tienvoud van die munt of dat
gewicht (vgl. de c i) .
Dekabristen, z. deeembristen.
Dekachórde, n. gr. een naar de harp gel(jkend speeltuig met 10 snaren, bij de Ouden
— dekade of gr. dekas, f., z. decade;
— dekadiek, f. de tientallige rekening, tien
stelsel; — dekádiseh, adj. tiendeelig;-talig
tiendaagsch — dekaèder, n. het tienzijdig
lichaam; — dekaédriseh, adj. tienzijdig; —
dekafidisch, adj. gr.-lat. met tien spleten;.
— dekagoon, n. gr. een tienhoek, eene figuur
van 10 zijden ; — dekagonaal getallen,
de getallen 1, 10, 27, 52, 82, 16, 175, 232, 297,
enz., welker tweede verschillen 8 zijn; men ver
getallen door een geheel getal met-krijgtde
zijn viervoud min 3 te vermenigvuldigen, b. v.
10 = 2 x (8-3); 27 = 3 X (12-3), enz.; — de kagram, meer gebr. decagram, n. gewicht
van 10 g r a m (z. aid.); — dekaliter, meer
gebr. decaliter, m. maat van 10 ii t e r s (z
;

—

;
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aid.) — dekalógus of dekaloog, m. de
tien geboden ; — dekaméron, n. (it. eig.
decameróne, van 't gr. deka, tien, en héméra,
dag) 10 dagen, een tiendaagsche geschiedenis,
de titel van een bekend werk van den dichter B o c c a c c i o (spr. —kátsjo), dus geheeten, omdat daarin door 10 personen, die op 10
verschillende dagen bijeenkomen, telkens eene
geschiedenis verteld wordt — dekameter,
meer gebruikelijk decameter, m. lengtemaat
van 10 meter (z. ald.); — dekandria, n.
p1. Bot. tienhelmigen, planten met 10 vrije
meeldraden in eene tweeslachtige bloem, de
lode klasse in het stelsel van Linneus ; — dekanische talen, z. dr a v i d i s c h e t al e n;
-- dekanthérisch, adj. met tien helmknopjes voorzien; — dekaoktyl, dekapen
n. Chem. z. v. a. nap h--tyl,dekar
1 a 1 i n e en haar gewijzigde vormen ;— dekape talisch, adj. met tien bloembladeren ; —
dekaphylliseh, adj. tienbladerig; — dekapóde, m. eene maat van 10 voet ; — dekapóden, m. pl. N. H. schaaldieren met tien
pooten, tienpootigen ; — dekapódisch, adj.
tienpootig; — dekapólis, f. de vereeniging
van 10 steden, het tienstedenverbond; — dekapoliet, m. de burger eener dekapolis ; —
dekapterygiseh, adj. N. H. tienvinnig; met
tien vinnen ; — dekare, liever decare, f.
vlaktemaat van 10 aren (z. ald.); — dekar
ron, n. eene keizerlijke grieksche munt, ook-gy
m a j o r i n e genaamd ;— dekastiehon, n.
een gedicht of eene strophe van 10 verzen; —
dekastylon, n. Arch. een tempel of een
achtergebouw met tien kolommen van voren;
— dekastylisch, adj. tienzuilig; — dekasyllábiseh, adj. tienlettergrepig.
Deken, m., v. 't lat. decanus, z. ald.
Delabrement, n. fr. (spr. — br'máyc van
't lat. lamberáre, in flarden scheuren) de ver
verwaarloosde, bedorven toestand, het-valen,
verval; — delabreeren (fr. délabrer), ver
vervallen; — g e d e 1 a--dervn,waloz
b r e e r d, adj. vervallen, bedorven, in slechten
staat.
Delacrimátie (spr. t=ts), f. lat. de tranenvloed ; Med. het druipoog, traanoog.
Delaettie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. (van
't lat. lac, melk) het spenen van eenen zui=
geling.
Delai, n. fr. (spr. —lè van 't lat. dilálus, verschoven; dilat•io, z. d i 1 at i e) het uitstel, verwijl, de opschorting, vertraging; Jur.
de termijn, de bepaalde tijd ter verrichting
van iets.
Delaissement, n. fr. (spr. -lèss'mán; van
délaisser, verlaten, overlaten, V. laisser, laten,
en dit van 't lat. laxare, slapmaken, nalaten,
Zaxus, slap) Jur. de overlating, afstand, b. v.
van een pand wegens eene hypotheek; hulpeloosheid, verlaten toestand.
delamenteeren, lat. (delamenturi ; vgl.
lam e n t e eren) beweenen, beklagen, bejammeren.
;

,

;

-

;

;
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Delantéra, f. sp. de voorzijde, de eerste
rij (der toeschouwers bij stierengevechten).
delapideeren, lat. (delapidáre; van lapis,
steen) van steenen zuiveren, ontsteenen.
Delápsie, f. nw.lat. de uitzakking van de
baarmoeder; — delapsus, m. het afnemen,
wegzinken der krachten.
delardeeren, fr. Arch. den benedenkant
van Benen steen schuin afstooten, afronden,
scherpen.
delasseeren, fr. (délasser, van lasser, vermoeien ; van 't lat. lassus, moede) uitrusten van
de vermoeienis, zich ontspannen, uitspannen,
verkwikken ; — delassement, n. (spr. -máh)
de verademing, verkwikking, ontspanning, het
uitrusten.
Delitie (spr. t=ts), f. lat. (delad o ; van deferre, z. d e fe r e e r e n) de aangifte, aanbrenging, aanwijzing, bij de overheid, verklikkerij ;
Jur. Ook: overdracht, toewijzing, b. v. delatio,
hereditátis, de rechterlijke toewijzing of overdracht der nalatenschap aan den naast daarop
rechthebbende; d. juraménti, oplegging van een
eed ; — delátor, fr. délateur, m. een aanbrenger, aangever, verklikker, geheime aanklager; — delatórisch, adj. verklikkend, verraderlijk ; ook lasterlijk, valsch beschuldigend ; —
delatuur, f. (later lat. delatüra) het aangeven,
verraden, uitbrengen; — delátus, m. verklikte,
aangebrachte, beschuldigde.
delaveeren, fr. (délaver; vgl. 1 a v e eren)
de kleuren te zeer verzwakken, verwasschen;
— g e d e 1 a v e e r d, adj. te bleek van kleur (bij
schilders en juweliers) .
delayeeren, fr. (spr. delèjéeren) vloeibaar
maken, door water, enz. verdunnen, inroeren,
beslaan.
del continuo, ital. (spr. —noel) in eens door.
del credére, z. ond. credo.
dele, lat. van delere, uitdelgen, vernietigen)
delg uit ! wisch uit ! deleátur, men delge uit,
neme weg (letters en woorden), inz. op de drukproeven (wordende dit woord dan tot dr. verkort); — deleátor, n. het weglatingsteeken;
— delendus, a, um, lat. wat verwoest moet worden ; delénda Carthago, «Carthago moet ver
worden", oneig. zaak, waarop men steeds-woest
terugkomt; z. ond. c e t e r u s; — deleterium,
n. nw.lat. Med. eene leven vernietigende, vergiftige stof; — delétériseh, adj. verwoestend, vernietigend, vergiftig; — delètie (spr.
t=ts), f. (lat. dele(to) de uitdelging, vernietiging.
Deléb, m. arab. soort palmboom (Borassus
Act hiopium).

delecteeren, lat. (delectáre) vermaken,
verlustigen, verheugen, pret hebben ; — delectãbel, adj. (lat. delectabtlis, e) vermakelijk,
aangenaam; — deleetátie (spr. tie=tsie), f.
(delectatto) de verlustiging, verkwikking, uit
-spanig.
Delectus, m., of deléctie (spr. t=s), f.
lat. (van deligere) de keur, uitlezing.
delegeer en, lat. (delegáre) afzenden, af-
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vaardigen ; overdragen, afstaan, overwijzen, b. v.
een recht, eene schuld, enz.; — delegado,
(z. lager); delegados del fom. sp.delegaat
de!
-ménto, afgevaardigden van 't ministerie van binnenlandsche zaken, in Spanje de burgerlijke stadhouders voor 't gezamenlijke politiebeheer, die on{Ier de generaal-kapiteins staan ; — delegánt,
mn. (delégans) de opdrager van een werk, eene
.taak; ook de aanwijzende schuldenaar, die zijnen schuldeischer voor eene schuldvordering naar
eenen derde verwijst; -- delegataris, m . nw.
.lat. de schuldeischer, die door zijnen schuldenaar naar eenen derde wordt verwezen ; — de–
-legátus, delegaat of gedelegeerde, m.
lat. een afgevaardigde ; ook de verwezen schul4enaar; in den voormaligen Kerkelijken Staat
1e pauselijke stadhouder eener provincie = 1 eg a at ; ook de titel van den bevelhebber van
eene der 25 militaire divisies, waarin Frankrijk
in 1800 verdeeld was; — gedelegeerden,
pl. Jur. rechters, die ter beoordeeling van eene
zaak bijzonder zijn aangewezen ; — delegatus ju.dex, gedelegeerde rechter, z. judex; — delegátie (spr. t=ts), f. (lat. delegatio) de afzending, afvaardiging; de aangewezen personen
om iets te onderzoeken; Jur. de overwijzing
-der schuld, afstand eener schuldvordering, aan
betaling eens schuldenaars op een-wijzngva
.anderen schuldenaar met inwilliging van den
laatste ; ook : eene pauselijke provincie = legatie.
Delenimént, n. lat. (deleniménlum) een
_middel tot verzachting, stilling ; vleiende woor,den, liefkoozingen ; — deleneeren, lat . (dele
zacht) verzachten, stillen, lief--náre,v.lèis

.koozen.

deleeren, lat. (delére; vgl. d e 1 e) uitvegen,
uitwisschen, uitdelgen wat geschreven was.
delesteeren, fr . (délester, van lest, hallast) den ballast uitladen, uitschieten ; — delestage, fr. (spr. —tá-zj') het uitladen van den
_ballast uit een schip ; ook hetgeen voor de vergunning daartoe moet betaald worden.

Deleterium, deleterisch, delatie,
z. ond. dele.
Deli, m., pl. defiler, turk. (eig. vermetel,
,lapper, moedig, als subst. held, enz.) do lijf
een turksch opperbevelhebber, meestal-wachtvn
uit vermetele waaghalzen bestaande ; oorspron_kelijk een stout krijgsman van de turksche lichte
ruiterij ; — deli–basji, de aanvoerder dier
ruiterij.
Delia, f. bijnaam van Dia n a (z. aid.), naar
het eiland Delos.
Delib^l, m . turk. (v. deli, dol, en bal, honig)
dolle-honig, een vergiftige of bedwelmende honig, welke de bijen aan de Zwarte zee verzamelen van de Daphne pontica, het Pontische
_peperboompje.
deliábel , adj. nw.lat. ontbindbaar, oplosbaar; aflosbaar.
Delibatie (spr. t=ts), f. (lat. delibatio, van
,delibare, een weinig van iets afnemen) de weg
vermindering; — delibatio hereditátis,-nemig,
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Jur. de vermindering eener nalatenschap ; —
delibeeren, lat . (delibáre) even proeven, sipperlippen.
delibereeren, lat . (deliberáre) raadslagen,
beraadslagen, overleggen, overwegen, in beraad
nemen; ad deliberándum n e in e n, iets in overweging nemen ; deliberandi spahum, z. s p at i u m; deliberato, Muz. vast besloten, krach
mannelijk = r i s o 1 u t o; — deliberatie-tig,
(spr. t=ts), f. (lat. deliberaulo) de beraadslaging,
overweging, het bedenken ; het genomen besluit; -- deliberatief, adj . (lat. deliberativus,
a, um) tot de beraadslaging behoorend, overleggend, beraadslagend.
delibreeren, lat . (delibrure, van de, en
liber, bast) van den bast berooven, ontschorsen, schillen.
delicaat, adj. lat. (delicátus, a, um) teeder,
fijn, net, lief en aardig ; gevoelig, prikkelbaar,
weekelijk, omzichtig te behandelen, kiesch, teeder van ooren, fijn gevoelend; welsmakend, lekker, heerlijk van smaak, ook bedenkelijk, moei
hachelijk; een delicaat m e n s cb, een-lijk,
weekeling, kleinzeerig mensch, wittebroodskind;
eene delicate zaak, eene omzichtig te behandelen, eene teedere, netelige zaak; delicate,
delicatamdnte, it. iliuz. fijngevoelig, teeder, smaakvol (voor te dragen); — delieatulus, m. een
lekkerbek, verwijfde ; — delicatesse, f . fr.
de teederheid, fijnheid; kieschheid, fijne inschikkelijkheid ; de teergevoeligheid ; ook de lekkernij,
het lekkerbeetje; de netheid, sierlijkheid; de
zwakheid, weekelijkheid, overgevoeligheid, ver
delicatessen, pl . hgd. fijne-troeldhi;—
eetwaren; — delicatezza, it. fijngevoeligheid, teederheid, smaak; — delicatissime, allerfijnst, -liefst,
-lekkerst, enz.; — delice, f. fr. (van 't lat. delicaa, delici'ae) iets kostelijks, liefelijks, aange naams, heerlijks ; de wellust, geneugte, het ver
vreugde, verlustiging, heerlijkheid; de--mak,de
liciae genëris humáni, de wellust (lieveling) van
liet menschdom (was de eernaam van den rom.
keizer Titus); — delicieus, adj. (lat. delici-ásus, fr. délicieux) kostelijk, welsmakend, liefelijk, hoogst aangenaam, aanvallig.
Delíctum, n., pl. delícta, lat . (van delinquére, (eilen, iets verzien) een vergrijp, wanbedrijf, eene overtreding van wetten, eene euvel
misdaad ; corpus delicti, z. ond. e o r p us;-da,
delicta concurrentia, n. pl. verbonden, samenvallende misdaden, b. v. roof met moord ; delictus
atrox, eene zware, afschuwelijke misdaad; d.
carnis of d. contra sextum, de misdaad der ontucht of de overtreding van het zesde gebod;
d. commissiónis of commissivum, een misdaad,
die in daden bestaat; d. consummatum, eene
geheel volvoerde misdaad; d. criminãle, eene
grove, lijfstraffelijke misdaad; d. culpósum, eene
door achteloosheid begane overtreding; d, dolósum, eene met kwaad opzet gedane wandaad;
d. ecclesiasCicum, een geestelijk of kerkelijk ver
i. welks onderzoek voor de kerkelijke-grijp,d.
overheid behoort ; i1. extraordinarium, eene bui
overtreding, zulk eene, welker be--tengwo
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strafring aan het goedvinden des rechters is
overgelaten; d. facti permanéntis, een misdrijf
van blijvende gevolgen; d. facti transeuntis,
een misdaad van voorbijgaande werking; d. innorninutum, een bij de wet niet genoemd wanbedrijf; d. leve, een licht vergrijp; d. nominálum, een in de wet genoemd wanbedrijf; d.
notori-um, een openlijk begaan wanbedrijf; d.
occultum, een heimelijk, verborgen wanbedrijf;
(1. omissiónis of omissivum, een vergrijp uit
verzuim, eene zonde uit nalatigheid; d. ordinarium, een vergrijp, waarop in rechten eene
vastbepaalde straf is gesteld; d. privatum, een
vergrijp, dat met eene privaatstraf is bedreigd,
d. i. met zulk eene, die de benadeelde tot zijn
eigen voordeel kan eischen ; d. privilegiatum,
een vergrijp, dat wegens bijzondere omstandig
zachter wordt bestraft dan andere van-hedn
dezelfde soort; d. proprium, een wanbedrijf, dat
slechts zekere personen kunnen begaan; d. publicum, eene met openlijke straf bedreigde overtreding, d. i. met eene straf, die de Staat den
misdadiger. ten beste van het geheel oplegt ; d.
quali/icatum, een. vergrijp, dat wegens bijomstandigheden harder bestraft wordt dan andere
van dezefde soort; d. reïterutum of repetitum,
een bij herhaling gepleegd wanbedrijf; d. secutare, een door den wereldlijken rechter te straffen wanbedrijf; d. successivum, een voor- en
na gepleegd of voortgezet wanbedrijf; d. uni
een misdrijf, door een genootschap-versitá,
of door de gezamenlijke leden van eene ver
gepleegd; d. verum, een waar, d. i.-enig
opzettelijk misdrijf; — delíetor, m. de misda(?iger, overtreder.
deligeeren, lat. (deligáre) verbinden, aan
ook : afbinden ; — deligátie-binde;latr
(spr. t=ts), f. nw.lat. Chir. de afbinding, onderbinding ; ook het verband, de omzwachteling ; — deligatuur, f. het af- en onderbinden, bet verband.
Delila (ook Délila), f. hebr. (deliláh) vrouwennaam : Simsons verraderlijke geliefde ; naar
de beteekenis : de teedere, zwakke ; smachtende.
Delimãtie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van delimáre, afvijlen, lima, de vijl) de afvijling.
delimiteeren, nw.lat. (vgl. 1 i mie t, enz.)
afgrenzen, de grenzen bepalen ; — delimitâtie (spr. tie=tsie), f. de grensbepaling.
deliniëeren, lat. (delinedre, v. linea, lijn)
toekenen, ontwerpen, schetsen; -- delineávit
(afgek. del.), hij heeft het geteekend (op teekeningen en plaatwerk) ; — delineánt, m.
een teekenaar, de ontwerp- of schetsmaker;
--- delineátie (spr. t =ts), f, de teekening,
afteekening, het ontwerp, de schets, grondteekening.
Deli piment, liever d e 1 e n i m e n t, z. aid.
delinqueeren, lat. (delinquére ; vgl. dei c t u m) overtreden, eene misdaad begaan ; —
delinquent, m. (lat. delinquens) een in hechteiIis genomen overtreder, boosdoener, misdadiger, arme zondaar.
deliquesceeren, lat. (deliquescére, v. li;

quescëre,
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vloeibaar worden, het inchoativum V.

liquere, vloeibaar zijn; vgl. liquet) Chem. vervloeien, door de vochtigheid der lucht vloei-baar worden ; — deliquescent, adj. (deliquéscens) vervloeiend, wegsmeltend ; — deliqueseéntie (spr. t=ts), f, de eigenschap van
zekere lichamen, b. v. van zouten, om te ver-vloeien ; per deliqutum of afgek. p. d. Chem.
door vervloeiing in de lucht versmolten; — de-liquium animi, onmacht.
dilireeren, lat. (delirdre, waarsch. van gr.
lerein, ijlen, bazelen) verward spreken, verstandeloos, waanzinnig zijn, ijlen, raaskallen; --deliránt, m. (lat. delirans) een ijlende, waanzinnige ; — delirátie (spr. t=ts), f. (deliratio>
of delirium, n. de waanzin, waanzinnigheid
geestverwarring, het raaskallen, ijlen; delirau;i.
trémens, Med. de ijlhoofdigheid met beving (van
zuipers), de zuiperswaanzin.
Delisch probléma, n. (deliácum pro-bléma, zoo geheeten naar het eiland D e 1 o s,
nu D ill) het in de gr. oudheid beroemde geom.
vraagstuk : de zijde van eenen teerling te vinden, welks inhoud tweemaal grooter is dan een.
andere gegeven teerling of cubus ; het kreeg:
dien naam in Plato's tijd bij eene pest, die het
eiland Delos teisterde, en die, volgens uitspraak
van 't geraadpleegde orakel, zoude ophouden,
als men Apollo's altaar, dat de gedaante van.
eenen cubus had, verdubbelde; de oplossing van
dit vraagstuk door meetkunstige constructie (in
de oudheid vergeefs beproefd) heeft veel tot de
uitbreiding van het gebied der meetkunde bij-gedragen. Is de zijde eens teerlings a, dan isdie eens dubbel zoo grooten = 1,2x0221... a.
Delit, n. fr. (spr. —li) misdaad, delict, z..
delict u m; en flagrant délit (spr. -=- grán—),
op heeterdaad.
Deliteseentie, f. nw.lat. (van 't lat. de-litescére, zich verbergen. v. latescére, het in-choativum v. latere, verborgen zijn) Med. de terugtreding van ongezonde vloeistof en ; het ganschelijk verdwijnen van gezwellen, uitslag, enz.,
zonder eenig spoor of gevolg na te laten (in
tegenstelling met m e t a s t a s i s).
Dellto, m. sp. misdaad; vgl. d e lit.
delivreeren, fr. (délivrer, lat. als 't ware
de-liberáre, v. liberare, liber, vrij) bevrijden,
verlossen, uitredden, uitleveren ; over-, afleveren ; — delivraison, fr. (spr. —wrèzóii) de
levering, terhandstelling; — delivranee, f.
de bevrijding, verlossing; uitlevering, overlevering.
delizia, it. aanminnigheid, bevalligheid.
Dell, z. dalk.
Dellal, m. turk. makelaar.
Dellil, m. arab. woestijngids.
Delling, m. noordsch Myth. schemering_
delogeeren, (spr. g=zj), fr. (déloger vgl..
1 o g e e r e n) uittrekken, aftrekken, de plaats rui-men, opbreken (van krijgsvolk); verhuizen ; ver
verdrijven, verjagen, b. v. iemand uit-dringe,
eene woning, den vijand van zijnen post, enz.;.
— delogement, n. (spr. —zj' májt) of delo;
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geering, f. het uit-, aftrekken, de aftocht,
b. v. van troepen; het verdringen, uitdrijven;
'verhuizing
deloyaal, adj. (fr. déloyal; vgl. loyaal)
oneerlijk, onrechtmatig, onredelijk, trouweloos,
woordbreukig, arglistig ; — deloyaliteit, f.
(fr. deloyauté) onredelijkheid, trouweloosheid.
Delphijn, m. lat. (delphin en delphlnus;
gr. delphin) dolfijn, een walvischachtig zoog
dat in de beide kaken tanden heeft, en-dier,
In vele soorten in alle zeeën, doorgaans troepsgewijze, gevonden wordt; de bekendste zijn de
gewone of tuimeldolfijn (Delphinus delphis) en
de bruinvisch (Delphinus phocaena). De eerste
:is de eigenlijke d e 1 p h i n u s der Ouden, waar
zij allerlei sprookjes vertelden (onder an--van
deren waren zij de boden en dienaars van Neptunus); Astron. een sterrenbeeld aan den noordelijken hemel, nabij den adelaar; — delph.inus,
lat., z. v. a. dauphin (z. aid.)
Delphinium, n. nw.lat. (van 't gr. delphinion) de ridderspoor, eene plantensoort ; luis
(Delphinium staphisagria, L.); --ofstaverzd
-delphinine of delphine, f. Chem. een
bijzonder alkaloïde, in de zaden van die plant
bevat, waarvan 1 gram den sterksten hond binnen weinige uren doodt.
Delphinus, m. dolfijn, z. d e 1 p h ij n; de
Mfr. dauphin (z. aid.) ; in usum delphini, z.
9ond. usus.
Delphiseh orákel, n. eene godspraak
(z. orakel) te Delphi in Oud-Griekenland,
die in hoog aanzien stond en lang den naam
van onfeilbaar had; vandaar oneig. een geleerde,
wiens oordeelvellingen, uitspraken, enz. veel invloed hebben en voor velen als richtsnoer en
regel gelden ; zoo wordt Hugo d e G r o o t
soms het d e l p h i s c h orakel geheeten, waarvan men, om zijne geboortestad Delft. wel
eens het D e l f t s c h orakel heeft gemaakt;
.z. ook pythisch.
Delphys, f. gr. Anat. de baarmoeder.
Delta, f. de grieksche D (d); het driehoe'kig of deltavormig eiland, dat door de armen
des Ntjls in Neder-Egypte gevormd wordt ; vandaar in het algemeen : een zoodanig door rivierarmen gevormd eiland ; — deltoidiseh,
.adj. (gr. deltoeides) of deltavormig, drie
gedaante van een delta hebbende;-hoekig,d
— deltódes of deltoïdéus, m. Anat. de
delta-spier, driehoekige armspier.
Delubrum, n. lat. een tempel der goden,
een heiligdom.
deludeeren, lat. (deludcre) bespotten, voor
den gek houden, den draak steken, bedotten,
misleiden; — deludábel, adj. nw.lat. aan mis
onderworpen ; — delilsie, f. (spr. s=z)-leidng
(lat. delusio) bespotting; — delusief of delusnrisch, adj. nw.lat. misleidend; bedrieglijk.
delueeren, lat. (deluëre) afspoelen ; af
-waschen.
Deluge, m. fr. (spr. deluuzj' van 't lat. diluvium) de overstrooming, vloed, zondvloed ; —
après nous le déluge, sprw. na ons de zond,

;
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vloed, d.i. na ons moge er gebeuren wat er wil.
delusie, delusief, enz., z. ond. d e 1 udeeren.
Delvauxiet, n. waterhoudend, phosphorhoudend en zwavelzuur ijzeroxyde.
demacadamiseeren (spr. s=z), fr. een
mac-adamweg opbreken, het mac-adam wegnemen; vgl. macadamiseeren.
Demagoog, m. gr. (van demos, volk,, en
dgein, leiden) een volksleider, volksmenner, aanvoerder van eene volkspartij ; met het bijbegrip
van verachtelijkheid : volksverleider, oproerstoker, aandrijver tot omkeering der gevestigde orde
van zaken ; — demagogie, f. de volksleiding;
volksverleiding; het streven naar heerschappij in
eene volkspartij; — demagogisch, adj. volksleidend, volksverleidend, enz.; — demagogísme, n. de grondstellingen en handelwijzen der
demagogen.
demain, fr. (spr. d'meh) morgen ; — a demain,
tot morgen; — demain matin (spr. —mater), morgen vroeg ; — demain au soir (spr. —o soár),
morgenavond.
demancheeren (spr. —marisj—), fr. (démancher, van le manche,. de " steel, het hecht,
de vioolhals; van "t mid.lat. manacum, greep,
handvatsel, v. menus, de hand, z. v. a. manubrium) den steel of het hecht afdoen ; Muz. de
linkerhand aan de viool uit de natuurlijke plaatsing brengen; met de hand over de greep reiken om scherper tonen voort te brengen ; — demanchement, n. (spr. dematisj'máiz) Muz.
het overgrijpen der linkerhand.
demandeeren, lat. (demandáre; vgl. mand a m u s) overdragen, opdragen, toevertrouwen,
aanbevelen ; — demandäbel, adj. nw.lat.
vorderbaar; — demandánt, m. nw.lat. de
klager, eischer; — demand tie (spr. t=ts),
f. de opdracht, last ; — demande, f. fr. (spr.
—mánd') de vraag, het verzoek, de bede.
Demang, m. jay. titel van het hoofd van
eenige dorpen op Java, gewoonlijk lager in
rang dan de wedono.
demanteleeren, fr. (démanteler, v. manteau, mantel, it. mantello, lat. mantéllum, mantelum) onthullen, openen, doen springen, de
ringmuren eener vesting afbreken, slechten.
Demarcatie, z. ond. demarqueeren.
Demáreh, m gr. (demarchos, van demos,
volk, en árchein, heerschen) hoofd van een d em o s of gemeente in het oude Athene, burgemeester; — demarehie, f. het ambt en de
waardigheid van zulk een volkshoofd.
Demarche, f. fr. (spr. demársj' ; vgl.
m a r s c h, enz.) de gang, wijze van gaan ; han
gedrag, wandel — demarches, f.-delwijz,
pl. maatregelen; demarches doen, stappen
doen, maatregelen nemen.
demarqueeren (het naast van 't fr. démarquer, doch dit oorspr. van het duitsche
m e r k, m a r k) teekens of merken zetten, grens
lijnen trekken, afpalen, afperken, afbakenen; —
demareátie (spr. t=ts), f. de begrenzing, afperking, afpaling, afbakening; Mar. de bepaling
;
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of berekening der plaats, waar een schip zich
in open zee bevindt, het bestek - demareãtie-cordon, n. de grens- of scheidingsketen ; - demareRie -lijn, Mil. de door
twee of meer strijdende partijen vastgestelde
grenslijn, die gedurende een bepaalden tijd, b. v.
een wapenstilstand, niet mag overschreden worden ; ook de grenslijn, door paus Alexander VI
over den oceaan getrokken, om de heerschappij
der Portugeezen en Spanjaarden hare bepaalde
grenzen aan te wijzen; Med. de afscheidingslijn, waar koudvuur blijft staan; demarcatie -troepen, grenstroepen, grenssoldaten.
demasqueeren of demaskeeren, fr.
(démasquer , vgl. masker) ontmaskeren, de
mom afnemen ; ontsluieren, tentoonstellen ; Mil.
ontblooten, b.v. eene batterij demasqueer e n, hare bedekking wegnemen en haar zoo
in staat stellen om te vuren.
dematerialiseeren (spr. s=z), nw.lat.
(vgl. m a t e r i a l i s e e r e n) vergeestigen, van
het materialisme afbrengen.
Demdit, m. turk. bloedcijns.
Demegorie, f. gr. (van demos, volk, en
agorëuein, op de markt of in 't openbaar spreken) volks- of staatsrede, rede in eene volks
-vergadin.
Demêlé, n. fr. (van mêler, mengen ; vgl.
m e 1 e e r e n) een kleine twist, geschil, strijd,
eene oneenigheid, tweedracht, verwikkeling; demêleeren (fr. déméler), verwarde zaken
uiteendoen, uitzoeken, scheiden, ontwikkelen,
ontwarren; - met iemand wat te deme1 e e r e n hebben, iets met hem uitstaande hebben, een geschil met hem af te maken hebben ; - deméloir, m. fr. (spr. - loaír) haspel;
werktuig om kamwol te bewerken, bestaande
uit een kaarde of kam en een kamrol.
demembreeren, midlat. (demembráre,
V. membrum, lid) ontleden, in stukken breken,
verdeelen ; - demembrement, n. fr. (spr.
demaicbr'máit) de verdeeling, verbrokkeling, uiteenneming.
Demon, pl., z. demos.
demenageeren (spr. g=zj), fr. (déménager ; vgl. menage) verhuizen, aftrekken ; demenagement, n. fr. (spr. -ná- zj'mdn)
de verhuizing, bet ontruimen, aftrekken.
demeneeren (zich), fr. (se démener
vgl. m e n é e) zich hevig bewegen, wilde gebaren maken.
Demons, m. lat. (van mens, z. aid.) een
onzinnige, krankzinnige ; - dementia (spr.
t=ts), f. (fr demente) de onzinnigheid, krankzinnigheid, waanzin.
dementeeren (spr. demarat-), fr. (démentir, van mentir, liegen) de onwaarheid aan
logenstraffen, wederleggen, tegenspreken,-tone,
-- dementi, n. (spr. demantí) de beschuldiging van eene leugen, de logenstraffing; de
tegenspraak met zichzelven, de beschaming over
eene mislukte, haar doel niet bereikende daad;
een dementi stellen, tegenover beweringen geruchten, ze voor onwaar verklaren;
;
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iemand een dementi geven, hem de'
onwaarheid aantoonen, hem logenstraffen, tegen-spreken ; zich zelven een dementi ge Ven, zich tegenspreken, met zich-zelven strijdig spreken of handelen; zijn woord terugnemen of niet houden.
demephitiseeren (spr. s=z), nw. lat.
(vgl. m e p hit is e ere n) van schadelijke uitdampingen of van stiklucht en stank reinigen ; -demephitsatie, f (spr. - za-tsie) nw lat.
reiniging van stiklucht.
demerary, n. eng. (spr. -ren) graafschap
in Guyana en vandaar : soort van katoen.
demereeren, lat. (demereri) zich verdien
maken, verdienen; - demerént, m.-stelijk
(demérens) een verdienstelijke, hij, die zich ver-dienstlk
maakt.
Demente, f. fr. (vgl. merite) het wangedrag, het strafbare in eene daad; - demeriten-huis, n. in de kath. kerk : huis van
correctie of strafinrichting voor misdadige geestelijken; - demeriteeren (fr. démériter),
zich schuldig maken, misdoen.
Demersie, f. later lat. (demersio, v. de-mergére, verzinken) de verzinking, onderduiking
het verzinken.
Demeter, f. gr. Myth. de godin van
den landbouw, bij de Romeinen Ceres (z.
aid.) ;- demetrium, z. v. a. c e r e r ï u u
(z. aid.).
demeubleeren, fr. démeubler vgl. m e ub 1 e) het huisraad wegnemen, ontruimen ; demeublemént, n. (spr. -radii) het ont-ruimen eener woning van huisraad.
demeureeren, fr. (demeurer) blijven, vertoeven.
démeuri, arab. bloedsteen, d. i. bloedstelpende steen.
demi, fr. (spr. d'mi, v. lat. demid)us, d. i.
dis- en medius) half; a demi, ter helfte; demi-air, m. fr. (spr. -ir), z. d e m i v o 1 t e;
- demi -amplexicaulisch, ook s e m ien hemi-amplexicaulisch (z. het laatste);
- demi-bastion, n. fr. Mil. half bastion„
half bolwerk (eene face en een flank); demi -baton, m. fr. Muz. 2 maat rusttee-ken; - demi-cotons, pl. (spr. -tóh) sterke
half katoenen stoffen; - demi -coupe, f.
fr. (spr. -troep) danspas, waarbij de beide knieën.
gebogen en bij het oprichten de achterste voet
verzet wordt ; - demi -drap, n (spr. -dra)
half laken ; - demi- fortune, f. fr. eig. een
half-fortuintje ; een vierwielig rijtuig met een
paard, eenspan ; - demi -hollande, f. half
hollandsch linnen, eene fijne soort van lijnwaad,
dat in Picardie wordt gemaakt ; - demi-jeu,
m. (spr. -zjeu) Muz. halfspel, halfluid spel, tusschen zacht en sterk in; - demi john, ind.
eng. (spr. dimmidzjon; fr. dame Jeanne) groote
fiesch in manden om vloeibare chemicaliën te
vervoeren ; — demi -lone, f. Mit. eene halve
maan, een buitenwerk, waarvan de keel naar
eene halve maan gelijkt of korte afgestompte
flanken heeft; z. v. a. ravelijn; - demi1

;
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nlesure, f. (spr. s=z) halve maatregel; —
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donzella, van donna; mid.lat. dóminicella, do-

demi-monde, f. (eig. m.) (spr. — mond')

micella [z. ald.] van domina) juffrouw, juffer,

eig. halve wereld; de half-voorname kringen der
fijne boeleersters, spelers en andere avonturiers
te Parijs, die uitwendig de zeden der voorname
wereld nabootsen (naar een blijspel van Dumas
fels aldus genoemd) ; — demi-parallèle, f.
Mil. dat gedeelte der loopgraaf, dat parallel loopt
met het front van den aanval; — demi-relief, n. (vgl. r e 1 i e f) half verheven werk; —
demi-sappe, f. eene halve loopgraaf; vgl.
sappe ; -- demi-soupir, m. (spr. —soepiér)
Muz. een achtste rust ; — demi-teinte, f.
(spr. tént') de halfschaduw bij plaatsnijders; Pict.
middelkleur, halftint (mezzo tinto, it.); — demiton, m. Muz. halve toon ; - — demi-tour,
m. (spr. — toer), Mil. eene halve wending, halve
omdraaiing van het lijf, zoo als b. v. bij het
rechts om ! links om ! — demi-volte, f. of
demi-air, m. eene der zeven bewegingen
van het paard, halve zwenking.
Deminutie, deminutief, z. d i m i n—.
Demi-parallèle, demi-queue, enz.,
z. ond. demi.
demissus, lat. (van demittére, nederlaten) bescheiden, ootmoedig, kleinmoedig, nedergeslagen;
— demissie, f. (demissio) vriendelijkheid je
bescheidenheid, ootmoed; ook:-gensri;
ontslag, ontzetting, afdanking; z. v. a. d i m i ss i e (z. aid.); — demissionair, adj. die zijn
ontslag genomen heeft, b. v. e e n d e m 1 s s i onair kabinet of minister, z. dimission a i r ; — demissionair, m. (fr. démissionnaire) de ontvanger van afgestane goederen, hij,
tot wiens voordeel men iets afstaat.
Demite, f. gekeperde zijden stof, die inz.
op het eiland Scio wordt vervaardigd.
demiteinte, demitour, enz. z. onder
demi.
Demiiirg, m. gr. (demioergós, v. demos,
volk, en érgein, werken, doen, waarvan érgón,
werk ; eig. wie het volk aan nuttig werk zet)
een werkmeester, kunstenaar, a r c h i t e k t; een
volksregent, de hoogste overheidspersoon in verscheidene gr. staten ; ook naar de leer der gnostieken : opperbouwmeester des heelals, wereld
niet God, maar een der A e o n en,-schepr,
welke uit de van den beginne naast God bestaande stof, den grond van al bet kwade, de
wereld en eene der twee zielen van den mensch,
zijne z i n n e l ij k e, geschapen heeft.
demobiliseeren (spr. s=z) barb. lat. (vgl.
m o b i e 1, enz.) Mil. ontwapenen, op den voet van
vrede stellen ; Jur. roerende goederen voor onroerende verklaren ; — demibolis atie (spr.
—za -tsie) of demobiliseering, f. Mil. de
ontwapening.
Demogerónten, m. pl. gr., de oudsten
des volks, senatoren in het tegenwoordige Griekenland.
Demographie, demologie, z. onder
demos.
Demoiselle, f. fr. (spr. demoaz— vroeger damoiselle, verklw. van dame, gelijk het it.

jongedochter; demoiselle du comptoir, juffrouw
die geld ontvangt en de kas houdt ; — ook de.
naam van een insect : waterjuffer; het handblok.
of stamper der straatmakers; in orgels: z. v. a.
abréges.
Demokratje of democratie (spr. t= ts), f. gr. (van dèmós, volk en kratcin, beer-schen) de volksheerschappij, volksregeering, een
regeeringsvorm, waarbij het volk, d. i. de ge
-zamenlijkburgs,owde
wetgevende als•
uitvoerende macht heeft hetzij onmiddellijk (a b-s o 1 u t e democratie) hetzij door verkozen
vertegenwoordigers representatieve d.) ; in.
tegenst. met aristokratie; z. ook repu-b 1 i e k; — demokraat, m. een burger en
aanhanger van zulk eenen staatsvorm; een volksvriend, vrijburger, vrijheidsvriend; — demokrátiseh, adj. vrjburgerlijk, tot de volksregeering behoorende; — demokratiseeren
(spr. s=z), vrijburgerlijke gezindheden koesteren
en uiten ; een staat in eene demokratie veranderen ; — demokratísme, n. de vrijbur-gerzin ; het aankleven der volksregeering.
Demokritus, een oud-gr. wijsgeer, dew
schepper van bet atomen-stelsel. Volgens een
der vele sprookjes, omtrent hem in omloop gebleven, zou hij bestendig over de dwaasheden
der menschen hebben gelachen, gelijk Hera
kl ï t u s, een ander oud-gr. wijsgeer, steeds daarover weende ; vandaar beteekent een d e m ok r i e t een lacher, iemand, die de wereld inz.
van hare lachwekkende zijde beschouwt, een
vriend der gezellige vreugde, enz. ; — demokritisch, adj. soms: satiriek, spottend.
demolie*eren (fr. démolir, van 't lat..
demolire, wegruimen), slechten, omverwerpen,,
afbreken, sloopen; — demolitie (spr. t=ts), _
of demoliseering (spr. s=z), f. de slechting, slooping, nederhaling, omverwerping van.
een wal, een huis; — demolitiesysteem,.
n. Mil. het stelsel, volgens het welk reeds bij
den bouw der vestingwerken de noodige inrichtingen tot vernieling daarvan gemaakt worden;
de tot dat doel aangelegde mijnen heeten de-.
m o 1 i t i e-m ij n en.
demonetiseeren (spr. s=z), fr. (démonétiser, van het lat. monrta, munt) Bene munt
of een papier zijne waarde ontnemen, buiten
omloop brengen; — demonetisátie (spr.
—za- tsie), f. de waardebeneming, het buiten
brengen van munten of papieren.
-omlp
demonstreeren, lat. (demonstrdre) toonen, bewijzen, betoogen, voor oogen leggen, ontleden ; quod erat demonstrdndum, afgekort Q.
E. D., dat te bewijzen was; ad oculum of ad
oculos demonstreeren, aanschouwelijk maken, helder, klaarblijkelijk, zonneklaar bewijzen;
— demonstrábel, adj. (later lat. demonstrabilis, e), bewijsbaar, betoogbaar; — demonstrabiliteit, f. nw.lat. de bewijsbaar-.
held — demonstratie (spr. tie=tsie), (lat.
demonstratzo) een overtuigend, zonneklaar be-

;

;
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'wijs, dat de onderstelling van het tegendeel niet
toelaat (gelijk b. V. de mathematische d em o n s t r a t i ë n), betoog, ontwikkeling; Anat.
bet onderricht in de ontleedkunde, met behulp
van prwparaten ; Jur. eene aanwijzing. ontvouwing, een minder vormelijk bewijs (in summiere
rechtszaken); Mil. eene bedreiging, houding van
aanval, dreigende houding, het te-kennen-geven
van een zeker oogmerk door gemaakte bewe•gingen, om daardoor den vijand te misleiden ;
• in het algemeen: de openlijke betooning of bekendmaking van eene meening of gezindheid
(inz. van staatkundigen aard), in Zuid-Nederlai,d :
betooging; demonstratio dirécta, het onmiddellijke, rechtstreeksche bewijs; d. indirecta, het
} middellijke, zijdelingsche bewijs ; — demonstratief, adj. lat. demonstrativus, a, um),
aanwijzend; bewijzend, overtuigend, bewijsbaar;
bondig; — demonstrativum, n. pl. demonstrativa, Gram. aanwijzende voornaam woorden, b. v. deze, die, gene, enz. ; -demonstrator, m. aanwijzer, vertooner,
bewijsvoerder.
demonteeren, fr. (démonter, vgl. m on1 e e r e n) Mil. van het paard afzetten, uit den
zadel lichten ; , weerloos, onbruikbaar maken,
buiten staat van verdediging stellen, b. v. eene
.batterij; een stuk geschut demonteeren,
bet affuit of rolpaard aan stukken schieten of
op eene andere wijze bederven; ook tot zesij. gen brengen.
demoraliseeren (spr. s=z), fr. (dé-moraliser; vgl. m o r a al, enz.) onzedelijk, zedeloos
maken, de zeden verbasteren ; bederven, van zedelijke waarde berooven ; inz. iemand het gevoel
van eigenwaarde doen verliezen ; volgens Napoleons spraakgebruik : (een leger) ontmoedigen;
-- demoralisatie (spr. za tsie), f, de zedenverbastering, het zedenbederf, de zedelijke
verwildering; ontmoediging.
de mortuis nil nisi bene, z. ond. mortuus.
D@mos, m. gr. het volk ; in het democratische Athene : een gemeentedistrict, onderaf
pl . démen; —-deling,rPhy1(z.ad);
deïnographie, f. volksbeschriuving, de wetenschap, welke de schildering der maatschap
staatkundige eigenschappen en ver--pelijkn
mogens des volks, inz. der staten ten deel heeft;
- v. a. historische statistiek; — demologee,
1. de leer van het volk, de leer van bet ontstaan, het innerlijk individueel wezen en de ver
staten; — demotisch, gr. (dé--anderig
motikós) tot het volk behoorende, volksmatig;
volksgezind ; volks...; — demótisch schrift
der oude Egyptenaren, d. i. volksschrift, het
gewone egyptische letterschrift, in tegenst. met
het hieratische (z. aid.)
Demosthénes, m. een beroemd oud-gr.
redenaar in Athene ; vandaar in het algemeen:
een uitmuntend redenaar, een bij uitstek wel:sprekend mensch ; — demosthenisehe
welsprekendheid, eene wegsleepende, bui
welsprekendheid, naar het voorbeeld-tengwo
van dien Griek.
—

-
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demoveeren, lat. (demovcre; vgl. movere) wegruimen, afzetten.
demtis demendis, lat. (van demére, wegnemen) na wegneming van hetgene weggenomen
moet worden.
demulceeren, lat. (demulcere) streelen,
liefkoozen, sussen, stillen; -- demuleeerend,
adj. Med. verzachtend, bedarend; omwikkelend
(van artsenijen).
Denarius, m. lat. (van denaraus, d. i. tien
bevattend) eene oud-rom. zilvermunt, die oor
sestertiën deed, om--spr.10,late6of4
trent = 30 centen, in de middeleeuwen van
verschillende waarde ; ook eene silezische kopermunt, ongeveer = 4 cent ; denarius Petri,
de Sint-Pieters -penning, eene zekere opbrengst
aan den paus; tertius denaraus, de derde penning; in het duitsche recht : het lagere gerechtshof, dewijl het hoofd daarvan 3- van de ge-

rechtskosten genoot — denáro of danaro,
;

m. ital. 1 ° eene koperen munt van verschillende
waarde ; ^° het aandeel van eenen koopman in
een schip of zijne lading; 3 ° een zijde- en goud
ongeveer 1 grein.
-gewicht,
denationaliseeren (spr. s=z), barb. -lat.
(vgl. natie, enz.) het nationaal karakter ontnemen, van den volksaard (nationaliteit)
berooven ; niet meer als tot eene zekere natie
behoorende erkennen, het burgerrecht wegne-

men; — denationalisatie (spr. —za -tsie)
of denationaliseering, f. berooving van
de nationaliteit, ontburgering.

denaturaliseeren (spr . s=z), barb. - lat.
(vgl. n a t u r a l i s e e r e n) de toegestane landrechten weder intrekken, het burgerrecht ontnemen ; weder verwerpen, uitwerpen, b. v. een
vroeger opgenomen woord uit de taal.
denatureeren (fr. dénaturer) ontaarden,
verbasteren ; de natuur, den aard der zaak veranderen ; onbruikbaar maken (b. v. steen- en
keukenzout voor gebruik in spijzen door toevoegsel van hertshoornolie, petroleum enz., wanneer men vrijdom van belasting erlangen wil
ten einde het voor industrieele doeleinden te
gebruiken) .
dendtus, a, um, nw.lat. (v.'t lat. de en natus, geboren, part. v. nasci, geboren worden) gestorven.
Dendragaat, m. gr. (van déndron, boom)
boomagaat, ook m o k a - steen; eene variëteit
van den genieenen chalcedoon met d e nd r i e t i s c h e of boonvormige teekeningen ; —
dendrieten, m. pl. boomsteenen, d. i. stukken kalk en mergel, op wier oppervlak zich getakte beelden van bruinsteen, bruinijzersteen,
enz. gevormd hebben ; -- dendrietisch of
dendroïdisch, adj . boomvormig; — dendrobátisch, adj. N. H. op boomen klimmend ; — dendrodrómisch, adj. op boomen
loopend; — dendrographie, f. de boombeschrijving; — dendrográphisch, adj.
dendrolithen , m. pl versteeningen van
boomen en hunne deelen, die in alle streken
der aarde, in de zoogenaamde secundaire vormingen, voorkomen en overblijfsels eener ondre-
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gegane schepping zijn; — dendrologie, f.
de boomkunde ; — dendroloog, m. een
boomkenner, boomkundige ; — déndrometer, n. een boommeter, een werktuig uitgevonden door Duncombe en Whittels, om
de hoogte van eenen boom, de doorsnede van
zijnen stam en zijne houtmassa te meten (men
bepaalt er ook vrij nauwkeurig de hoogte en
den afstand van bergen, torens, enz. mede) ; —
dendrometrie, f. de boommeetkunst ; —
dendromórphiseh, adj. boomvormig; —
dendrophágiseh, adj. houtvretend; —
dendrophilus, m. een liefhebber van boomen ; — dendrophilen, pl. (dendrophilae)
op boomen levende hagedissen ; — dendrOphis, f. de boomadder.
Deneb, m. arab. (eig. staart, nl. van den
zwaan) de buitenste en helderste ster in het
sterrenbeeld van den zwaan, die met 5 andere
een groot kruis vormt.
denegeeren, lat. denegáre ; vgl. n e g e er e n) weigeren, afslaan; — denegátie (spr.
t =ts), f. nw.lat. de weigering; ook loochening
voor het gerecht ; denegatio audientiae, Jur.
weigering van gehoor op een ingebracht ver
denegatio debiti conjugalis, weigering van-zoek;
den huwelijksplicht; — denegátor, m. lat.
de loochenaar, verloochenaar.
Dénesehka, dénga, z. d e n u s c h k a.
dengi, pl. russ. (sing. denga, zilvermunt) geld.
Denier, m. fr. (spr. de-njé; van 't lat. denarus, z. ald.) eene kleine koperen munt in
verscheiden landen, geldende van tot cent;
-- denierbalans, f. balans om den graad
van fijnheid der zijde te bepalen.
denigreeren, lat. (denigráre ; van niger,
:zwart) zwart of verachtelijk maken, belasteren ;
— denigránt, adj. (lat. denïgrans, fr. dénigrant) zwartmakend, aantijgend, lasterlijk ; —
denigrãtie (spr. t=ts), f. lat., en denigrement (spr. man), m. fr. de zwartmaking,
belastering, vernedering, verachting; het schenden van den goeden naam.
Dénitrificateur, m. bij de zwavelzuur`bereiding : de eerste voorkamer, waarin het in
'bet zwavelzuur voorhanden salpeterzuur ontleed
wordt.
Denizon of denison, m. eng. (spr. dinniz'n) een vrij burger, een vreemdeling, die het
burgerrecht heeft verkregen (van het lat. donat(o,
oudfr. donazon, donaison afgeleid, dewijl hem
ex denatione regis het burgerrecht is.geschonken) ; •— denireeren (eng. to denizen
het burgerrecht schenken ; vrijmaken ; — denization, f. (spr. dennizéésjen) in Engeland
vrijmaking, de verleening van het burgerrecht.
denomadiseeren (spr. s=z), het nomadenleven doen afleggen, aan vaste woonplaatsen gewennen.
denobiliteeren, nw. lat. (vgl. n o bi 1 lt e e r e n) ontadelen, van den adeldom berooven
of vervallen verklaren.
denomineren lat. (denominare; vgl.
nomen., enz.) noemen, benoemen, aanstellen;
,
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— denominatie (spr. t=ts), f. de noeming,
benoeming; aanwijzing, aankondiging; denominatio testium, de benoeming der getuigen ; —
denominativum, n. nw. lat. Gram. een
naamwoord, dat onmiddellijk ' van een ander afgeleid is; — denominator, m. Arith. de
noemer van eene breuk; denominator rations,
de reden- of verhoudings- aanwijzer, z. v. a.
quotient, z. ald.
Denonoé, m. z. v. a. d e n u n c i a a t.
denonceeren, fr., z. v. a. d e n u nciëeren.
de non prejudicdndo, z. ond. p r m j u di c i u m.
denoteeren, lat. (denotáre) beteekenen,
te kennen geven, aanwijzen ; — denotatie
(spr. tie=tsie), f. de beteekening, aanwijzing
door teekenen.
denoueeren, fr. (spr. ou =oe van nouer,
= lat. nodare, knoopen) ontknoopen, oplossen,
ontwarren; — denouábel, adj. oplosbaar;
— denouement, n. fr. (spr. denoe'májz'),
de ontknooping, ontwikkeling; oplossing, beslis
sing, afloop.
de novo, z. ond. novum.
Denrée, f., pl. denrees, fr. (spr. danré';
provenc. denairada, mid. lat. denariata, eig. en
oorspr. de som, het bedrag of de waarde van
een denarius; z. d e n a r i u s, de hoeveelheid
waren, die men voor een denarius, fr. denier,
kreeg; men zesde oudtijds deniérée), levensmiddelen, iedere eetwaar.
denseeren, lat. (densáre, v. densus, dicht)
dicht maken, verdichten, b. v. waterdamp ; —
densábel, adj. verdichtbaar; — densátie
(spr. t=ts), f. de verdichting; — densifióriseh, adj. nw.lat. (densi Horus) met dicht bijeenstaande bloemen ; — densifóliseh, adj.
dichtbebladerd ; — densimeter, m. Phys.
dichtheidsmeter, werktuig om den graad der
dichtheid eener vloeistof te bepalen ; — densirÓstriseh, adj. met harden en vasten snavel ; — densiteit, f. (densttas) de dichtheid.
Dent, m. (beter f.) fr. (spr. dais; v. lat.
dens, tand) in fr. Zwitserland en in Savoye een
kegelvormige bergtop, die in duitsch-Zwitserland
h or n heet, b. v. de Dent the Midi in Savoye;
deuts postiches, pl. (spr. dar'a postiesj') valsche
of ingezette tanden; — dentagra, n. lat.gr.
Med. de tandpijn, kiespin, beter gr. o do n t ag r a; — dentaal—letters, f. pl. Gram. lat.
ned., tandletters, zulke letters, bij welker uitspraak de tong de tanden raakt, zoo als d, t,
enz.; — dentalíën, m. pl. lat.-gr. zeetanden, eene versteening ; — dentalium, n. de
zeetand, tot het geslacht der pijpschelpen behoorende ; — dentaria, f. nw.lat. (v. lat. dentarius,
tot den tand behoorende) tandkruid; — dent(h)arpaag, m. een tandentrekker, ieder
werktuig tot het uittrekken der tanden, koevoet, engelsche sleutel, enz. ; — dentatiën
(spr. ti =tsi), f. pl. nw.lat. uittandingen, tand
spierhoofden; — dentatus, a, um, adj. Bot.-vormige
getand; — dentieóruiseh, adj. N. H. nw.
lat. met getande voelsprieten; — denticuli, pl.
;
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lat. Arch. een sieraad, uit kleine vierkant bewerkte stukjes bestaande, tandsneden, kalfstanden aan eene kornis ; — dentrificium, n.
lat. of dentifrice (spr. danti fries), n. fr. tandmiddel, tandpoeder; — denticulatus, a, um, adj.
Bot. fijngetand; — dentiróstres, m. pl. N.
H. tandbekken, eene vogelfamilie, tot de orde
der muschachtigen behoorende ; — dentirós
triseh, adj. met getanden snavel ; — dentiscalpium, n. een tandenstoker, een werktuig om de tanden schoon te maken en af te
schrappen; — dentist, m. nw.lat., dentiste,
fr. (spr. dantiést') een tandmeester ; — dentítie (spr. tie=tsie), f, lat. (dentitto) het tandenkrijgen, het doorbreken der tanden bij kinderen ; — dentuur, f. nw.lat. (fr. denture,
daarentegen it. d e n t a t u r a) het tandwerk, het
gebit, de gezamenlijke tanden en kiezen ; de gesteldheid daarvan ; — denteleeren, (spr.
daast -), fr. (denteler) tanden, uittanden, getand
maken; — dentelle, f. (spr. dantéll') kant,
een bekend opengewerkt weefsel van garen, zijde,
enz. ; — dentelure, f. fr. (spr. daueteluur')
uitgetand of getand werk; — dentolabiálen,
f. p1. gr. Gram. tandlipletters, zulke lipletters,
die tusschen de tanden en de onderlip gevormd
worden (v en f).
Déntsehuk, m. russ. soldaat wien de bediening van een officier is opgedragen, oppasser.
denudeeren, lat. (denudare; vgl. nudus)
Chir. ontblooten, b. v. een been bij breuken;
— denudátie (spr. t=ts), f. de ontblooting,
blootlegging; — denudatus, a, um, adj. Bot.
ontbloot, van bladeren ontdaan.
denuncieren, lat. (denunciáre ; vgl.
n u n c i u s, enz.), voor het gerecht aangeven,
aanklagen ; eene fout berispen, wraken ; —
denunciánt of denunciator, m. een
aangever, aanbrenger, aanklager, verklikker; —
denunciaat, m. de aangeklaagde, aangegevene ; — denunciatie (spr. tie =tsie), (denunciatio) de aangifte van eene overtreding bij
de overheid, de aanwijzing, bekendmaking; ontdekking, verklikkerij ; — denunciatio litis, aan
een rechtsgeding aan eenen derde,-kondigva
met uitnoodiging tot gerechtelijke verdediging;
denunciatie matrimonti, de huwelijksafkondiging.
Denuschka of liever deneschkla,
(verklw. van denga, f. russ. dénjga, perz.
tengeh, eene munt, geld, napol denajo, van 't
lat. denarius, z. ald.) eene russ. koperen munt,
= 4 kopeke of bijna 1 cent.
deobstrueeren, nw. lat. (vgl. o b s t r ue e r e n) Med. eene verstopping wegnemen, openen; — deobstruént, adj. verstopping weg
-nemd.
Deodaat (van 't lat. a Deo dates, van
God gegeven), mansn., z. v. a. T h e o d o rus;
-- deodánd, n. eng. (spr. diodénd v. lat.
deo dandum, iets dat aan God gegeven worden moet) in het eng. recht : alles wat als aan
dood van een mensch aan den-leidngto
Staat verviel, thans aan den schadelijdende wordt
toegekend.
;
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Deo annuente enz., Deo dicatus en Deo gratias, z. ond. Deus.
deonereeren, lat. (de oneráre, v. onus,.
z. ald.) ontlasten, ontladen ; ledigen.
Deontologie, f. gr. (van déon, dat wat
wezen moet, 'het noodige, plichtmatige, de plicht,
van déï, men moet, 't is noodig) de plichtenleer, zedenleer (een woord, door den eng. visgeer Bentham gebezigd).
deopteeren, lat. (deoptáre) kiezen, bij
eene keus zijne meening uitspreken, stemmen.
deo volente, z. ond. Deus.
depaqueteeren (spr. qu=k), fr. ddpa-queter) uitpakken, ontpakken.
deparalyseeren (spr. s=z), lat. gr. (vgl..
p a r a 1 y s i s, enz.) de verlamming wegnemen.
departeeren, fr. (départir, van 't lat.
partire, partiri, deelen) afdeelen, uit elkander
zetten, scheiden ; — departement, n. (fr.
spr. —mane ; gewoonlijk als nederl. —ment)
de verdeeling, uitdeeling van zekere bezigheden onder vele personen in een college ; de
ambts- of werkkring, het vak, bedrijf, beheer,
al wat tot iemands bevoegdheid behoort ; da t
Is niet van mijn departement, dat behoort bij mij, in mijn vak, op mijn bureau,
enz. niet te huis, daartoe ben ik niet bevoegd,
dat gaat mij niet aan; de verschillende afdeelingen van de staatszaken, onder de ministers
verdeeld, b. v. departement van oorlog,
van f1 n a n cri ë n, enz. ; de hoofdafdeelingen van
het inwendig beheer in een land, b. v. in Frankrijk, de landsafdeeling, kreits, landvoogdij ; ook
de afdeelingen van een genootschap, van eene
maatschappij b. v. de afdeelingen der maat
Algemeen; Arch. de-schapijTotNuvn'
gezamenlijke, tot het zelfde gebruik bestemde
vertrekken in een gebouw z. v. a. a p p a r t em e n t ; — departementaal, adj. wat de
departementen betreft ; — departitie (spr.,
tie=tsie), f. nw.lat. de verdeeling.
depasceeren, fr. (depascëre) afweiden, afof kaalvreten.
depasseeren, lat. (dépasser) voorbijtrekken, overgaan, te buiten gaan, voorbijstreven.
depaupereeren, nw.lat. (v. 't lat. pauper, arm) verarmen, arm maken ; — depauperátie (spr. tie=tsie), f. het arm maken;
de verarming.

-

depecheeren. (spr. ch=sj), fr. (dépécher,
oudfr. despescher, It. dispacciare, als van een
lat. dis-pactii re, van dis- en pactum, pangére,
bevestigen) verhaasten, bespoedigen, snel afzenden, met spoed afvaardigen; — zich depeeheeren, zich spoeden, haasten; — depêche, f., pl. depêches, fr. (spr. depèsj ; it.
dispaccio) ambtsbericht, meestal door koeriers
overgebracht, staatsbrieven, brieven tusschen het
ministerie van buitenlandsche zaken en de daar
afhankelijke diplomatische agenten, voor-van
omtrent het te houden gedrag; in het-schriften
algemeen: een op 't spoedigst verzonden bericht,
spoedbericht, b. v. een telegram.
depeculeeren, lat. (depeculari) eene open-
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hare kas bestelen; — depeeulátie (spr. t=ts),
f. kasdiefstal, de diefstal aan de kas gepleegd;
— depeculátor, m. kasdief, de besteler
eener openbare kas.
depelleeren, lat. (depellére) verwijderen,
verdrijven, afwenden, verstooten.
dependeeren, lat. (dependere) afhangen
van iemand, hem onderworpen zijn; — dépendens, adj. lat. Bot. hangend ; — dependent, adj. (depéndens) afhankelijk, ondergeschikt, onzelfstandig; — dependentie
(spr. t=ts), f. nw. lat. de afhankelijkheid, onderworpenheid, ondergeschiktheid ; — dependentien, f. pl. Jur. z. v. a. p e r t i n e n t i ë n,
al liet bi- en toebehooren eener zaak.
depenneeren, nw.lat. (v. 't lat. penna,
veder, pen) Kmt. rekeningen in het kladboek
doorhalen; eenen last terugnemen.
Depense, f. fr. (spr. depáns', van 't lat.
dispendére, afwegen, uitdeelen, besteden, waar
dispendum, uitgaaf) de uitgave, onkosten,-van
vertering, verkwisting; ook (naar it. dispensa)
de spijs- of voorraadkamer ; — depenseeren
(fr dépenser), uitgeven, besteden, verteren, verdoen, doorbrengen, verkwisten ; — depenseur
(spr. depáns—), een verkwister, doorbrenger;
dit woord is in 't fr. niet in gebruik, men zegt
er depensier (spr. depansje'), hetwelk echter meer (= it. dispensiere) den beheerder van
de voorraadskamer, de schaffer, spijsmeester beteekent.
deperdeeren, lat. (deperdére) verliezen;
verderven, te gronde richten; — deperditie
(spr. t=ts), f. het verlies, de vermindering; de
verderving; — deperdieten, n. pl. (mid.lat.
deperdita, pl. van deperditum, het verlorene)
het verlies, de schade, inboeting, in Hongarije
bet verschil tusschen den prijs der levensmiddelen, waarvoor de burgers en boeren de keizerlijke militairen moeten proviandeeren, en tusschen de marktprijzen.
depeupleeren, fr. (dépeupler, van pewple,
volk) ontvolken, de bewoners uitroeien, ver
hetzij de menschen uit een land, de-drijven,
visschen uit een water, de vogelen uit een
bosch, enz.
dephlegmatiseeren (spr. s=z), ook
dephlegmeeren, lat.-gr. (vgl. phlegma, enz.)
Chem. ontwateren, eene vloeistof door afdamping of overhaling van het overtollig watergehalte bevrijden en haar zóo zuiveren en versterken; — dephlegmátie (spr. t=ts) of
dephlegmeering, f. lat.-gr. (vgl. p h 1 e gm a) de ontwatering, verdrijving of wegneming
der waterachtige deelen uit de geestrijke vloei
vgl. rectificatie.
-stofen;
dephiogistisch, adj. lat. -gr. (vgl. phi og i s t o n, enz.) niet ontbrandbaar, onverbrand baar; — dephlogistiseeren (spr. s=z), van
ontbrandingsstof berooven, onverbrandbaar maken; — gedephlogistiseerd, adj. van de
ontbrandingsstot beroofd; — gedeph1ogistis e er d e 1 u c h t, levenslucht, zuivere lucht,
zuurstof
,
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depileeren, lat. (depiláre, van pilus, haar)
ontharen, van haren berooven ; — fig. iemand
van het zijne berooven; — depilátie (spr.
t=ts), f. nw.lat. de ontharing, kaalheid; — depilatief, nw.lat. ontharend, van het haar beroovend ; — depilatorium, n. Med. een ontharingsmiddel, een middel, dat de haren doet
uitvallen.
depingeeren, lat. (depingére) afmalen,
schilderen, beschrijven.
Depit, n. fr. (spr. depi; oudfr. lespit, it. dispetto, v. 't lat. despectus, eig. verachting) verdriet met opwelling van ongeduld en zelfs van
toorn, de toorn der onmacht, spijt, ergernis;
spijtigheid, trots; en dépit (spr. an—), in spijt,
ten spijt, in weerwil van...; par dépit, uit verdriet, ergernis.
deplaceeren, fr. (déplacer; vgl. place,
enz.) iemand uit zijne plaats zetten, verplaatsen, verdrijven, afzetten, hem zijne plaats ontnemen; — gedeplaceerd zijn, op de verkeerde plaats staan, niet op zijne plaats zijn;
ook ten ontijde geschieden, kwalijk aangebracht
zijn ; — deplacement, n. (spr. —máya), de
verplaatsing, het van-de-plaats-brengen
Deplaisance, f. fr. (spr. deplèzdues'; vgl.
p l a i s a n c e, enz.) de afkeer, het mishagen, de
weerzin ; het ongenoegen, verdriet ; — deplaisant, adj. (spr. —plèzán) onaangenaam, verdrietig; — deplaisir, n. (spr. — plèziér) het
verdriet, mishagen, misnoegen; de kommer.
deplaneeren, lat. (deplanáre) vlak maken,
effenen.
de plano, z. ond. plan.
deplanteeren, lat. (deplantáre; vgl.
p1 a n t e e r e n) verplanten, verzetten, uitnemen ;
— deplantátie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. de
verplanting.
Deplétie (spr. t=ts), f. nw.lat. (deple(io,
van 't lat. deplêre, ledigen) Med. de lediging;
— depletief, adj. ledigend.
deploreeren, lat. (deploráre) beweenen,
bejammeren, betreuren, beklagen ; — deplorábel, adj. nw.lat. (fr. dépiorable) beweenenswaard, jammerlijk, erbarmelijk ; — deplorátie (spr. t=ts), f. lat. (deploratio) het bejammeren, beweenen, beklag.
deployeeren (spr. —ploaj—), fr. (déployer,
vgl. p 1 o y e er e n) uiteenslaan, ontvouwen, ontwikkelen, uitbreiden ; ook uitkramen, aanwenden, vertoonen, in 't werk stellen, b. v. al zijne
welsprekendheid; de colonne deployeer e n, Mil. van de orde In gesloten colonne tot
de slagorde overgaan ; zich ontwikkelen ; -deployeerpas, Mil. de snelpas bi de ontwikkeling van eene gesloten bende; — deploiement, n. (spr. deploa'mdn) de ontwikkeling, de opmarsch.
deplumeeren, nw.lat. (van pluma, veder)
ontvederen, plukken.
depolariseeren (spr. s=z), barb.lat. Phys.
van de p o 1 a rit e i t (z. ald.) berooven ; — depolarisatie (spr. —za-tsie), f. de ophëffing
der polariteit.
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depolisseeren, fr. (dépolir; vgl. p 0 ii s
s e e r e n, polijsten) de gladheid wegmaken,
weder dofmaken, van glans berooven.
deponeeren, lat. (deponëre) afleggen, nederleggen, in bewaring geven, aanvertrouwen;
gerechtelijk getuigen ; ook (weleer op duitsche
universiteiten) een nieuw student ontgroenen,
hem van 't p e n n all s m e (z. ald.) vrijspreken
en onder de oudere studenten opnemen (zoo
geheeten, omdat hij als 't ware de horens moest
afleggen, die hij droeg als B e a n u s [vos],
welke als pecus campi [rundvee] werd aangezien) ; — depónens (scil. verbum), n. lat. Gram.
een woord, dat den vorm van een lijdend en de
beteekenis van een bedrijvend of onzijdig werkwoord heeft, en dus als 't ware zijne oorspronkelijke beteekenis heeft afgelegd; — deponent, m. (depónens) Jur. een nederlegger, inbewaringgever, toevertrouwer, z. v. a. d e p o s i t o r ; een getuige ; — depositum, n. , pl.
deposita (spr. s=z), een toevertrouwd, in
bewaring gelegd goed, een onderpand ; ook : bezinksel, aanslibbing; ad depositum g e v e n, n em e n, in bewaring geven, nemen of nederleggen; in deposito, in bewaring; — depositobank, f. eene bewaarbank, eene inrichting,
die kapitalen tegen matige interesten aanneemt,
om ze tot boogere interesten weder uit te geven; — deposito-gelden, n. pl. zulke gelden, die tot uitbreiding van Benen handel tegen interest worden opgenomen ; — deposito
f. de nederleggings- of bewaarkas ; —-kas,
deposito—wissel, m. zulk eenen, die voor
de deposito-gelden opgemaakt en in handen van
eenen notaris nedergelegd wordt ; — depositie (spr. t=ts), f. (lat. deposit(o) de afzetting;
de nederlegging van voorwerpen om die te bewaren ; ook de getuigenis; depositio debiti, Jur.
de nederlegging eener schuld ; depositio testium,
de verklaring der getuigen; — depositaris,
lat., of depositaire, fr. m. de bewaarder;
opnemer van een depot, een vertrouwd persoon,
bij wien iets ter bewaring wordt gelegd; — depositor, lat., depositeur, fr. (spr. s=z),
ook deponent, m. een toevertrouwer, iem.,
die geld of goed nederlegt, in bewaring geeft;
— depositorium, n. nw.lat. de inrichting
tot gerechtelijke bewaring, z. V. a. archief;
— depot, n. fr. (spr. depó) het in-bewaring gelegde; eene bewaarplaats, stapel- of verzamelplaats van koopmansgoed, magazijn ; het bezinksel of zetsel, dat zich In de afgescheiden vochten, zooals de urine, of in chemische oplossingen door de rust, het koudworden of de ver
ook hetzelfde beteekenende als-dampingtor;
a b s c e s; Mil. de aanvullingsmanschappen ; het
aanvullingsmagazijn, de bewaarplaats van allerlei krijgsbehoeften, wapens, kleeding, enz.;
en depot geven, in bewaring geven of nederleggen.
depopulariseeren (spr. s=z), barb.lat.
(vgl. p o p u 1 a i r, enz.) aan 't volksgebruik onttrekken, buiten omloop brengen; van de volks
-gunstberov.
-
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depopuleeren, lat. (depopuliire), z. v. a.
d e p e u p l e e r e n;— depopulátie (spr. t=
ts), f. (depopulate o) de ontvolking.
Deport, n. fr. Kmt. in algemeenen zin:
verschil tusschen den hoogeren dagkoers van
een effect tegen contante betaling en den leveringskoers van hetzelfde papier op tijd; inz. de
vergoeding, die blanco-verkoopers betalen aan
degenen, die hun de stukken bij liquidatie leveren (vgl. report).
deporteeren, lat. (deportáre) eig. weg
wegdragen, vervoeren; verbannen, uit-breng,
het land drijven, naar een strafkolonie brengen;
— deportatie (spr. tie=tsie), f. (deportatio)
de uitbanning, de vervoering naar eene strafkolonie of naar een ander land; de levenslange
verbanning naar een aangewezen afgelegen oord,
verbonden met de vervoering daarheen, b. v.
van een Rus naar Siberië; van een Franschman naar Cayenne of Nieuw-Caledonië; — de-portátus, m. of een gedeporteerde, een
verbannene, dus uit het land gedrevene.
Depórtus, m. lat. de uitkeering ; jus deportuum, het recht eens bisschops om van de
door hem verleende prebenden de helft van de
opbrengst van 't eerste jaar te heffen.
Depositair, depositie, depositum,
z. ond. deponeeren.

depossedeeren, fr. (déposséder, van pos séder = lat. possidere, bezitten) Jur. iemand
uit het bezit eener zaak zetten, verdrijven, ver
gedepossedeerde vorsten,-stoen;—
van den troon gestooten en uit hun land verdreven vorsten; — depossessie, f. de ontzetting
uit het bezit, verstooting.
depossibiliteeren, barb.lat. onmogelijk
maken.
deposteeren, fr. (vgl. p o st) Mil. verdringen, van eenen post verdrijven.
depostuleeren, lat. (depostullire) ernstig
verzoeken, vorderen, eischen; — depostulátor, m. de eischer, vorderaar.
Depot, z. ond. deponeeren.
depotentiëeren (spr.. ti=tsi), nw.lat.
(vgl. potentie, ond. potent) verzwakken, de
kracht benemen.
depouilleeren (spr. depoelj—), fr. (dépouiller, oudfr. despoiller, van 't lat. de-spolilire ; vgl. s p oil ë e r e n) berooven, uitkleeden,
ontblooten, uitschudden, plunderen; — depouillement, n. fr. (spr. —poelj'mdn) uitschudding, berooving van eigendom; de telling
der stemmen, de opneming van 't getal der stembriefjes, der stemballetjes, het openen en ledigen der stembus ; het uittreksel, beknopt overzicht van een rekening, een inventaris, protocol, enz.; — depouille, f. (spr. depoelj') de
roof, buit ; het uittreksel uit eene rekening, uit
een protocol.
deproedeeren, lat. (depraedári ; vgl.
p r w d a t o r) berooven, plunderen, vernielen, ver
; — deprsedátie (spr. t =ts), f. (lat.-woestn
depraedati o) de berooving, plundering ; — deprsedátor, m. de plunderaar, beroover.
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depreeoccupeeren, nw.lat., depraevenieeren, lat. van vooringenomenheid bevrijden.
depraveeren, lat . (depraváre, v. pravus,
krom, verkeerd, slecht) bederven, verslechten ;
in 't lat. alleen slechter maken, volgens bet
nieuwer gebruik ook : slechter worden ; —
depravátie (spr. t=ts), T. (depravatïo) het
bederf, de verdorvenheid, de verslimmering, b.v.
der zeden, der lichaamsvochten.
depreceeren, lat . (deprecdri, van precári,
bidden) verbidden, afbidden, afwenden, onttrekken ; depreeátie (spr. t=ts), f. (deprecatio)
10 de afbidding, verbidding; 2 ° de afwijzing,
verontschuldiging; 3° eene plechtige verwen
(onder aanroeping van het goddelijk ge--sching
richt), de vloek; 40 Ook: voorbede; — depreeatuyur, f . mid.lat. (deprecatüra) het recht
om van de aan kloosters en kerken geschonken stukken gronds nog levenslang de inkomsten te trekken ; ook eene tot in het derde gelid durende erfpacht.
—

depreciëeren, depreciatie (spr. t=
ts), z. depretiëeren.

deprehendeeren, lat. (deprehendére
vgl. p r e h e n s i e) betrappen, vatten, grijpen;
— deprehensie, f . (deprehensw) de betrapping, het aanhouden, gevangennemen (inz. van
een misdadiger op heeterdaad).
Depressie, f. lat.. (depressio, v. depremére)
bet vederdrukken, indrukken ; de nederdrukking,
onderdrukking, verdrukking, druk; Chir. vederdrukking, indrukking vooral van de beenderen
van het hoofd ; de nederdrukking van de staar,
eene kunstbewerking, waarbij men de lens in
den bodem van het glasachtig lichaam drukt;
de deuk, indieping; afmatting, verslapping, ontspanning van lichaam of geest ; het zinken, inz.
van den schijnbaren horizon beneden den waren (voor den waarnemer, die zich op een schip
in zee bevindt); in de meteorologie : (gebied
van) geringe luchtdrukking of lagen barometerstand ; in de aardrijkskunde : landstreek, die lager ligt dan de oppervlakte der zee ; Phys. lager stand der vloeistoffen in haarbuizen, vergeleken met het niveau der vloeistof, waarin
die buizen gedompeld zijn; — depressie hoek, m. Geom. de hellingshoek; — depressie–schot, n. schot met sterk nederwaarts
hellende as van den geschutloop ; — depresseeren, nw.lat. Kmt. een geschut lager richten; iets uit de pers nemen (fr. depresser); —
depressorium, n. nw.lat. een werktuig,
waarvan men zich na de panboring bedient,
om het harde hersenvlies neder te drukken; —
depressus, a, um, adj. Bot. nedergedrukt, wat
van boven naar onderen min of meer platgedrukt schijnt.
depretiëeren, lat. (depretiáre, van pretïum, z. afd.; fr. déprécier) vernederen, verlagen, te gering schatten; depretiátie (spr.
—tsiá-tsie), f. nw.lat. de vernedering, gering
-schating,
waardeverlaging.
Depri, m. fr. (v. déprier, afzeggen ; buiten
;

—
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's lands gaande waren aangeven ; vgl. d e p r ec i e e r e n) bij een belastingkantoor : eene schriftelijke opgave der belastbare waren, die men
buiten 's lands verkoopt of doorvoert.
deprimeeren, lat . (deprimëre v. preen ére,
drukken) nederdrukken, onderdrukken, indrukken ; mismoedig stemmen, ter neder slaan ; Chir.
bij de grauwe staar de lens nederdrukken ; ontspaimen, verslappen, verzwakken; een g e dep r i m e e r d e p o 1 s, een gedrukte, d. i. zwakke
pols, die gebrek aan kracht aanwijst; Phys. de
lagere stand van het kwikzilver in nauwe bui
dan in omgevende wijdere vaten.
-zen
;

deprisonneeren, fr. (spr. s=z) uit de gevangenis bevrijden.

depriveeren, nw.lat. (vgl. p r i v e e r e n)
berooven; — deprivatie (spr. t=ts), f. de berooving ; ontzetting, inz. ontzetting van een geestelijke uit zijne prebende.
de pro fundis, z. ond. pro fundis.
deprohibeeren, nw.lat. (vgl. pro h ib e e r e n) van het verbod bevrijden, het verbod
opheffen; — deprohibitie (spr. t=ts), f. de
opheffing des verbods.
depuceleeren, fr. (vgl . p u c e 11 e) ontmaagden, den maagdom ontnemen; — depucelage, f. (spr. —lá-zj') de ontmaagding ; —
depucellement, n. (spr. md n) de ontmaagding; het ontmaagdingsrecht; vgl. c u l a g e.
depureeren, nw.lat. (fr. dépurer; vgl.
puur, enz.) zuiveren ; — depurantia (spr.
t=ts), n. pl. lat. Med. zuiverende middelen; —
depur^tie (spr. t=ts), f. de zuivering, reiniging ; — depuratief, adj. (fr dépuratif))
reinigend, inz. bloedzuiverend; — depuratorium, n. het zuiveringsvat
depurgeeren (lat. depurgáre ; vgl. p u rg e e r e n) reinigen, zuiveren ;— depurg€tie
(spr. t =ts), f, nw.lat. de zuivering, loutering,
reiniging; — depurgatief (lat. depurgativus,
-

a, um) of depurgatorisch, adj. nw.lat. relnigend, afvóerend.

deputeeren, later lat. (deputare, aanwijzen, tot iets bestemmen) afvaardigen, afzenden;
deputátus, m. (pl . deputati) deputaat
of een gedeputeerde, een afgevaardigde,
afgezant van gemeenten aan vorsten of autoriteiten; inz. een door de volkskeuze aangewe—

,

zen vertegenwoordiger en woordvoerder des
volks, lid van een statenvergadering of kamer
van gedeputeerden, van het huis van afgevaardigden, enz.; — gedeputeerde staten, in
Nederland een uitvoerend college, door de provinciale staten uit hun midden verkozen ; het
bestaat in elke provincie uit 6 leden, behalve
in Drente, waar het slechts 4 leden telt ; —
deputaat, n . (deputátum) bepaald inkomen bij
wijze van bezoldiging; datgene, wat iemand hoven zijn jaarlijksch tractement in sommige dingen, b. v. hout, vruchten, enz. als een deel zijner bezoldiging ontvangt; deputatist, m.
iemand, die zoodanig inkomen heeft ; — deputátie (spr. tie=tsie), f. de afvaardiging, afzending van eenige uit een college of uit eene
—
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vergadering verkozen personen met eenen zekeren last of opdracht, b. v. aan eenen vorst;
ook de gezamenlijke afgevaardigden zelven, de
bezending; gekozen commissie van afgevaardigden om een zaak voor te bereiden; afdeeling
eener uit verscheiden personen bestaand college.
dequalificeeren, nw.lat. (vgl. qua 1 i f ic e e r e n) de bevoegdheid ontnemen; — dequa
t=ts), f. het verlies der be--1i$C^te(spr.
voegdheid.
Derac, m. de oud -egyptische ellemaat.
deracineeren, nw .lat. (van racine = lat.

DERMATISCH

b. v. van zijnen eigendom, waardoor dit aan
den eersten bezitnemer vervalt (res delicta cedit primo occupanti) .
Dereneephálus, n . gr. eene misgeboorte
met zeer kleine, door de halswervelen omgeven
hersenen; — dereneephalie, f. de toestand
van zulk eene misgeboorte ; derencephálisch, adj. zonder ruggemerg in den hals.
—

Derhem, darhem of dirhem, m. eene
kleine perz. en turk. munt, = 4 a s p e r s; een
voormalig perz. medicinaal gewicht, ongeveer
7 gram.

radix, wortel) ontwortelen, uitroeien.
Deradelphie, f. gr. het samengegroeid zijn van twee lichamen met hals en hoofd;
— deradelphiën, f. pl. dusdanige misge-

Deribánds, m. pl. Kmt. soort van wit
katoendoek uit O.Indië.
derideeren, lat. (deridere, van ridere,
lachen) uitlachen, bespotten ; — derisíbel

boorten.

(spr. s=z), adj. nw.lat. belachenswaard, bespot

Deradenitis, f. gr. (v. deradén, uit dérê,
hals, en aden, klier) Med. halsklierontsteking;
vgl. adenitis.

derailleeren (spr . deraljéeren), fr. (dérailler, v. rail, z. ald.) ontsporen, uit derails of
spoorschenen raken (van spoorwagens sprekende) — deraillement, n. het loopen uit de
;

lat. (derisio)-telijk;—drs(p.=z),f
de bespotting, het uitlachen ; — derisóriseh,
adj. (fr. dérisoire) bespottend, beschimpend.
de rigdre juris, lat. naar de gestrengheid des
rechts.

Derimher, m. een groote tempel der
Perzen.

spoorschenen of rails, ontsporing.
Deraison, f . fr. (spr. derèzón; vgl. r al s o n)
onverstand; — deraisonnábel , adj. fr. (spr.
—rèz—; vgl. r a i s o n n a b e 1) onredelijk, onverstandig; onbillijk; — deraisonneeren (fr.
deraisonner), onverstandig spreken, verkeerd, ongerijmd redeneeren of oordoelen, onbezonnen snappen, raaskallen; deraisonnement, n.

deriveeren, fr. (dériver, v. rive = lat.
ripa, oever) Mar. afdrijven, wraken, door stroom
of wind medegevoerd worden ; — derivameter, m. Mar. afdrjvingsmeter, werktuig om de
hoegrootheid van de afdrijving der schepen te
bepalen.
deriveeren, lat . (deriváre, v. rivus, beek)

(spr. --mdh) onverstandige praat, verkeerde,
scheeve oordeelvelling.
derangeeren (spr. —ranzj—; vgl. ran-

afleiden; afstammen, de afleiding, afkomst, den
oorsprong aanwijzen ; derivantia (spr . t=
ts), of deriveerende middelen, n. pl.

g e e r e n) in wanorde brengen, verwarren, storen ; — gederangeerd zijn, ontsteld (van
hersenen) zijn, verbijsterd zijn; in bedenkelijke
fortuinsomstandigheden verkeeren, veel schulden
hebben; — derangement, n. (spr. deranzj'mdh) de wanorde, verwarring, verontrusting,
stoornis.
de rato, z. ond. ratuur.
Derbend, m . perz. (v. der, dar, deur,. poort,
en bend, band, band; turk. derwend) eene enge
poort, een nauwe pas, vandaar de naam van
eene stad en haar gebied aan de westkust der

Med. afleidende middelen ; — derivátum, n.
(pl deriváta) Gram . een afgeleid woord; in
tegenst. met p r i m i t i v u m (z. ald.); — derivátie (spr. t=ts), f. (derivatáo) de afleiding, afstamming, b.v. van een woord, de woordafleiding; — derivatie–rekening, f. Math. de
afleidings-rekening, een gedeelte der wiskunstige
analysis, die de function van vele grootheden
in gemakkelijk overzienbare reeksen leert ontwikkelen; — derivatief, adj. nw.lat. afleidend; door afleiding ontstaan; — derivativum, n., z. v. a. derivatum.
dermátiseh, adj . gr. (van derma, n. huid,
vel) wat tot de huid behoort; vliezig ; - dermatiatrie, f. de genezing der huidziekten;
genezing van ziekten door op de huid aangebrachte middelen; — dermatine, n . een opaalachtig mineraal als vliesachtig bekleedsel op serpentijn en kalkspaath ; — dermatitis, f. de
huidontsteking; — dermatographie, f. de
huidbeschrijving; — dermatologie of dermologie, f. de huidleer, de leer van de algemeene bekleedselen des lichaams ; — der mopathie, f. eene huidziekte; — dermatopathologie, f. de . leer van de huidziek-

—

Kaspische zee.

Dérby, naam van een graafschap en stad
in Engeland; ook persoonsnaam en daarnaar:
Derby, derby-race (spr. rees) derby-

,

wedren, de voornaamste eng. wedrennen door
een graaf Derby in 1780 ingesteld en gehouden
op Woensdag voor Pinksteren (Derby day,
spr. —dee) te Epsom in het graafschap Surrey.
derdest, turk. voorloopig ; derdestijet, n. firman van voorloopig bezit.
–

—

derelinqueeren, lat . (derelinqu'ere ; vgl.
r el i c t a) iets verlaten, het bezit eener zaak
en het recht van eigendom opgeven, laten varen; derelicta, n . pl. verlaten, onbeheerde
goederen, zulke, welker eigenaar zijn eigendomsrecht heeft opgegeven ; — derelictie (spr.
i=s), f. (derelie o) de verlating, het opgeven,
—

Derisie, z. derideeren.

•

—

.

ten;

—

dermatopóden, m. pi. vliespooti-

gen, vogels, wier teenen met vliezen verbonden zijn; — dermatósen, pl. (spr. s=z) huidziekten ; — dermatottlus of dermoty -
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lus, m. het huideelt ; — dermitis, f. de
huidontsteking; — dermolysle, f. de ongevoeligheid tier huid; — dermoplastiek, f.
de kunst om dieren door opvulling der huid na
te bootsen, dieropzetkunst ; — dermoptera,
n. pl. vliesvinnigen ; vliesvleugeligen ; vliegende
raaki's (eene apensoort); — dermotomie, f.
de huidontleding.
derobeeren, fr. (dérober, it. dirubure, rubare, eig. ontkleeden ; vgl. r o b e) ontvreemden,
.heimelijk wegnemen; zich d e r o b e e r e n, zich
onttrekken of verbergen, wegsluipen ; — de—
robé, adj. fr geheim; inz. Arch. escalier
dérobé (spr. èska-ljé—), geheime trap (vgl.
d é g a g e m e n t), trap waarlangs men ongezien
ergens komen kan ; — corridor dérobé,
geheime gang; — porte derobée, geheime
deur.
derogeeren, lat. (derogi re) afbreuk doen,
Ie kort doen, krenken, benadeelen ; ook afschaf
opheffen, buiten werking stellen, b. v. eene-fen,
wet, enz.; — derogátie (spr. t=ts), f. (derogatio) de afbreuk, inbreuk, krenking, het nadeel, dat men zich b. v. door een contract berokkent; de opheffing, afschaffing eener veror
-dening ; — degoratief, adj. nw.lat. krenkend,
,benadeelend, opheffend.
Der6ncus, m. gr. (van déré, hals, en o ne u s, z. ald.) Med. een halsgezwel, krop ; —
derospasmus, m. halskramp.
derougeeren, fr. (spr. —roe—) de roode
kleur of den blos benemen ; die verliezen, ver
-blekn.
Deroute, f. fr. (spr. deróét'; vgl. route)
eig. het terugkomen of het afraken van den
weg ; verval en vernieling ; Mil. de wanorde,
uiteendrijving, verwarde, onordelijke vlucht van
reen geslagen leger, het overhoopwerpen, de nederlaag ; — derouteeren (fr dérouter), van
,den rechten weg afbrengen, op een dwaalspoor
brengen, in de war maken, iemands oogmerk
verijdelen; uit elkander slaan, verstrooien.
Derpiah, m. (van hindost. der, deur, poort,
en piah, geliefd, dierbaar) bij de Mohamedanen
to Hindostan: hof, deur; grafstede der heiligen.
Derrick, m. eng. houten stellage boven de
plaats waar (olie)bronnen geboord worden.
Derrie, f. fr. eene minder goede veensoort,
dicht onder de oppervlakte van den grond.
Derrière, n. fr. (spr. derjèr') achterste,
dat gedeelte des lichaams, waarop men zit, de
billen.
Dérrina, f. ruls. doornbosch.
Derry, n. eng. eene soort van grof iersch,
dinnen.
Dérsi, m. turk. kleermaker, snijder.
Dertiend'half, m. een zilveren munttuk uit het oude ned. muntstelsel = 4 r(jksdaalder of 62 z ct.
Dérvendsji—pásja, m. de grootopziener
Ader openbare wegen in Turkije.
Derwisch, dervisch, m. perz. (derwésch, arm, eig. deur-, drempeltreder of bedeaar) een arme mohamedaansche monnik, wiens

DESAPPROBATIE

voornaamste plichten bestaan in gebed en boe
-tedonig(arb.fk)
dés—, fr. eene lettergreep (lat. dis-), welke

vele fransche woorden vooropnemen, in beteekenis veelal met het ned. o n t overeenkomt
en opheffing of ontkenning van het boofdbegrip uitdrukt.
desabuseeren (spr. de-zabuzeeren), fr.
(désabuser ; vgl. ah u s e e r e n) (iemand) eene
dwaling benemen, hem beter onderrichten, terecht-, uit den droom helpen ; — desabusage,
f. (spr. —zá-zj') en desabusemént, n. (spr.
bu- z'mán') de terechtwijzing, inlichting; de aflegging, wegneming eener . dwaling.
desaccordeeren (spr. dezakor-), fr. (desaccorder ; vgl. a c c o o r d) niet overeenstemmen, van strijdige gevoelens zin; Muz. outstemmen.
desaccoutumeeren (spr. dezakoe—), fr.
(ddsaccoutumer, v. accoutumer, gewelnen; vgl.
accoutumance en coutume) ontwennen,
afwennen; — desaecoutumánce, f. (spr.
—máhts) de ontwenning, afwenning.
desachalandeeren (spr. dd-zasjalandeeren), fr. (désachalander; vgl. c h al a n d) iemand
zijne klanten ontnemen ; — desaehalandage, f. (spr. dé-zasjalanda-zj') ontneming, verlies der klandizie.
desacidificatie, f. fr. (spr. —ka-tzie) ontzuring.
Desafféctie, f. fr. (désafl'ection; vgl. a ff e c t, enz.) de ongenegenheid, afkeer ; — gedesaffectionneerd, adj. ongenegen, ongunstig jegens iemand gezind.
desagreëeren, fr. (désagréer; vgl. a g r ee e r e n) misvallen, mishagen, ongevallig zijn;
ook misbillijken, verwerpen; — desagreábel,
adj. (fr. désagréable) onaangenaam, ongevallig,
verdrietig ; — desagremént, n. (spr. —mán)
de onaangenaamheid, verdrietelijkheid.
desalliëeren (zich), fr. (se désallier)
beneden zijnen stand trouwen.
desaltereeren, fr. (désaltérer) den dorst
lesschen.
desanimeeren, f. fr. (vgl. a n i m e e r e n)
ophouden met te a n i m e e r e n of te bezielen;
ontmoedigen, afraden.
desappointeeren (spr. dezapwaint—),
fr. (désappointer; vgl. a p p o i n t e e r e n) iem.
van het voordeel berooven, dat steunde op iets,
dat voor hem was vastgesteld of hem verzekerd was (vgl. a p p o In t e m e n t); inz. van een
bezoldigde bet salaris intrekken, een soldaat op
de rol doorhalen; vandaar : de verwachting of
hoop verijdelen, teleurstellen ; in verlegenheid
brengen ; — desappointemént, n. (spr.
--mán) de afschaffing, afdanking, doorhaling op
de rol; verijdeling, verijdelde hoop, teleurstel
onverwachte mislukking (eng. dis a p p o Int--ling,
ment, it. disappunto).
Desapprobátie (spr. t=ts), f. fr. (vgl.
a p p r o b e e r e n) de misbillijking, afkeuring, mis
verloochening; — desapprobee--prijzng;
ren of liever desapprouveeren (spr. de-
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^aproew—; fr. désapprouver) misbill jken, afkeu-

ren, wraken.

desappropriëeren (zich), fr. (se dësapproprfer; vgl. a p p r o p r i ë e r e n) vrijwillig

een eigendom vaarwelzeggen, laten varen; —
desappropriátie (spr . t=ts), f. fr. afstand doening van eigendom.
Desargentatie, f. (spr. — ta -tsie) wegneming van het zilver, ontzilvering.
desarmeeren, fr. (spr. s=z, fr. désarmer;
vgl. a r m e e r e n) ontwapenen, weerloos maken,
afdanken; onttakelen ;— g e d e s a r m e e r d, ontwapend, weerloos ; — desarmemént, n.

(spr. —mán) of desarmeering, f. de ontwapening, afdanking.
Desassimilatie, f. nw.lat. de afzondering
der zich met het lichaam niet assimileerende
stoffen, ten einde die daaruit af te scheiden.
desassorteeren, fr. (spr. dezass—, fr.
désassortir; vgl. a s s o r t e e r e n) saambehoorende dingen vaneenscheiden, allerlei ondereen mengen.
Desáastre, fr., of desáster, n. (spr. der-,

sp., desastro, it. disastro, van 't lat. dis- en
astrom, gr. dstron, ster, gesternte) kwaad gesternte, rampspoed, ongeval, onheil, ongeluk,
slag; — desastreus, adj. (fr. désastreux), ongelukkig, rampspoedig, verderfelijk.
Desâtir, pl. perz. (eig. de op arabische
wijze gevormde pl. van het perz. doestoer, voorbeeld, model, regel, voorschrift, aanteekenboek,
enz.) voorschriften, eene naar men wil overoude,
onlangs weder ontdekte verzameling van 16 hei
schriften der 15 oud-perzische profeten, met-lige
een boek van Zoroaster.
Desavantage, n . fr. (spr. dezawantá-zj';
vgl. a v a n t a g e) het nadeel, de schade, het
verlies, inz. verlies in het spel; — desavantageus, adj. (spr. —tazjeus; fr désavanlageux)
onvoordeelig, nadeelig, ongunstig; -- desavantageeren (fr. désavantager)', verkorten,
benadeelen, het voordeel benemen.
desavoueeren (spr. dezawoe- deren, fr.
désavouer; vgl. a vo u e e r e n) loochenen, herroepen, niet erkennen, iets niet als het zijne

erkennen, zeggen dat men iets niet gezegd of
gedaan heeft, een betrekking op den persoon.
of dq handeling van een ander afwijzen ; —
desaveu, n. verloochening, niet-erkenning,
afwijzing.
Desayuno, n. sp . (spr. dezajoeno) ontbijt, z. dejeuner.
Desazotatie, f . (spr. — ta-tsie) onttrekking
van de stikstof, stikstofvrij maken.
deseabellar, sp . bij stierengevechten: den
stier door een steek in den nek ineen doen
storten.
Deseamisádos, m . pl. sp. (spr. sa=za;
van camisa, hemd ; vgl. c a m i s i a) hemdeloozen, eene overspannen demagogische partij in

DESENNUYEEREN
deseendeeren, lat . (de-scendére, v. scan-.-

dere, stijgen) afstijgen, afklimmen, afkomen, da-

len, van boven naar beneden gaan; afstammen,

afkomstig zin ; — descendéndo, it. (spr. desjen—)
Muz., z. v. a. decrescendo (z. aid.) ; — de-seendens, lat. Bot. nederwaartsgaande, nederdalend; — deseendént, m. lat. (descéadens) een afkomeling, afstammeling, spruit, telg,
nakomeling, pl deseendénten, afstammelingen, kinderen en kindskinderen, achterkindskinderen en alle afstammelingen in de dalende
linie, in tegenst. met de a s c e n d e n t e n;.

deseendéntie (spr. t=ts), f. nw.lat. de afstamming of afkomst ; de nakomelingschap ; -deseendentie- theorie, f. de afstammingsleer, z. v. a. transmutatie- theorie (z.

,

aid.) ; -- deseendibiliteit, f. nw.lat. do
overerfbaarheid; — descensie, f. lat. (descensio) de nederdaling, afdaling; Astron. daling,

die boog van de evennachtslijn, met welken een
teeken van den dierenriem of eene ster tegelijkertijd onder den horizon gaat; — deseen-sionaal differéntie, f. Astron. verschil der
rechte en schuinsche daling; -- deseente, f.
fr. (spr. desánt') de afdaling, afstijging; de landing van een schip ; de vijandelijke inval in een
land; ook een bedekte gang, sluipgang bij eene
vesting, die in de gracht of naar de mijnen
voert; een kunstmatig, veilig middel tot overgang van de vestinggracht, om met de stormcolonnes tot de bres te kunnen komen ; eene
afhelling; eene belasting op schepen, ook op
wijnen, zout, enz. in Frankrijk.
deseisseeren, lat. (desciscére, v. de eer
sciscére, iets zoeken te vernemen, goedkeuren,
voor iets stemmen) van iemand afvallen ; afwijken, ontaarden.
describeeren, lat. (describére) beschrijven; describábel, adj. nw.lat . beschrijf baar; — descriptie (spr. t=s), f. (lat. descrip-(fo) de beschrijving, schildering ; — deserip .
tief, adj. nw.lat. beschrijvend.
desemballeeren (spr. dezanbaléeren), fr..
(désemballer; vgl. e m b a 11 e e r e n) uitpakken.
ontpakken, b. v. koopmanswaren ; — desem-.
ballage, f. (spr. —id- sf) de uitpakking, outpakking.
–

—

-

desembarqueeren (spr. dezanbark—),.
fr. (désembarquer; vgl. e m b a r q u e e r e n) weder ontschepen; — desembarquemént, m.
(spr. —mdie) de wederontscheping.

desemprisonneeren(spr . dezanprizon-)
fr. (désemprisonner; vgl. e m p r i s o n n e e r e nl
uit de gevangenis ontslaan.
desenchanteeren (spr . dezansjánt—), fr.
(désenchanter; vgl. e n c h a n t e e r e n) onttoovc:ren, van een hevigen hartstocht genezen.

desengageeren (spr. dezangazj—), fr.
(désengager; vgl. e n g a g e e r e n) losmaken, be---

vrijden.

Descemetisch vlies, n. Med. een in-

desennuyeeren (spr . dezanutjéeren), fr.
(désennuyer; vgl. e n n u y e e r e n) de verveling

wendi.g bedeksel van het hoornvlies van het
oog, door Descemet ontdekt.

verdrijven, opvroolgken, in goede luim, in betere stemming brengen.

Spanje.
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DESENROLEEREN

desenroleeren (spr. d,ezan—), fr. (désenr6ler; vgl. e n r o 1 e e r e n) van de rol schrappen (van soldaten), afscheid geven, ontslaan.
desequipeeren, fr. (spr. qu=k vgl.
e q u i p e e r e n) onttakelen (van schepen).
desereeren, lat. (dererëre) verlaten, aftrekken, afvallig worden ; — desért (lat. desértus,
a, um), verlaten, ledig, woest, onbewoond, onbebouwd ; — deserteeren (spr. s=z ; fr. déserter, mid.lat. desertdre), verlaten, wegloopen,
overloopen, zijn vaandel verlaten, voortvluchtig
worden, zich wegpakken; — deserteur, m.
fr. (spr. s=z) een weglooper, overlooper, vluchteling, afvallige ; desértor malitiósus, m. lat. een
kwaadwillig verlater, inz. van zijne vrouw; desertrix malitiosa, f. kwaadwillige verlaatster; —
desértie (spr. dezértsie), f. lat. (desertio) de
verlating, het weg-, overloopen ; Jur. het verzuim eener verrichting bij een proces, b. v. desertio appellatiónis, het verzuim van den tijd
tot appel of beroep op hooger rechtbank ; des.
conjugális of conjugis, de verlating des echt
d. documentórum, het verzuim van het-genots;
voorleggen der bewijsstukken ; d. juramenti, ver
een af te leggen eed; d. malitidsa,-zuimvan
kwaadwillige verlating van echtgenooten; d. probatiónis, het verzuim in het indienen van het
bewijs gedurende den gezetten tijd; d. remedii,
het verzuim van den tijd tot aanwending of
voortzetting van een rechtsmiddel ; d. test)um,
verzuim van het bewijs der getuigen ; — desértie-proces, de rechtsvordering wegens
kwaadwillige verlating van een der echtgenooten, door de onschuldige partij ingesteld om
eene scheiding te bewerken ; — desertum,
n. woestijn; vox clamdntis in desérto, z. onder vox.
deserveeren, lat. (deservire ; vgl. s e rv e e r e n) dienst doen, dienen; oppassen, verzorgen, verplegen ; ook wel voor d e s s e r v e e ren (z. ald.); — gedeserveerd, voor gedanen dienst betaald ; — deservitum, n., pl.
deservlta of deservieten, het loon eens
zaakvoerders of pleitbezorgers; vgl. h o n o r arium, ond. honor; — deservietenjaar, n.
(lat. annus deservitus) het genadejaar, gedurende hetwelk de verdiende, maar nog niet ontvangen vruchten van het laatste jaar nog aan
de erfgenamen van den daarin overleden geestel(jke toekomen.
;

desespereeren, z. d e s p e r e e r e n;desespoir, n. fr. (spr. dezespodr, v. dis- en
espoir, hoop ; lat. speráre, hopen) de wanhoop,
vertwijfeling.

desexeommuniceeren, fr. (vgl. e xc o m m u n i c e e r e n) van den ban vrijspreken,
den ban opheffen.
Desfiladéro, m. sp. engte, bergpas.
Desgarretádor, m. sp. bij de stierengevechten : iemand, die met een werptuig de
achillespees van den stier doorsnijdt en hem
zoo verlamt.
Desh., bij natuurwetenschappelijke benamingen verk. voor Deshayes (gest. 1875).

deshabilleeren (spr. dezabi-ljé—), fr..
(déshabiller vgl. h a b ill e e re n) ontkleeden,
uitkleeden; — deshabillé, n. (spr. dezabi-ljé) het nachtkleed, ochtendgewaad, ook huis- gewaad ; en déshabillé (spr. an —), in huis
-kleding.
derheriteeren, fr. (déshériter; vgl. h e r it e e r e n) onterven; — desheritanee, f. (spr.
—táns') onterving.
Deshonneur, n. fr. (spr. dezon—; vgl.
h o n n e u r) de oneer, schande ; — deshon
(fr. déshonnéte; vgl. ho nn e t), on--net,adj.
eerlijk, eerloos, schandelijk, onfatsoenlijk ; —
;

deshonorábel, adj. onteerend, smadelijk ;

— deshonoreeren (fr. déshonorer; vgl.
h o n o r e e r e n), onteeren, schande aandoen,,
schenden.

deshydrogeneeren, fr. (déshydrogéner

;

vgl. hydrogenium, enz.) Chem. van waterstof bevrijden ; — deshydrogenátie (spr.

de bevrijding van waterstof.
desieeãbel, adj. nw.lat. (van 't lat. desicciire, uitdrogen; vgl. siccant(a) opdroogbaar;
— desieeátie (spr. t=ts), f, de uitdroging,
het opdrogen ; — desieeantia, n. pl. opdrogende middelen ; — desieeatief, adj. opdrogend.
Desiderium, n., pl. desideria of desideriën, lat. de wensch, het verlangen, de,
begeerte ; de vordering, eisch ; desid erï um pium,.
n. een vrome wensch; pl. pia desideria, vrome,.
welgemeende wenschen (die gewoonlijk niet ver
worden) — Desiderius, Desiderïa,-vuld
mans- en vr. naam : de gewenschte, verlangde;
— desidereeren (lat. desiderdre), verlangen, wenschen; — desiderábel, adj. (desiderabi lis, e) verlangens of wenschenswaard ;
desiderátum of desideraat, n. iets dat
gewenscht wordt, dus iets dat ontbreekt, een
vereischte, een gebrek, eene gaping ; pi. desider^ta, dingen die men mist en gaarne
hebben zou, b. V. voor eene verzameling; —
desiderátie (spr. t=ts), f. (lat. desideratio>
wensch, verlangen; — desideratief, ad).
(lat. desiderativus, a, um) een verlangen uitdrukkend ; verba desiderativa, zie onder v e rbum.
Desidia, f. lat. eig. het lange zitten; de;
werkeloosheid, traagheid ; — desidiëus, adj.
t=ts), f.

;

-

—

(desidiósus, a, um) werkeloos, traag, ledig.

Design, n. eng. (spr. disdin), z. d i z am n e.

designeeren, lat . (designáre; vgl. si g n e er e n en s i g n u m) beteekenen, aanwijzen, kennelijk maken, aantoonen ; ook iemand tot iets
benoemen, bij voorraad bepalen; -- designátus,
m. een tot een ambt benoemd persoon, die nog
niet aangesteld of In functie getreden is, b. v.'
consul designatus, de aanstaande consul ; -designAbel, adj . nw.lat. onderscheidbaar, te:
onderkennen; benoembaar; — designateur,
m. fr. (spr. deli-nj--) een plaatsaanwijzer; cere-

moniemeester; — designátie (spr. t=ts), f.
(lat. designatio) de beteekening; bepaling, kenbaarmaking; ook de voorloopige benoeming; -^
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designatief, adj. nw.lat. beteekenend, aan
-wijzend.
Desincrustatie, f. (spr. —ta -tsie) wegneming van den ketelsteen (in stoomketels).
desinéntie (spr. t=ts), f, nw. lat. (fr.
désinence; van 't lat. desincre, ophouden, eindigen) Gram. de uitgang van een woord, woord
; — desinit in piscem, lat. eig.«het ein--uitgan
digt met den staart van een visch" d. i. het
einde beantwoordt niet aan het begin.
desinfieiëeren, fr.-lat. (van 't fr. voorvoegsel dés- en het lat. in ficére, z. i n Ii c i ë er e n) of desinfecteeren, fr. (désin fecter)
de smetstof of het aanstekend vermogen weg
maken, zuiveren, b. v.-nem,obstluk
de lucht, een ziekenhuis, enz. ; desinféctie
(spr. t=s), I. de reiniging van smetstof, wegneming van stank, zuivering der lucht; — desinféetor, ni. een zuiveraar, wegnemer der
smetstof.
Desintegrator, m. fr. lat. (dés en integrare, geheel maken) een door Thomas Carr
te Montpellier uitgevonden toestel om velerlei
niet-vezelachtige stoffen klein te maken.
desinteresseeren (spr. dez—), fr. (desinteresser ; vgl. i n t er e s t, enz.) schadeloos hou
iemand voor zijn aandeel tevreden stellen;-den,
— gedesinteresseerd, adj. belangeloos, onbaatzuchtig, onpartijdig.
desmviteeren, fr. eene uitnoodiging weder afzeggen.
desinvoltura, z. disinvoltura.
desipiëeren, lat. (desipdre; van sapdre,
verstandig zijn) zot zijn, zich mal aanstellen,
ook z. v. a. d e l i r i ë eren ; — desipére in loco,
te rechter tijd en plaats mal, d. i. uitgelaten,
vroolijk zijn; — desipientie (spr. t=ts), f.
(lat. desipientaa) de onzin, zotheid, malligheid,
onnoozelheid.
désir, m. fr. (spr. deziér) het verlangen, de
wensch, begeerte; — desirábel, adj. (fr.
desirable) wenschenswaard; — desirous, adj.
(fr. desireux) begeerig.
. desisteeren, lat. (desistére; vgl. s is t e er- e n) afstaan, aflaten van iets, ophouden, Iets,
opgeven, laten varen, er van afzien.
Desl., bij natuurwetenschapp. benamingen
afk. voor Deslongchamps, een Luiksch zooloog.
DeSM., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Desmarest (vader en zoon) en
voor Desmoulins, een anatoom uit Bordeaux.
Desmal, m. perz. zakdoek.
Desman, m. (fr. desman, zweedsch, desa
mansratta, van desman, bisam of muskus, uit
bet laplandsch), w y c h oe c h o 1 in Rusland, o nd a t r a in N. Amerika (huronsch) ; de muskusi at; ook beverrat, eene groote spitsmuis met
muskusachtige klieren in eene beurs nabij den
aars.
Desmalgle, I. gr. (van désma of desmós,
band, van déó, futur, désó, ik bind) Med, pijn
In de gewrichtsbanden; — desmitis, fr. gr.
de ontsteking der banden en pezen; — des-
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moehaunósis, f. de zwelling en weekwording der banden; — desmodynie, f. pijn
in de banden; — desmographie, I. de beschrijving der banden en pezen; -- desmologie (meer gebr. syndesmologie), I. de
leer der banden, enz.; — desmopathie, I.
lijden of ziekte der banden ; — desmopathoiogïe, I. de leer van de ziekte der banden ; — desmophlogie en desmophlogósis, I. de ontsteking der banden; — des–
morrhéxis, I. de scheuring der gewrichtsbanden; — desmotomie, de banddoorsnijding, ontleding der banden ; — desmurgie,
I. genezing door banden, inwikkeling, chirurgische verbandleer (omdat desmós ook van het
chirurgisch verband gebruikt wordt) .
. desobediëeren, nw. lat. (van obedire,
gehoorzamen) ongehoorzaam zijn, niet gehoor
— desobediént, adj. ongehoorzaam;-zamen;
— desobediéntie (spr. t=ts), of fr. desobeissanee, I. (spr. dezobeï- sán's') de ongehoorzaamheid, weêrspannigheid.
desobligeeren (spr. dezoblizj—), fr. (désobliger; vgl. o b lig e e r e n) onvriendelijk bejegenen, iemand ondienst doen, Benen trek spelen,
voor 't hoofd stooten ; — desobligeance,
I. (spr. —zjáns') de onvriendelijkheid, onheuschheid, norschheid; — desobligeant, adj. (spr.
—zjdh), onvriendelijk,onbeleefd, onheusch, norsch;
— désobligeante, I. (spr. —zjánt') een
onbeleefde, onheusche vrouw; ook : een smal
rijtuig voor den persoon.
desobstrueeren (spr. dez—), fr. (désobstruer; vgl. o b s t r u e e r e n) Med. de verstopping wegnemen; — desobstructie (spr. tie
=sie), f. de wegneming der verstopping; —
desobstruetief, n. het middel tegen de
verstopping; als adj.: de verstopping tegengaande of wegnemende; — desobstructiva,
pl. middelen tegen verstopping of obstructie.
Desoccupatie, I. (spr. —tsie) gebrek aan
bezigheid.
desodoriseeren (spr. s=z), fr. lat. reukeloos maken; — desodoriseering of desodorisatie, I. reukeloosmaking.
Descouvrement, n. fr. (spr. dezeuwr'
mdh) ledigheid, werkeloosheid ;— g ede s m uv r e e r d, ledig, werkeloos.
desoleeren, lat. (desoláre, eig. eenzaam
laten, verlaten, van solos, alleen) verwoesten,
vernielen, ook troosteloos maken, innig bedroe ven, gevoelig krenken ;— g e d e s o l e e r d, adj.
verwoest, vernield; troosteloos ; — desolánt,
adj. fr. (spr. dezolán; meestal dezolant) bedroevend, treurig; lastig, hoogst vervelend ; —
desolaat, lat. (desolátus, a, um) verlaten,
eenzaam; bedorven, verwoest, vernield; treurig,
troosteloos, mismoedig; — desolate–boedelkamer, I. weleer : kamer voor onbeheerde
nalatenschappen; — desolátie (spr. t=ts),
f. later lat. (desolatio) de verwoesting, vernieling; groote droefheid, kommer, troosteloosheid.
desolveeren, lat. (desolvére) afbetalen,
betalen.
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desopileeren (spr. dez—) fr. (van 't lat.
Dpilcire, sluiten) de verstopping opheffen, openen;
— desopilátie (spr. t =ts), f. de opheffing
der verstopping, opening ; — desopilatief,
adj. openend.
Desordre, m. doorgaans f. fr. (spr. dezórdr';
vgl. o r dr e) de wanorde, verwarring ; de buitensporigheid, zedeloosheid; oneenigheid.
desorganiseeren (spr. dezorganizeeren),
fr. désorganiser vgl. o r g a a n, enz.) ontbinden,
oplossen, verwoesten, in wanorde brengen, ontstemmen, beroeren, tweedracht zaaien; met betrekking tot het magnetiseeren: van de zinnen
berooven; — desorganisatie (spr. —za -tsie)
I. de verwoesting, ontbinding, ontaarding, b. v.
van een deel des menschelijken lichaams, de
opheffing, oplossing, b. v. aller staatsmachten;
de verandering, algeheele omstemming der zintuigen door het magnetiseeren.
desorientaliseeren (spr. beide s=z),
fr. van het oostersch karakter, de oostersche
zeden ontdoen; — desorientalisátie, f.
(spr. za- tsie), het desorientaliseeren.
desoriënteeren (spr. s=z), fr. désorienter vgl. 0 r i ë n t e e r e n) eig. de streek van 't
oosten doen verliezen; iemand van den rechten
weg afleiden, in de war brengen, van zijn stuk
helpen, verlegen maken ;— g e d e s o r i ë n t e e r d
z ij n, de hemelstreek niet kennen ; onzeker, in
de war, verlegen, verbijsterd zijn.
desosseeren, fr. (v. os, been) van beenderen ontdoen, de beenderen, graten enz. weg
-nem.
;

;

desoxydeeren, desoxygeniseeren
(spr. s=z), fr.-gr. (vgl. o x y d e) Chem. de zuurstof wegnemen, van zuurstof berooven = r ed u c e e re n; — desoxydátie, desoxygenátie (spr. t=ts), f. nw.lat., de bevrijding
van zuurstof.
Despácho, m. sp. (spr. ch=tsj) afvaar
zending (vgl. depêche, dispaccio);-dign,
plaats waar iets verzonden of verkocht wordt
b. v. d. de vino, wijnhuis.
Despéct, m. of despectie (spr. t= s),
f. lat. (despéctus, despect"ho, van despicére, nederzien) het smadelijk nederzien, de verachting,
onteering, smaad; — despecteeren (despectare), verachten, geringschatten ; — despeeteerlijk, adj. verachtelijk, onteerend ; —
despéctor, m. de verachter; — despeetueus, adj. verachtelijk, achtingloos.
Despejo, m. sp. (spr. —cho) ontruiming,
inz. der arena enz. voor het stierengevecht.
despereeren, lat. (de-speráre, v. speráre,
hopen) of desespereeren (spr. dezes—), fr.
(désespérer) wanhopen, vertwijfelen, alle hoop
opgeven; — desperaat, adj. lat. (desperátus,
a, um) wanhopig, hopeloos, vertwijfeld, rade
— desperado, m. sp. de waaghals;-los;
— desperatie (spr. t=ts), f. de hopeloos.
held, vertwijfeling, radeloosheid; — desperatiekuur, eene genezing op leven of dood;
in het gemeene leven : eene paardenkuur • —
desperatie—coup of —tour, m. lat.-fr.
,
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(spr. ou =oe) eene wanhopige daad, hoogst vermetele, uiterst gewaagde - zet of streek.
despoliëeren, lat. (despoliáre vgl. s p0hum, enz.) berooven, plunderen; — despoli€tie (spr. t=ts), f. de berooving; — despoliátor, nl. de beroover, plunderaar.
despondeeren, lat. - (despondere, vgl.
s p o n d e e r e n) beloven, toezeggen, verloven;
— desponsáta, f. lat. (van desponsare, verloven) de verloofde, ondertrouwde, de toegezegde
bruid; — desponsátus, m. de verloofde
bruidegom; — desponsátie (spr. t=ts), f.
de plechtige verloving, ondertrouw.
Despoot, m. gr. (despótes, heer, gebieder;
verwant met het oudslay. gospodin, heer) een
onbepaald gebieder, willekeurig, eigendunkelijk
oppermachtig vorst, zelfheerscher; een dwingeland, tiran ; de titel der grieksche bisschoppen
in Turkije ; — despotáten, m. pl. (milites
despotati) naam, eertijds aan de soldaten gegeven, wier werk het was de gewonden van het
slagveld weg te dragen; — despotie (spr.
t=ts), f. de willekeurige heerschappij, een rijk
der willekeur, een staat waarin de wet voor
allen ligt in den wil van den man; — despótiseh, adj. onbeperkt, onbepaald, willekeurig en eigenmachtig gebiedend, tirannisch; —
despotisme, n. de onbeperkte macht, eigen
heerschappij ; dwingelandij ; — des--dunkelij
potiseeren (spr. s=z), willekeurig regeeren,
den dwingeland spelen, eigendunkelijk zijn.
despumeeren, lat. (despumáre, v. spuma,
schuim) het schuim afnemen, afschuimen ; —
despumátie (spr. t=ts), f. de afschuiming.
desquameeren, lat. (desquamáre, van
squama, schub) afschilferen ; Pharm het wegnemen van de schubbetjes, die zekere bolvormige wortels bedekken ; — desquamátie
(spr. t=ts), f. de afschilfering der opperhuid na
huidziekten, het afschilferen der beenderen.
Dessa, f. jay. dorp op Java.
Desseeterik, m. russ. (van déstatj, tien),
een russ. gewicht van 10 pond = 4,095 kilo;
— desseetine, f. russ. (desjatina, eig. een
tiende deel) eene landmaat van ongeveer 2400
0 sasjen of 109 are.
Dessein, n. fr. (spr. desei. ; ital. disegno,
van 't lat. designare, aanduiden, bepalen, enz.)
het oogmerk, voornemen, doel, plan, opzet ; het
ontwerp, de schets van een dichtstuk, tooneelspel, schilderij, enz. ; d dessein, opzettelijk, met
opzet, voorbedachtelijk.
Dessendiaan, f. eene soort van drukletter van 10 punten, die het midden houdt tusschen mediaan en garmond (bij de Franschen philosophic, bij de Duitschers brevier of rheinlander, bij de Engelschen
small pica).
Dessert, z. ond. desserveeren.
desserveeren, fr. (desservir vgl. s e r;

°

;

v e e r e n) i den dienst volledig verrichten, b. v.

den kerkdienst inz. als plaatsbekleeder; vandaar:

desservánt, m. fr. (spr. —welui) een waarnemend geestelijke, een geestelijk plaatsbeklee-
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der, kapelaan; in Frankrijk : door den bisschop
zonder medewerking van den staat benoemd onderpastoor ; 2 ° (als tegengestelde van s e r v e er e n, opgedragen) de spijzen van den discli ne
tafel afnemen ; vandaar dessért, n.-men,d
(spr. desèr, meestal dèsert) het nagerecht, het
laatste tafelgerecht met fruit, gebak, enz., het
toe- of slotmaal, alles, wat na het eig. maal
tot streeling van gehemelte en oogen wordt opgedragen; — dessert-bord, n. een fruitbord, een bord voor 't nagerecht ; — dessertwijnen, m. pl. fijne zoete of bijzonder sterke
wijnen bij het nagerecht.
dessieeabel, dessiccatie, enz., z.
desiccabel, enz.
Dessin, m. fr. (spr. desen ; ital. disegno,
naar afstamming = d e s s e i n, z. aid.) de voorstelling van een voorwerp door crayon of
pen, de schets; het ontwerp, de teekening; het
monster of staal, model ; — dessineeren
(fr. dessiner; ital. disegnáre, van 't lat. designáre) door afteekening voorstellen, teekenen,
ontwerpen ; — dessinateur, m. een teekenaar, modelteekenaar; — dessiné, adj. geteekend.
dessoufreeren (spr. ou =oe), fr. (dessoufrer; vgl. s o u fr e, enz.) ontzwavelen, van zwa'vel ontdoen; —dessoufrage, f. (spr. —fra-zj)
- de ontzwaveling.
dessous, fr. (spr. desóe) er onder, onderop;
— dessous, n. het onderste, de onderkant,
de keerzijde; — dessous des cartes (spr. de-soedè-kart'), de bij 't geven enz. bedekte zijde;
vandaar fig.: geheime bedoeling.
dessus, fr. (desa; van 't lat. de en susum,
sursum, bovenop, boven) op, bovenop, daarboven; — dessus, n. het bovenste deel, bovendeel ; het opschrift; Muz. z. v. a. discant.
destilleeren, lat. (destilláre, v. stilláre,
druppelen, stilla, de druppel) afdruppelen, doorzijgen, doorzijpelen; de vluchtige en vloeibare
deelen van een lichaam door de hitte in gesloten vaten druppelend afscheiden, stoken, overbalen; — gedestilleerd, adj. overgehaald;
als subst. n. sterke dranken, gebrande wateren — destillateur of destilleerder,
m. een bereider van gebrande wateren, brander, sterkedrankstoker; — destillatie (spr.
lie=tsie), f. lat. (destella(Io) bet overhalen, stoken; de doorzijpeling, afdruppelïng ; d r o ge d e st i l l a t i e, het verhitten van organische lichamen (b. v. hout, beenderen, enz.) in gestoten
vaten, om er vloeibare of gasvormige producten uit te verkrijgen; — destillatie-apparaat, n. een toestel om over te halen, te
stoken, te branden.
destineeren, lat. (destináre, van den stam
Stan, sta, sanskr. st/id, staan) bestemmen, wijden, tot iets bepalen, verordenen ; — destinatie (spr. tie=tsie), f. (destinatf o) de bestem-

;

zakelijke aaneenschakeling van de gebeurtenissen met hare oorzaken ; — destinatair, m.
fr. (nw.lat. destinatarius) degene, aan wien de
schipper ingevolge het cognossement de wareg
moet afleveren, ook c o n s i g n a t a i r genoemd.
destitueeren, lat. (destituére, verlaten;,
vgl. s t a t u e e r e n) afzetten, van eenen post.
of een ambt ontzetten; — destituábel, adj.
nw.lat. afzetbaar, ontzetbaar; — destittttie
(spr. tie=tsie), f, lat. (destitutio) de afzetting„
ontzetting van eene bediening, het ontslag.
Destoer, m. perz. priester der Parzen.
destra, z. ond. dexter.
destrueeren, lat. (de-struére, het tegendeel van bouwen ; vgl. structuur) afbreken,
omverhalen, verwoesten, vernielen; — destructibel, adj. (destructib)'lis, e) vernielbaar ; — destruetibiliteit, f. nw.lat. de
vernielbaarheid ; — destructief, adj. afbrekend, verwoestend, vernielend, omverwerpend;
b. v. destructief amendement, verbetering
In een wetsontwerp, die met het voorstel strijdt
en eigenlijk de niet totstandkoming bedoelt ; -destruetie (spr. tie=sie), f. lat. (destructio),
de verwoesting, vernieling, het geheel verval,
de ondergang; — destructor, m. de vernieler, verwoester.
desudeeren, lat. (desudiire vgl. suda-mina) zweeten; het uitbreken van kleine, op
gerstkorrels gelijkende puistjes bij kinderen (een
gewoon gevolg van onzindelijkheid); — desudatie, f. (spr. t=ts) bet sterke zweeten.
desueseeeren, lat. (desuescëre, v. de en
suescëre, suére, gewennen, gewoon zijn) ontwennen, afwennen; buiten gebruik geraken.
Desulfuratie, f. (spr. t=ts) ontzwaveling, verwijdering der zwavel.
desultórisch, adj. lat. (desultorius, a,,
um, v. desultáre, afspringen) eig. op- en afspringend, gelijk een rom. de s u 1 t o r, die bij
den wedren van het eene paard op het andere
sprong; niet bij de zaak blijvend, wankelmoe-.
dig, vluchtig, oppervlakkig.
desumeeren, lat. (desumére; vgl. sumtic) afnemen, ontnemen ; ontleenen ; — dest mtie (spr. t=s), f. nw.lat. de afneming, wegneming; ontleening.
desunieeren, fr. (désunir; vgl. u nl0 e r e n) oneens maken, verdeelen, scheiden ; —
g e d e s u ni ë e r d, ad). gescheiden, oneenig, afgezonderd, b. v. gedesuniëerde Grieken,
Grieken, welke de opperheerschappij van den
paus niet erkend hebben ; — desunion, f.
(spr. dezunióh) de oneenigheid, tweedracht, tweespalt ; scheiding, verdeeling, twist.
detacheeren (spr. detasj—), fr. (détacher;
het tegengest. van attacher, vgl. a t t a c h e er e afzonderen en afzenden ; wegzenden ; losmaken ; — pièce détachée, fr. tooneelstuk zonder
;

n)

ming, bet doel, de verordening; de plaats, waar-

samenhang, schuitladenstuk (pièce a tiroir); —

heen iemand of iets bestemd is ; — destin,
n. fr. (spr. desteh), ook destine, f. het lot,
de goddelijke beschikking, besturing, bet nood
onveranderlijke loop der zaken, de nood--Iot,de

air détaché, Muz. losse aria, die tot geen opera,
oratorium of cantate behoort ; — g e de t ac h e e r d, adj. afgezonden, afgevaardigd ; ook
afgezonderd, losgemaakt, vrijliggend, b. v. van
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buitenwerken eener vesting (b. V. gedetacheerd
fort), van figuren, die zich van 't veld eener
schilderij als het ware afzonderen, van de afgestooten tonen (staccato) in de muziek; — detachement, n. (fr. spr. —mán ; gewoonlijk
—ment) eene afscheiding ; een van het hoofdcorps afgescheiden, afgezonden troep of commando soldaten.
Detail, n. fr. (spr. (htálj'; van détailler, eig.
in stukken snijden ; vgl. tai 11 e er e n) pl. details, het bijzondere of omstandige, uitvoerige, de bijzondere of nauwkeurige omstandigheden van eene zaak, bijomstandigheden, de
enkele deelen van een groot geheel, bijzonder
kleinigheden; Kuit. de handel in 't klein,-hedn,
het verkoopen bij 't stuk; — detailhandel,
m. kleinhandel, kramerij, stukhandel, uitven
slijterij ; -- en détail (spr. an—), in 't klein,-terij,
stuksgewijs, bij de el, de maat, enz.; omstandig, uitvoerig ; — detailleeren, ontleden,
stuksgewijs optellen, uiteenzetten, omstandig of
uitvoerig verhalen, beschrijven ; in kleine, afzonderlijke deelen splitsen; — ge d e t a i 11 e e r d,
adj. en adv. omstandig, met alle bijzonderheden ; stuksgewijs, bij afzonderlijke deelen ; —
detailleering, f. omstandige uiteenzetting;
— detailleur, ook detaillist, m., een
detailhandelaar, een kleinhandelaar, stuk.handelaar, kramer, uitsnijder.
Detaxãtie, f. nw.lat., z. v. a. taxatie,
de schatting, waardeering.
de te fábula narrdtur, lat. van u is er sprake
In dat verhaal.
detegeeren, lat. (deteg ére ; vgl. t e g e er e n) ontdekken, openleggen, blootleggen, bloot maken, onthullen, openbaren ; — detectie
(spr. tie=sie), f. (later lat. detee(to) de ontdek
eng. (spr.-king,blote;—déiv,m.
—tiny') beambte, die ter ontdekking van mis
wordt gebezigd, opspoorder, geheim po -drijven
ontdekker, ver -liteagn;—dcor,m.e
een toestel in Chubbs kunstsloten, die-klier,
pogingen van onbevoegden om ze te openen aan
den dag brengt.
de tempore, z. ond. tempus.
deteneeren, fr. (detenir) of detineeren, lat. (detinére, van tenere, houden) afhouden, terughouden ; gevangenhouden ; — detentie (spr. tie=tsie), f. (detentao) de terughouding, onthouding; vasthouding, opsluiting; de gevangenhouding, hechtenis; Jur. het in bezit hebben, bet bezit, b. v. van huurders of pachters,
hetgeen verschilt van eig e n d o m;— detentie -huis, huis van detentie (fr. mai-,son de detention, eng. house of detention, spr.
—diténsjun), huis van opsluiting, gevangenis;
— detentor, m. hij, die iets in zijn macht
of onder zijn berusting heeft, de onrechtmatige
bezitter, b. *V. van eene erfenis.
detergeeren, lat. (detergére, v. tergëre,
wisschen, afwisschen) afwisschen, reinigen, zul veren, b. v. eene wond ; — detergentia (spr.
i=ts), n. pl. zuiveringsmiddelen, inz. wondzuive:rende middelen; — detérsie,,f. nw.lat. de rei-

,

,

„

-
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niging, zuivering ; — detersief, n. (ook detersorium) reinigingsmiddel.
deterzor, deter us, lat. slechter, geringer; deterióris conditienis, in ergeren toestand of staat;
video melióra probóque deterióra sequór, ik zie
het betere en keur het goed, maar volg het
slechtere ; — deterioreeren (later lat. en
ital. deterioráre, fr. détériorer) slechter maken,
bederven ; verergeren, verslimmeren, bederven,
vervallen door verzuim ; — deterioratie (spr.
tie=tsie), f. nw.lat. de verslimmering, verslechting, het verval, de verergerde toestand eener
zaak.
determineeren, lat. (determináre ; van
terminus, z. ald.) afgrenzen, bepalen, beslissen,
vaststellen; — gedetermineerd, besloten,
bepaald; vastberaden; — determinábel,
adj. nw.lat. bepaalbaar; — determm
* abi—
liteit, f. de bepaalbaarheid; — determinanten, pl. zekere bij de oplossing van lineaire algebraïsche vergelijkingen voorkomende
verbindingen van grootheden der coëíflcienten.
ervan ; — determinátie (spr. tie=tsie), f.
lat. (determinatio) de bepaling, verordening, beschikking, het besluit; — determináto, it. Muz.
moedig, stout, fier; — determinatief, adj.
nw.lat. bepalend ; — pronomina determinativa,
z. ond. pronomen; — determinisme, n.
de leer der noodwendigheid of voorbeschikking,
naar welke men gelooft, dat alle veranderingen in de wereld, ook de handelingen van vrije
wezens, vooraf bepaald zijn en onvermijdelijk
plaatsmoeten hebben ; — determinist, m.
een aanhanger of verdediger van die leer.
deterreeren, 1) ir. (déterrer, v. terre =
lat. terra, aarde) opgraven, uitgraven, opdelven ; opsporen, ontdekken, uitvorschen, op het
spoor komen.
deterreeren, 2) lat. (deterrère; vgl. terreeren) afschrikken, een schrik aanjagen, doen
schrikken ; — deterritie (spr. tie=tsie), f.
nw.lat. de afschrikking van het kwade door
middel van straf.
Detersie, detersief, z. ond. detergeeren.
detesteeren, lat. (detestári) verwenschen,
verfoeien, verafschuwen ; — detestabel, adj.
(lat. detestabilis, e) vloekwaardig, afschuwlijk,
verwenschenswaard, verfoeilijk, gruwelijk ; —
detestabiliteit, f. de verfoeilijkheid; —
detestátie (spr. tie=tsie), f. (detestatio) de
verfoeiing, verwensching, de afschuw, gruwel,
het afgrijzen.
dethroniseeren) spr. s=z), lat.-gr. onttronen, van den troon stooten ; — dethronis&tie (spr. —za-tsie), f. de onttroning, verdrjving, ontzetting van den troon.
detineren, z. deteneeren.
Detlev of Dietlieb; Detmar'(Thiedmar), m. oud-nederduitsche mansnamen: volks
(v. det = oudd. diet, diot, volk).
-vriend
detoneren, 1) nw.lat. (fr. détoner, van,
ton, toon) Muz. afwijken van de juiste toonshoogte, den toon te hoog of te diep nemen, valsch
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zingen (ook d i s t o n e e r e n); 2) lat. (detonáre,
van topare, donderen ; fr. détonner) eig. afof uitdonderen, donderend weergalmen; Chem.
ontploffen ; — detoneering of detonatie
(spr. tie=tsie), f. 1) Muz. het valschzingen, uit
den toon geraken ; 2) Chem. de ontploffing, de
met een knal vergezelde plotselinge uitzetting
van een ontvlammend lichaam.
Detónsië, f. nw.lat. (van 't lat. detondére,
afscheren ; vgl. tonsuur) de afschering van
het hoofdhaar (bij monniken).
detorqueeren, lat. (detorquere, vgl. t o rq u e e r e n) afwenden, afwerpen, b. v. de schuld
op een ander; ook verdraaien, een anderen, gewrongen zin geven, b. v. aan eene schriftuurplaats; — detórsie, f. nw.lat. de afwending;
verdraaiing.
Detour, m. fr. (spr. detóér; vgl. t our) de
omweg, omgang; de kromming, kromte, bocht,
hoek; ook uitvlucht, listig voorwendsel, draaierij;
— detourneeren (fr. détourner), afwenden,
afleiden, afwijken, omdraaien.
detraheeren, lat. (detrahrre, v. de en tra
trekken) afkorten, onttrekken ; lasteren,-hëre,
een blaam werpen; — detrdctis detrahéndis, na
aftrek van het aftetrekkene ; detrdctis expénsis,
na aftrek der kosten; — detráact, n. Jur. dat
wat er van een uitlands gaand vermo--gen,
gen wordt afgetrokken ; — detractor, lat.,
of detracteur, fr. m. een achterklapper,
lasteraar, schendtong; — detráetie (spr. tie
=sie), f. (lat. detractï o) de aftrekking, aftrek;
onttrekking (b. v. van bloed door aderlating);
wegneming; verlaging, verkleining; lastering,
achterklap; jus detractions, het aftrekkingsrecht ; detractiónis census, detractus emigratienis, z. v. a. detract ; detractus personalis,
belasting of aftrek van het vermogen van een
landverhuizer, z. v. a. gabella emigrations ; detractus renlis, belasting op eene erfenis, z. v.
a. gabella hereditaria.
detransponeeren (vgl. t r a n s p o ne er e n) en detransporteeren (vgl. t r a n sp o r t e e r e n), verplaatste of verschoven bladen
schrift of druk weder in orde leggen ; — de—
transpositie (spr. —zi -tsie) of detransportatie (spr. — tsie), f. het in orde brengen
van verschoven bladen.
detrecteeren, lat. (detrectüre, van de en
tractáre, met geweld trekken ; vgl. t r a c t e er e n) verkleinen, benadeelen, afbreuk doen; —
detreetátie, f. (detrectatio) de verkleining,
benadeeling.
Detrempe, f. fr. (spr. detrdnp ; van tremper, bevochtigen, besproeien, voor temmer, v.
't lat. temperare, matigen, verzachten) de waterverf; het schilderen met waterverf; vgl.
gouache.
Detrésse, f. fr. (oudfr. detresse, lat. dis
uiteentrekken of spannen,-tr"ico,v.dsngée
folteren, dus : angstige spanning) de nood, angst,
benauwdheid, kommer, verlegenheid.
de tri, z. regel de tri, ond. tri.
Detrimént, n. lat. (detriméntum, v. dete-
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rare, afwrijven) het nadeel, verlies, de schade;
— detrimenteus, adj. (lat. detrimentosus,
a, um) schadelijk, nadeelig; — detritie (spr.
tie=tsie), f. (detritio) het afwrijven; Med. een
door wrijving bezeerde plek ; — detritus, m.
fijngewreven gesteenten, samenhoopsel van allerlei steen, die in water worden medegevoerd.
detripleeren, fr. (détripler) Mil. drie gelederen tot twee brengen, het derde gelid in do
beide eerste doen treden.
de tripóde dictum, z. ond. t r i p o d e.
Detroit, m. fr. (spr. de-trod; oudfr. destroit,
V. lat. districtus, ingespannen, aan twee zijden
geboeid) zeeëngte, nauw, straat.
detrompeeren, fr. (détromper, van tromper, bedriegen) de dwaling benemen, beter onderrichten, uit den droom, den dut helpen, ontgoochelen; ook beduiden, aan 't verstand brengen; — g e d e t r o m p e e r d, adj. beter ingelicht,
uit den droom geholpen; — detrompement,
m. (spr. —main) de beneming van de dwaling;
betere onderrichting, ontgoocheling.
detroneeren, fr. (detróner), z. v. a. d ethroniseeren.
detrudeeren, lat. (detrudére; vgl. t r us i e) afwaarts, naar beneden stooten; wegdringen, verdringen ; — detrusorium, n. nw.lat.
een chirurgisch werktuig tot het nederduwen
van lichamen, die in den strot zijn blijven steken, de sponsbalein.
Detruneátie (spr. tie=tsie), f. lat. (detruncatio, van detruncdre, afhouwen, verminken,
truncus, boomstam) het afhouwen, afkappen,
snoeien van planten; de scheiding des romps
van het hoofd, wanneer dit laatste in de baar
eder is teruggebleven.
-mo
Detrusorium, z. ond. detrudeeren.
detto, it. (van 't lat. dictum) juister, maar
niet zoo gebruikelijk als oud-it. ditto of onjuist
dito, het gezegde, hetzelfde, vroeger genoemde,
of desgelijks, eveneens, b. v. 6 pond koffie, 9
pond detto of van dezelfde waar; — a detto,
Kmt. van denzélfden dag.
detumesceeren, lat. (detumescere vgl.
tumor, enz.) ophouden te zwellen, slinken ; —
detumeseentie (spr. ti-e=tsie), f. nw.lat.
Chir. de oplossing, het slinken van gezwellen.
deter, z. ond. dare.
Deuil, m. fr. (spr. duilj) rouw.
Deukalion, m. gr. een fabelachtig koning
in Thessalië, die met zijne gemalin Pyrrha gered werd uit een grooten watervloed (d e u k a1 i s c h e vloed), welken het gansche overige
menschengeslacht verdelgde. Door op bevel van
Themis de beenderen hunner grootmoeder (aard
achter zich te werpen, gaven-kluiten,s)
zij belde het aanzijn aan een nieuw menschengeslacht.
Deus, m. lat. (gr. théos, sanskr. dêwa, déwas,
eig. de blinkende, lichtende, van den wortel
diw, blinken, lichten) God ; pl. Dii, goden ; —
quod Deus bene vertat (of vortat) ! afgek. Q.
D. B. Y 'twelk God ten beste doe keeren ! —
quod vult Deus, wat God wil, n.l. moge ge;
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schieden! — Deus dedit, Deus abstulit, de Heer
heeft gegeven, de Heer heeft genomen (woorden van Job); — Deus ex machina, eig. een
god uit de machine, d. i. uit het machinewerk
op het schouwtooneel ; het o n v e r w a c h t
plotseling optreden van een persoon, die
aan eene ingewikkelde of netelige zaak eene
gelukkige wending geeft, tegenwoordig doorgaans enkel in iron. zin gebezigd en soms op
den roman en de plotselinge gebeurtenissen in
't gewone leven toegepast ; — Deus meliora of
Dii meliora (sell. det of dent), God beter' het
— Deus omen avértat, God wende het voorteeken af! God moge het verhoeden ! — Dei gratïa, door Gods genade (sedert Karel den Grooten gewone formule in vorstelijke oorkonden,
brieven, enz.); — omnia ad Dei glorïam, ook
afgek. 0. A. D. G., alles ter eere van God! —
Deo annuénte of favente of juvante, met Gods zegen en hulp ; — Deo dicatus, m. een aan God
gewijde, vandaar een monnik; — Deo dicdta, f.
eene aan God gewijde, vandaar eene non ; —
Deo gratïas, God zij gedankt ! — Deo volénte,
zoo 't God behaagt ; — soli Deo gloria ! God
alleen zij de eer ! — omnia cum Deo ! alles met
God; — Dii majórum gentium of magni, pl.
oppergoden (die den raad van Jupiter uitmaken); voornamere personen ; — Dii minórum
gentium of minbres, lagere goden (onder de
goden geplaatste heroën, halfgoden); geringere
lieden ; — Diis mani bus sacrum, aan de ver
zielen gewijd (vgl. man e n) ; — Si-herlijkt
Diis placet, zoo het den Goden behaagt, zoo
God wil (dikwijls iron.: zoo de goden zulke
dwaasheid toelaten).
Deuteragonist, m. gr. (v. déutéros, de
tweede, en agonistês, strijder) de (door Eschylus ingevoerde) tweede tooneelspeler op het gr.
tooneel, die de rollen van den tweeden rang
speelde.
Deuterie, f. gr. (van deutëros, de tweede,
volgende) naam door V o g e l gegeven aan de
toevallen, door het terugblijven van de nageboorte veroorzaakt; — deterogamie, f.
tweede echt of huwelijk ; — deuterokanóniseh, adj. naderhand gekanoniseerd, heilig
gesproken, voor heilig verklaard ; — deuterokanonisehe boeken des bijbels, kano
boeken van den tweeden graad,-niek(z.ad)
die eerst later in den kanon opgenomen zijn;
— deuteronomie, f. tweede wetgeving, met
betrekking tot eene vroegere; — deuterologie, f. de leer der nageboorte ; — deuteronomion, gr. of deuteronomium, lat.
n. het vijfde boek van Mozes; eig. de tweede
wet, tweede wetgeving, wetsherhaling; — deuteropathie, f. gr. eene naziekte, opvolgende
ziek J ; — deuteropáthiseh, adj. als het
gevolg eener vroegere ziekte optredend; opvolgend; — deuterósis, f. gr. de herhaling; —
deuterosen (spr. s =z) der Joden, overleveringen en daarnaar bepaalde gebruiken; ver
aanvullingen der geschreven wet;-klaringe
— deuteroskopie, f. gr., eng. second sight
4
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(spr. sékkund sait), eig. het tweede gezicht, de
gave van het vooruitzien van toekomstige gebeurtenissen, enz., eene werking van gestoorde
of overspannen zenuwwerkzaamheid, die gelijkt
op geestenziener] ; — deuteroskoop, m.
ziener, geestenziener van die soort (inz. in
Hoog-Schotland) ; — deuteroxyde, niet:
deutoxyde, Chem. tweede oxyde, tweede
benaming van een brandbaar lichaam in den
staat van o x y d e (z. ald. ), vatbaar om zich in
verschillende evenredigheden met de zuurstof to
verbinden ; zoo b. v. verbindt zich het lood in
3 verschillende verhoudingen met do zuurstof ;
de minst verzuurde verbinding heet p r o t o x y de
van lood, de daarop volgende d e u t o x y de
of tweede loodoxyde, en de laatste t r i t o x y d e
of p e r o x y d e; — deuteXyle, f. Chem. d
nastof, die door verdere ontwikkeling ontstaat
uit de voorstof (proteine).
deux, fr. (spr. deu) twee; deux d deux (spr
deuzadeu), twee om twee, twee gelijk (bij het
biljart en andere spelen).
devaliseeren (spr. s=z), fr. (dévaliser,
van valise, valies, ital. valigia, mid.lat. val
van onzekeren oorsprong ; door Diez af--legia,
geleid van vidulitïa, valies) den mantelzak of
het valies afnemen ; plunderen, uitschudden, berooven.
devalveerei, ook devalueeren, nw. lat. (vgl. v a l v e e r e n, ond. v a l e e r e n) afzetten; verlagen, verminderen in waarde, inz. munten — devalvátie of devaluatie (spr.
t=ts), f. de verlaging, vermindering eener munt
in hare waarde ; ook de geheele in-onbruikstelling, het ongangbaarmaken van eene munt.
devanceeren (spr. dewans—), fr. (devaneer, v. devant, voor) vooruitgaan, vooruit zijn;
;

voorbijstreven, overtreffen, den voorrang heb-

ben ; — devancier, m. (spr. dewansjé) de
voorganger ; — devantière, f. een damesrijrok.
devaporatie, f. (spr. , t=ts), nw.lat. (van
vapor, damp) eig. afdamping; de verandering
van dampen in water.
devaricatus, a, um, lat. Bot. wijd uitgespreid.
devasteeren, lat. (devastáre, v. vastus,
woest) verwoesten, vernielen ; — devastátie
(spr. tie= tsie), f. nw.lat. de verwoesting, ver-nielg.

developpeeren, fr. (développer, het tegengest. van envelopper, z. e n v e 1 o p p e) ontwikkelen, ontvouwen, onthullen, verklaren, ophelderen, oplossen ; — developpábel, adj.
ontwikkelbaar, ontvouwbaar, b. v. van gebogen
vlakken in de meetkunde, die zich zonder breuk
of plooi In een vlak laten uitbreiden of ontvouwen, zoo als cylinder- en kegelvlakken ;
developpemént, n. (spr. —main) de ont
wikkeling, ontvouwing, b. v. van een legerafdeeling ; Arch. de voorstelling van een gebouw in
teekening, volgens al zijne bijzondere deelen.
devenereeren, lat. (devenerári; vgl. v en e r e e r e n) vereeren, eerbied hebben, met eer--bied blijven.
--

-
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de verbis ad verbéra, de verbo ad verbum,
z. ond. verbum.
Devergentie, f. (spr. t=ts) lat. de ne
devergeeren (lat. devergére)-derbuign;—
.zich nederbuigen; — devergondage, f. fr.
(spr. daazj') ontuchtigheid, schaamteloosheid,
verwildering, zedenbederf der maatschappij.
Devérra, f. de godin der kraamvrouwen,
die door de Romeinen vereerd werd ; zij had
00k het toezicht over het schoonmaken.
deverseeren, fr. (diverser van 't lat.
deversus, afgewend, part. van devertere, afwenden) van de richting afwijken, scheef staan.
,

,

;

Deversorium, n. lat. (van devérti, zich
ergens heen wenden, ingaan) herberg, tapperij.
devesteeren, lat. (devestire, v. vestare,
kleedgin, vestis, het kleed) ontkleeden, van de
priesterlijke kleeding of bisschoppelijke beleening
berooven (het tegengestelde van i n v e s t e e r e n);
— devestituur, f. de berooving, intrekking
van het leen, van de waardigheid.
devex, lat. (devéxus, a, um, v. devehére,
afwaarts voeren) nederwaarts gekromd, afwaarts
gaande; — devexiteit, f (lat. devexatas) de
helling, glooiing.
deviëeren, later lat. (deviáre, van via,
weg) van den rechten weg afgaan, afwijken ; -deviátie (spr. t=ts), f. nw.lat. de afwijking
van een lichaam van den rechten weg, van zijne
'baan of richting; de afdwaling; Mar. afwijking
der magneetnaald aan boord; de verzeiling van
een schip; Astron. de schijnbare, door de onvastheid van de aardas (vgl. n u t a t i e) ontstaande beweging der vaste sterren ; — deviatief, adj. afwijkend.
Devies, f. (fr. devise; mid. -lat. en sp. devisa, it. divisa, kenteeken, onderscheidingsteeken, v. 't lat. divisum, dividére, deelen, onderscheiden, kenmerken) een zinnebeeld, inz. als
dit met eene bijgevoegde spreuk verbonden is
(het eerste heet het 1 i c h a a m, de tweede de
woorden of het motto van 't devies) ; de
doorgaans berijmde spreuken bij de ulevellen;
eene zin -, gedenk -, beeldspreuk, lijfspreuk; Kmt.
een wissel op eene buitenlandsche wisselplaats.
Devil, m. eng. (spr. di -wil) duivel (vgl.
d i a b 1 e) ; ook : machine met ijzeren tanden om
wol en katoen te scheuren en te reinigen; —
the devil may care (spr. mee kér) de duivel moge

er om geven (ik niet).

devirgineeren, lat. (devirgináre ; van
virgo, maagd) ontmaagden, van den maagdom

berooven; — devirginátie (spr. t=ts), f. de
ontmaagding, verkrachting.

deviriliseeren (spr. s=z), nw.lat. (van

vir, man) ontmannen, de eigenschap van man
ontnemen; verwijfd maken.
Devise, f. sp. z. devies.
de visu, lat. omdat men het zelf gezien
,

heeft.
devitrificeeren, lat. (v. de, van, ont-,
uitrum, glas en facere maken) ontglazen, glas
door sterke verhitting in een porseteinachtig, ondogrzichtig lichaam (R é a u m u r s porselein)
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veranderen; — devitrificatie t

(spr. tie=

tsie) ontglazing.
devoileeren (spr. dewoal—), fr. (dévoiler,
van voile, lat. velum, sluier) ontsluieren, onthullen, openbaren, b. v. een geheim.
Devoir, n. fr. (spr. —d'woár van 't lat.
debere) de plicht, schuldigheid.
devolveeren, lat. (devolvére; vgl. volveeren) eig. afrollen, afwentelen ; op een ander vervallen, brengen of overerven ; — devolutie (spr. t=ts), f. nw.lat. Jur. de aan bevalling, overgang, overerving van een recht
of goed; de door een gebezigd rechtsmiddel
bewerkte overbrenging eener rechtszaak van een
lager gerechtshof voor een hooger; — devolutie–recht, (jus devolutiónis), het vroeger
op vele plaatsen geldende recht, waardoor bij
den dood van een der echtgenooten al zijn vermogen op de kinderen verviel, en de overblijvende man of vrouw daarvan enkel het vrucht
naar dit recht werd de oorlog-gebruikhad;
van Lodewijk XIV met Spanje in 1667 d e v o1 u t i e -oor 1 o g geheeten ;— devolutie –
middel, n. een rechtsmiddel waardoor een
;

proces van een lageren rechter naar een hoogeren wordt overgebracht ; — devoluut, n.
de geestelijke bediening, door den paus wegens
ongeschiktheid des bezitters aan een ander over-

gedragen.
devomeeren, lat. (devour ére ; vgl. v o m e e r e n) wegspuwen, weder uitbraken.,
Devonisehe formatie, f. in de geognosie : (naar het eng. graafschap Devonshire genoemd, waar deze steengroep het meest voorkomt) de bovenste afdeeling van het overgangs of grauwakgebergte, boven de s 11 u r i s c he
formatie.
devoot, adj. lat. (devótus, a, um, d. i. toegewijd, van devovére, wijden) vroom, godvruchtig; eerbiedig, vol godsdienstige aandacht; ootmoedig; ook met verachting gebezigd: schijnheilig: eene devote, eene schijnheilige, bidzuster, fijne zus; de devoten, de fijnen,
overrechtzinnigen, schijnheiligen, pilaarbijters, femelaars; — devotamente, it. Muz. innig, aandachtig; — devotie (spr. t=ts), f. (lat. devot)'o)
oorspr. bij de oude Romeinen de wijding, de
vrijwillige overgave des levens als zoenoffer aan
de onderaardsche goden; thans: vroomheid, godvruchtigheid; eerbied; volkomen overgave, ver
fr. ook devouement, n.-klefdhi;nt
(spr. dewoe'mdIi); devotio domestica, huiselijke
godsdienst ; — devozione, f. it. Muz. aandacht, innigheid, diep gevoel.
devoreeren, lat. (devordre; vgl. v o r ac i t e i t) verslinden ; doorzwelgen ; — devor^tie (spr. t=ts), f. (later lat. devoratio) het
verslinden, doorzwelgen ; — devorátor, m.
de vraat.
Devornik, z. d wo r n i k.

devouement, devotie, z. onder de-

vo ot.
Déw, m. perz. booze geest, daemon.
Dewa, m. sanskrit. (vgl. Deus) God; inz.
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rte naam der 3 groote indische goden : Brahma,
Wischnoe en Sjiwa; — dewad^si, f. (sanskr.
,ási, dienares, slavin), eene tempeldienares; ook
eene boeleerster; — dewanagari, n. (eig.

,

godenschrift) het sanskritschrift ; — dewarsjis, m. pl. (sanskr. risji, met vokaalversterking arsji, wijs, heilig) de vergode wezens of
heiligen In Indië; — dewátas, pl. (van 't
sanskr. déwata, godheid) alle goede wezens der
geestenwereld in den hemel, volgens den indischen godsdienst, in tegenst. met de vijandige
,.nachten: de asoeras, daktyrs, enz.
Dewédsehi, m. turk. kameeldrijver.
déwr, turk. districtsbelasting.
Dexiocardie, f. gr. (van dexiós, rechts)
de ligging van het hart in de rechterzijde der
borst; — dexiographie, f het schrijven
van de linker- naar de rechterhand; — deS.i•ográphiseh, adj. van de linker- naar de
rechterhand geschreven.
dexter, a, um, lat. rechts, rechtzijdig of recht
ook handig, vaardig, bedreven ; —-handsc;
destra, f. stal. (lat. dextra) de rechterhand;
*colla lestra, of lat. dextra mank, Muz. met de
rechterhand; — dexteriteit, f. lat. (dexte)'tas) de vlugheid, gauwheid, behendigheid, vaar
dextraal, - aan de rechterhand,-ilgbed;—
rechts; — dextrale, n. (pl. dextralia) lat.
ar mband , manchet; — dextraliteit, f. nw.
lat. de ligging ter rechterhand; — dextrátie
(spr. tie=tsie), t. de omdraaiing van de rechternaar de linkerzijde; — dextrine, f . Chem.
(zoo geheeten, omdat de oplossing daarvan een
,epolariseerden lichtstraal sterk naar de rechterzijde doet afwijken) zetmeelgom, kleefstof in
.zetmeel (ook in bier aanwezig) ; — dextrose,
f. Chem. druivensuiker, z. v. a. glucose.
Dey of dei, m. (van arab . dái, roepen,
-samenroepen ; vandaar eig. een oproeper der
muzelmansche geloovigen tot den heiligen oor
eertijds de naam van het rijksopperhoofd-log)
of de beheerscher van Algiers, die zich later paelLa noemden (in Tunis en Tripoli B e y of B e g).
Dh1b ., bij natuurwetenschappelijke benainingen afk. voor Dahlbom.
Dhadsja, f. and. grove, ronde tulband.
dhobi, and. man die voor het wasschen
van het linnengoed zorgt.
Dhole, m. and. soort wilde hond.
di-, gr. en lat. voorvoegsel, z. dis.
dia -, gr. voorvoegsel in vele samenstellingen,
heteekenende door, doorheen, door elkander, uit
elkander.
diabáboel –hout, n. (van 't hindoesch
dija, lamp, en baboel, eene soort van acacia)
Zen oostindisch bruinrood, zeer bard en zwaar
raout, van de A c a c ï a a r a b i c a.
-

-

,

Diabasis of diabase, f. gr. (v . diabai Dncin, door-, overgaan) de doorgang, overgang;
-- diabase, f. fr. Miner. een tot de groen
steensoor t ; — diabétes,-tenbhord
,

mn. gr. een bevel ; een beker, die ledig loopt,
wanneer men hem geheel vol giet, plaagbeker;
sled. de pisvloed; diabetes insipzdus, de pisvloed
VIERDE DRUK.
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zonder suikerstof, smakelooze, valsche pisvloed ;
diabetes mellitus, de suikerhoudende pisvloed,
suikerziekte ; — diabétisoh, adj. pisvloed -

achtig.
Diáble, m. fr. (van 't .lat. diabdlus, gr
diabdlos, d. i. eig. de twee4 achtstoker, iii.

door lasteren, naar de gewone beteekenis van
diabdllein, doorhalen, lasteren) duivel; Mil . een
rolwagen ter vervoering van het geschut; N. 1I.
een met stekels of pennen bezet zeedier, O.e
stekelrog, zeeduivel ; wolkammachine met ijz-ren tanden z. v. a. devil ; — diableriti^,
f. duivelarij, hekserij, tooverij, een duivelsstreek,
duivelswerk, in de middeleeuwen een tooneclspel, waarin duivels optraden; -- diablésse,
f. eene duivelin, duivelsch wijf, helleveeg; —
diablifliceeren, nw.lat. tot een duivel maken, verduivelen ; — diablotin, m. fr. (spr.
—térn), m. een duiveltje; een oversuikerd chocolaadpiaatje of koekje; — diaboletto, m.
it. duiveltje ; — diabolisch , adj. (uit bet
gr.), duivelsch; — diaboliseeren (spr. s=z),
duivelen, razen, tieren ; beduivelen ; — diaboilsme, n. de bezetenheid; — diabolokratie, f. (spr. t=ts), regeering des duivels; —

diabolologie, f. de duivelleer, de leer aan gaande den duivel; — diabóle, f. gr. de laster, valsche beschuldiging; Rhet. beschuldiging
der tegenpartij, met opgave der te wachten straf.
Diabotanum, n . gr. (v. 't gr. [émplastro;ij
dia botanun, [pleister] uit kruiden) Med. geneesmiddel uit kruiden bereid; eene zeer samengestelde pleister, tot welker samenstelling eene
menigte kruiden werd gebezigd en welke tot
oplossing, rijpmaking en smelting dienen moest.
Diabrósis, f . gr. (v. diabibróskein, doorvreten) Med. de doorvreting, wegvreting of weg
scherpe vochten; —diabrótisch,-bijtngdor
adj. wegvretend.
diaehemaán, gr . Phys. doorgang verleenend aan de chemisch werkende lichtstralen;
— diachemansie, f. de eigenschap van een
lichaam om chemisch werkende lichtstralen door
te laten.
diachalasis, f. gr. (v. diachalán, mede .
geven, uiteengaan) Med. de oplossing, de schei
samenhang, het uiteenwijken . der-dingvae
naden (van de bekkeneelsbeenderen).
Diachoresis, f. gr. (v. diachoréin, doorgaan) Med. de ontlasting der drekstoffen, d£
stoelgang; — diachorstisch, adj . den stoelgang bevorderend ; — diaehorétisehe organen, ontlastingswerktuigen.
Diachylon, n. gr. (van dia chylón, d. I.
met plantensappen bereid; vgl. c b y l u s) Chir.
eene weekmakende pleister, loodglitzalf met
boomolie ; — diaehylisch, adj. oplossend,
verdeelend.
Diacinéma, n. gr. (diakinéma, van dia
door en door bewegen) Med. het uit.-kiné,
elkander wijken der beenderen.
Diacodium, m., z. d i a k o d i o n.
Diaconie, etc. z. ond . d i a k o n u s.
Diacydonium, n. nw.lat. (v. 't gr. dia
23
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kydonión, d. 1. uit kweeën ; vgl. c y do n i a)
kweesap en de daaruit bereide maagsterkende
artsenij.
Diadeem, m. gr. (diádema, van diadë n,
ombinden) de koninklijke wrong of voorhoofdband, het hoofdsiersel der perz. en egypt. koningen en der latere rom. keizers, bestaande
uit een saámgevouwen en om het hoofd gewonden sluier, daarom ook wel bij de Grieken
kalyptra, d. i. sluier, genoemd; thans het zin
koninklijke waardigheid, het dich--nebldr
terlijke woord voor kroon, heerschappij, regeering;
ook een vrouwelijk haartooisel; — diadeemspin, f. N. H. de kruisspin.
diadélphisch, adj. gr. (van dis, in samenst. ook di, tweemaal, dubbel, en adelphós,
broeder) Bot. tweebroederig; — diadelphia,
n. pl. tweebroederige planten, planten met tweeslachtige bloemen, wier meeldraden in twee bundels zijn samengegroeid, de 17de klasse in het
stelsel van L.
Diadexie en diadóché, f. gr. (v. dia
elkander opnemen, op elkander vol--déchestai,
gen) , de opvolging; Med. de overgang of ver
ziekte in de andere, do ver -anderig
algemeen ziektekarakter; —-anderigvht
diadóchen, m. pl. (sing. diádochos) navolgers, opvolgers, troon-, erfopvolgers, inz. de
opvolgers van Alexander den Grooten in de verschillende deelen van zijn rijk.
Diadosis, f. gr. (v. diadidónai, zich ver
voedsel in het-deln)M.vrigan't
lichaam ; het nalaten of ophouden eener ziekte.
Diadromus, m. Muz. trilling der snaren.
Diaduménos, m. gr. (vgl. dia d e e m)
de zich bekransende, met de zegekroon, een
beroemd standbeeld van Polycletus.
Diaeresis, gr. (diairésis, v. di-aire n, uit
elkander nemen, deelen) Gram. de oplossing van
eenen tweeklank in twee enkele klinkers, of de
verandering der j en v in de verwante vocalen, b. v. Orpheus in Orpheus, silva in
S i l u a, Tr o j a in T r o ï a, de afscheiding der
op elkander volgende klinkers in een woord,
b. v. poëet ; Med. de scheiding, scheuring door
uitwendig geweld, inz. van bloedvaten; — puncto
diaereséos, pl. scheidingspunten (trema), die
boven een der op elkander volgende klinkers
geplaatst worden, opdat men met dezen eene
nieuwe lettergreep zoude aanvangen, b.v. p o ë e t,
Gratiën.
Dieeta, f. lat. (van bet gr. diaita, leven,
levenswijs, woonplaats) d i ë et (z. a.) ; ook de
zittingstijd der gezamenlijke afgevaardigden op
den duitschen land- of rijksdag, de vergadering
der rijksstenden; — diaeten, pl., liever diëten, z. ond. dies; — dieeteten, pl. scheidsrechters in het oude Athene, welke door de
strijdende partijen zelf gekozen werden; — dit etetika, f. (gr. diaitetiké, stil. téchnë, kunst)
de gezondheidsleer, de kunst om het leven te
onderhouden ; — dieetetICUs, m. beoefenaar
der gezondheidsleer, vriend van eene geregelde,
matige levenswijze; — dioetetiseh, adj. ma-
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tig, met de gezondheidsleer evereenstemmend ; -d.ieetétische regelen, gezondheidsregelen.
diaglyphisch, adj. gr. (van diaglyp dein,
door-, insnijden) verdiept gesneden, gebeiteld, of'
gegriffeld; — diaglypten, pl. in een vlak
gesneden of verdiept bewerkte figuren, in te-genstlimaypn.
Diagnosis of diagnose (spr. s=z), L _
gr. (v. diaginóskein, nauwkeurig onderscheiden
en onderkennen) Med. de behoorlijke onderscheiding en daarop berustende onderkenning 'der
ziekten ; Log. de onderscheiding van gelijkvormige of verwante begrippen ; — diagnostika,
f. de leer van de onderkenning der ziekten, inz.
de kunst om twee met elkander overeenkomende.
ziekten behoorlijk van elkander te onderscheiden; — diagnostisch, adj. de onderkenning
stavend, aanwijzend, tot kenteeken eener ziekte
dienende; — diagnoseeren (spr. s=z), de'
kenteekenen eener ziekte aangeven; eene ziekte
onderkennen.
Diágometer, n. gr. (van di-ágein, doorvoeren, leiden) een door R o u s s e a u uitgevonden werktuig, om het geleidend vermogen der
lichamen voor de electriciteit te vinden.
diagonaal, adj. lat. (diagonális; van het
gr. diagónios, van gónia, hoek) schuin, overdwars, dwarsloopend; — diagonaallijn of.
diagonaal, f. Geom. de hoekpuntslijn, elkerechte lijn, die twee hoekpunten van een vierof veelhoek vereenigt, zonder eene der zijden
van die figuur te wezen ; — diagonaalma-chine, f. een werktuig dat de wet van het
parallelogram der krachten (z.ald.)aan-schouwelijk maakt; — diagonaalmarseh,
f. Mil, de dwarse of schuinsche marsch ; —
diagonaalpas, m. de dwarspas; — dia...
gonaalvlak, Geom. een vlak, dat een regelmatig lichaam in twee gelijke deelen verdeelt ; — diagonals, pl. wollen gekeperde
weefsels met schuins loopende fijne strepen.
Diagrámma of diagram, n. gr (vandia-gráphein, met lijnen omtrekken, afteekenen).
Geom. eene figuur, zoo als zij tot het bewijs
eener stelling of tot de oplossing van een werk-stuk geteekend wordt; een ontwerp, plan, eene
schets; eene gewoonlijk veelvuldig gekromde lijn,
welke, door bijzondere instrumenten gedurende den gang van machines enz. op een papierstrook
geteekend, de onregelmatigheden aanschouwelijk ,
maakt, welke door ongelijken stroomdruk, de
beweging van zekere deelen der machine enz,
ontstaan zijn; — Muz. de vijflijnige toonladder;ook de partituur (z. aid.) ; bij de gnostische
wisgeeren : twee in elkander geplaatste driehoeken met een mystieken naam van God daarin,,
als amulet dienende; diagramma Hippárchi, de
teekening van den betrekkelijken stand der zon,_
maan en aarde bij de verduisteringen, met de
daartoe behoorende lijnen; — diagraaf, m.
gr. de voorteekenaar, ontwerper, een werktuigom perspectieven naar de natuur mechanisch
te teekenen ; — diagraphiek, f. de kunst.
van het ontwerpen of voorteekenen.
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Diahexáplon, n. gr bij veeartsen; een
uit zes bestanddeelen samengestelde geneesdrank
voor paarden.
Diakadmie, f. gr. Pharm. eene pleister,
waarvan kalamijn de basis is.
Diakánthum, n. gr. Bot. eene plantensoort met samengestelde bloemen; — dia
adj. met twee stekels voorzien. -kántiseh,
Diakareinum, n. gr. Pharm. een tegengift tegen den dollehondsbeet.
Diakarthámus, m. gr. Pharm. de saffloerspleister; eene buikzuiverende slikartsenij,
uit saffloers bereid.
Diakatholvkon, n. Pharm. een zoogenaamd algemeen geneesmiddel, als slikartsenij
toegediend.
Diakáusis, f. gr. (van diakaiein, doorbranden) het doorbranden ; hevige hitte, verhit
— diakaustiek of diakaustische-ting
lijn, f. in de optika de brandlijn bij het breken van het licht, d. i. de opeenvolging der
snijpunten, die ontstaan, wanneer van een lichtend punt lichtstralen op eene doorzichtige kromme lijn vallen, en, door deze gebroken, zich twee
aan twee in een of ander punt snijden. Wanneer de kromme lijn de stralen niet breekt, maar
terugkaatst, dan ontstaat door de snijpunten
der teruggekaatste stralen de k a t at a u s t i e k
of katataustische lijn.
Diaken, z. diakonus.
Diakinema, z. d i a c—.
Diakiasis, f. gr. (van diakidein, doorbreken) het doorbreken ; Phys de breking van het
licht ; — diaklástisch, adj. door breking
ontstaan, daartoe hehoorende.
Diaklerósis, f gr. (v. diakléróein, verloten,
kléros, het lot) de verloting; de keus door 't lot.
Diaklysis, f. gr. (van diaklydzein, uitspoelen) het uitspoelen; spoelwater; — dia
n. gr. Med. een mond- of gorgel-klysma,
-water,n
mondspoeling.
Diakodium lat., of diakodion, gr.
n. (v. 't gr. dia kódión, uit slaapbollen, kódia,
slaapbol) Pharm. een borstverzachtend middel,
slaapbollensiroop.
Diakónus, m. (van 't gr. diákónos, dienaar) diáken, de titel, die oorspronkelijk in
den apostolischen tijd aan beheerders der gemeentegoederen werd gegeven ; later kerkedienaar en helpers bij de godsdienstoefening; meer
bepaald zulke geestelijke ambtsbekleeders, in de
evangelische kerk, die enkel met de inzameling
en verdeeling der aalmoezen en , de verpleging
der armen en kranken belast waren ; bij de
protestantscbe kerkgenootschappen een armverzorger; elders ook een hulpprediker, kapelaan,
tweede predikant; — diakonaat, n. later
lat. het ambt, de waardigheid en de woning
eens evangelischen diakens; de zesde der zeven
wijdingen van r. kath. priesters ; — diakonie, f. werkzaamheid van een diaken ; kerkelik armbestuur, kerkelijke armverzorging; —
diakonikon of diakonieum, n. een kort
gebed, dat de diakonus der gr. kerk voorzingt;
;
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— diakonesse, f. eene kerkedienares, In do
oudste christel. kerk bejaarde vrouwen, die den
diakens ter zijde stonden in de armen- en krankenverpleging en het toezicht hadden over do
vrouwelijke leden der gemeente ; nu in de duit
evangelische kerk en ook hier te lande:-sche
ziekenverpleegsters welke in bijzondere d Ia k on e s s e n h u i z e n opgeleid worden; in kloosters:
de zusters, welke het altaar bedienen.
Diakópe, f. gr. (van dia -koptein, doorsniden) Chir. de wegsnijding van een ziekelijk deel;
schuinsche gehouwen wond der hersenpan ; de
overlangs gaande breuk van een been.
Diakrisis of diakríse, f. gr. (v. dia
scheiden, onderscheiden) Med. de be--krine,
oordeeling en onderscheiding, inz. van ziektetoestanden; — diakritisch, adj. wat die
beoordeeling en onderscheiding ruggesteunt, b.v.
diakritische t e e k e n e n, onderscheidingsteekenen voor de juiste uitspraak der letters en
woorden, inz. in het hebr.
Diaktinisme, n. Phys. de doordringbaarheid der lichamen voor chemisch werkende (aktinische) lichtstralen.
Diaku.stiek, f. gr. (van di-akvéein, door
horen ; vgl. a k u s t i e k) de leer van den weêrklank, van de terugkaatsing des geluids, weêrklankkunde.
diakydonium, n., z. diacydonium.
Dialëipsis, f. gr. (van dia - leigein, gescheiden of verwijderd zijn) de afbreking, tusschenruimte, z. v. a. intermissie.
Dialeipyra, f. gr. Med. de tusschenpoozende koorts.
Dialect of dialekt, n. gr. (diálektos, f.,
d. i. eig. gesprek, onderhoud, van dialégesthai,
een gesprek voeren) de tongval, spreekmanier,
gewestelijke eigenaardigheid eener gesproken
hoofdtaal in de verschillende deelen van land
en volk; , — dialektiek, f. (gr. dialektike,
stil. téchné, kunst) eig. geleerde strijdkunst, dis
dikwijls met het bijdenkbeeld van-puterkns,
spitsvondigheid, in strenger zin : leer der beweging van het denken (zooals Log. leer van de
denkvormen) ; — dialekticus, m. een twistredekundige; een geleerde kampvechter ; — dia
adj. tot de dialektiek behoorende,-léktisch,
dikwijls : spitsvondig; ook aan een bijzonderen
tongval eigen; — dialektoloog, m. een onderzoeker en kenner der bijzondere tongvallen;
— dialektologie, f. de leer der tongvallen, verzameling van opmerkingen over de tongvallen eener taal.
Dialemma, n. gr. (van diáleimma, van
dialeipein, eene tusschenruimte of een tusscbentijd laten; vgl. dial e i p s i s) uitlating. afbreking,
gaping, tusschentijd; Med. de ziektetoestand,
inz. de koortsvrije toestand, de koortsvrije tijd
tusschen twee aanvallen.
Dialipsís, f., z. d i a l e i p s i s.
Diallage, f. gr. (eig. verandering, verwisseling ; van di-allássein, veranderen, verruilen)
Min. de straalsteen, weerschijnende spaathsteen,
aan het augiet verwant.
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Dialléle, f. of diallélos, m. gr. (van
dia allelon, door elkander) Log. een cirkel in
't redeneeren, een cirkelbewijs (waarbij men het
voorwerp, dat men omschrijven zal, onmiddellijk of middellijk noemt, of uit eene nog te bewijzen stelling eene andere wil bewijzen).
Dialoog, m. gr. (diálogos ; fr. dialogue, it.
dialogo vgl. di al e k t) het onderhoud, gesprek,
de samenspraak (in het drama het tegengest.
van mono 1 o o g ); de vorm van gesprek ; —
dialogeeren, verscheiden personen sprekend
invoeren; — dialógisch, adj . gespreksgewtjs,
bij wijze van samenspraak ; — dialogiseeren (spr. s=z), in gesprekken inkleeden, gesprekswijze voorstellen ; — dialogísme, n.
de kunst der samenspraak, inz. de schriftelijke;
het gebruik van den dialogischen vorm.
Dialuur–zuur, n. Chem. een door inwerking van zwavelwaterstof op alloxantine gevormd zuur.
Dial^isis of dialyse, f. gr. (van dia -lyein,
oplossen) Med. de oplossing; het verval, de uit
krachten; Phys. de scheiding van-putingder
slijmige stoffen van kristallinische door o s m o s e
(z. ald.) ; Gram. en redek. ; z. v. a. d i ae r e s i s
en asyndeton; — dialysator, toestel om
dialyse te maken ; — dialyseeren, oplossen,
door dialyse scheiden ; — dialytiseh, adj.
oplossend, ontbindend, vernietigend; — dialytisehe kijker, een verrekijker die de kleuren opheft, een soort achromatische (z. ald.)
verrekijker.

Diamagnetisme, n. gr. de (aan de aan trekkingskracht tegengestelde, dus :) afstootende
werking van den magneet (volgens Faraday) ; —

diamagnetisehe lichamen, zulke die
door den magneet afgestooten worden, b. v.
bismuth.
Diamant, m. (hoogd. ook demant, fr. diamant, van 't lat. adámas, en dit v. 't gr. adámas, adámantos, d. i. eig. onbedwingbaar, zeer
hard; voorts: het hardste ijzer, het staal; later:
de diamant) de hardste, dichtste, doorzichtigste,
schitterendste en kostbaarste edelsteen, die in
allerlei kleuren voorkomt en enkel met zijn eigen
poeder kan geslepen worden (tot het slijpen van
andere steenen gebruikt men bij voorkeur de
zwarte, ondoorzichtige diamant) ; de geslepen
diamant krijgt den naam van b r i 1 j a n t, als hij
van boven een vlak (tafel) heeft, van vele schuin
vlakken omgeven; hij heet r o o s, als het-sche
bovendeel pyramidaalvormig is; ook de kleinste
soort van drukletter; — diamantbrood,
n. (fr. égrisée), het poeder van den diamant,
waarmede hij op eene schijf van zacht staal
wordt geslepen, en waartoe men die diamanten
gebruikt, welke niet geslepen kunnen worden;
— diamantíne, f. eene gekeperde wollen
stof met figuren ; — diamant – spaath, z.
corundum.
Diamastigósis, f. gr. (v. mastix, gen.
mastigos, geesel) de geeseling der spartaansche
jonge lieden, om hen daardoor tegen lichaamssmart te harden.
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Diameter, m. gr. (diametros, doormetend)
Geom. de doorsnede, middellijn, de rechte bin,
die in eenen cirkel door het middelpunt gaat
en den omtrek aan weêrszgden raakt (de verhouding, die de middellijn tot den omtrek heeft
en welke niet dan bij benadering kan uitgedrukt
worden, als zijnde beide met betrekking tot elkander onmeetbare grootheden, is volgens Archimedes als 7 tot 22, volgens Metius als 113:
355, volgens L. v. Keulen als 1: 3,1416926 enz.);
— diametraal - getallen, zulke getallen,
die uit twee factoren bestaan, van welke de
som der quadraten opnieuw een quadraatgetal
geeft, b. v. 12, welks factoren 3 en 4, tot de
2de macht verheven zijnde en tot eene som
vergaard, het quadraat 25 geven (3 2 t1 2 =25) ;
diametrale, f. de lijn van doorsnede; —
diamétriseh, diamétraal, tot den dia meter behoorende, rechtdoor ook z. v. a. e dia
lat. regelrecht, lijnrecht (b. v. tegenover -métro,
zijn).
-gestld
Diamorphósis, f. gr. (v. morphe, gedaante) de verwerking tot een bepaalden vorm;
de gedaantegeving.
Diamorum, n. (van het gr. dia moron,
uit moerbeziën, moron, moerbezie) moerbezie siroop met honig bereid.
Diana, lat., of A r t ë m i s, gr. f. Myth. do
godin der jacht, ook der maan S e 1 ë n e, L u n a),
de maangodin; ook de beschermster van den
maagdom der meisjes en van de geboorte; nog
heet zij Phoebe, Cynthia, Delia, Lucina,
enz. ; Astr. een asteroïde, in 1363 door Luther
ontdekt; N. H. een aardige aap van het geslacht
der meerkatten in Afrika; bij de alchimisten
vroeger zooveel als L u n a, het zilver, dat met
het teeken der maan (C) wordt aangeduid;
vandaar de boom van Diana, de zilverboom,
een plantvormige nederslag van het zilver uit
zijne oplossing in salpeterzuur, door kwik te weeg
—

gebracht.

Dianassologie, f. gr. (van dia nássein,
opvullen) de leer van het opzetten der dierlijke
lichamen; de opvullingskunst.
diandria, n. pl. gr. (van di-, tweemaal,
en ancr, gen. andrós, man) tweehelmige planten, met twee meeldraden in Bene dubbelslachtige bloem (zooals de olijf, de nachtschade), de
2de klasse in het stelsel van L; ook (sing.) eene
misgeboorte met dubbele mannelijke geslachtsdeelen; — diáandriseh, adj. tweehelmig, met
twee meeldraden voorzien.
Diane, f. (fr. didne, van het sp. diana, van
dia, de dag, of wel van D i a n a, de godin der
-

jacht, omdat in den vroegsten morgen het sein

tot de jacht wordt gegeven) de wektrommel,
z. V. a. r e v e i 11 e ; de dagwacht van 4-8 uur
'S morgens ; het morgenschot in zeehavens, als
sein om de havenketens te openen.
Diancea, f. gr. (diánoia) de denkkracht,
het denkvermogen, verstand; — diancoogonle, f. de leer van den oorsprong onzer begrippen; — dianosologie, f. de denkleer.
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Diánthus, m. nw. lat. (van 't gr. dianthés, twee bloesems hebbende, rijkelijk of sterk
bloeiende) Bot. de nagelbloem, anjer; anjelier;
- diathéën, f. pl. anjeliersoorten; — dianthéren, f. pl. planten met twee helmknopjes
op eiken meeldraad.
Diantre, fr. (spr diáintr' ; eene euphemistische of verzachtende vervorming van di a b 1 e)
duivel ! voor den duivel ! voor den duivel ! wat
duivel!
Dianueum, n. gr. -lat. (van 't gr. diá, uit,
en 't lat. flux, genst. nucis, noot) Pharm. noten
uit notensap en honig bereid; — dia -conserf,
f. eig. palmsap ; gew.-pálrna,dim
een samentrekkende zalf uit boomolie, lood en
zink.
Diapásma, n. gr. (v. diapássein, tusschenstrooien, bestrooien) welriekend strooipoeder,
kruidenpoeder.
Diapason, n. (spr. s=z) gr. (eig. d o o r
all e, n.1. snaren of tonen, van pis, al) Muz.
bij de grieken z. v. a. het octaaf ; thans : de
omvang van eene stem of een speeltuig; bij de
Franschen ook de stemvork; — disdiapason,
n. een interval van twee octaven.
Diapedésis, f. (spr. s=z) gr. (van dia
doorspringen, doordringen) Med. bet door--pédin,
zweeten des bloeds door de vaatrokken, het bloed
ziekte, die men vooral onder de rond--zwet,n
zwervende wilden op de Cordilleras aantreft en
die bij hen onder den naam van M a t h i a z a hn al bekend is; meer bijzonder verstaat men
onder dit woord eene bloeding uit de huid.
Diapente, f. gr. (v. pente, vijf) Muz. door
vijf tonen gaande, de zuivere quint ; — dia
lat. (fr. quinter) bet voortschrij-pentisar,
den door de quint.
Diaper, f. (sp. diapréa, fr. diaprée, van
diapré, veelkleurig, bont, diapre, diaspre, jaspis,
ook eene soort v. bonte stof als jaspis gekleurd,
provene. diaspre, diaspe, sp. diaspro, diaspero,
it. diaspre, mid.lat. diasprus, van 't lat. jaspis,
jaspis, z. aid.) eene zeer welsmakende hartvormige spaansche pruim; — diaper, n. eng.
(spr. dái-eeper) gebloemd linnen, tafeldril.
diaphaan., adj. gr. (diaphanes, van dia
laten doorschijnen) doorschijnend, door--phaine,
zichtig; — diaphaneïteit, f. nw.lat. de doorzichtigheid ; — diaphanipénnisch, adj. N.
H. met doorzichtige vleugelen; — diaphanogeniseh, adj. gr. doorzichtig makend; — diaphánometer, m. Phys. een doorzichtig
een werktuig om den graad van-heidsmtr,
doorzichtigheid der lucht te bepalen; — dia
f. de kunst om de doorzich-phanometri,
tigheid der lucht te meten ; — diaphanoráma, n. eene doorschijnende schilderij.
Diaphcenicum, n. nw.lat. (van 't gr.
did, uit, en phoinix, dadel) Pharm. eene slikartsenij, waarvan dadels de basis uitmaken.
Diaphonésis en diaphonia, f. gr. (v.
dia phónéin, uit elkander klinken) bij de Grieken oorspr.: de wanklank, valsche toon, nieteenstemmigheid, z. v. a. din s o n a n c e; on-
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eig. de oneenigheid, kwade verstandhouding;
in de nieuwere Muz. dikwijls verwisseld met
d i p h o ni e, tweestemmig stuk; — diaphoniek, fr., z. v. a. d i a k u s t i e k (z. ald.); —
diaphóniseh, adj. wanklankig, wanluidend.
Diaphóra, f. gr. (van dia phérein, uit elkander dragen, -brengen; uitdragen, verscheiden
zijn) het onderscheid, de verscheidenheid ; oneenigheid, twist ; Log. de herhaling van hetzelfde woord, in denzelfden zin, in verschillende
beteekenis; — cUaphorésis, f. (v. diaphorein,
verspreiden, verdeelen) het doorzijpelen, doorzweeten ; Med. verdeeling, zweetdrtjving, eene
huiduitwaseming door zweet ; — diaphoretieum, n., p1. diaphoretiea, zweetdrjjvende geneesmiddelen ; — diaphorétiseh,
adj. uitwaseming bevorderend, verdeelend, zweetdrijvend.
Diaphrágma, n. gr., in 't algemeen tusschen- of scheidsmuur (v. phrássein, omtuinen,
versperren, afsluiten), inz. het middelrif als
scheidswand tusschen longen, lever en de overige ingewanden in het menschelijk lichaam;
Bot. het middelschot in eene zaaddoos; ook het
blikken of bordpapieren tusschenschot in groote
verrekijkers om het 'overtollig licht af te weren ; — diaphragmalgïe, f. de middelrifspijn; — diaphragmátiseh, adj. tot het middelrif behoorende ; — diaphragmatitis of
diiaphragmitis, f. de middelrifsontsteking;
— diáphragmatoeéle, f. de middelrifsbreuk.
Diaphthora, f. gr. (v. dia-phtheirein, bederven) Med. het bederf, b. v. van de spijs in
de maag ; het afsterven, de verrotting ; — diapthoroskopium, n. een werktuig tot onderzoek van het luchtbederf.
Diaphya en diaphlsis, f. of dia
n. gr. (v. diaphyein, door- of tus-phyma,
schengroeien) Med. eig. het tusschengroeien; b.v.
van knoopen in den riethalm; de tusschenlaag
in aardlagen; het middelstuk van langere pijp
-bendr.
Diaplasis, f. gr., eig. vorming (v. plássein,
vormen, de gedaante geven) Chir. de herzetting van een ontwricht of gebroken lid ; — dia
n. een papomslag (vgl. k a t a p l a s--plasm,
m a); de zalving, insmering, stoving van het
gansche lichaam.
Diapnóë, f, gr. (v. dia pne n, doorwaaien,
uitdampen ; vgl. p n e u m a) Med. de onmerkbare uitwaseming, vooral der long, vandaar ook
het uitademen ; licht zweet; — diapnoika,
n. pl. uitwaseming bevorderende, zachte zweet
middelen.
-drijven
Diaporésis, f. gr. (v. diaporti n, in groote
verlegenheid zijn ; vgl. a p on i e, enz.) verlegenbeid, onberadenheid, twijfel, inz. als redekunstige figuur.
Diapsálma, n. gr. tusschengezang, waarmede het koor in de liturgie in het gezang
van den geestelijke invalt.
Diaptóse, f. gr, (diaptosis, van diapiptein,
doorvallen; vgl. p t o si s) Med. een tusschen.
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val; Muz. tusschenval, eery kleine val op eene
eindnoot, het herhalen der slotnoot.
Diapyéma, n. of dlapyësis, f. gr. (van
pyëin, door- of uitetteren; vgl. p y e Si s) Med.
eene verettering, inz. der longen, de etterhorst;
— diapyëtiseh, adj. etterbevorderend.
Diarchie, f. gr. (v di-, dubbel, en árchein,
heerschen) de regeering van twee personen, de
dubbelheerschappij ; — diáreh, m. een tweeheerscher.
Diarium, n. lat. (van dies, dag) eig. het
dagelijksche (bij de Ouden de dagelijksche kost,
inz. voor de huisbedienden) ; thans : een dagboek; kladboek, het klad; — diaria, f. (stil.
febris) Med. eene dagelijksche koorts.
Diarrhodon, n. gr. (v. dia, uit, en rhódon,
roos) Pharm. rozekoekjes, eene toebereiding,
waarin roode rozen gebruikt worden. ,
Diarrhoea, f. gr. (diárrhoia, v. diarrhë7n,
doorvloeien), diarrhee, f. fr de buikloop, menigvuldige en vloeibare buikontlasting.
Diarthrósis of diarthróse, f. gr. ontleding (van dia arthróën, ontleden ; het eene
lid met het andere verbinden, v. arthron, lid)
Anat. de beweeglijke vereeniging van twee beenderen, het volkomen beweegbare gewricht; —
diarthrótiseh, adj. een gewricht vormend
of daartoe behoorend.
Diaschisis, f. of diaschisma, n. gr.
(v. dia -schidzein, splijten) Med. splijting, schei
dat door de deeling van-ding;Muz.terval,
andere intervallen ontstaat.
Diasenna, n. gr. -arab. (v. 't gr. dia, uit,
en 't nw.lat.-arab. senna, vgl. s e n n e) Med.
een afdrijvend middel van senebladeren.
Diaskèue, f. gr. (diaskeué; diaskeuádzein,
in orde brengen, schikken) schikking, bewerking; — diaskeuást, m. kritische omwerker
van een geschrift, inz. van de gedichten van
Homerus.
Diasóstiek, f. gr. (van diasódzein, redden)
Med. de kunst om de gezondheid te bewaren,
de gezondheidsbewaring; — diasostika, n.pl.
behoedmiddelen, voorzorgen; — diasóstisch,
adj. behoedend, vóorkomend, reddend, z. p r eServatief.
Diaspásma, n. gr. (van dia -spáein, uit elkander trekken) de scheiding, de pauze tusschen
2 verzen van een gezang.
Diasphendonésis, f. gr. het vaneenscheuren van een misdadiger door twee met
geweld biJeengebogen en vervolgens losgelaten
boomen.
Diaspora of verkort diásper, f. gr. (v.
dia-speírein, verstrooien) de verstrooiing; ver
woonplaats, inz. in 't N. T. de bui--schilend
ten Judea verstrooide Joden en Jodengenooten;
in de broedergemeente : verstrooid wonende leden; — diaspoor, n. een uit kleiaarde en
water bestaand mineraal ; — diaspórometer, m. een werktuig om de verstrooiing der
lichtstralen te bepalen, een lichtverstrooiingsmeter.
di.astáltisch, adj. gr. (van dia -stéllein, vgl.
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diastole) uiteengaand, scheidend; zich uit
-breidnofv .

Diastasis, f. gr. (van di-istánai, uiteenstaan; vgl. s t a s i s) in 't algemeen het uiteenstaan, de scheiding; inz. Med. het tegennatuurlijk uiteenwijken van onbeweeglijk met elkander verbonden beenderen ; — diastáse, f.
(naar fransche benaming) een in gekiemde gerst
ontdekte stof, die de omzetting van het zetmeel
in dextrine en suiker bewerkt ; — diastema,
n. de tusschenruimte, afstand; Muz., z. v. a. i nt e r v a l; — diastemátisch, adj. Muz. lang
aanhoudend, met tusschenruimte; — diastematelytrie, f. de tegennatuurlijke splitsing
der vrouwelijke scheede in twee deelen ; -- di–
astematie, f. de gespletenheid; — diaste–
mateukephalie, f. de tegennatuurlijke splijting der hersenen; — diástimeter, n. (een
onjuist gevormd woord) een afstands- of ver
uitgevonden door dr.-heidsmtr,va
Rommershausen, bestaande uit een met draden
doortrokken verrekijker; — diastematoeheiie, f. de splijting der lippen; — diastematokaulie, f. Bot. de onnatuurlijke overlangsche splijting van een stam; — diastematokranie, f. de tegennatuurlijke splijting
des schedels in het midden; — diastematokystie, f. de tegennatuurlijke splijting der
blaas; — diastematogastrie, f. de splijting der buikwanden in het midden ; — diastematognathie, f. de tegennatuurlijke splijting der kaken ; — diastematometrie, f.
de splijting der baarmoeder; -- diastematomyelle, f. de splijting van het ruggemerg;
— diástematopyelie, f. de tegennatuurlijke
splijting van het bekken ; — diastematoraehie, f. de tegennatuurlijke splijting van de
ruggegraat ; — diastematorhinie, f. de tegennatuurlijke splijting van den neus; — diastemastotaphelie, f. de tegennatuurlijke
splijting van de huig; — diastematoster–
nie, f. de tegennatuurlijke splijting van het
borstbeen; — diastementerie, f. de tegennatuurlijke splijting van het spijsverteringskanaal.
Diastole, f. gr. (van dia-stéllein, uiteentrekken, verdeelen) 1) de uitrekking, verlenging van
iets, inz. Poët. de verlenging van eene korte
lettergreep tot eene lange, het omgekeerde der
s y s t o 1 e; 2) gr. Gram. bet teeken (' ), dat tot
scheiding van enklitisch samenhangende woordjes dient, opdat zij niet met andere gelijklui
verwisseld kunnen worden; 3) de uitzet -den
bloedvaten om het in--tingvaherd
stroomende bloed te ontvangen ; zij wisselt . ge
durende het leven elk oogenblik met de samen
dealen af ; — dias--treking(syol)d
toliek, f. Muz. de leer van de insnijdingen en
verbindingen der muzikale perioden.
Diastremma, n. en diastróphe, f. gr.
(van dia -stréphein, verdraaien) de verdraaiing,
verstuiking, verrekking; inz. Med. de vertrekking der verlamde aangezichtsspieren naar de
gezonde zijde.
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Diastylon of diastyle, n. gr. (van did,
door, uiteen, en stylos, zul!) Arch. bij de Ouden
-eene zoodanige plaatsing der zuilen, dat deze
driemaal verder van elkander stonden, dan de
dikte van iedere zuil bedroeg.
Diasyrm, m. gr. (diasyrmós, v. dia-syrein,
uiteenhalen, doorhalen) het doorhalen, bespotten, boonen, inz. eene rhetor. figuur, die in de
overmatige verkleining van een voorwerp bestaat, het tegendeel van de hyperbole ; -diasyrtiseh, adj. bespottend, smalend, hoonend.
Diatessáron, n. gr. (eig. [de samenstemThing] door vier, n.l. tonen; v. téssdres, vier)
Muz. de zuivere quart (z. ald.); — diatessonare, lat. (fr. quarter) Muz. in quarten voortschrijden.
Dlathëke, f. gr. (van diatithénai, schikken) het verbond, het (oude en nieuwe) testament.
Diathesis of diathése, f. gr. in 't algemeen inrichting, toestand, inz. Med. de inrichting, gesteldheid, stemming des licbaams,
ziekte-aanleg; vgl. dispositie en constitut i e ; — diatheses, f. pl. de zoogenaamde
grondziekten, of de oorsprong, grond en aanleg
van en tot de ziekten.
diathermaan, gr. (v. dia, door, en therinainein, warmen) Phys. warmtestralen doorlatende (vgl. a t h e r m a a n); — diathermaniteit of diathermatie (spr. tie=tsie), f.
de eigenschap der lichamen om warmtestralen
in het algemeen door te laten; — diathermantie (spr. tie=tsie), f. de eigenschap om
slechts zekere soort van warmtestralen door te
laten, z. v. a. thermochrose (z. ald.)
Diatiet, n. soort kleefdeeg of stopmiddel

,

,

,

,

lit gomlak en fijn kiezelzuur.

diatónisch, gr. (diátonos, zoowel doorklinkend als verschillend klinkend) doorklinkend,
volgens de toonladder (in geheele tonen) ; ge
tonen betreffend; — de diatónische-lie
ladder of schaal, de voor het toonstelsel
aangenomen klankladder van 5 heele en 2 halve
tonen in een octaaf.
diatoom, adj. gr. (didtámos, doorgesneden)
Min. naar eene zijde heen gemakkelijk deelbaar;
00k twee atoomgewichten bevattende.
Diatresis, f. gr. (v. diatitrán, doorboren)
filed. doorboring, doorboordheid.
Diatribe, f. gr. (diatribe, van dia-tribein,
neig, fijnwrijven; den tijd verdrijven, zich met
iets bezighouden) de vertoeving; de wtjdloopige
geleerde uiteenzetting, schoolsche verhandeling,
4nz. critisch strijdschrift; eene bittere, hevige
•critiek, hetzij mondeling of in geschrifte; —
diatribeeren, scherp hekelen, eene uitvoerige geleerde verhandeling schrijven; — dia
n. Med. ontvelling, inz. der huid bij-trima,
het gaan, het paardrijden, de blikaars.
diatriteeisch, adj. gr. driedaagsch; —
diatritáriërs, m. pl. artsen, die door drie
alle ziekten willen genezen; —-dagschiëet
ddiatríte, f. het driedaagsch dieet ; — dia,

tritos,
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f. de wederkeering der koorts op den
derden dag.
Diatypósis, f. gr. (v. dia-typoen, vormen;
vgl. t y p u s) de verzinnelijking, het aanschouwlijk maken door afbeeldingen, door figuurlijke
voorstelling, door voorbeelden.
Diaulus, m. gr. de ruimte van twee sta
dubbelfluit.
-diën;Muz.e
Diavolo, m. it. (spr. —wo —) de duivel, een
geliefkoosd vloekwoord der Italianen ; — dia–
volétti of diavolini, pl. ital. (eig. duiveltjes, verklw. van didvolo) gekruide koekjes, die
eene wellustwekkende kracht hebben; gesuikerde anijskorrels.
Diaz, m. een spaansche geslachtsnaam of
patronymicum: zoon van Diego.
Díb, m. arab. arabische wolfshond.
Diba, m. turk. rijke, met goud en zilver
gestikte stof.
Dibaphon, n. gr. tweemaal geverfd purper.
Dibaptisten, m. pl. gr. (v. di-, tweemaal,
en baptistes, dooper) eene tweemaal doopende
secte der 9de eeuw in de Grieksche kerk.
Dibbelmaehine, f. eng. (van dibble, indompelen, gaten maken, met den pootstok planten) zaaimachine, welke gaten in den grond
maakt en de zaadkorrels daarin laat vallen.
Dibidibi, z. d i v i d i vi.
Dibrachys, m. gr. (van di-, tweemaal, en
brachys, kort), z. v. a. p y r r h 1 c h i u s (z. aid.)
dibránchisch, adj. gr. (vgl. b ra n chi ë n)
N. H. met dubbele kieuwen.
Dicacitelt, f. (lat. dicacztas, v. dicax, met
bespotting sprekend) bijtend vernuft, scherpe
zet; ook praatachtigheid; spitsvondige redeneering.
Dicasterium, n., z. d i k a s t e r i u m.
dic, cur hie ? lat. zeg, waarom zijt gij hier;
z. v. a. mensch, gedenk aan uwe bestemming!
Dicentarius, m. mid.lat. (van 't lat. dicére, zeggen, spreken) een babbelaar, woordenrijk mensch ; — dicenterie, f. of dicentien, f. pl. onnut gesnap, nietsbeduidende
woorden.
dicephálisch, adj. gr. (van di-, tweemaal, en kephale, hoofd) tweehoofdig; — dieephalium, n. eene tweehoofdige misgeboorte.
Dicérium, n tweearmige kandelaar in de
gr. kerk, die de dubbele natuur van Christus
moet aanduiden; — dicérisch, adj. gr. (van
di -, tweemaal, en kéras, hoorn) N. H. met twee
horens of voelsprieten.
Dichalcon, n. eene kleine oud-grieksche
munt = 1 obolus.
diehelypsopódisch, adj. gr. N. H. met
lange sterke voeten en gescheiden teenen.
Diohogamie, f. gr. (v. dicha, tweevoudig,
en gámos, paring, echt) eig. de dubbele echt;
Bot. soort van bevruchting der planten, waarbij
de geslachtsdeelen zich na elkander ontwikkelen; — dichogámisch, adj. met gescheiden
geslachtsdeelen.
Diehophyie, f. gr. (v. dicha, tweevou-

,
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dig, gedeeld, en phyein, worden) eig. het dubbelworden; vandaar Med. de haarsplijting, eene
kwaal, waarbij de haren aan de punt vorkswijze gespleten zijn.
diehopteriseh, adj. gr. (van dicha, tweevoudig, en pterón, vleugel) met gespleten vleugels.

Dichordium, dichord, n. gr. (v. di-,
tweemaal, en chordë, z. ald.) een tweesnarig
speeltuig, een speeltuig, dat niet meer dan twee
snaren heeft.
Dichoréus, m . gr., z. v. a. d i t r o c h w u s
(z. ald. en vgl. c h o r e u s). 1
Dichotomie, f. gr. (van dicha, tweevoudig, en témnein, snijden) de verdeeling in tweeën,
vgl. d u a l i s m e; de half verlichte maanschijf;
de gaffelvormige verdeeling der takken; — diehotómisch, adj . tweedeelig; gaffelsgewijze
verdeeld ; half zichtbaar ; — dichotomus, a, um,
lat. Bot. gegaffeld.
Diehroísme, n. gr. (van di chróos, tweekleurig) tweekleurigheid, tweevoudige kleurwis
— dichro et, n. prismatisch kwarts,-seling;
watersaffier, een mineraal, dat bij het doorheenzien in verschillende richting verschillende
kleuren toont, z. v. a. p e 1 i o o m; — diehróïseh, adj. tweekleurig, tusschen twee kleuren
-

zwevende; — dichromátisch, adj. tweek l eurig, wat bij gelijke chemische gesteldheid
en vorm onder verschillende omstandigheden
twee verschillende kleuren toont ; — dichroskopische loep, f. door Haidinger uitgevonden vergrootglas om de verschijnselen van het
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hers; in het duitsche rijk: de wijze, waarop°
eene zaak wettelijk ter kennis van den rijks
gebracht en zij een voorwerp der beraad -dag
-slagin
werd.
dictus, m. lat. (dictus, deelwoord van dicëre,
zeggen, benoemen, verklaren) de genoemde, gezegde, bovengenoemde; — dicta sponsa, f. de
verloofde, toegezegde bruid ; — dicti anni, my
het gezegde jaar; — dicta die, op den genoem-den dag; — dictum, factum, zoo gezegd, zoo
gedaan ; — dictu, te zeggen, b. v. horribile
dictu, verschrikkelijk om te zeggen ; — dieturn, n., pl. dicta, eene spreuk, uitspraak,,
eene plaats uit een geschrift; dictum biblicum,
eene bijbelplaats; d. classicum, eene hoofdspreuk,.,
hoofdstelling; d. de omni et nullo, gevolgtrekking uit het algemeene tot het bijzondere ; d'_
probans, eene bewijsplaats (pl. dicta probantia);
dicta séptem sapiéntum, de spreuk der zeven
wijzen; •- dicta tedium, pl. de uitspraken der
getuigen ; — dicterium, n . een schimpwoord,
stekelige rede, bijtende scherts, spotrede ; —
dieteriën, pl. geestige gezegden of invallen;
— dictie (spr. t=s), f. (lat. dictio) de bijzondere wijze van uitdrukking van eenen schrijver;,
de bijzondere wijze van voorstelling in woor-^den door de rede; de wijze van uitdrukking,
de uitdrukking; — dictionnaire, m . fr. (spr.
di-ksjonèr'; nw.lat. dictionartum) een woordenboek, verzameling van al de woorden eener taal,
eener kunst, wetenschap, enz., in alpbabetische
orde gerangschikt ; dictionnaire de poche, fr..

dichroïsme zichtbaar te maken.

(spr.

dicibel, adj. nw.lat. (v. 't lat. dicëre, zeggen) zegbaar, uitspreekbaar; — dieibula, n.
pl. lat. sprookjes; — dicis causa of dicis gratis,
lat. om iets te zeggen, om er maar af te zijn,
kwansuis, welstaanshalve ; — dieltor, m . nw.
lat. de spreker, redenaar.
Dielinie, enz., z. dik 1—.

tionn.aríst, m. nw.lat. een woordenboek schrijver.
Didácus, m. mid.lat. (it. Didaco), z. v. aDiego.
Didaktiek, f. gr. (van didaktikós, é, ón,
tot het onderwijs behoorend, leerend, v. didd-skein, leeren, onderrichten) de leerkunst, onder wijskunst, d. I. leer van de inrichting en leiding van het onderwis als middel tot ontwikkeling van den geest; — didaktieus, m. een

dicta, z. ond. dl c t u s.

Dietámnus, m. lat. (gr. diktamnos) esschenkruid, een gewas, dat vele soorten telt;
inz. een pijn- en bloedstiliend geneeskruid.
dieteeren, lat. (dictáre, eig. herhaaldelijk
zeggen, frequentatief van dicëre, zeggen) in de
pen zeggen, voorzeggen om na te schrijven;
voorschrijven ; toewijzen, opleggen, b. v. iemand
eene straf dicteeren ; — dietámen, n . nw.lat.
de innerlijke aandrijving; — dictándo, door voorspreken, voorzeggend, in de pen gevend ; —

dictaat of dietátum, n., pl. dietáta,

het tot naschrijving voorgezegde, de op het booren nageschreven stukken ; — dietátie (spr.
ti-e=tsie), f. (later lat. dictatio, bet in de pen
zeggen, het voorzeggen ter naschrtjving), gew.
het d i ct e e r e n; — dietátor, m., fr dietateur, de opperste regeeringspersoon, die bij
dringende omstandigheden in den oud-rom. staat
werd benoemd; onbepaald gezaghebber in dagen van gevaar; — dictatorisch, adj. gebie dend, als machthebbend, op bevelenden toon;
-- dictatuur, f. (lat. dictatüra) de macht en
waardigheid des dictators, des oppermachtheb-

-

pn sj) een zakwoordenboek; — die---

onderwijskundige; een leerdichter; — didáktisch, adj. leerend, onderrichtend; — Bidak-»
tisehe poëzie, de poëzie, die wetenschappelijke of afgetrokken onderwerpen behandelt,
het leerdicht ; — didáktrum of didáktron., n. leergeld, leerloon; — didaskalia,.
f. gr. (didaskalía) leering, onderwijzing; pl.
didaskaliën, leeringen, onderrichtingen, opheideringen, kenmerken, teekens, bewijzen ; bid,
de Grieken : opvoeringen van tooneelstukken erii
de te Athene daarover gehouden aanteekeningen ; — didaskáliseh, adj. leerend, onderrichtend; bewijzend, onwederlegbaar, z. v. a.
apo dikt isCh.
didakt9liseh, adj. gr. (van di-, tweemaal, en ddktylos, vinger) N. H. tweeteenig (van
dieren, welke twee teenen aan eiken poot hebben , tot deze afdeeling behooren b. v. de tweehoevige of herkauwende dieren, de os, het schaap,.
de geit, enz.)
Didekaëder, n. gr. het dubbel tienvlak,„,

361

DIDËLPHYS

inz. als kristalvorm; -- dildekaëdrisch, adj.
dubbeltienvlakkig.
Didélphys, f. gr. (vgl. d e 1 p h y s) Med.
dubbele baarmoeder; N. H. het buideldier; —
didélphiseh, adj . met dubbele baarmoeder.
Didodekaëder, n. gr . het dubbel twaalf
didodekaédrisch, adj. dubbel--vlak;—
twaalfvlakkig.
Didóron, n. gr. eene maat van twee handbreedten.
Didráaehme, f. gr. eene dubbele dr achme (z. ald.)
diduceeren, lat . (di-ducére) uit elkander
trekken, verdeelen, scheiden ; — did actie
(spr. t=s), f. (lat. diductio) de uitrekking, schei
afzondering der deden.
-ding,
Didymalgie, f. gr. pijn in de teelballen.
did^ímiseh, adj . gr. (didymos) dubbel ge-

paard ; — didymokárpisch, adj. N. H. met
gepaarde vruchten ; — didYmos of didymus, m. de tweeling, de tweelingbroeder; pl.
didymi, ook de beide teelballen; Bot. twee
verbonden zaadlobben ; — didymium, n.
tweelingsmetaal, een door Mosander in het ceriet ontdekt metaal, van cerium en lanthanium
bijna niet te onderscheiden.
didynámisch, adj. gr. (vgl. dynamisch)
dubbel- of tweemachtig ; — didynamia, n.
pl. Bot. tweemachtige planten, met vier meeldraden in eene tweeslachtige bloem, waarvan
twee langer zijn ; de Fide klasse in het stelsel van L.
Diederik, Diderik, z. Dirk
Dieet, n. (van 't gr. diaita, leven, levenswijs, ook woonplaats, lat. diaeta) de levensre
levenswijze, gezondheidsverzorging, de-gelin,
maathouding in spijs en drank, in slapen en
waken, in beweging en rust, zoo in lichamelijk als geestelijk opzicht; inz. de door den geneesheer voorgeschreven levenswijze, vandaar
ook ziekekost, magere spijs ; — diëtetísten,
m. pl. eene klasse van geneesheeren, welke bij
de behandeling der zieken alleen op den leefregel acht geven ; — z. ook d i et a, enz.
Diegesis, f. gr. (van di-egëasthai, vertel
verhaal, de samenhangende vertel--len)ht
hag; — diegetisch, adj. verhalend, ontwikkelend.
Diego, m. sp. mansnaam, ontstaan uit Sant
Yago, heilige Jacobus.
diks, m. en f. (pl. dies) lat. de dag; Jur. de
rechtsdag of termijn, de dagvaarding; dies diem
docet, de eene dag is de leermeester van den
anderen, of: komt tijd komt raad; — diem perdidi, lat. ik heb mijn dag verloren (gezegde
van Titus, als hij een dag had laten voorbijgaan zonder wel te doen); — die hodiérno, op
den dag van heden, op den huldigen dag; de
hodiérno die, van of op den huldigen dag; sub
hodierno die, onder den dag of datum van heden; a die (insinuationis, recepti), van den dag
(der indiening, der ontvangst) af; ad diem dictum, Jur. op den bepaalden of vastgestelden
dag; ante diem, vóor den dag, vóor den tijd;
.

DIËTERIS
— ad dies vitae, levenslang, voor het ganscho
leven; dies absolutions, de goede Vrijdag (als
dag der vrijspreking van kerkelijke straffen) ;.
dies ater, eig. een zwarte dag, d. I. een ongeluksdag; dies caniculáres, de hondsdagen; diescedens, Jur. het tijdstip, waarop voor ons een
recht ontstaat; dies cenërum [sacrórum], Kath.
aschdag, aschwoensdag; dies competentium, de
witte Donderdag, als de dag van het onderzoek
der catechumen (c o m p e t e n t e s); — dies con-secrati, aan God gewijde dagen, inz. de kerstdagen ; dies criticus, Med. een beslissende, gewichtige dag, inz. in ziekten, b. v. de 7de, 9de,
ilde, 15de en 21ste dag; dies depositiónis, de
begrafenis- en sterfdag van eenen martelaar;
dies fastus, eig. een dag, waarop gesproken mocht
worden; vandaar: een rechtsdag; dies faustus,.
een gelukkige dag, geluksdag ; dies indulgenttae,.
de witte Donderdag (als dag der wederopneming van de boetedoeners iu de kerkgemeenschap) ; dies intercaldris, een ingelaschte dag,
schrikkeldag; dies irae, dies illa, d. i. dag des
toorns, die dag : de naam van eene der schoonste chr. hymnen, welke een deel van het r eq u i e m (z. ald.) uitmaakt, dus geheeten naar de
eerste woorden van dat gezang, dat het laatste oordeel schildert; dies legális, de burgerlijke dag van 24 uren ; d. lucis, de dag des
lichts, Paschen; dies natalis, geboortedag, stichtingsdag (van hoogescholen, enz.); dies naturalis, de natuurdag, van den op- tot den ondergang der zon ; dies ne fástus, een dag, waarop
geene rechtszitting mocht gehouden worden;
ook : een ongeluksdag; dies religiósus, een rouwdag, een treurige herdenkdag; een dag van kwado
voorspelling ; d. salutdris, de dag des heils, z.
v. a. goede Vrijdag; dies sancti, heilige dagen,
de gansche vastentijd; dies saxonácus, saksische
termijn van 4B dagen; dies solutions, Jur. de
vervaldag van eenen wissel, betaaldag ; dies veniens, Jur. het tijdstip, waarop een recht geldend kan gemaakt worden ; dies viridium, de
witte Donderdag; — diëten, pl. mid.lat. (dicta,
dagloon) daggelden, teergelden; jaargelden, die
een ambtenaar in stede van eigenlijke vaste bezoldiging, of als kostenvergoeding, schadeloosstelling voor buitengewone verrichtingen ontvangt;
ook de vergaderingen van afgevaardigden, enz.
(z. di et a) ; — diëtarius of diëtist, m.
mid.lat. een daggeldtrekker, een bediende of beambte, die daggelden trekt ; in de r. kath. kerk:
een geestelijke dienaar, die den morgendienst verricht.
Diesis, f. gr. (van di-iénai, doorlaten, weekmaken) Muz. het verschil tusschen den grooten
en den kleinen halven toon, een vierde toon
't algemeen : iedere geringe toonverandering;
ook (fr dièse, m.) het kruisje voor eene noot.

# om haar een halven toon te verhoogen.

Diëten, diëtarius, z. ond. die s.
Diëteris, f. gr. (dieteris ; van di- en étos,,
)aar) een tijd van 2 jaren; — diëtériseh,,
adj. tweejarig, biënnaal.
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Dietist, z. ond. dies.
Dieu, m. fr. (spr. djeu ; van 't lat. Deus) God;
9110n Dieu! mijn God ! lieve hemel! par Dieu,
bij God ! Dieu et mon droit, fr. (spr. Meu e
4noit droá), God en mijn recht (de spreuk der
eng. kroon) ; l' homme propose et Dieu dispose
(spr. lom propooz' é d9eu diespooz'), de mensch
,
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menden afstand de tarieven proportioneel steeds
kleiner worden ; — differentiaal—thermometer, m. een dubbel gekromde glazen
buis, die in twee met lucht gevulde bollen eindigt en waarin gekleurd zwavelzuur, bij gering
warmteverschil der beide glazen bollen, naar
de eene of andere zijde gedreven wordt; —
differentiëeren (spr. ti=tsi), dat oneindig
kleine deel eener oneindige veranderlijke grootheid vinden of berekenen; — differentiometer (spr. ti=tsi), n. een werktuig om den
diepgang van een schip te meten ; — differentisme, n., z. v. a. determinisme (z.
ald.); — differentist, z. determinist.
Difi'essie, z. ond. diffiteeren.
difeiel, adj. (lat. dif cilis, e, van dis-, z.
ald., en facilis, gemakkelijk, fr. difficile) moei
lastig, zwarigheden maken, b. v. een d if--lijk,
f i c i e l m e n s c h; bezwaarlijk, gestreng, knorrig, eigenzinnig, wonderlijk ; difficile eat satiram
non scribére, lat. 't valt moeilijk [bij 't bemerken van deze of gene groote dwaasheid] niet
eene satire daarop te schrijven, zijnen spotlust
te onderdrukken; — diffieulteit, f. (lat. difcultas) de zwarigheid, bedenklijkheid, moeilijkheid, hindernis; — een diffiCulteitenmaker, een man, die allerlei zwarigheden opwerpt; — difCulteeren, nw.lat. zwarigheid
maken, bemoeilijken, allerlei bedenkingen opperen ; — diffieulteus, adj. (it. di ficoltoso,
fr. di f cultueux) vol zwarigheden.
dére) mistrouwen,
difdeeren, lat. (diffidére)
wantrouwen, twijfelen; — difdentie (spr.
t=ts), f. het wantrouwen, mistrouwen . — di f dénter, adv. met mistrouwen ; — dif d átie
(spr. tie=tsie), f. mid.lat. (it. dis/ida of s/ida)
de aankondiging der veete, uitdaging.
difndeeren, lat. (diJfindére) splijten ; Jur.
een proces afbreken en tot den volgenden dag
uitstellen; — difssie, f. (lat. difiisio) de splijting; Jur. het uitstel.
diffiteeren, lat. (di f teri ; van dis- en
fateri, belijden) niet willen toestemmen, ontkennen, loochenen ; — difféssie, f. nw.lat. de
loochening, ontkenning; Jur. de gerechtelijke
verklaring van de ongeldigheid of onechtheid
eener oorkonde, enz.; — diffessie–eed, m.

wikt en God beschikt.
di fatto, it. inderdaad; op heeterdaad.
Dif, f. arab. maaltijd tot onthaal van aan
gasten.
-komend
Difl'á1Co, m. it. (v. di ffalcare, falcare, fr. défalquer, aftrekken, afkorten, van 't oudhoogd.
falgan, berooven, aftrekken) Kmt. de aftrek, het
rabat van de hoofdsom ; — diffale átie (spr.
t=ts), f. de aftrekking, rabatteering.
diffameeren, lat. (difamáre, van dis- en
fama, z. ald.) in opspraak brengen, belasteren,
schandvlekken, schenden, eerrooven, zwart of
verdacht maken; — gediffameerd, adj. geschandvlekt, in opspraak gebracht ; — di.ffaMaat, m. (lat. difmatus) een belasterde, geschandvlekte ; — diffamánt, adj. en adv. las
— diffamatie (spr. t=ts),-terlijk,ovnd;
I. nw.lat. de eerroof, smaadrede, laster; — diffamátor, lat. of diffamateur, fr. m. een
lasteraar, schender, eerdief, eerroover ; — diffamatóriseh, adj. eerroovend, lasterend; —
diffamie, f. de eerkwetsing, beschimping.
férre, eig. uit
differeeren (van 't lat. différre,
elkander brengen, fr. différer), verschillend zijn,
afwijken; uitstellen, verschuiven; — differend,
n. fr. (spr. di ferán) strijd, twist, geschil, oneenig'heid; de betwiste zaak; — different, m., z.
v. a. de te re n t (z. aid.); als adj. lat. (di f férens) verschillend, onderscheiden, ongelijk; —
differentie (spr. t=ts), f. (lat. differentia,
1í . différence) het onderscheid, verschil, de ongelijkheid, afwijking, verscheidenheid; — differentie—handel, m. een handel mét effecten, waarbij deze niet werkelijk geleverd worden, maar alleen de gerezen of gedaalde waarde
-daarvan ontvangen of vergoed wordt; — differéntie—betaling, f. de uitbetaling over
•'t beloop der gedaalde waarde van effecten ; —
differentiaal (spr. ti=tsi), n. nw.lat. Math.
het oneindig kleine deel, de oneindig kleine aan
eindige, veranderlijke groot -groeinva
— differentiaal—lamp, f. (fr. lampe-heid;
di ferentielle, eng. differential lamp) electrische
lamp, waarbij de regeling van den lichtboog
door de differentiaalwerking van twee stroomtakken verkregen wordt, welke ontstaan door
verdeeling van den electrischen stroom; — differentiaal-rekening, een tak der wis-

vgl. j u r a m e n t) de loochening van een feit
onder eede, inz. de ontkenning van een handschrift of enkel van de onderteekening, dat is
van de echtheid der schrijtietters.
difflueeren, lat. (diffludre) vervloeien, zich
oplossen; — difuent, adj. (lat. diffludns) vervloeiend; opgelost; — difuentie (spr. t=ts),

kundige analysis, door Leibnitz uitgevonden, be-

f. nw.lat. het vervloeien, de oplossing.

staande in het nagaan van de betrekking der
aangroeiingen van twee veranderlijke en van
elkander afhangende grootheden, op bet oogenblik, dat de aangroeiing verdwijnt of gelijk nul
wordt; — differentiaal—tarief, n. het stel
berekening der spoorwegtarieven, vol -selind
hetwelk, bij vervoer van groote hoeveel--gens
heden (koren, hout, steenkolen, enz.) bij toene-

diffórm, adj. nw.lat. (fr. difforme) wanstaltig, mismaakt, leelgk; — difformeeren,
misvormen, onkenbaar maken ; — difformiteit, f. de wanstaltigheid, misvormdheid, mis
-maktheid.
Di$ráetie (spr. t=s), f. nw. lat. (vgl.
fractie) de straalbreking, buiging des lichts,
of de afwijking der lichtstralen van haren rech-

,

(difessio juráta of juramentum difessor um;
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ten weg, als het in de nabijheid van een donker lichaam komt (eene waarneming van Grimaldi).
di.ffringeeren, lat. (diffringére) uit elkander breken ; — diffringént, adj. (lat. di f fringensl uiteenbrekend.
diffugeeren, lat. (di fl'ugére) uit elkander
vluchten, verloopen, verdwijnen; — difitgium, n. de vlucht naar alle zijden.
di undeeren, lat. (difundere van disen fundére, gieten) uitgieten, uitzetten, uil breiden, verbreiden, wijdloopig zijn ; verkwisten,
verspillen (b. v. geld en goed); ook den wijn
in vaten doen; — diffusamente, it. Muz.
verward, met verandering van maat, langzamer
-en breeder voor te dragen ; — diffuus, adj.
(di sus, a, um) wijdloopig; verstrooid; — diffusus, a, um, lat. Bot. wijd uitgespreid; —
diffusibel (spr. s=z), nw.lat. snel, maar
vluchtig werkzaam ; — diff ãsie, f. lat. (di ffusio) de uitgieting, uitbreiding, verdeeling; de
wijdloopigheid in spreken en schrijven; de wederzijdsche doordringing en vermenging van verscheiden gassen en vloeistoffen ; — diffusie–
procédé, n. een in 1865 door Robert bij de
suikerfabricatie ingevoerde, op de osmose (z.
ald.) berustende wijze om sap te winnen uit
zeer dunne sneetjes beetwortel; — di t.siometer, m. lat.-gr. een toestel, bestaande uit
dunne vliesjes caoutchouc, om door middel daarvan de doordringingssnelheid der gassoorten te
meten, uitgevonden door dr. Mitchell te NewYork.
Digamie, f. gr. (v. gamos, echt) de tweede
echt, het tweede huwelijk na den dood van
den eersten echtgenoot.
Digamma, n. gr. (d. i. dubbelgamma, vol
zijn vorm F) eene letter in het oudste gr.-gens
•alphabet, die als w werd uitgesproken.
digástrisch, adj. gr. (van gastér, buik)
Anat. tweebuikig, van spieren gebezigd, die als
het ware twee buiken hebben.
Bigenie, f. gr. de voortbrenging door paring.
Digeniet, n. soort van kopererts.
digereeren, lat. (di-gerdre) eig. uiteendragen, scheiden, indeelen, ordenen ; verdeelen, oplossen, verteren; Chem. eene zelfstandigheid on. der. den invloed van warmte, die niet het kookpunt bereikt, verdunnen, verdeelen, om er de
oplosbare bestanddeelen uit af te scheiden; verteren (het voedsel); verkroppen, b. v. eene beleediging; — digereer–machine, f. (fr.
machined digérer), z. v. a. p a p i n i a a n s e he
pot (z. ald.); — digerentia (spr. t=ts), n.
pl. Med. verdeelende middelen; — digésta of
di.géSten, n. pl. een in afzonderlijke afdeelingen gesplitste verzameling van geschriften;
de in boeken, titels en paragrafen ingedeelde
groote verzameling van fragmenten uit de geschriften van oudere rom. rechtsgeleerden, ook
p a n d e c t e n genoemd, welke op last van kei
orde is gebracht, z. corpus-zerJustina
1 u r i s; — digestíbel, adj. (later lat. digestióilis, e) verteerbaar; — digéstie, f. (lat. di;
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ges(to) de spijsvertering, oplossing; Chir. de bevordering van de ettering; Chem. de verweeking of uitzetting van eene met vocht overgo
stof onder inwerking van eene zachte hitte-ten
in Benen dig e r e e r o v e n; — digestíéf, n.
nw.lat. een verteringsmiddel, een middel, dat
de spijsvertering bevordert; ook een middel, dat
de etters ng bevordert ; — digestief zout, z.
sal digestivus; — digéstor, m. Chem. een papiniaansche pot ter bereiding van beendec-gelei; — digestorium, n. nw.lat. in chemische
fabrieken, laboratoriums, enz. een door heet water of gewoonlijk door stoom verwarmd kooktoestel.
Digger, m. eng. (v. dig, graven) graver, inz.
goudzoeker in Australië, enz.; — digging, h
gouddelving, goudveld.
digitaal, adj. lat. (digitalis, e, van digitus,
vinger) de vingers en teenen betreffende ; —
digitalis, f, nw.lat. Bot. het vingerhoedskruid, eene geneeskrachtige plant ; — digitaline, f. Chem. het alkaloïde, vervat in het
vingerhoedskruid; — digitdria, f. vingergras;
— digitatus, a, urn, lat. Bot. gevingerd (b.v. de
bladeren der kastanje); — digitáta, pl. gevingerde dieren, d. i. zoogdieren met vrije teenen
aan de pooten (volgens Blumenbach); — digitus, m. vinger; — digitátie (spr. tie=tsie),
f, nw.lat. vinger- of tandsgewijze aanhechting;
— digitifólisch, adj. Bot. met gevingerde
bladeren; — digitigráden, m. pl. N.H. teentreders, dieren, die op de toppen der teenen
loopen; — digitium (spr. ti=tsi), n. nw.lat.
Med. eene vingerzweer, de fit.
Diglyphe, diglyph, m. gr. (vgl. g 1 y p h)
Arch. eene dubbelkloof, een sieraad in de gedaante van steunsel der kornis tegen de dorische fries, met twee inspljtingen.
Digniteit, f. lat. (dign)tas, van dignus, a,
um, waardig) de waardigheid, hoogheid; het
eerambt; z. ook potentie, ond. potent; —
dignitaris, m. een waardigheidsbekleeder, de
bezitter van een hoog staats- of hofambt, van
eene geestelijke waardigheid.
dignus est intráre, lat. hij is waardig binnen
te komen (ontleend uit de kluchtige ceremonie
in Molière's Malade imaginaire en spottend gebruikt bij de toelating van iemand in een corporatie, enz.)
digóniseh, gr. (van di-, dubbel, en gónia,
hoek) tweehoekig.
digredeeren, lat. (digrédi, v. dis- en grddi,
stappen, gaan) uiteengaan, heengaan, afwijken,
inz. in de rede; — digressie, f. (lat. digresszo) eene uitweiding, afwijking van de hoofdzaak; Log. een uitstap of omweg; Astron. (ook
ei o n ga t i e), de grootste afwijking van eene
der belde beneden-planeten Venus en Mercurius
ten opzichte van de zon, of de grootste hoek,
waaronder zij ten aanzien der zon gezien worden ; ook uitspatting, buitensporigheid ; tusschenspel.
Digynie, f. gr. (van gyné, vrouw) tweewiver j ; Bot. orde van planten met twee stam,
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eertjes, tweestijlige planten; — digyniseh,
adj. tweewtjvig, twee vrouwen hebbend; met
twee stampertjes voorzien.
diheptapódisch, adj. gr. veertienvoetig;
— dihexaëder, n. dubbel-zesvlak, inz. als
kristalvorm; — dihexaëdrisch, adj . dubbelzesvlakkig; — dihydriseh, adj. dubbel-waterstofg.
Dihkán, m. perz. vrije grondeigenaar, lid
van den grondbezittenden perzischen adel.

Dii, DUs, enz., z. ond. Deus.

Dijámbus, m. gr. (vgl. j a m b u s) Poët.
een dubbeljambus, eene voetmaat van vier lettergrepen, uit twee jamben bestaande (.,-.—), b. v. vergaderzaal.
di udiceeren, lat . (djjudicáre) [beoordeelend] beslissen, uitspraak doen ; — dij udiCtie (spr. t=ts), f. (lat. dijudica(lo) de beslissing, uitspraak; — dijudicátor, m. nw.lat.
de beslisser, beoordeelaar.
dikárpisch, adj. gr. Bot. met dubbele
vruchten.
Dike, f. gr. (dike) recht, gerechtigheid; Myth.
de godin der gerechtigheid ; z. ond. Th e m i s ;
,

— diksearchie of dikeeokratie (spr. t=
ts), f. de heerschappij van 't recht, de rechts-

staat (het tegengest. van despot 1 e); — di-

kseologie, f. (van dikaios, rechtvaardig) de
rechtsleer; — dikaeopolitiek, f. rechtvaardige staatkunde; — dikasterium, n . (gr. dikastérion, v. dikádzein, rechtspreken), pl. dikasteriën, een hoog gerechtshof, rechtbank,
vierschaar; — dikasteriaal— tafel, r. in
Hongarije een gerechtshof, waarop van de comitaten geappeleerd wordt.
Dikerion, z. d i c e r i u m.
diki, adj. russ. wild; diki kosse, »wilde geiten", herten ; diki loschadi, wilde paarden.
Dikir, jay . soort van godsvereering in den
Ind. archipel, daarin bestaande, dat mannen en
vrouwen zich vereenigen en onder het aanhoudend slaan op een inlandsche trom en het aan*houdend geroep van »er is geen God dan Allah" het lichaam gedurig heen en weer schudden, totdat sommigen in een staat van vervoering geraken en, na allerlei sprongen en kronkelingen, onder hevige stuiptrekkingen bewusteloos nederzijgen.
Diklinie, f. gr. Bot. eene klasse van planten met gescheiden geslachtsdeelen, de vijftiende
of laatste klasse in het stelsel van Jussieu; —
dikliniseh, adj . met gescheiden geslachten;

— diklinoëdrisch, adj. met twee stompe
en een rechten boek (van kristallen).
Diklis, f, eig. dubbele deur (van klinein,
aanleunen); vandaar: klapvlies, va 1 v u-1 a (z. aid.)
dikokkisch, gr. (dikokkos) met dubbele
kern.
Dikólon, n. gr. (vgl. k o 1 o n) of dikÓliseh gedicht, n . een gedicht, dat uit tweeerlei verssoorten bestaat; — dikólisch, adj.
uit tweeërlei verssoorten bestaande.
Dikotyledónen, p1. gr. (van kolylédón,
holte, hol knopje) Bot. eene plant met tweelob-
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big zaad; — dikotyledónisch, adj. zulke
planten betreffende, daartoe behoorende ; dubbelof tweelobbig.
dikrótisch, gr. (van krotézn, kloppen)
Med. dubbelslaande (van den pols), de onregelmatige beweging der slagader, waarbij twee slagen snel op elkander volgen.
Diktyitis, f. gr. (van diktyon, net) Med.
ontsteking van het netvlies van het oog; —
diktyódiseh, adj. netvormig — diktyokárpiseh, adj. Bot. met netvormig overtogen vruchten ; — diktyophóren, m. pl.
netvechters, eene soort van kampvechters bij de
Ouden ; — diktyoptéra, n. pl. H. N. de
;

netvleugeligen ; — diktyorhIziseh, adj.
Bot. met netvormig overdekten wortel.
Dikpenningen, m . pl. de aan weêrszijde
gemunte geldstukken, die in de middeleeuwen
in zwang kwamen, zoo genoemd in tegenstelling met de b ra c t e at e n (z. aid.). Later werden van vele munten stukken van drie- of viervoudige waarde geslagen, die men ook door het
voorvoegsel dik onderscheidde, b. v. d i k d a a ld e r s of dubbele daalders, enz.
Diktynna, f. Myth. de godin der jacht,
Diana.
dilaeereeren, lat. (di-laceráre, vgl. 1 a c er e e r e n) Chir. verscheuren, met geweld scheiden ; — dilacerátie (spr. t=ts), f, de vaneenscheuring; gewelddadige scheiding.
dilapideeren, lat . (di-lapiddre; van lapis,.
steen; eig. als steenen uit elkander werpen of
verstrooien) doorbrengen, verkwisten, verdoen;

— ' dilapidátie (spr. t=ts), L de verkwisting, onnoodige vertering, verspilling; — dilapidátor, m. nw.lat. een verkwister.
Dilapsie, f lat . (dilapsco) verval, verwering.
dilateeren, lat . (dilatáre, v. latus, breed)
uitbreiden, uitzetten, verwijden; — di.latábel,
adj. nw. lat. uitzetbaar, rekbaar; — dilatabiliteit, f. de uitzetbaarheid, rekbaarheid; --dilatánt, n. het verwijdingsmiddel; — di—
latãtie (spr. tie=tsie), f. de uittrekking, uitbreiding, verwijding; — di.latatorium, n.
of dilate^tor, m. Chir. een werktuig om de
lippen van wonden te scheiden, openingen te
verwijden, enz., een verwijdingswerktuig; —
d]latometer, m. uitzettingsmeter, een toestel om de uitzetting van vloeistoffen bij ver
te bepalen; dilatatus, a, um, lat. Bot.-warming
verbreed, in verhouding zeer breed.
dilãtie (spr. t=ts), f. lat. (dila(io, v. dif
ferre, uiteendragen, scheiden, verschuiven) Jur..
de verschuiving, vertraging, het uitstel, de termijn, de verlengde tijd; dilatio ad excipiéndum,
de tijd, binnen welken de klachten moeten ingediend worden; d. dilator)a, de tijd van de
dagvaarding tot aan den termijn; d. conventionális, door overeenkomst der partijen verleend.
uitstel; d. deflnitoria, beslissingstermijn; d. dijudicatoria, de tijd tot nakoming van het bij
vonnis opgelegde; d. dilatoria, onnoodig uitstel;
d. judiciális, door den rechter bepaalde termijn;
d. legális, door de wet zelve gezette termijn;
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cl. peremtoria, de laatste termijn, het laatste
uitstel; d. praeparatorta, de voorbereidingstijd,
de tijd, waarin men zich tot eene verdediging
kan voorbereiden; d. probatoria, de tijd tot bewijzen gesteld; — dilator, m. een uitsteller,
vertrager; — dilatorium, n. een bevel tot
uitstel; — dilatóriseh, adj. (fr. dilatoire),
vertragend, uitstellend, verschuivend, wat uit
doel heeft ; eene dilatorisehe-steln
exceptie, f. eene vertragingsuitvlucht, die
eenige voorloopige punten voor de hoofdzaak
wil behandeld hebben ; in tegenst. met de
peremptorische, z. exceptie ond. ex-

cipiëeren.
Dilectie, f. (spr. t=s) (later lat. dilectio, v.
diligêre, beminnen) de liefde, toegenegenheid.
Dilémma, n. gr. (v. di-, dubbel, en lambánein, nemen, vatten) Log. eene tweeledige

,

sluitrede van disjunctieven vorm, een dubbel
wisselsluitrede, een uit twee stellingen-bewijs,
getrokken besluit, waarvan elk in het bijzon er
‹de tegenpartij vangt en wederlegt; men noemt
het ook gehoornde sluitrede (cornütus syllogismus), omdat het de partij als 't ware tusschen
de hoornen van het dilemma neemt (een zuiver
dilemma vindt men Joh. 18, vs. 23); ook wordt
dilemma gebruikt voor : netelige toestand, beklemdheid, onaangename keus ; — dilem.m&tiseh, adj. een dubbel- of wisselbewijs vormende, moeilijk, netelig.
diletteeren, ital . (dilettdre, v. 't lat. deiectáre) vermaken, verlustigen; zich vermaaksof uitspanningshalve met een kunst bezighou-

den ; — dilettánt, m. (it. dilettánte, eig. het
part. proms. van dilettare) een kunstliefhebber,
kunstvriend, liefhebber, in tegenst. met den eigen
kunstenaar en den kenner eener kunst;-lijken

dilettante, f. kunstliefhebster; — dilettantenconcert, —komedie enz., con-

—

cert, tooneelvoorstelling enz. door liefhebbers;
— dilettantisme, n. de kunstliefhebberij.
Diligentie (spr. t=ts), f. lat. diligentta,
zorgvuldigheid, opmerkzaamheid, vlijt ; Jur. het
zorgvuldige vermijden van onachtzaamheid, waartoe men jegens iemand verplicht is ; diligentia
-quam quis in suis (scil. ádhibet), zooveel opmerkzaamheid, als men voor zijn eigen vermogen
aanwendt — diligent, adj. (diligens) werkzaam, vlijtig ; iemand diligent verklaren =
iemand bij voortduring den last opdragen om tot
een zeker doel werkzaam te zijn; —diligence,
:f. fr. (spr. —zjans) eig. z. v. a. di l i g e n t i a;
een openbaar snelrijdend rijtuig, dat op bepaalde
dagen en uren vertrekt en aankomt, een snelwagen, postwagen ; — diligeneia, f. sp. z.
V. a. dill ge n c e ; — con diligenza, it. (spr.
---dzjéntza), Muz. met nauwkeurigheid, stipt.
Dilogie, f. gr. (dilogia ; vgl. logos) de dubbelzinnigheid, vatbaarheid voor tweederlei uit
opvatting; — dilógisch, adj. dub--leginof
belzinnig.
dilucida intervalla, z. int er v al; — dilucideeren, lat. (dilucidáre ; vgl. lux, genit.
.lucis) verklaren, ophelderen ; — dilucidãtie
;
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(spr. t=ts), f. nw.lat. Jur. de opheldering, ver
-klaring.
Diloglan, m. turk. leerling-tolk.
Dilueulum, n. lat. de ochtendschemering.
Diludium, n. lat. (van ludus, spel) tusschenspel; tusschentjd der vertooningen in den
schouwburg.

dilueeren, lat.. (diluére, van luëre, wasschen) afspoelen, afwasschen, verzwakken, verdunnen, b.v. wijn met water; wegnemen, uitdelgen, b.v. eene verdenking; van zich afschuiven b. v. eene schuld; — diluentia (spr.
t=ts), pl. Med. verdunnende middelen ; — diluéndo, it. Muz. wegsmeltend, zich oplossend,
met trapswijze afneming des toons tot op het
verdwijnen; — dilutie (spr. t=ts), f. Nnw.lat.
vervloeiing; verdunning.
Diluvium, n. lat. (vgl. d i l u e e re n) eig.
een wegspoelen der aarde ; vandaar de overstrooming, inz. de zondvloed; het aangeslibde, door
bezinking ontstane land; — diluviaansch
of diluvi^ál, adj. (lat. diluviális) daartoe
behoorend, aangeslibd; — diluviale grond,
de bodem van het aangeslibde land ; — diluviale formatiën, minerale gewrochten, ontstaan ten gevolge der laatste groote aardver-

vorming door overstrooming.

Dilychnis, f. gr . lamp met twee vlammen.
Dimacheeren, ni. pl. gr., zwaardvechters, die met dolk en degen tegelijk vochten;
— dimáehen, m. pl. te paard en te voet
strijdende kampvechters.
dimakrostemónisch, adj . gr. Bot. met
twee lange en twee kortere meeldraden.
Dimanche, m. fr. (spr. —mánsj') zondag
vgl. dominica.
Dime, m. eng. (spr. daim, = fr. dime, v.
't lat. dectima, scil. pars, het tiende deel), eene
noord -amer. rekenmunt, = r^ dollar of 25 centen.
Dimensie, f. (lat. dimensio, v. dimetiri,
uitmeten) de afmeting, richting, uitgebreidheid
eens lichaams volgens lengte, breedte en dikte,
welke men de drie dimensiën noemt; de
maat, afstand, ruimte, verte ; Algeb. de factoren, waaruit een product is samengesteld; —
dimetiens, m. de doorsnede, middellijn, z.
v. a. diameter.
Dimeríden, m. pl. gr. (van di-, dubbel,
en méros, deel) N. H. beenige buikvinvisschen
met volmaakte kieuwen, wier borstvinnen eenzame, niet vereenigde stralen bezitten; — dimerisch, adj. uit twee deelen bestaande ; —
dimerosomátisch, adj. met een in twee
deelen gedeeld lichaam.
Diméter, m. lat. (van 't gr. di-m étros
vgl. m e t r u m) een dubbelmeter, een vers, dat
uit twee voeten, of uit twee versmaten bestaat,
b. v. een viervoetig jambisch vers, ook q u at e r n a r ï u s, lat. viervoeter.
Dimetiens, z. ond. dimensie.
DYmi, m. turk. goudstof.
Dimic^tie (spr. t=ts), f. lat. (dimicatio,
v. dimicáre, strijden) de kamp, het gevecht, de
strijd; inz. de gevaarlijke strijd, de kamp niet
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levensgevaar; de oneenigheid, twist, woordenstrijd.
dimidtum, n. of dimidia pars, lat. (v. dis-,
di-, en medtus ; vgl. medium) de helft ; —
demidio investitura, f. de halve beleening; —
ultra dimidium, over de helft (b. v. benadeeld
of verkort zijn) ; — dimidiëeren (lat. dimidiáre), halveeren ; — dimidiátie (spr. t =ts),
f. (later lat. dimidiatio) de halveering; — dimidiatus, a, um, lat. Bot. half.
diminueeren, lat. (diminuëre of liever
deminuëre, van minure, minderen, van minus,
z. aid.) verminderen, verkleinen, afnemen, ver
afbreken ; — diminuéndo, it. Muz. ver--zwaken,
minderend, allengs afnemend in de sterkte der
tonen ; — dizint tie (spr. t= ts), f. lat. (liever
deminut)o) de vermindering, afneming, verkleining, verdunning; de mindering, aftrek van eene
som; — diminutio capttis of capitis diminutio
Jur. burgerlijke dood; — diminutief, adj.
verminderend, verkleinend ; — diminutivum
of diminutief, liever diminutivum, n.
een verkleinwoord, b. v. huisje, tuintje,
bloempje, jongske, maagdelijn; —diminutor, m. de verkieiner, verminderaar,
z. v. a. subtrahendus, z. ond. subtrahe eren.
dimitteeren, lat. (di-mittére) afscheid geven, ontslaan, afdanken, wegzenden, laten gaan;
— dimíssie, f. het ontslag, de afdanking van
een ambtenaar; — dimissionair, m. nw.
lat. een goederenontvanger (daar hij de waren
nederlegt) ; iemand, die zijnen post nederlegt,
zijn ontslag neemt ; — dimissoriãlen, n.
of dimissoriáles (stil. litterae) pl., ook dimissorium, n. pl. dimissorien, een ontslagbrief, schriftelijk verlof, het bewijs van ver
aan een bruidspaar, om in eene-guni,b.v
andere gemeente te trouwen; of bij R. Kath.
het verlof aan eenen geestelijke om zich door
een anderen bisschop te laten ordineeren.
Dimity of dimitty, m. eng. (spr. dimmitti, van 't gr. di-mhos, dubbeldradig, tweedraadsch) eene gekeperde katoenen stof, diemet.
dimolto, it. Muz. veel, zeer veel.
dimórph, gr. (di-morphos, van morphé,
vorm) dubbelvormig, van twee gedaanten ; —
dimorphisme, n. de dubbelvormigheid, de
eigenschap van vele kristalliseerende lichamen
om, bij volkomen gelijke gesteldheid der menging, toch wezenlijk verschillende kristalvormen
aan te nemen vgl. allotropie.
dimoveeren, lat. (di-movére) verwijderen,
wegruimen; — dimótie (spr. t=ts), f. nw.lat.
de opruiming, verwijdering.
Din, n. hebr. gerecht, recht.
Dina, hebr. vrouwenn.: de vrijgesprokene,
onschuldige; naam der dochter van Jakob.
Dinanderie, f. fr. allerlei geelkoperwaren (naar de stad D i n a n t in België zoo geheeten).
Dinar, m. (van 't lat. denarius) eene perz.
goudmunt, ongeveer eenen dukaat in waarde.
-- dindarnólo, m. it. spaarpot (van het
kinderwoord dindo, geld).

DIODON
Dinatoire, z. ond. diner.
Dindon, m. fr. (spr. dindón) kalkoen.
Dindyméne, f. bijnaam van C y b e 1 e,

die op het gebergte DindYmus in Mysië een
tempel had.
Diner (spr. diné) of diné, n. de hoofdmaaltijd, een middagmaal, het middageten, inz.
een groot, aanzienlijk, voornaam middagmaal ; —
dineeren (fr. diner, oudfr. disner, it. disinare, desinare, mid.lat. disnare, als ware 't sa
een lat. woord disjejunare, vgl.-mengtr.va
dejeuner) het middagmaal houden, middagmalen ; — dinatoire, adj. (spr. —toár) wat
het middagmaal betreft, wat het vervangt, z.
dejeuner.
Dinéro, m. (van het lat. denarius) een&
kleine spaansche rekenmunt, = s u e 1 d o of
omtrent z ct.; — dinhéiro, m. (spr. nh=nj)
eene kleine portugeesche rekenmunt, een penning.
Dingo, m. de warragal of australische hond

(Canis dingo).

Dinsdag, de derde dag der week, bij de
Romeinen dies Martis, dag van Mars gehee.
ten (waarvan de Franschen Mardi hebben), was
bij de Germanen gewijd aan hunnen God Tius,
oudnoordsch Tyr, oudd. Zio, waarvan de nederlandsche, hoogduitsche (dienstag) en engelsche
(tuesday) benaming afkomstig is.
Dinos, m. gr. (dinos, eig. dwarreling, werveling) Med. duizeling; — dinika, n. pl. Med.
middelen tegen de duizeling z. a n t i din i ka.
Diningroom, m. eng. (spr. dainingroem)
eetkamer, eetzaal.
Dinner, n. eng. (hoofd)maaltijd z. v. a.
diner.
Dinotherium, z. deinotherium.
dinumereeren, lat. (dinumeráre), teller,
overtellen; — dinumerátie (spr. t=ts), f.
(lat. dinumeratio) de overtelling, hertelling, optelling.
Dio, ital. (=lat. Deus) God ! — per Dio !
bij God!
Diobolon, n. gr. een atheensch gewicht
en eene munt van twee o b o 1 e n ; een apothekers gewicht z. v. a. s c r u p e 1.
Diceeèse, f. gr. (dioikësis, huishouding, v.
öikos, huis; vervolgens: administratie en administratief district; na Constantijns indeeling van
het rom. rijk in 24 diocezen : stadhouderschap;
nu overgedragen op het kerkelijk beheer), of
diocees (fr. diocèse), een bisschoppelijk gebied, kerspel; ook eene parochie, gemeente; —
diaecesaan, diocesaan, (spr. s=z) wie
tot eene diocees behoort; ook de prelaat of bisschop daarvan.
dicecisch, adj. gr. (v. di, dubbel, en óalcos,
huis; lat. dioicus, a, um) tweehuizig; — di08eia, n. pl. Bot. tweehuizige planten, zulke,
die geene tweeslachtige bloemen, maar mannelijke en vrouwelijke bloesems op verschillende
stammen dragen, de 22ste klasse in het stelsel
van L. Daartoe behooren b. v. de hennep, de
hop, de wilg, enz.
diodón, gr. dubbeltand, tweetand = lat.
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bidens, schepsel met twee rijen tanden ; Ook:
de zeeëgel.

Diogenes, m. gr. Dio-génés, v. Zeus, genit.
diós, en génein, ter wereld brengen, pass. gei
geboren worden) mansn.: de van Zeus-nésthai,
afstammende ; inz. een oud-gr. wereldverachter
of cynisch wijsgeer, vermaard wegens zijne hoogst
eenvoudige, streng onthoudende, maar onwel
levenswijs; zijne woning was eene ton.-voeglijk
Eens ging Diogenes op klaarlichten dag met een
brandende lantaren door de straten van Athene
en zocht naar »menschen" (eig. wellicht ►►mannen"); vandaar spreekwoordelijk : e e n D 1 o g eneslantaren dragen, d. i. In ontevreden
ijver, van de werkelijkheid menschen en dingen
zoo verlangen als zij zijn moesten; — diogeniseeren (spr. s=z), van alle schaamte
berooven ; zich onbeschaamd gedragen, den c yn í c u s spelen; vandaar ook : diogeneskreeft, eene soort van slakkreeft in 0. Indië
met kalen staart, die ledige slakkenhuizen bewoont, de kluizenaar, soldaat.
Dioggot, m. fr. (spr. dioggó) z. da g g et.
Dioktaéder, n. dubbel-achtvlak ; — dioktaèdriseh, adj. dubbel-achtvlakkig.
Diomedéa, f. H. N. de albatros, zekere
zwemvogel.
Dioneea, f. gr. (dionaia) een bijnaam van
Venus, naar hare moeder Dióne; ook Bot.
de vliegenknip of vliegenvanger, eene bij uitstek
gevoelige plant in N. Amerika, met eironde,
sappige bladeren, die bij de minste aanraking,
b. v. van eene vlieg, oogenblikkelijk toeslaan
en het insect als in eene val vangen.
Dionysische tijdrekening, de door
Dionysius den kleinen (D. exiguus), een geleerde
der 6e eeuw, ingevoerde tijdrekening na Chr.
geboorte, welke laatste hij stelde op 754 na
den bouw van Rome.
Dionysos of Dionys, m., z. B ac c h u s;
— dionysiën, pl. (spr. s=z) (gr. Dionysia,
stil. hierá, godsdienst, feest van hieros, heilig)
Bacchusfeesten, drinkgelagen, zuippartijen.
Diopter, f. gr. (dioptra, van dia, door,
en óptein, zien) Geom. de kijkspleet, bet vizier,
inz. aan mathematische werktuigen ; — diopter-lineaal, f. een koperen lineaal, waarop
twee met gaatjes of kijkspleten voorziene dunne
metaalplaatjes loodrecht bevestigd zijn; — dioptrle, f. het viseeren, hoogtemeten, nivelleeren ;— dioptriek, ook a n h k l a s t i e k,
f. de doorzichtkunde, kennis der straalbreking,
de leer van de lichtbreking en het zien door
gebroken lichtstralen, inz. door water, glazen
enz., ook a n a k l a s t i e k; — dióptrisch,
adj. daartoe behoorende; dioptrische k l e ur e n, door lichtbreking ontstaande kleuren.
Diorama, n. gr. (van di-oran, doorzien)
eene schilderij of een tafereel, waarbij de ver
verlichting, die de verschillende-anderig
getijden van den dag, het toe- of afnemend dag
voorwerpen, landstreken, enz. te--lichtopde
weegbrengen, kunstig worden nagebootst, een
rond doorschijnend kunsttafereel.
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Diorchiet, m. versteening In den vorm
van een klootzak met twee teelballen.
Dioriet, n. het gr. (v. doridzein, afgrenzen, door grenzen, bepalen, onderscheiden), Min.
groensteen, een uit hoornblende en dicht veldspaath gemengde rotssteen uit het Oeralisch
gebergte ; — diorisme, n. gr. (diorismós>
onderscheiding, begripsbepaling; verklaring; d&
bepaling of een voorstel kan opgelost worden,,
hoe dit geschieden kan en op hoe veel ver
wijzen aan de opgave beantwoord kan-schilend
worden; — dioristiseh, adj. bepalend, ver
.
-klarend
Diorrexine, f. een uit pikrinezuur, houtskool, zaagsel, salpeter en zwavel gemengd knal
-poedr
(zie ook h e r a c l i n e).
Diorthósis, f. gr. (v. di-orthóén, recht
orthós, recht) Chir. het zetten, we--maken,v
der op hunne plaats brengen van ontwrichte
beenderen, de herstelling van tegennatuurlijke
verkrommingen van de ruggegraat en van de.
ledematen; — diorthóta, m. een werktuig
tot uitstrekking; — diorthótisch, adj. tot
het rechtmaken of zetten behoorend.
Dios, m. sp. God; D. lo pi ga, God loon' het.
Dioskuren, m. pl. (d. i. zonen van Zeus,,
van 't gr. Zeus, genit. Dios, en koeros, kóror,
knaap, zoon) z. C astor en Pollux; — dioskuriën, f. feesten, die ten tijde van den
wijnoogst ter eere der Dioskuren te Cyrene
en Sparta gevierd werden.
Diósma, f. gr. (v. diosmós, doordringende
geur) de boekoeplant, die de hottentottenthee
oplevert; — diosmOSe, f. gr. het doordringen van poreuze wanden en de daardoor bewerkte vereffening van de verschillen tusschen
vloeistoffen van verschillende samenstelling of
dichtheid.
Diospyros, m. gr. Bot. de dadelpruime-.
meboom, onder welk geslacht de pruim behoort,
die het ebbenhout oplevert.
Diostósis, f. gr. (van ostéon, been) de
beenuitwijking, beenverschuiving.
Dioxia, f. gr. Muz. de quint.
diperánthisch, gr. (van di-, dubbel, pen,,
rondom, en ánthos, bloem) twee bloemdeksels
hebbende.
dipetálisch, gr. (v. di-, dubbel, en pé-.
talon, blad) Bot. twee bloembladeren hebbende.
Diphilus, m. een bouwmeester der oudheid, zoo langzaam in het volvoeren van zijne
werken, dat hij ten spreekwoord werd, en men
van een zeer traag mensch zeide : hij is nog.
trager dan Diphilus (Diphilo tardior).
Diphonlum, n. Diphonia, f. gr. (v-.
di-, dubbel-, en phone, stem) Muz. een stuk,
gezet voor twee stemmen.
Diphthéra, f. gr. (diphthéra) toebereide
dierenhuid, pergament; boekbekleedsel; boek,
oorkonde; — diphtheritis, f. Med. eene
eigenaardige bij den mensch voorkomende slijm
luchtpijpen en het strot -'vliesontkgad
-tenhofd.
Diphthóngus of diphthóng, m. gr-.
,

,
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.v. (Li-, dubbel, en phthóngos, klank) een tweeklank, gemengde klank, waarin duidelijk twee
verschillende klinkletters gehoord worden, b.v.

-ei, au, aai, enz.:

—

diphthóngisch, adj.

tlubbelklankig, een tweeklank vormende.
diphyieten, pl . (v. gr. diphyés, dubbel soortig, tweevormig) versteeningen van schaal ,

,

dieren.

diphylhseh,, gr. (van di-, dubbel, en ph'lZon, blad; lat. diphyllus) Bot. tweebladerig.
Dipla, f. gr. de liggende V, als aanduiding
van aangehaalde bijbelplaatsen.
Diplantidienne, f. fr. (spr. diplantidjèn')
Opt. een verdubbelingsbril, waardoor men twee
beelden van hetzelfde voorwerp ziet, het eene
recht, het andere verkeerd.
Diplasiásme, n. gr. (v. dipldsios, tweevoudig) Gram. de verdubbeling eens medeklinkers, om eene op zich zelve korte lettergreep
te verlengen; — diplasion, n. dubbele pianoforte, met twee claviaturen, die tegenover elkander staan en elk hare eigen snaren hebben;
ook v i s-a-v is genoemd.
Diplë, f. gr. critisch teeken ter aanduiding
van verkeerde lezingen, ook moeilijke passages
in dichters (inz. in het drama, om den tooneelspeler voor feiten in de voordracht te waar-

- schuwen).
bel, ëidos, beeld, en skopéin, beschouwen) de
iubbelbeeldkijker, een astronomisch werktuig,
door het welk men van de zon twee beelden
verkrijgt, en dat tot bepaling van den tijd dient.

diplekolóbiseh, adj. gr. Bot. met twee;.iiaal gevouwen zaadlobben.

dipleurobránchiseh, adj . N. H. met
kieuwen op beide zijden.
Diploé, f. gr. (eig. verdubbeling, vouw)
Anat. tusschenlaag, celachtige laag, welke zich
tusschen de platen der platte beenderen bevindt,
inz. der schedelbeenderen, het schedelbeenmerg,
oak Bot. de binnenste celmassa der bladeren
en vruchthulsels.
Diplogenésis, f. gr. de uit twee kiemen
ontstaande inisgeboorten ; diplogëniseh,
adj. van tweevoudigen oorsprong.
Diplolépis, f. zeker vliesvleugelig insect,
welks steek die uitwassen aan de schors en de
bladen van den verf-eik voortbrengt, welke galnoten genoemd worden.
Diploma, n. gr. (eig. iets, dat dubbel is
govouwen, een toegevouwen blad, v. diplóên,
dubbelleggen, -vouwen) eene onderteekende en
gezegelde oorkonde, waarbij eene waardigheid,
een voorrecht, enz. verleend wordt, een benoeniings-, aanstellings-, vrijheids- of genadebrief;
—

—

diplomaat, m. nw. lat. een staatsman,

-die de onderlinge betrekkingen en de weder^zgdsche belangen der staten en vorsten kent;
-olie zich ter bereiking van zekere oogmerken,
Ier volvoering van lasten aan een vreemd hof
ophoudt, staatsonderhandelaar, gezant; — di.-►
plomatarium, n . eene verzameling van oor
konden; — diplomaticuS, een oorkonden--=
-

kenner; — diplomatie (spr. t=ts; ook als
fr. t=s), f. de kunst der staatsonderhandelingen, der staatszaken ; de gezantschapskunst, de
wetenschap der uitwendige verhoudingen van
den staat, of der openbare en geheime handelingen der boven en hunner gevolmachtigden;
zoo geheeten omdat de kennis en 't gebruik der
oorkonden vroeger een hoofdgedeelte van die
wetenschap uitmaakte ; ook de gezamenlijke stand
der staatsonderhandelaars; het vak der diplomaten ; — diplomatiek, f. (fr. diplomatique)
de oorkondenleer of de wetenschap om oude
oorkonden behoorlijk te lezen, te onderscheiden
en te gebruiken; ook wel eens z. v. a. d i p 1 o -

m a t i e;

—

diplomátisch, adj. uit oorkon-

den bewezen of bewijsbaar, volgens oorkonden;
ook de staatsonderhandelingen betreffende, tot
de kunst der staatsonderhandeling of het gezant
vergelijkenderwijs (naar-schapwerkbond;
de manieren dier heeren) : voorzichtig in het gesprek, hoffelijk, aangenaam van vormen, gesle-

pen enz.; het diplomatische lichaam,
z. corps diplomatique; —diplomatiseeren (spr. s=z), met vreemde hoven onderhandelen; oneig. onder hoffelijke vormen zijne
meening en bedoelingen verbergen enz.
diploneurisch, adj . gr. (v. neuron, pees,
zenuw) met dubbel zenuwstelsel.

Dipleidoskoop, m . gr. (v. diplOos, dub-

„
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diplonómisch, adj. gr. (v. nomós, wet)
twee wetten gehoorzamende.
Diplopie, f. gr. (van diplOos, dubbel, en
óps, genit. ópós, het oog) Med. het dubbelzien.

diploptërisch, adj . gr. H. N. v. pterón,
vleugel) met dubbele of gevouwen vleugels).

diplosanthëriseh, adj. gr. Bot. met
tweemaal zoo veel helmknopjes als indeelingen
der bloemkronen.
Diplósis, f. gr. (van dipluên, verdubbelen) de verdubbeling van ziekten.
diplostemóniseh, adj. gr. Bot. met
tweemaal zooveel meeldraden als bloembladeren.

dipneumónisch, adj. gr. (v. pneumón,

long) met dubbele long.

Dipnosophist, z. d e i p n .
Dipodie, f. gr. (v. di-, dubbel, en poes,
—

genit. podós, voet) Poët. de tweevoetigheid, een
dubbelvoet, de samenzetting van twee voeten,
ook s y z y g ï e; ook het uitmeten en lezen der

verzen naar twee voeten; dipódisch, adj.
dubbelvoetig, in- of naar dubbelvoeten.
dipolykotyledónisch, adj. gr. Bot.
—

met twee veeldeelige zaadlobben.
Dippel–olie, f. (oleum Dippelii, oleum
animale fcetidum) stinkende dierlijke olie (verkregen bij droge distillatie van dierlijke stoffen
en als bijproduct bij vervaardiging van beenderkool) .

diprotophyllíseh, adj. Bot. niet twee
zaadlobbetjes.

Dipsácus, m . gr. (dipsákos, v. dipsa, dorst)
Med. de hevige, onleschbare dorst, die met den
pisvloed gepaard gaat, de dorstziekte ; de pisvloed (diabetes); ook Bot. de weversdistel,
welker kelken natuurlijke kaarden opleveren;
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waarmede men gevolde wollen stoffen kaardt;
-- dipsas, f., de dorstadder, de adder, de slang,
'Wier beet, naar de meening der grieksche geaeesheeren, de bovengenoemde ziekte veroorzalakte ; — dipsacéën, m. pl. kaardebollen,
eene niet zeer talrijke plantenfamilie, samengesteld uit de geslachten kaardebol, schurftkruid
yen knautia; — dipsétisch of dipsódisch,
•adj. dorstverwekkend; — dipsomanie, f . de

d inkzucht ; delirium tremens of zuiperswaanzin.
Diptam, m. (mid.lat. diptámus, bedorven
vit het gr. diktamnos, lat. dictamnus, dictamnum, dictamum) esschenkruid, inz. een pijn- en
bloedstillend geneeskruid.
Diptera, m. pl. gr. (van di-, dubbel, en
pterón, vleugel) dubbelvleugelige insecten, met
twee onbedekte vleugels, b. v. vliegen, hor
Bot. (lat. dipterus) tweevleugelig,-zels,n.;
met twee vleugels; — diptéros, m Arch. een
tempel met eene dubbele zuilenrij omgeven; —
dipteryg"iseh, adj. tweevinnig.
Diptóton, n. gr. (vgl. pt o sis) Gram.
een woord, dat slechts twee. naamvallen (casus) heeft.

Dipt^chon, n., pl . dipt^cha, gr. (van
di-ptychos, dubbel gevouwen) de boden, ivoren
of houten schrijftafeltjes der Grieken en Romeinen, die met oogjes aan elkander gehecht waTen; ook in de eerste christenkerk had men
dipt y c h a, waarop de namen der gedoopten
stonden aangeteekend, welke laatste aanleiding
gaven tot het aanleggen van doopregisters, doopboeken, die daarom ook dipt y c h a geheeten
werden.

Dipus, N. H. de springrat, zekere muizen
buitengemeen korte voorpooten, welke,-sortme
daar zij niet loopen kunnen, springen, en holen
onder den grond graven, waaruit zij niet dan
des nachts te voorschijn komen.

dipyrénisch, gr. (lat. dipyraenus, van
,pyrén, kern) Bot. dubbelkernig, met dubbele
'.kern.

dipyrisch (van pyrd, vuur) tweemaal

gebrand.
Dipyrrhiehius, m. gr. Poët. een dubnelle pyrrhichius (z. aid.), een versvoet
van vier korte lettergrepen, z. v. a. p r o c eIeusmaticus.
dir l'orazion della bertuccia, it. sprw. »een

apengebed opzeggen", onverstaanbare woorden
prevelen.
Diradi&tie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van diradi^re; vgl. r a.d i u s) het uit-elkander-stralen,
de straling in uiteenloopende richting.
Dirca, f. Bot. de lederboom, welks schors
-dient tot het vervaardigen van touw.
direct, enz., z. ond. dirigeeren.
Direetariaat, n. later lat. (v. directar)us,
wie in eene kamer sluipt om te stelen) de
diefstal door middel van binnensluiping en braak

In eens anders woning.
Diren, f. pl. lat. (dirae, eig. de verschrikkelgken), z. V. a. Furiën (z. aid.)
Direptie (spr. =s), L lat. (direptzo, an
VIERDE DRUK.
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diripére, uiteenscheuren) plundering, berooving.
Dirhem, z. d e r h e m.
dirigeeren, lat. (dirig .re ; van di-, dis -,
en regëre, z. r e g e e r e n) leiden, richten, voeren, schikken, besturen, onder opzicht hebben;
— dirigens, n. Med. een voermiddel, d. I. een
middel, dat de werking naar den zetel der ziekte
moet voeren ; — dirigént, m., z. v. a. dir e ct o r, z. beneden ; — direct, adj. en adv. (lat..
directus, a, um, of als adverb ook dirécte, rechttoe, regelrecht, rechtstreeks, onmiddellijk, zonder
omwegen; dadelijk, terstond, uit de eerste hand;
per diréctum, langs den rechten weg, rechttoe;.
oratiodirecta,z. obliquus; directe belast i n g e n, rechtstreeksche belastingen, die onmiddellijk op de personen gelegd zijn en door
hen voldaan moeten worden, zooals die op den
grond, het beroep, enz., in tegenst. met de i ndirecte belastingen; — directe han del, betrekking of ontbieding der waren uit
de eerste hand, van de bron; — directe li nie, de opklimmende en nederdalende linie in

de vermaagschapping; — direetiánguliseh,
adj. rechthoekig ; — directie (spr. t=s), f. de
richting, leiding, het opzicht, bestuur, beheer,.
het oppertoezicht, de uitvoerende macht, regeering; — directie -linie, f. Geom. de rechte
lijn, langs welke de beweging van eene andere
rechte lijn of van een vlak plaats heeft; -directie-hoek, m . de richtingshoek ; — direetilinisch, adj . rechtlijnig;—directoire,
n. fr. (spr. -todr') in Frankrijk na 1789 een staatscollege van 5 personen, bij wie de uitvoerende
macht berustte ; ook dergelijke collegiën in Zwitserland, Nederland en elders, als navolgingen
van het eerste; het hollandsche direct o Ir e, het staatsbewind der bataafsche republiek, door Daendels in 1798 uiteengejaagd; --

director, nw.lat., directeur, fr., of dirigént, lat. (dirtgens), m. een bestuurder, op-,
pertoeziener, bewindsman ; bewindhebber (der
voorm. oostind. compagnie); — directrice, f.,
fr. de oppertoezienster, bestuurster, enz.; — directoraat, n. nw.lat. het ambt van bestuurder; ook zijne woning; — directorium, n.
de leiding, besturing, richting ; ook het ' opzie nersambt, het college van oppertoezicht ; directos tum diviní of cii, de kerkelijke kalender
in de r. kath. kerk; — directoriaal, adj. wat
.ot den director of het directorium betrekking
heeft; b. v. directoriale besluiten, enz.;
— directory, n. eng., z. v. a. directorium ; ook: adresboek; — diritta, .f. ital.
de toonschaal, toonladder; alla diritta, it.
Muz. naar de toonladder, trapswijze van den
eenen toon op den anderen ; -- direttore,

m. it., z. T. a. directeur; inz. Muz. aanvoerder van het orkest; — direzzione, f. it.,
z. T. a. di r e c t i e; Muz. aanvoering of leiding
van een orkest ; -= a dirittura of a driltüra

(spr. u =oe), Kmt. rechtstreeks, onmiddellijk,

langs den naasten . weg, zonder om- of overlading b. v. Iets verzenden.

dirhynchisch, gr. (v. rhynchos, snuit,
24
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snavel) N. H. met twee snavels of zuigsprieten.
dirimeeren, lat. (dirimëre, v. dis- en itnere voor emëre, eig. uit elkander nemen) uiteenzetten, vergelijken; beslissend eindigen; =dirimentiën, pl. (dirimentia) Jur. huweliksbeletselen, waardoor een in weerwil daarvan
aangegaan huwelijk ongeldig gemaakt wordt;
— dirii:nátie (spr. t =ts), liever dirénitie
(spr. t=s), f. (lat. diremtio) de afzondering,
scheiding, uiteenzetting; beslissing, afloop.
diritta, dirittura, z. ond. dir 1 g e eren.
Dirk, 1) mansn., verkorting van Diederik
(hoogd. Dietrich, oudhoogd. Diotrth, Thioterth,
goth. Thiudareiks, mid lat. Theodoricus, van 't
mid. hoogd. diet, oudhoogd. diot, goth. thiuda,
volk, in 't mid. hoogd. rich, oudhoogd rth, goth.
reiks, heerscber, vorst, overste, verwant met
het lat. rex, genit. regis, koning, en regere,
besturen, regeeren) volksheerscher, volksvorst,
machtige in volk, volkrijke.
Dirk, 2) m. eng. (spr. dark, uit het ierschgaelisch duirc of durc, waarvan ons d o 1 k afstamt) de dolk der Hoogschotten; — dirk, f.
(oorsprong onbekend) Mar. een touw tot aan
uiterste einde eener gagel,-trekingvah
looper van de gaffel, zeilbooms-toppenant.
Dirlik, m. turk. levensonderhoud.
dirueeren, lat. (diruére, v. dis- en ruilre,
omverwerpen) verwoesten, vernielen; — dirt tie (spr. t=ts), f. (dirutio) de verwoesting.
pis, m. lat. (eig. de rijke, als zijnde bij de
Romeinen een oudere vorm van dives), z. v. a.
Plu t o (z. aid.); ook bij de Grieken een vroegere vorm voor den naam Z e u s.
dis, Muz. de met een halven toon verhoogde
tweede trap der diatonische toonladder, de tusschen d en e liggende halve toon.
dis- of di-, gr., In vele samenstellingen: tweemaal, dubbel.
dis- of di- (vóor eene f: dij-) lat. voorlettergreep, komt overeen met het nederlandsche
oat, on, ver, enz., en beteekent uit elkander,
gescheiden, enz. of drukt de ontkenning, het
tegendeel van het daarmede verbonden stamwoord uit.
disaecordeeren, ital. (disaccordare), z.
desaccordeeren.
Disafféctie (spr. t=-s), t nw.lat. (vgl. a ff é c t i e) de ongenegenheid, ongunst, afkeer.
Disagio, n. Kmt. (tegenstelling van agio,
z. aid.) de bij het wisselen van minder waarde
hebbende munten of papieren plaatsgrijpende
korting.
disapprobeeren, barb.lat. (it. disapprovare; vgl. approbeeren), z. v. a. desapprouveeren, z. desapprobatie.

disbórso, n. it. (eig. het nemen van 't geld
uit de beurs) Kmt. het voorschot, de uitleg;

in disborso staan, te goed hebben voor
uitgeschoten gelden.

Discalge aten, m. pl. lat. (van calcëus,
schoen ; it. scalzi) ongeschoeiden, barrevoeters,
eene monnikenorde.
discaleeren, fr. (discaler;' vgl. c a 1 e eren)
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Kmt. afnemen, lichter worden ; — discaleering, f. de afneming, inz. aan gewicht.
Dise&tt, m. mid.lat. discántus, van Bisen cantus, gezang, oorspr. de valsche of gedwongen hooge stem, falset of fausset,,
oudfr. deschant, nw.fr. déchant, discant) dehoogste stem of bovenstem (van kinderen en
vrouwen), eerste zangstem, z. v. a. s o p r a n o;
— diseantist, m. die deze stem zingt ; -diseant- of sopraansleutel, m. die aan
toonhoogte, waarbij e op de eer--wijzngvade
ste lijn komt.
diseedeeren, lat. (discedëre) uiteengaan,
scheiden, zich ontbinden; — discessie, f.
(discessio) de scheiding, het heengaan, aftrek
afstemming door groepenvorming; ---ken;d
discés of diseéssus, m. de aftocht, het
afscheid.
diseepteeren, lat. (disceptdre) een woordenstrijd voeren, onderzoeken, nagaan; — diseeptabel, twijfelachtig, betwistbaar; — dis(spr. tie=tsie), t een redetwist over-eptái
eene In onderzoek staande vraag, eene navorsching, opsporing; — diseeptátor, m. een
scheidsrechter, beslisser.
diseerneeren, lat. (discernëre; vgl. c e rII e e r e n) onderscheiden, afzonderen, beoordeelen, erkennen, gewaarworden ; — diseernibel, adj. (later lat. discernibàlis, e) onderscheidbaar, erkenbaar, zichtbaar, merkelijk; — dis
f. nw.lat. de onderscheidbaar-cerniblt,
held ; — discernement, n. fr. (spr. di -sera'
mdh) de onderscheiding, onderscheidings- of beoordeelingskracht, de scherpzinnigheid, het welwikkend oordeel.
Discessie, z. ond. discedeeren.
Discidnim, n. lat. (v. di-seindére, vaneenscheuren, verdeelen) de scheiding, splitsing, inz.
de echtscheiding.
Discieten, z. ond. discus.
Discipel, m, lat. (discipulus, van discere,.
leeren) een scholier, leerling, schoolganger; —
discipline, f. (lat. disciplina) de tucht (d. i.
de opleiding tot het gehoorzamen of de onder
natuurlijken wil aan eene wet-werpingvad
als uitdrukking van op verstand gegronden wilt,.
zedenvorming; inz. schooltucht, krijgstucht, kerkelijke tucht; kloosterlijke geeseling of ook de
geese! zelf (disciptina Jlagélli) ; ook (zooals ia
het woord opgesloten ligt en nog In het spraak
geleerden): leer, leervak, wetenschap-gebruikd
of kunst; disciplina arcána, geheimleer, Bene:
leer der r. kath. theologanten om den ouder
echtheid van zekere leerstukken en:-domen
instellingen ten minste waarschijnlijk te maken;
disciplina ecclesiastica, kerkelijke tucht, kerk-

tucht ; — disciplineeren, nw.lat. Mí1. aan
krijgstucht gewennen, In tucht en orde houden;
gedisciplineerde troepen,geoefende,welopgeleide, aan tucht gewende soldaten; — dis
adj. voor africhting vatbaar, leer-eiplnáb,
zaam; — disciplinair, adj. de tucht betreffende; — disciplinaire macht, de be=
voegdheid om ondergeschikten • door strengheid
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bij hunnen plicht te houden en te straffen; —
disciplinaire straf, bijzondere straf een
ambtenaar door boven hem gestelde machten
na onderzoek zijner daden opgelegd.
diselameeren, nw.lat. verloochenen, niet
erkennen ; — diselamátie (spr. t=(s), f. de
loochening, verzaking, niet-erkenning; Jur. bedrieglijke loochening van een leensverband.
diselisie (spr. s=z), f. lat. (disclucio, van
discludére, scheiden, afzonderen) de afzondering; nw.lat. de uitstrooming.
discolor, adj. lat. van verscheiden kleuren,
bontkleurig, bont; verscheiden; — diseolo–
ratio (spr. t=ts), f. nw.lat. de ontkleuring,
verkleuring, het verschieten ; — discoloreeren, ontkleuren, van kleur berooven, verkleuren, verschieten.
Discomfort, n. eng. gebrek aan comfort
(z. ald.); onbehaaglijkheid, ongezelligheid, troosteloosheid.
díscommendeeren, nw.lat. (van 't lat.
commendáre, z. c o m m e n d e e r e n) berispen,
laken, misprijzen; — diseommendábel,
adj. berispelijk, laakbaar; — d isCOmlflen
dátie (spr. t=ts), f. de berisping.
discontabel, discontant, z. ond. di seonteeren.
disconteeren (van 't it. conto, rekening),
in 't algemeen aftrekken, afrekenen, afkorten;
inz. Benen wissel, die nog niet vervallen is,
vóor den vervaltijd met aftrek van zekere percenten tegen gereede betaling koopen of ook
aan een ander verkoopen; — disconteer
wissels, zulke, die-bare,disontál
op zoodanige te goeder faam staande handelshuizen getrokken zijn, dat men niet aan hunne
behoorlijke betaling mag twijfelen; — disoontánt of diseónto–nemer, m. hij, die een
wissel vóor zijn vervaltijd met contant geld betaalt ; — diseónto, n. it. (fr. décompte, escompte, van 't later lat. discomputus, afrekening, aftrekking; vgl. conto en c o m p t e) de
afrekening, de aftrek der renten bij betaling
van nog niet vervallen wissels; de vergoeding.
diseontént, nw.lat. (vgl. content) ontevreden, misnoegd.
Discontinuiteit, f. nw.lat. (vgl. Cont í n u i t e i t) het gebrek aan verbinding, aan samenbang, de afgebrokenheid, gaping; — dis
adj. en adv. al wat niet-contiuerljk,
naar de wetten van onafgebroken gelijkmatigen
voortgang samenhangt.
diseonveniëeren, lat. (dis-convenire) niet
overeenstemmen, niet passen ; van een ander
gevoelen zin, eene andere meening aankleven;
-- disconveniént, adj. nw.lat. ongepast;
niet overeenstemmend; — diseonveniéntie (spr. t=ts), lat., of diseonvenance,
fr. (spr. di-skonw'náns') f. de niet-overeenstemming, ongelijkheid, het verschil, de wanverhouding.
Discordia, f. lat. (van discors, oneenig,
van dis-, z. ald., en cor, hart) oneenigheid,
tweespalt; Myth. de godin der tweedracht, vgl.
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Eris ; — discordeeren (lat. discordure),
oneens zijn, niet met elkander overweg kunnen, kwalijk bijeenpassen; Muz. valsch klinken,
d. i. van den waren toon afwijken, niet stemmen en ook : met andere tonen niet samenstemmen, oneens zin; — discordant, adj.
(discórdans) niet stemmend, ontstemd, valsch,
wanklinkend; oneenig, niet eensgezind, niet
overeenstemmend; — discordántie (spr. t=
ts) of discordance, f. fr. (spr. di-skordáhs' )
de wanklank, wanluidendheid, ontstemdheid ; de
oneensgezindheid, het misverstand, de twist.
discoureeren, discours, z. d i s c u r
reeren.
Discrediet, n. nw.lat. (fr. discrédit) gebrek aan c r e di et (z. aid.), de kwade naam;
— disereditábel, adj. onteerend, smadelijk; — discrediteeren (fr. discr&liter), van
achting of vertrouwen berooven, in kwaden
naam brengen ; — gediscrediteerd, adj. te
kwader faam staande.
discreet, lat. (discretus, a, um, van discernere, scheiden, onderscheiden), 1) in zich zelven onderscheiden of gedeeld, b. v. dis er e te
g r o o t h e d e n, zulke veranderlijke getallen-grootheden, die uit afgezonderde, niet samenhangende
deelen zijn samengesteld, in tegenst. met c o ntinueerl(jke grootheden; — discrete
v 1 o eis t o f f e n, zulke veerkrachtige vloeistoffen, welker deeltjes van elkander gescheiden
zijn, z. v. a. elastische of expansibele vloeistoffen;—discrete pokken, zulke, waarvan de
puistjes op zich zelven staan en niet samen
bedachtzaam, onderscheidend, voor--vloein;—2)
zichtig en bescheiden, omzichtig, bedachtzaam;
behoedzaam, terughoudend ; — discréto of con
discreztióne, it. (spr. diskre-tsione) Muz. voorzichtig, met omzichtigheid en zorgvuldigheid,
naar den zin van den componist ; — discretie (spr. t=ts), f. nw.lat. (fr. discrétion) de onderscheidende beoordeeling, bescheidenheid ei.
voorzichtigheid in spreken en handelen; wijsv
terughouding, stilzwijgendheid, ingetogenheid; its
wil, willekeur, het goedvinden ; de grootmoedigheid, edelmoedigheid, genade en ongenade,
b. v. zich op discretie, op genade of ongenade, o v e r g e v e n; — à discrétion, fr. (spr.
di-skre-sidit) naar believen, naar willekeur, op
genade of ongenade ; — discretie–dagen,
z. respect- dagen;
jaren,
jaren van verstandsrijpheid, van onderscheid,
van mondigheid; — discretionai r (spr. t=
ts), adj. aan het (rechterlijk) goeddunken overgelaten, willekeurig, aan de beoordeeling overgegeven, ter beschikking gesteld — disere
macht, de bevoegdheid van het-tionare
gerecht, inz. van den voorzitter om bij processen naar eigen goeddunken de doelmatig voorkomende middelen te kiezen ; — diseretorium, n. in kloosters : college van oversten
en haar zittingzaal.
discrepeeren, lat. (discrepáre ; eig. ver
schillend klinken) afwijken, verschillend ziir;.
strijdig zijn; — diserepáant, adj. (discrépans)

—discretie--

;
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afwijkend, oneenig, strijdend; — diserepántie (spr. i=ts), f. (discrepant"aa) de verschillendheld, het misverstand, geschil.

Discretie, discretionair, z. ond. discreet.

Discrimen, n. lat. (samengetr. uit diseern ámen, v. discernére ; vgl. d i s c e r n e eren)
iets afscheidends; eene tusschenruimte, een afstand ; een onderscheid, eene verscheidenheid;
het beslissende punt, de gevaarlijke toestand,
het hoogste gevaar (vgl. k r i s i s) ; Chir. dat
verband, hetwelk bij eene lating op de voor
wordt aangelegd (dus genoemd, om--hofdsaer
dat het, langs de pijinaad heengaande, het hoofd
in twee gelijke deden verdeelt); — diseriminábel, adj. nw.lat. onderscheidbaar; —
diseriminatie (spr. t=ts), f. de afscheiding,
onderscheiding; het onderscheid; — diSeri-

mineeren, lat. (discrimindre) scheiden, onderscheiden ; — diserimineus, nw.lat. gevaarlijk, netelig, misselijk.

discruciëeren, lat. (discruciáre, v. cru
martelen, van crux, het kruis) martelen,-cidre,
kwellen.
disculpeeren, nw.lat. (v. culpa, schuld)
ontschuldigen, rechtvaardigen; — diseulpátie (spr. t=ts), f. de rechtvaardiging, ontschuldiging.
discurreeren (lat. dis-currëre, eig. uit
elkander loopen, heen en weder loopen) of dis
di-skoerderen ; fr. discourir)-eourn(sp.
met elkander spreken, een gesprek voeren, elkander onderhouden ; — discours, n. fr. (spr.
di-skóér, lat. discursus) gesprek, woordenwisse-

ling, onderhoud; rede, redevoering, voorlezing,
voordracht ; discursus praelimináris, een voor
voorrede; — discursief, adj., of-bericht,d
als adverb. ook discursive, nw.lat. gesprekswijze,
in 't gesprek, in 't voorbijgaan, als bij manier
van spreken.

Discus, lat., ' of diskos, gr. m. (verwant
met ons di s c h) de werpschijf, eene ronde,
eenigszins holle steenen of metalen schijf, doorgaans met een gat in het midden en tamelijk
zwaar, om daarmede te werpen bij de wedspelen der Ouden ; ook de zon- en maanschijf;
Bot. binnenste schijf der samengestelde bloemen,
zooals van de zonnebloem ; Med. de ei- of kiemschijf (dtscus poligërus of ot phërus); in 't algemeen een tafelbord of tafelbordvormig gedeelte; schotel, inz. de kelkschotel bij de r.
kath. mis, z. v. a. p a t e n e ; — discieten, m. pl. schijfschelpen, gladde versteende
schelpen.

diseuteeren of discutiëeren (spr.
,

ti=tsi), lat. (discutére, eig. uit elkander slaan)
nauwkeurig onderzoeken, navorschen, doorgron-

den, uitpluizen, eene zaak door woordenwisseling wikken en wegen; — diseutábel, adj.
.nw.lat. onderzoekbaar, geschikt om besproken,
om gewikt en gewogen te worden; — dis
ti=tsi), n. pl. lat. Med. ver-cutiëna(spr.
middelen ; — discussie, f. (discus--deln
sio) het onderzoek, de uiteenzetting, overweging,

,
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het rijp onderzoek; de geleerde wetenschappelijke geschilvoering; — discussief, adj. nw.
lat. verdeelend, oplossend; onderzoekend, doorgrondend.
Disdiaklasis, f. gr. (vgl. d i a k l a sis)
de dubbelbreking, dubbele straalbreking; —dis diaklástiseh, adj. dubbele straalbreking vertoonend.
Disdiapason, n., z. diapason.
disért, adj. lat. (disértus, a, um, van dis
uit elkander zetten) behoorlijk uiteen--seré,
gezet, duidelijk, klaar, helder; behoorlijk uit
welsprekend, welbespraakt, woor--enztd,
denrijk.
disestimeeren, nw.lat. (vgl. e s t i m eer e n) geringschatten; — disestimãtie (spr.
t=ts), f, de geringschatting, kleinachting.
Disétte, f. fr. (spr. s=z; van 't lat. desécta,
iets afgesnedens, de afgesnedenheid, van desecáre, afsnijden) gebrek, behoefte, ellende, bongersnood.
dis$gureeren, nw. lat. (vgl. figuur) misvormen, leelijk maken ; — disfigurdtie (spr.
t=ts), f. de misvorming.
Disgin, m. turk. teugel.
Disgiri, pl. it. (spr. didszjiri) afval van zij
-deran.
Disgrace, f. fr. (spr. di-sgraas'; vgl. grace)
of disgratie (spr. —tsie), ongenade, ongunst
(eng. spr. disgrées, schande) ; — disgraeieeren (fr. disgracier), iemand zijne gunst onttrekken, eene ongenade op hem werpen ; —

disgraciëus, adj. (fr. disgracieux), onaangenaam, verdrietig, leelijk.
disgregeeren (later lat . disgregáre, van
grex, kudde; vgl. gregatim) van de kudde afzonderen, eene schaar verdeelgin, scheiden, ver-

strooien ; — disgreg^tie (spr. t=ts), f. nw.
lat. de verstrooiing, inz. der lichtstralen.
Disgusto, m. it. (spr. di-sgóésto ; vgl. g u st u s, enz.) walging, afkeer, verdriet ; — dis
disgustáre), doen walgen.
-gustern(ial.
afschrikken, verdriet, afkeer of mishagen ver,
oorzaken; beleedigen, voor het hoofd stootenDisharmonïe, f. lat.-gr. (vgl. harm on i e) de wanklank, wantoon, het wangeluid, de
ontstemdheid; oneenigheid, tweespalt, twist; —
disharmónisch, adj. wanklinkend, ontstemd; oneenig, in kwade verstandhouding; —
disharmoniëeren, oneens zijn, niet een
zijn, niet bijeenpassen.
-stemig
disheriteeren, nw.lat., z. d e s h e r i-

teeren.

dishonorábel, adj. nw.lat. (vgl. h on o r a b e 1, enz.) onteerend, schandelijk.
. dishydrateeren, Chem . het hydraatwater onttrekken.
disinvolto, it. Muz. ongedwongen, los; —
disinVoltura, f. it. (v. lat. involvëre, inwikkelen, inhullen) de ongedwongenheid, losheid,
vrijmoedigheid, onomwondenheid.
disjéct, lat. (disjéctus, a, um, van disji.
cére) uit elkander geworpen, verstrooid ; dis.
jecti membra poetae, de verstrooide leden des.
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dichters, d. i. de in proza overgebrachte poëzie.
disjungeeren, lat. (disjungére, ontbinden,
het tegengestelde van c o nj u n g e e r e n) uit elkander brengen, scheiden, afzonderen, verdeeles,
splitsen; — disj' untie (spr. t=ts), f. (disjunctto) de afzondering, scheiding, verdeeling; —
disjunetief, adj. afzonderend, scheidend; onvereenigbaar, elkander uitsluitend, b. v. di sjunctieve conjunctiën, Gram. afzonderende of verdeelende, elkander wederzijds uit
voegwoorden ; een di s j u n c t i e f o o r--sluitend
d e e 1, Log. zulk een oordeel, waarin tegengestelde begrippen door de woordjes of—of verbonden zijn; — disjunetifióriseh, adj. nw.
lat. Bot. met vaneenstaande bloesems; — dis junct ve, adv. lat. afgezonderd.
Diskos, gr., z. discus; — diskobolie,
f. het schijfwerpen; -- diskobolos, m. een
werper met de werpschijf bij de Ouden ; inz.
twee standbeelden in het Vaticaan ; -- diskobólen, m. pl. N. H. visschen met schijfvormige
buikvinnen; — diskoïdaal, diskoïd.iseh,
adj. Bot. schijf- of tafelbordvormig; — disko-.
líthen, m. pi. gr. lenssteenen, penning- of
vruchtsteenen, eene soort van lensvormige ver
schelpdieren ; — diskophoor, m. de-stend
schijfdrager; — diskophírisch, adj. schijfdragend; — diskosómiseh, adj. N. H. met
schijfvormig lichaam; — diskosürisch, adj.
met schijfvormigen staart.
disloceeren, nw. lat. (vgl. 1 o c e e r e n)
of disloqueeren, fr. (disloquer) verzetten,
verleggen; wegtrekken; verzwikken, ontwrichten ; — disloeátie (spr. t=ts), f. de verzet
verplaatsing, het weg-, uittrekken ; van-ting,
troepen : verdeeling; de ontwrichting, verzwikking, van een lid.
dismembreeren, nw.lat. (v. membrum,
lid) in stukken deelen, vaneenrijten, ontleden;
— dismcmbrátie (spr. t=ts), f. de ontleding, verbrokkeling, verdeeling van bijeenbehoorende goederen en gronden ; ook de afscheiding
eener gemeente van haar vorig verband met
eene parochie.
Disopinie, f. nw. lat. (vgl. opinie) de
verscheidenheid van meening.
disórderly, adj. eng. (spr. —lie) onfatsoenlijk, slecht, liederlijk; — disorderly houses,
slechte huizen, krotten. (ren.
disorganiseeren, zie d e s o r g a n i s e eDispache, f. fr. (spr. di-spdsj' ), of sp.
despacho, it. dispaccio, m. (spr. dispdtsjo; v. 't it. dispacciare, losmaken, afvaardigen, uitzenden ; vgl. d e p e c h e e r e n) eig. afvaardiging ; berekening van zeeschade, of ver
geleden zeeschade tusschen de-efnigr
daarin betrokken personen, den reeder en den
assuradeur; vgl. a v a r i e; — dispacheur,
m. fr. (spr. di-spa-sjéür) een vereffenaar of
scheidsrechter, strandrechter, die tot dat werk
wordt benoemd; — dispacheeren, de averij
of de zeeschade berekenen, opmaken of dekken.
dispandeeren, lat. (dis pandere) uitspaneen, uitbreiden.
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disparaat, lat. (van disparhre, scheiden,
tegenoverstellen) niet bij elkander passend, ongelijkslachtig, ongelijksoortig, met elkander strijdig, onvereenigbaar, ongerijmd, b.v. d i s p a r a t e
begrippen, oordeelen.
Disparagium, n. mid. lat. (vgl. p ara
ongelijke huwelijk tusschen vorste -ginm)het
-lijke
personen (vgl. mesalliance).
Dispariteit, f. nw.lat. (v. 't lat. dispar,
ongelijk) de ongelijkheid, ongelijksoortigheid, verscheidenheid; — disparius, Bot. onparig.
dispasceeren of liever dispesceeren
(lat. dis pescére, scheiden) aan verschil onder
geldsommen, inz. bij zeeschaden, onder-hevig
de partijen verdeelen (vgl. dispache).
Dispáste, f. fr. dubbele katrol, dubbel
blok.
Dispatch–vessel, n. eng. (spr. despatsj')
adviesschip z. a v i s o.
Dispathie, f. lat.-gr. (vgl. pathos) de
verscheidenheid of ongelijkheid der gevoelens
en gewaarwordingen.
dispecteeren, lat. (v. specére, zien) beschouwen, bedenken, onderzoeken; — dispee–
tie (spr. t=s), f. de beschouwing, het onderzoek; -- dispector, m. de beschouwer,
onderzoeker.
dispendiëus, adj. lat. (dis pendivsus, a,
um, van dispendium, kosten) kostbaar, duur,
met groote kosten gepaard; schadelijk, nadeelig.
dispenseeren, lat. (dis penure, fr. dist
perser; vgl. p e n s u m) uitbetalen, uitdeelen,
verdeelen; in apotheken : artsenijen bereiden en
uitgeven; vergunning of vrijheid geven; vrijspreken, bevrijden, ontbinden, ontheffen, verschoonen, b. v. van eene moeite, enz.; — dispensa
en dispensiere, it. z. ond. d e p e n s e;dispensábel, adj. nw.lat. vrij te spreken,
vergunbaar, onthefbaar; — dispensary, n.
(spr. dispénseri) in Engeland eene inrichting,
waar armen om niet artsenijen kunnen bekomen; — dispensatie (spr. l=ts), f. lat.
(dispensa(io, fr. dispense) de uitdeeling; de vrijspreking, vergunning, verschooning, het opheffen
van een verbod in een bijzonder geval of de
vrijstelling van het opvolgen eens anders algemeenen regels, b. v. in de r. kath. kerk de
vergunning tot het gebruik van vleesch in de
vasten, tot het voltrekken van een anders verboden huwelijk, enz. ; — dispensatie–gel.den, n. pl. de gelden, die voor zulk eene
vrijstelling of vergunning worden betaald; —
dispensátor, m. de uitgever, uitdealer, beheerder, schatmeester, schaffer, inz. in kloosters; — dispensatorium, n. nw.lat. een
artsenijboek, receptenboek, p h a r m a c o p áe a,
volgens het welk de geneesmiddelen door de
apothekers moeten toebereid worden.
disperato, -ta, -tamente, It. (vgl. desespereeren)
Muz. wanhopig.
disperazione (con), it. Muz. (met) wanhoop,
vertwijfeling.
dispergeeren, lat. (di-spergére ; V. spargére, strooien) verstrooien ; -- dispersie, f.
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nw.lat. de verstrooiing, het uiteenleggen; inz.
Opt. de verstrooiing van het licht.
dispermátisch, adj gr. (van sperma,
zaad) Bot. (lat. dispermus) tweezadig, slechts
twee zaadkorrels hebbende.
dispertiëeren (spr. t=ts), lat. (dispertire,
van partire, deelen) verdeelen, uitdeelen.
dispesceeren, z. dispasceeren.
displanteeren, nw.lat. (vgl. p 1 a n t e er e n), verplanten, verzetten ; --- displantátie
(spr. tie=tsie), f de verplaatsing, verzetting.
displiceeren lat. (displiccre, van placcre,
behagen) misvallen, mishagen; — displicéntie (spr. t=ts), f. (displicen(ia) de onbehaagljkheid; displiceniïae pactum, Jur. een rouwkoopverdrag, dat is een bijverdrag, waarbij een
der beide partijen bedingt, weder van het hoofd
te mogen afgaan.
-verdag
displodiëeren, lat. (displádi) barsten,
uit elkander slaan, aan stukken springen; —
displósie, f. (spr. s=z) nw.lat. de ontploffing, knal.
dispoliëeren, lat. (dispoliáre ; vgl. s p 0li ë e r e n) berooven, plunderen ;— dispolitie (spr. t=ts), f. de plundering, berooving.
Dispondéus, m. gr. (vgl. s p o n d e u s)
Poët. eene grieksche en latijnsche versmaat van
vier lettergrepen, uit twee spondeën, d. i. uit
4 lange lettergrepen, bestaande (— — — --),
b. v. schroefstoombootdienst.
disponeeren, lat. (disponére, v. ponëre,
stellen, zetten, enz.) eig. uiteenzetten, -plaatsen,
enz.; schikken, ontwerpen, inrichten, indeelen,
b.v. eene leerrede; beschikken, beheeren, b.v.
geld, vermogen, enz.; ook iemand ergens toe
overhalen, bewegen; goed of slecht gedisponeerd zijn, wel of kwalijk gehumeurd,
geluimd, gemutst zijn; — disponénda, n.
pl. bij boekverkoopers : de door Benen boekhandelaar ten verkoop overgenomen, maar niet
afgezette, en daarom weder ter beschikking van
den uitgever gestelde boekwerken ; — dispónent, m. (disponen) een beschikker, regelaar,
bestuurder, beheerder, een met volmacht voor
zaakgelastigde; — disponibel, adj. nw.-zien
lat. (fr. disponible) beschikbaar, ter beschikking
staande, waarover men vrij mag beschikken ; —
disponibiliteit, f. de beschikbaarheid; bij
militairen de toestand tusschen actieven dienst
en ontslag, met toekenning van een wachtgeld;
— dispositie (spr. —zi-tsie), f. lat. (disposi(lo) de schikking, aanleg, inrichting, het plan,
ontwerp, b. v. tot een gevecht ; eene schets,
b. v. eene predikschets ; gebod, bevel, beschikking, het recht der vrije beschikking over iets;
de lichamelijke aanleg, ziekteaanleg; de stemming, gemoedsstemming; geneigdheid, neiging,
geschiktheid of vatbaarheid (om te leeren, enz.);
beschikking bij uitersten wil, testament ; ter
dispositie (g e s t e ld), te beschikking, voors
buiten werkelijken dienst, maar ter toe--hands
komstige beschikking gesteld; — dispositief,
adj. nw. lat. beschikkingen of inrichtingen betreffende, voorbereidend, ontwerpend.

DISREGARD
dispossedeeren, nw. lat. (it. disposses-

sare; vgl. p o s s e d e e r e n) uit het bezit verdrijven; — dispossessie, f. de verdrijving
uit het bezit.
disposteeren, barb. lat. (vgl. poste er e n), Mí1. in afzonderlijke posten of troepen
verdeelen.
disprivilegiëeren, nw. lat. (vgl. p r i
i e, enz.) van het geschonken voorrecht-v1eg
berooven.
Dispropórtie (spr. t =ts), f. nw.lat. (vgl.
proportie) de onevenredigheid, ongelijkheid,
wanverhouding, het gebrek aan behoorlijke verhouding; -- gedisproportioneerd, adj.
onevenredig, in slechte verhouding staande, ongelijk, ongelijkmatig; -- disproportionaliteit, f. nw.lat. de wanverhouding.
dispungeeren, lat. (dispungére) nauwkeurig doorloopen (eene rekening) ; — dis
(spr. t=s; lat. dispunctio), f. het-punctie
nauwkeurig doorloopen, b. v. eener rekening;
— dispunctor, m. de onderzoeker (eener
rekening).
disputeeren, lat. (disputi re) wetenschappelijk woordentwisten, twistredenen houden; een
openlijk twistgesprek houden; — disputábel,
adj. (disputabilis, e) betwistbaar, bestrjdbaar,
waarover nog voor en tegen te zeggen valt ; —
disputátie (spr. tie=tsie), f. (disputatáo) eene
geleerde twistrede, redestrijd, inz. een openbare,
plechtige redestrijd aan hoogescholen bij bevordering tot eene akademische waardigheid, een
geleerd spiegelgevecht; ook een geleerd strijd -

of twistgeschrift, dat bij eene plechtige twistrede ten grondslag wordt gelegd ; — disputátor of disputant, m. (disputans) een
woordentwister, voerder van twistredenen; —
disputatorium, n. nw.lat., disputeercollege, f. eene strijdoefening, eene opleiding
tot geleerden woordenstrijd; -- disputax, adj.
strijdzuchtig; disputax animal, n. een twistziek
schepsel, een aartstwister; — dispuut, n. (fr.
dispute, f.) eene woordenwisseling, een woordenstrijd, twist, krakeel, twistgesprek, eene kibbelpartij.
disqualificeeren, barb.lat. (vgl. qua1 i f i c e e re n, enz.) ongeschikt of onbruikbaar
maken; — disquali$eátie (spr. t=ts), f. de
ondeugdelijkheid, ongeschiktheid.
disquieteeren, nw.lat. (van q-uiescëre,
z. q u i e s c e e r e n) verontrusten.
disquireeren, lat. (disquirére, v. quaerére, zoeken) nauwkeurig onderzoeken, doorgronden; — disquisitie (spr. —zi-tsie), f. (dis quisitio) het onderzoek, de uitvorsching, navorsching, doorgronding.
disrecommandeeren, lat.-fr. (vgl. r ec o m m a n d e e r e n) kwalijk of slecht aanbevelen; — disreeommandátie (spr. t=ts),
f. Bene ongunstige getuigenis, slechte aanbeveling.
Disrefórm(e), f. lat.-fr. de verkeerde vervorming, slechte verandering, schijnverbetering.
Disregard, n. nw.lat. (vgl. r e g a r d, oud.
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T e g a r d e e r e n) de geringschatting, veronachtzaming.
disrenommeeren, lat.-fr. (vgl. ren omIn e e r e n) in kwaden naam of roep brengen,
beruchL maken; — disrenommée of dis —
reputatie, f. (vgl. rep ut a t i e) de kwade
naam, de oneer, schande, verachting.
Dissatisf actie, f. nw.lat . (vgl. s a t i s1 a c t i e) de ontevredenheid; -- dissatisfac-tóriseh, adj . onbevredigend.
disseeeeren, lat. (dissecáre, vgl. secceren) of dissequeeren, fr. (disséquer) outleden, openen, opensnijden (lijken); — disseCatie (spr. t=ts), liever disséetie (spr . t=s),
1. de ontleding, opensn(jding van een lichaam,
•de l(jkopening; -- disséctor, m. de ontleder.
dissemineeren, lat. (disseminure, van
semen, z. aid.) uitzaaien, uitstrooien; (een gerucht) verbreiden, inz. valsche leeringen, als 't
'ware als zaden van onkruid, onder het volk
verspreiden; — disseminatie (spr. t=ts), i.
eig. uitzaaiing, uitstrooiing, b. v. van het zaad
der levende wezens in de lucht; ook de leer
daarvan ; de verbreiding van een gerucht.
dissentiëeren, lat. (dissentire, van sen tire, gevoelen, het tegengest. van consentire) In
de meening, het gevoelen afwijken, van andere
'meening zijn, anders denken; — dissénsie,
-i. (dissens`to), dissénsus, m. de verscheiden
tegenstrijdigheid der meeningen, de twee--heidof
spalt der gevoelens, twist, oneenigheid, tweedracht, misverstand; — dissentimént, n . fr.
(spr. disantimdh) het tegenovergesteld gevoelen, de strijdige meening; — dissénters, m.
pl. eng. andersdenkenden of afwijkenden, in En.geland alle Protestanten, die niet tot de episcopale kerk behooren; ook n o n c o n f o r m i s t s n,
presbyterianen, independenten gehee-

geloofsgenooten, weleer de niet -katholieken In
Polen (met uitzondering van de wederdoopers,
socinianen en kwakers); — dissidéntie (spr.
t=ts), f. (dissidenttia) de scheiding, splitsing,
scheuring, klove (in godsdienstige inzichten); -dissidiuin, n. de scheiding, oneenigheid in
meeningen, tweedracht.
dissimilair, adj. barb.lat. (vgl. sim i l i s,
enz.; fr. dissimilaire) ongelijk, ongelijksoortig;
— dissimilariteit, f. ongelijkheid, ongelijksoortigheid ; — dissimilatie (spr. t=ts), f.
nw.lat. (v. dissimilis, ongelijk) de verandering
van een van twee gelijke consonanten in een
andere, inz. der aspirate In de overeenkomstige
tenuis, b. v. Bac-chus in plaats van Bach-thus,
Sap-pho in plaats van Saph-pho, enz.; vgl. as5 i m Ilatie.
dissimuleeren, lat. (dissimuláre, vgl.
s i m u l e e r e n) veinzen, ontveinzen, huichelen,
zich vermommen, zijne eigenlijke meening ver
dissimulatie (spr. t=ts), f. (dis--bergn;—
simuld o) de veinzerij, vermomming, huichelarij;
— dissimulator, m. de ontveinzer, hui

ten; — dissentiént (spr. ti=tsi), nw.lat. van
verschillende meening.
dissequeeren, z. d i s s e c e e r e n.

dissociëeren, lat. (dissociáre ; vgl. s oc ï u s) scheiden, verdeelgin, eene verbintenis opheffen ; — dissociábel, adj . (lat. dissociabilis,

dissereeren of disserteeren, lat. (dis-

e) ongezellig, onvereenigbaar ; — dissooiabi
ongezelligheid, onvereen--lite,f.nwad
baarheid; — dissociatie (spr. t=ts), f. lat.
(dissociatio) de scheiding, ontbinding van een
deelgenootschap, gezelschap.
dissolveeren, lat. (dissolvére, van solvere,
oplossen) oplossen, smelten, verdeelen ; opheffen, doen uiteengaan, ontbinden ; — dissol
t=s), pl. (dissolvens) Med. op-ventia(spr.
lossende, weekmakende of verdeelende luidde
— dissolving views, pl . eng. (spr.-len;
—wjoes) nevelbeelden, zich oplossende en elkander vervangende gezichten, waarbij het eene
beeld ongemerkt in een ander overg aat (door
twee tooverlantarens voortgebracht); — dissolubel, adj. (lat. dissolubilis, e) nw.lat. oplos-

,

,

serére en dissertáre) grondig en geleerd over
iets redeneeres, iets verhandelen; — dissert^tie (spr. tie=tsie), f. (disserta(io) een geleerde
verhandeling of twistgeschrift, ophelderingsgeschrift- (vgl. di s p u t a t i e); proefschrift van een
op zijn promotie staand student; — disser-

t^►tor, lat., of dissertateur, fr. m. een
verhandelaar, hij, die eene geleerde verhandeling schrijft; ook een langwijlig, vervelend verhandelaar of spreker.

disserveeren, nw.lat. (van servzre, dieten) ondienst doen, benadeelen, schade toebrengen.
dissideeren, lat. (dissidere, tig. van elkander gescheiden zitten; van sedére, zitten) vandaar, omdat dikwijls, zooals In parlementen, de
keus van een plaats gelijkstaat met Bene. geloofsbekentenis : niet van hetzelfde geloof zijn,
van andere of ongelijke meening zijn, anders
denken, van elkander afwijken ; — dissidént,
RI. (dissidens) eig. een eendrachtsvijand; pl.
dissidénten, andersdenkenden, afwijkende

-chelar.

dissipeeren, lat. (dissiplire en dissupare,
van het oude sipare, supare, it. sciupare, weg
verstrooien, uiteenjagen; verteren, door--werpn)
brengen, verspillen, verkwisten; — dissip^tie
(spr. t=ts), f. (dissipat(o) de verkwisting, ver
dwaze, onbedachtzame vertering ; de-spilng,
verstrooiing (der gedachten), onoplettendheid;
het verdampen, vervliegen (van nevel, rook) ;
— dissipátor, m. later lat. een verkwister,

doorbrenger.

dissitiiióriseh, adj . nw.lat. Bot. met van
elkander verwijderde bloesems; — dissitiválvisch, adj. Anat. met vele gescheiden
klapvliezen.

,

baar, smeltbaar; — dissolubiliteit, f. nw.
lat. de oplosbaarheid, smeltbaarheid; — dis
lat. (dissolutus, a, urn) opge--solut,adj.
lost; teugelloos, uitspattend, ongeregeld, liederl(jk, ongebonden, wild; — dissolutie (spr.
t=ts), f. (dissolutco) de oplossing, scheiding,- ontbinding eens lichaams; de opheffing, ontbindiagt
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het uiteengaan, het ophouden van eene verbintenis, een genootschap, enz.; ook ongebondenheid, ongeregeldheid, uitspatting; — dissolutief, adj. nw.lat. oplossend, oplossing bewerkend.
dissoneeren, lat. (dissoniire, van sonáre,
klinken) wanklinken, kwalijk luiden, niet overeenstemmen; -- dissoneerende tonen of
dissonánten, m. pl. wanklanken, valsche
tonen ; -- dissonántie (spr. t=ts), later lat.
(dissonantia), f. de wanklank, het wangeluid,
de verkeerde, valsche toon ; oneenigbeid, mis
samenklank van tonen, wel--verstand;Muz.
ker verbinding, zonder juist nog strijdig te zijn,
toch eene bevredigende oplossing door eene
nieuwe toonverbinding vordert.
dissuadeeren, lat. (dissuadére, van suedére, aanraden, overreden) iemand iets afraden,
ontraden, uit bet hoofd praten; — dissulsie
(spr. s=z), f. (dissuasio) de afrading, ontrading,
het uit het hoofd praten; — dissuasóriseh
(spr. so=zo), adj. nw. lat. afradend, ontradend.
Dissyllabum, n. lat. (van 't gr. di- of
dis-syllabon; vgl. syllabe) een tweelettergrepig woord ; — dissyllábiseh, adj. tweelettergrepig.
distaehyisch, adj. gr. Bot. met twee
aren voorzien, tweearig.
distaccate, it. Muz. maak los (het harppedaal).
D1staff, m. eng. het spinrokken, spinnewiel; oneig. het vrouwelijke geslacht.
Distance, fr. (spr. distdns') of distantie
(spr. tie=tsie; lat. distantra, van distáre, uiteenstaan), f. de verwijdering, afgelegenheid, afstand, tusschenruimte, verte; distantie hou=
den, Mil. bij den marsch den behoorlijken afstand houden ; — distantiemeter, m. werktuig tot bepaling van den afstand eens voor
— distantieeren, op (behoorlijken)-werps;
afstand houden; — distantius, lat. Bot. verwijderd staande.
distemónisch, gr. (v. stémon, meeldraad)
Bot. van twee meeldraden voorzien.
distendeeren, lat. (distendére, van tendire, spannen) Chir. met geweld uittrekken, uitspannen; — disténsie of disténtie (spr.
tie=tsie; lat. distentio), f. de uitzetting, uit
omvang.
-spanig, ;de
distermineeren, lat. (dis-terminiire) afzonderen, scheiden, begrenzen.
Distheen, n. gr. Min. een mineraal uit
kiezelzure kleiaarde.
Distichie, f. gr. (van stichos, rij, vers) Med.
eene dubbele rij, inz. van ooghaartjes; — distichiasis, f. de vorming van zulk eene dubbele rij, als ziekte ; — distichon, n. (pl. dis
gr. een koppelvers, tweeregelig vers, inz.-ticha)
het elegische distichon, een hexameter
met eenen pentameter; — distiehophylliseh, adj. Bot. met twee bladrijen ; — disti
Bot. tweerijig, tweezijdig; wan--chus,am
neer de deelen naar twee zijden gericht zijn,

b. v. de bladeren van den gewonen Cypres of
-

Taxodiurn distichum.

distilleeren, fr. (distiller, lat. destillare),.
z. destilleeren, enz.
distingeeren, lat. (di-stinguere; eig. door
punten afzonderen, van den stam stinguére, stigare, steken) afzonderen, onderscheiden, met bijzondere achting behandelen, den voorrang geven; — zich distingeeren, uitblinken, zich
doen kennen ; distingo, ik onderscheid-vordelig
(veel gebruikt In scholastieke redeneeringen) ;
distinguéndum est inter—et inter, men moet een
onderscheid maken tusschen dezen en genen;
— distinct (di-stinctus, a, um), afgedeeld,
onderscheiden, afgezonderd; duidelijk, verstaanbaar; — distinctief, adj. nw.lat. onderschei
— distinctie (spr. tie-den,kbarm;
=sie), L lat. (distinct o) de onderscheiding door
eer en aanzien, voortref olijkheid, verdienste,
voorrecht, rang, stand ; een persoon v a n
distinctie, d. i. van hoogen stand of aan
een voornaam persoon; — distinctus, a,-zien,
um, Bot. afgescheiden.
Distokie, f. gr. (v. dis- en tiktein, baren)
Med. de dubbel- of tweelingsgeboorte.
Distoma, n. gr. (van stóma, mond) N. H.
dubbelmond, de egelworm, een platte Inge
wandsworm, welke in de lever en gal gevonden wordt en twee mondopeningen heeft; -distómiseh, adj. tweemondig, die twee monden heeft.
distoneeren, it. (distonáre) Muz. wan-klinken of uit den rechten toon wijken, eenera
toon te hoog of te laag aangeven.
distorqueeren, lat. (distorquere; vgl.
t o r q u e e r e n) verdraaien, verrekken, verstuiken; — distorsie, f. (lat. distorsio) de verdraaiing, verstuiking, onvolkomen ontwrichting.
distraheeren, lat. (distrahére, van trahire, trekken) eig. uit elkander trekken; verstrooien, verwarren, aftrekken, b. v. de aandacht van eene zaak; — distractie (spr. tie.
=sie), f. (distractio) de verstrooiing, afgetrokkenheid, onachtzaamheid, gemoedsverwarring,
stoornis ; Jur. de vervreemding, het verkoopgin ;
distractio animi, verstrooidheid van geest; dis-.
tractio pignóris, de pandvervreemding; —
m. de verkooper; — distrait, adj._
tractor, m.
fr. (spr. distrè) verstrooid, verward, onopmerk-zaam.
Distress, n. eng. ongeluk, ramp.
distribueeren, lat. (dis-tribucre) verdeelen, indeelen, uitdeelen ; bij letterzetters : de tot
den druk gebruikte letters ieder in haar eigea
vak leggen, afleggen; — distribuént, lat.
.(distribáens) of distributeur, fr. m. de uit
; — distributrice, f. de uitdeelster ;-delr
-- distributie (spr. tie=sie), f. lat. (distributio) de verdeeling, indeeling, rangschikking; uit
deeling; bij letterzetters: het uit elkander nemen der afgedrukte vormen; Log. de oplossing
van een begrip in andere gelijksoortige begrip.
pen; — distributief, adj. nw.lat. toedeelenti;
-

,

a
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adverbia distributiva, Gram. verdeelende of indeelende bijwoorden, b. v. d e e l s, d e e l s; 'n u
eens, dan eens.
Districhiásis, f. gr. (vgl. t r i c h i a s i s),
z. v. a. distichiasis (z. ald.)
1 District, n . (mid.lat. districtus, het rechtsgebied, de oppermacht op eigen grondgebied,
van 't lat. di-stringëre, uiteenspannen) eig. de
landstreek, waarin iemand voor het gerecht betrokken wordt of gehouden is te verschijnen;
eene landstreek, dreef, een gebied; eene afdeeling van een departement.
DistriX, n. gr. de dunharigheid.

twee geheele groote tonen bestaand interval,
de groote terts.

Ditridakt:tlus, m. gr. N. H. steltlooper,
vogel met twee of drie voorteenen zonder ach -

terteenen ;

—

ditridakttlIseh, adj. twee-

of drieteenig.

disuniëeren, z. desuniëeren.

Ditrigl ph, m. gr. Arch. de ruimte tusschen twee t r i g l y p he n (z. ald.) aan de dorische zuilen.
Ditroeheeus, m. gr. Poet. een dubbele
trochaeus (z. ald.), ook chorus genaamd;
een versvoet van vier lettergrepen, waarvan
de eerste en derde lang, de andere kort zijn
(— c — c ), b. v. Godsvereering.
ditta, it. (vgl. detto) Kmt. het onderschrift der
brieven of wissels van eenen koopman, de naam,
onder welken een handel gedreven wordt, z. v.
a. firma.
Dittanaklasis, f. gr. (v. dittós, dubbel,.
en andklasis, de ombuiging van 't licht en 't geluid; vgl. a n a k 1 á s i s) of dittalleloklánge, f. gr. (van dittós, dubbel, allelón, weder
klangê, klank, toon) een door Mul--zijdsch,en

disvalueeren, nw.lat. (vgl. v a 1 u e e r e n)

ler

Distróphon, n. gr. een uit twee stroph e n (z. ald.) bestaand gedicht.
disturbeeren, lat . (dis -turbi re; vgl. t u rb e e r e n) storen, afbreken, verhinderen, belem-

meren, verwarren;

—

disturbátie (spr. tie=

tsie), f. (disturbatio) de afbreking, stoornis, belemmering ; verwarring, verwoesting.
distylisch, adj. gr. (v. stylos, stijl) Bot.
tweestijlig, twee bloemsttjltjes hebbende.
verlagen, van waarde verminderen ; — disva
t=ts), f. de waardebeneming, ver-'luãtie(spr.
, verlaging.
-minderg
disvesteeren, nw.lat. (van 't lat. vestire,
kleeden) ontkleeden ; ontzetten, afzetten, inz.
geestelijke personen.
Dit, n. fr. (spr. di) spreuk; ook: klein gedichtje, lied; — ditier, m. (spr. ditjé) maker
van middeleeuwsche liederen.
Ditetraëder, n. gr. (vgl. t et r a ë d er)
een dubbel-viervlak ; — ditetraëdiseh, adj.
dubbel - viervlakkig.
Ditetryl, n. gr. (v. dis, dubbel, tetra, vier
en kyle, stof, basis) Chem. de door Faraday
ontdekte vloeibare koolwaterstof.
Ditheisme, n. gr. (van theós, God) het
geloof aan twee goden, tweegoderij ; - — ditheist, m. die aan twee goden gelooft, tweegodendienaar.

Dithyrámbus, m. of dithyrámbe, f.

-
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gr. bijnaam van Bacchus (van onzekere afleiding of verwant met gr. thriambos, triomflied
of terug te brengen tot ithys en rhabdos, als
't ware z. v. a. met hoogverheven thyrsusstaf)
vurige, stormachtige lofzang op Bacchus, later
ook op andere godheden en helden; een vurig
lied, vol dichterlijke verrukking, doorgaans ongeregeld in maat en stanzen; — dithyrambisch, adj . bezield, vurig ; overdreven, wild,
razend.
Ditie (spr. t=ts), f. lat. (ditïo en dicio,
V. dicëre, zeggen, eig. dat, waar iemand te
'spreken, te gebieden heeft, het recht om te
spreken en te gebieden) de macht, heerschappij,
het recht van over anderen te gebieden.
dito, z. detto.
Ditomie, f. gr. (vgl. t o m u s) de verdeeling in tweeën, halveering; — ditómiseh,
adj. in twee deelen gespleten.
Ditónus, m. gr. (ditónos) Muz een uit

te

Weenen in 1800

uitgevonden

rechtop-

staand piano-forte met perpendiculair gespan-

nen snaren.
ditto, liever detto, z. ald.
Dittographie, f. gr. dubbelschrijving, herhaling (ten gevolge van vergissing) bij het
schrijven.

Dittopie, f. gr. (v. dittós, dubbel), z. v. a..
diplopie.

Ditty, n. eng. (spr. —ti) lied; vgl. di t.
diu, lat. bij dag; lang.
Diuresis, f. gr. (van dioerëin, door- of
uitwateren) Med. afvDering of afscheiding van
pis ; — diureticum, n. een pisdrljvend mid-

del; — diurétiseh, adj . pisdrijvend.
Diurnaal, n. nw.lat. (diurnále, v. diur-aus, a, um, dagelijksch) een dagelijksch gebe-

denboek der r. kath. geestelijken, een uittreksel uit het brevier ; — diurnalíst of diurni st, m. een dagloonschrijver, iemand die
voor daggeld werkt.
Diuturniteit, f. lat. (diuturnátas, v. diu-ttCrnus, langdurig, en dit v. diu, lang) de langwijligheid, langdurigheid.
Div of diW, m. (ook f) perz. (dëw) Myth.
een (meestal booze) geest, daemon, die verborgen schatten bewaakt; eene fee.
diva, divae, enz., z. ond. divas.
divageeren, lat . (di-vagari; vgl. va geere n) af- of ronddolen; — div'ag^tie (spr.
t=ts), i de afdwaling; het ronddolen.
Divan of diwan, m. perz. (dlwán, arab.
daiwdn, fr. en sp. divan, It. diváno, hetwelk.
een arab. geleerde verklaart = déwan, perz. p1.
van déw : de duivels) het hoogste staatscollege
bij de ottomansche porte, de turksche staatsraad, de geheime raadsvergadering des turkschen keizers; het tolkantoor; ook eene lage,
met kostbare tapijten en vele geborduurde kussens voorziene s o p h a in het Oosten, ook inz.
zulk Bene, die tegelijk als bed kan gebruikt
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worden (slaap- divan); eene verzameling van ge^chriften of opstellen, inz. gedichten (zooals
Goethe's West-bstlicher Divan) ; — divan
begodi, m. de oppertoeziener eener rechtbank
i Perzië, aan wien de khans onderworpen zijn;
— divan–kiasiblari, m. pl. de schrijvers in
den divan; — divan, n. turksch kanselarij ,geschrift.
Divano, m. eene rekenmunt te Masoeah,
,waarvan er 112 In een p a t a c a gaan.

Divaricátie (spr. t=ts), 1. nw.lat. (van
divaricdre, uit elkander spalken) Med. takswijze
verdeeling eener ader; divaricatio maxillarum,
de mondklem; — divaricatus, a, um, Bot. sterk
uitgestrekt; wat wijd uit elkander staat.
divelleeren, lat. (divellëre) uiteenscheuren, in stukken scheuren.
divergeeren, nw .lat. (fr. diverger, it. en
ondersteld lat. divergére, v. di =dis, uiteen, en
vergére, zich neigen, richten) uiteengaan, afwiken, afdwalen, zich meer en meer van elkaniler verwijderen; van eene andere meening zin;

— divergént (divérgens), of divergeerend, adj. uiteenloopend, b. v. div e r g e er e n d e 1 ij n e n, zulke, die niet parallel zijn, die
dus, na elkander gesneden te hebben, zich steeds
verder van elkander verwijderen ; in de analysis heet eene oneindige reeks d i v e r g e e r e n d,
als hare leden steeds grooter worden, hoe ver
zij zich van den aanvang verwijderen (vgl.-der
convergeeren);— divergentie (spr. t=
is), f. (fr. divergence, it. divergénza) het uiteen
verwijdering van twee lijnen in de-lopen,d
meetkunde ; — diverginérviseh, diver; iveniseh, adj . Bot. met uit elkander gaande
ribben, aderen.

Diversie, enz., z. ond. d i v e r t e e r e n;

— diversorium, n., z. v. a. d e v e r s orium.

diverteeren, lat . (di-vertére) scheiden, afwenden, verwijderen ; vandaar fr. divertir, eig.
aftrekken, afleiden) iemand of zich zelven ver
verlustigen, genoegen geven; — divérs,-maken,
^*dj. (lat. divérsus, a, um) verscheiden, menigerk i, b. v. div e r s e w a r e n; — diversa sed una,
'verscheidenheid doch eenheid, de zinspreuk van
een geleerd genootschap te Dordrecht, opgericht
i1 1816; — diversieólor, adj. van verschil
kleur; — diversi$óriseh, adj. nw.lat.-don+e
Bot. verschillende bloemen dragende; — diversifólisch, met verschillende bladeren; — diversifbrm, van afwisselende gedaante, ongeljkvormig; — diversispóriseh, zaden van
'verschillenden vorm bevattende; — diversi$eátie (spr. t=ts), f. de verschillendmaking,
verandering, verscheidenheid; — diversi$eeren, afwisselen, verscheidenheid in iets brengen, op verschillende wijzen voorstellen, maken,
toebereiden, enz.; — diversiteit, f. (lat. diverstas) de .verscheidenheid, ongelijkheid, me.migvuldigheid; — diversie, f. nw.lat. de aflel•iing, andere wending, veranderde richting ; Mil,
een onverwachte zijdelingsche of rugwaartsche
aanval, een dwarsaanval; onverwachte wending,

,
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veranderde richting, verijdeling - van zekere oogmerken ; ook verstrooiing, gedachten-afleiding,
zorgenverdrijving, afleiding ; Med. de verdeeling
der vochten; — divertimento, n. it. Muz.
een tidkortend, aangenaam muziekstuk, eene
soort van lichtgezette p o t p o u r r i, een stuk
tot ontspanning, vermaak, verlustiging; in Frankrijk de muziekstukken tusschen de afzonderlijke
bedrijven op het tooneel, ook e n t r e - a c t es
geheeten ; -- divertissánt, adj. fr. (spr. —tisán) verlustigend, vermakelijk, aangenaam, tijdkortend ; — divertissement, n . fr. (spr. -tis'mán) de verlustiging, uitspanning, het vermaak,
tijdverdrijf; vroeger de op elkander volgende
dansnommers in eene opera; nu een klein ballet, waarin de afzonderlijke dansstukken zonder
eigenlijken samenhang op elkander volgen; Muz.
z. V. a. d i v e r t i m é n t o; ook vervreemding,
verduistering van goederen, enz.
divideeren, lat . (dividére) doelen, verdeelen, indeelen; Arith. onderzoeken boe menig
een getal (d i v ï s o r) in een ander (div i-mal
begrepen is, of welk gedeelte het eene-den)
getal van een ander is; dividàtur, het worde
gedeeld; — divide ei impëra, verdeel en heersch!
verbreek de eendracht uwer tegenpartij, om zoo
des te gemakkelijker te zegepralen (eene grondstelling van macchiavellistische staatkunde); di-

vide in partes aequiles, afgek. div. in part.
aeq., op recepten: verdeel het in gelijke deelon ; — dividéndus, of afgek . dividénd,
m. Arith. het te deelen getal, het deeltal; —

de dividénde, of het dividend, Kmt. de
te deelen winst, het aandeel, dat aan eiken
deelhebber in eene maatschappij naar verhouding zijner actiën of inlagen op bepaalde tijden
van de winst wordt uitgedeeld; — dividuum,
n. het deelbare ; — dividualiteit, f . nw.lat.
de deelbaarheid; — divisibel (spr. s=z), adj.
deelbaar; — divisibiliteit, f. de deelbaarheld; — divisie, f. lat. (divis)'o) de deeling, indeeling, inz. Arith. de deeling der getallen, eene
der 4 rekenkunstige hoofdbewerkingen ; Mil. eene
uit 2 of 3 brigades bestaande legerafdeeling, bij
de Franschen ongeveer 10,000 man; — divisie– generaal, m. onderbevelhebber, luitenant- generaal, aan wien de brigade- generaal
(generaal-majoor) ondergeschikt is; — divisie
parentum inter libéros, Jur. een niet aan bepaalden vorm gebonden soort van laatste -wilsbeschikking der ouders onder de kinderen; -divisor, m. Arith. de deeler, dat getal, waardoor een ander gedeeld wordt; — divisorium,
n. nw.lat. een deelingswerktuig, de verdeelingsschif der uurwerkmakers; bij letterzetters: de
nijper, een werktuig ter vasthouding van de
kopie en ter aanduiding van den telkens te
zetten regel.
Dividivi, pl. Bot. de peulen van eenen
boom (Poinciana of Caesalpinia coriaria) in
W.Indië, die tot het zwartverven en looien
van het leder gebruikt wordt.
divin, adj. fr. (spr. diwèn ; lat. divines, a,
um, v. divus, z. aid.) goddelijk, hemelsch, voor-
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treffelijk, overheerlijk; — diviniseeren (spr.
s=z), barb.lat. (fr. diviniser) goddel41ke eer bewijzen, als God vereeren, vergoden; — diviniteit, f. lat. (divinitas) de godheid, goddelijk held; — divinity, f. eng. (spr. --ti), z. v. a.
(l i vi n It e it ; godgeleerdheid ; Doctor of Divi•
pity (afk. D. D.), doctor in de godgeleerdheid.
divineeren, lat. (divinnri, d. I. eig. door
-goddelijke ingeving waarnemen) raden, voorzeg sen, voorgevoelen, waarzeggen ; -- divingtie
(spr. t=ts), f. (divinatio) het voorgevoel, voor
waarzeggen, voorspellingsvermogen,-uitzen,h
divinatie- vermogen; —divinátor,m.,
diVinátrix, f. later lat. de waarzegger, waar
— divinatóriseh, adj. waarzeggend,-zegstr;
voorspellend.
Diviniteit, z. ond. d i v i n.
Divíno of diváno, m. een rekenmunt
in Abyssinië, van gelijke beteekenis als egypt.
para (z. aid.)
divisibel, divisie, divisor, enz., z.
ond. divideeren.
Divórtie (spr. t=ts), n. lat. (divorttum,
v. divertëre, vgl. d i v e r t e e r e n) de scheiding,
echtscheiding ; — divorteeren, nw.lat. of
divorceeren (fr. divorcer), uit elkander gaan,
scheiden (van echtgenooten); g e d i v o r t e e r d,
adj. gescheiden.
divotaménte, it. (van divóto = lat. devotes,
z. d e v o o t) aandachtig en eerbiedig, met plechtigheid en waardigheid.
divulgeeren, lat. (divulgáre, v. vulgus,
volk) bekend maken; — divulgetie (spr. t=
Is), f. de ruchtbaarmaking, uitstrooiing, verbreiding, bekendmaking; — divulgátor, m., diVulgátrix, f. de verbreider, verbreidster.
Div i1sie, f. later lat. (divulsio, van divelIëre, vaneenscheuren ; vgl. dive 1 le e r e n) de
verscheuring; — divulsief, adj. nw.lat. ver
losrukkend.
-scheurnd,
divas, a, um, lat. (met aeölisch dig a m m a
[z. aid.] = gr. dïos, goddelijk; van Dios, gen.
v. Zeus) goddelijk; — dives, m. (in den rom.
keizertijd: eeretitel der na hun dood vergode
keizers) de goddelijke, vergode, zalige; — diva,
I. de goddelijke ; bij It. dichters ook: de geliefde; voorts : gevierde zangeres; — divae mesnoriae, goddelijker of zaliger gedachtenis.
Divan, z. divan.
dix, fr. (spr. die of dies) tien; — di.Xhultai, (spr. dizwiten), fransche lakens, waarvan
de ketting 1800 draden heeft ; -- dixième, f.
(spr. diz—) Muz. een interval van negen tonen
of van een octaaf en terts; — dizain (spr.
dizen) Poet. een gedicht van tien verzen, een
dichtstuk uit tienregelige stanzen of strophen
bestaande ; — dizaine, f. fr. (spr. di -zin') de
vierkanten, waarin patroonpapier verdeeld is
(eng. design).
dixi, lat. (v. dicére, zeggen) Ik heb het gezegd; ik heb (mijne rede) geëindigd, ben klaar;
dixi et an mam salvávi, ik heb het gezegd of
beleden en mijne ziel gered (of mijn geweten
gerustgesteld).
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Djagoeng, diagong, f. jay. en mal.
maïs, turksche tarw.
D,jak, m. russ. schrijver, secretaris.
Djaksa, mal. en soendaneesch. openbare
aanklager, officier van justitie (in Ned.-Indië).
Djati–hout, n. jay. en ,mal. timmerhout
op Java voor den scheepsbouw. geschikt, z. v.
a. teak -hout.
Djaur, m., z. g i a u r.
Djeta, f. albaneesch hoofddorp.
Djoekong, f. vaartuig op Borneo uit een
langen uitgeholden boomstam, boot, kanoe.
Do, f. it. Muz. de eerste toon in het octaaf, soms in plaats van ut gebezigd.
do, lat. ik geef (van dare, geven) ; do ut
des, Jur. ik geef, opdat gij gevet; do ut facias, ik geef, opdat gij doet.
Doalium of doarium, n. midlat. (fr.
douaire) Jur. het weduwbezit, z. v. a. dot alum, dotalitium of dotarium.
Dobléro, m. sp. (van doble, dubbel) eens
kleine rekenmunt op Majorca = bijna 1 Z ct.;
— doblón, m. sp. (it. doblone, dobblone, fr.
doublon) eene spaansche goudmunt, dubbelstuk,
dubbelpiaster, geldende omstreeks 20 gld. naar
den ouden muntslag (z. ook piaster).
Dobra, eene port. goudmunt, vroeger 15000
thans 16000 reis = 44 gld.; — dobráo (spr.
dobraoin) eene goudmunt in Portugal, vroeger
24000 reis, sedert 1847 = 30000 reis = 82,5 gl.
Dobrówik, m. russ. iets, dat in zijn soort
flink en stevig is, b. v. een groot kanon.
doceeren, lat. (docére) leeren, onderwijzen; eene leervoordracht houden; docéndó discmus, al leerende leert men, of door anderen
te onderwijzen, oefent men zich zelven; — doeendum, het onderwijzen; facultas docéndi,
bevoegdheid om onderwijs te geven ; — docent, m. (dócens) een leermeester, inz. aan
gymnasiën en hoogescholen; — dociel, adj.
(lat. docilis, e) leerzaam, vatbaar, begrijpelijk;
gedwee, buigzaam ; — dociliteit, f. (docilitas)
leerzaamheid, vatbaarheid, gedweeheid; - doe–
tor, m. eig. een leeraar; de titel van den hoog
graad in de godgeleerdheid,-stenacdmih
wijsbegeerte, rechtsgeleerdheid, letteren, enz.,
inz. voor doctor der geneeskunde, een met die
waardigheid bekleed arts; -- doctor bullatus,
z. ond. b u l l e ; doctor in utroque, doctor in
de beige (rechten); — doctors-diploma,
n. de oorkonde, het bewijsstuk van het doctorschap ; — doctoraat, n. nw.lat. de waardigheid van doctor; -- doctorandus, m. die op
het punt staat van doctor te worden; — doe–
toreeren, doctor worden, den graad van doc.
for verkrijgen; ook de geneeskunde uitoefenen;
— doetrina, fr. doctrine, f. de geleerd
held; de leer, wetenschap, kunst; eene leerstelling, die de werkelijkheid voorbijziet of daar
rekening houdt ; in kerkelijken zin-medBn
(fr. la doctrine, it. la dottrina) onderricht ia
den chr. godsdienst, z. v. a. k a t e c hi s a t ie
of k a t e c h i s m u s;— doctrind et amicitid, voor
geleerdheid en vriendschap, de zinspreuk van
-
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een aanzienlijk genootschap te Amsterdam, opgericht in 1"188; — doetrinaal of doctrinair, adj. nw.lat. geleerd, wetenschappelijk
(dikwijls met het bijbegrip van het pedante);
-- doctrinair, doctrinairen, pl. fr. aan
verdediger van een bepaald leerbe--hanger
grip in de theologie, philosophie of politiek;
Inz. eene politieke partij in het nieuwere Frankrijk, die den Staat naar wetenschappelijke theoriën ingericht, en monarchie en democratie ineengesmolten wil hebben, zooals Royer-Collard,
Guizot, enz.; — doctus, a, um, geleerd, bekwaam
voor eene zaak; — docti male pingunt, de geleerden schrijven eene slechte hand ; — doctus
cum libro, geleerd met het boek (d. 1. geleerd
met geleende veeren, pronkende met de denk
anderen).
-beldnva
Dochmius, m. gr. (van dóchmios, dwars
gaande) of dochmische versvoet, Poet.
een vijflettergrepige versvoet, waarvan de eer
vierde lettergreep kort, de overige-stend
lang zijn (---), b. v. gedenkwaard i ghe i d.
dociel, dociliteit, z. ond. d o c e eren.
Docimasie (spr. s =z), f. gr. (van dokimddzein, beproeven) de toetsing, inz. der metalen; docimasia pulmdnum, de longenproef; docimasia medicamentórum et venenorum, de beproeving van artsenijen en vergiften; — dooi
of doeimastiek, f. de toets-masiolge
of proefkunde r de kunst om den aard en de
evenredigheid der elementen te bepalen, die een
erts uitmaken ; — doeimastikon, n. een onderzoekingsgeschrift, toetsschrift; -- docimástiseh, adj. beproevend, toetsend.
Dock, dockyard, z. dok.
Docket, -n. eng. (eig. uittreksel, v. dock,
afkorten) warenbrief; warenlijst, prijscourant.
Doctor, doctoraat, enz., z. oud. d oceeren.
Documént, n. lat. (documéntum, p]. documenta, van docere, leeren ; eig. wat tot leering
dient) de oorkonde, het bewijsstuk, stuk; documenium aliënum, n. een vreemd bewijsstuk,
dat niet onderteekend is door dengene, omtrent
wien het bewijzen moet; d. discrëtum, een stuk,
dat den bijzonderen grond der verplichting bevat ; d. indiscrétum, een stuk, dat enkel de
verplichting, zonder den grond daartoe, bevat;
d. insinuatiónis, het stuk der dagvaarding; d.
privátum, eene oorkonde, welke door een niet
gerechtelijk persoon is opgesteld ; d. publicum,
Bene openlijke, van de overheid komende oor
; d. quasi publicum, eene zoo goed als-konde
openlijke oorkonde, d. I. die door eenen notans vervaardigd en door drie getuigen onder
; d. reférens, eene oorkonde, die op-tekndis
eene andere betrekking heeft, of waarin eene
andere aangehaald, daarop . verwezen wordt ; d.
reldtum, de aangehaalde oorkonde; documenta
faoviter repdrta, nieuwelings ontdekte oorkonden of bewijsstukken ; — documentair, adj.
-oorkondelijk, volgens echte, geldige stukken ; —
doeumenteeren, nw.lat. met oorkonden
-
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staven, in rechten geldig bewijzen, iets met bewijsstukken voorzien; — gedocumenteerd,
adj. met bewijsstukken gestaafd.
Dodáne, m., z. d o s d' a n e; — dodarium, z. dotarium, ond. dos.
Dodekadiek, f. gr. (van dóddka, twaalf)
of dodekadisch systeem, n. Arith. het
twaalftallig stelsel (van Leibnitz); — dode
-kadtrlon,
n., z. d u o d e n u m; — dodekadéltos, t (van déltos, tafel, schrijftafel) de wet der 12 tafelen bij de oude Romeinen ; — dodekaëdron, of dodekaëder, n. gr. (v. hédra, zetel, grondvlak) Geom.
een twaalfvlak ; — pentagonaal dode
-kaëder,
een door 12 regelmatige vijfhoeken
ingesloten lichaam met 20 hoeken, 30 kanten
en 100 diagonalen ; — rhomboïdaal dodekaëder, een door 12 vierhoeken ingesloten lichaam ; — triangulair of pyramidaal dodekaëder, eene dubbel zeszijdige
pyramide, een door 12 driehoeken begrensd lichaam; — dodekaëdraal- getallen, die
polygonaal-getallen (z. aid.), welker derde verschillen gelijk 27 zijn, als: 1, 20, 84, 220, 45M,
816, enz., en welke men verkrijgt door van het
9voudig quadraat eens getals het 9voud des wortels af te trekken, bij de rest 2 te voegen en
de som met de helft des wortels te vermenigvuldigen, b. v. 20 = [( )( 9) — (2 X 9) -}- 21
X1;84=[(3 2 u9)—(3X9)- f- 2)X1.,enz.;
— dodekafidisch, adj. gr. -lat. in twaalven
of twaalfvoudig gespleten ; — dodekagoon,
m. gr. een twaalfhoek ; — dodekagonaalgetallen, die polygonaal-getallen, welker tweede verschillen gelijk 10 zijn, als: 1, 12, 33, 6l,
105, 156, enz., en welke men verkrijgt als men
een geheel getal met zijn 5voud min 4 ver
-menigvuldt,b.12=X(0-4);3'<
(15-4), enz. — dodekagynia, f. Bot. twaalf
orde van de 11de klasse van L.;-stijlgen,
— dodekagynisch, adj. twaalfstijlig ; -dodekandria, n. pl. twaalfhelmigen, planten met meer dan 10 en minder dan 20 meel
tweeslachtige bloem, de 11de-draeni
klasse in het stelsel van .. ; — dodekándriseh, ad). daartoe behoorende ; — dode
►liseh, adj. twaalf bloembladeren heb--kapetá
bende; — dodekapólis, f. gr. het twaaifstedenbond; — dodekarchie, f. de heerschappij
der twaalf; — dodekárehen, m.pl. de twaalfmannen, de leden van den raad der twaalfheerschers; — dodekatemorion, n. het 12deet
van eenen cirkel; In de astrologie: een der 12
hemelsche huizen, het 12deel van den dierenriem; — dodekathéon, n. het afgodskruid,
hetwelk onder de primulaceën behoort; — dodiehédron, n. eene figuur met twaalf zijden
en twaalf hoeken.
Dodo, z. dronte.
Dódola, f., pl. dódole of dodólen, in
Servië meisjes, die des zomers dansend en zin
huis tot huis gaan, terwijl zij baar-gendva
naakte lijf enkel met bloemen en loof gesierd
hebben.
;
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dodoneeïsch, dodónisch (gr. dodo-

Doesaek of doessek (slay. toesak), m.

náïos, a, on), het dodonWisch orakel,

een vroeger gebruikelijk kort, breed, krom
zwaard, met eene opening in plaats van gevest
tot handvatsel.
Doeskin, n . eng. (spr. dooskin) dunne, lichte
buckskins (z. ald.)
Dog, m. (v. eng. dog) een groote engelsche
hond; — dog—cart, eng. lichte jachtwagen.
Dogána, f. it., z. v. a. douane.
Dogándsji-basji of dogand , de groot valkenier des turkschen keizers.
Doge, m. it. (spr. dó-dzje; van 't lat. dux,
gehit. ducts, aanvoerder) de heervoerder, hertog, een titel van het voormalig opperhoofd der
regeering te Venetië en te Genua; — dogaat,
H. het ambt of de waardigheid van eenen doge.;
--dogále, m. een staatsiekleed der venetiaansche edelen ; — dogáta, f. 't paleis van den
doge te Venetië; -- dogéssa, f. gemalin van
een doge.

het oudste (naar men wil p das g i s c h e) gr.
orakel in een overouden tempel van Zeus te
Dodóna in Epirus.
Dodrans, m. een oud-rom. gewicht van
9 uncle; of als vochtmaat=* s e x t a r i u s;
in 't algemeen drie vierde deelen.
Doear, m. (dóewárat, van doewacr, rund),
arab., in N. Afrika de tentenkring der arabische
horden, in wier nabijheid zich de kudden bevinden.
Doeásji, m. pl. turk. personen, die bijzon
zorg zijn belast om voor den sul-dermt
-tan
te bidden.

. Doebelang, doeblang, m. mal. inlandsche soldaat, inlandsche agent van politie (op
Sumatra).

Doechoborzy of doechoborzen, m.
-pl. (van den sing. doechobórez) russ. (v. doech,
geest, en bórotsja, worstelen, kampen) eig. strijders des geestes, eene gr. christelijke secte in
Rusland (hoofdzakelijk in de vruchtbare steppen van de Krim), die de drieëenheid verwerpt, geene kerken of priesters heeft, en den
•ed zoowel als den krijgsdienst voor ongeoorloofd houdt.

Doedoe, z. dronte.

Doegong of doegoeng, m. (maleisch
doeyóng, javaansch doeyoeng) de zeekoe, een

lot de walvischsoorten behoorend zoogdier in
den Indischen oceaan, dat waarsch. tot de fabel van de sirenen en meerminnen aanleiding
heeft gegeven.
Doem, m . arab. (daum, altoosdurend) soort
=palmboom in Opper-Egypte, welke de doemvruchten oplevert.
Doelra, f. russ. (v. doematj, denken) de
raad, raadsvergadering; het stadhuis, raadhuis;

-- doema eenar orde, z. v. a. ordeskapittel.

Doenálma of liever doenánma, n. turk.
(doendnma, toebereidsel, vermaak, feestelijkheid,
van dóndn-mak, passiv. van dóndt-mak, uitrus-

ten, in orde brengen) een turksch volksfeest,
dat 7 dagen en nachten openlijk door vermakel(jkheden wordt gevierd na eene groote overwinning, de geboorte van eenen prins, den eer
intocht eens sultans in de stad, enz.
-sten
Doerak, m. russ. (spr. doerdk; v. dóórenj
onnoozel) zotskap, grappenmaker ; ook als scheldwoord : domkop, dwaas.
Doerbar of d a r b ar, n. (perz. darbdr, wo
vorstelijk hof, gehoorzaal) de ochtend-op--nig,
wachting bij een indischen vorst ; de staatsraad.
Doerian, m . mal. eene boomsoort in Ned.^Indië (Dario zibethinus).
Doerra, f. arab. (doeraw) eene soort van
-.gierst, kaffer- of negerkoren (Sorghum vulgare),
waaruit brood wordt gebakken in Arabië en
N. Afrika.
Doery, m. ongebleekt oostind. katoen; —
doeryagra, m. blauw en wit gestreept oostind. katoen.
,

Dogger, dogboot of doggerboot, f.
een vaartuig voor de vischvangst op de Doggersbank.
Dogma, n . (pl . dogmata of dogma's)
gr. eig. meeping (v. dokéén, meenen, gelooven)
eene leermeening, leer; eene leerstelling, een
leerpunt, leerstuk, een t h e o 1 o g i s c h d o g m a,
eene geloofsstelling, een leerstuk des geloofs, geloofsartikel; — dogmatiek, f. de leerkunst,
het 'leerstelsel eener w(jsgeerige school of godsdienstscbool of partij, inz. de stelwlmatige of
wetenschappelijke kennis der christelijke geloofsleer, met uitsluiting van de leer der plichten
of de moraal; — dogmaticus, m. een leeraar
der geloofsleer; oorspronkelijk in het algemeen:
aanhanger van een streng wetenschappelijken,
van beginselen uitgaanden leervorm in deze of
gene wetenschap : zoo droeg b. v. in de genees
vroeger den naam van dogmatici die-kunde
secte, welke door redeneering het wezen-zelf
der ziekte en hare verborgen oorzaken trachtte
op te sporen (in tegenst. met e m p inc i) ; —
dogmátiseh, adj. leermatig, in den onder
leerstellig ; inz. de christelijke geloofs--w(jston:
leer betreffende; — dogmatiseeren (spr.
s=z), leerstellingen, geloofsartikels voordragen,
ook op beslissender toon spreken ; valsche of
gevaarlijke leerstukken opwerpen; — dogma-

ticisme of dogmatisme, n. in 't alge
streng wetenschappelijke leerwijze of-mend
voordracht; inz. eene iets als waar en zeker
stellende leerwijze in de wijsbegeerte, in tegenst. met. het kriticisme en skepticism e ; --- dogmatist, m. een aanhanger van
het dogmatisme; in 't algemeen een stout beweerder; — dogmatolatrie, f. blinde gehechtheid aan een bepaalden theol. of philosopb.
leervorm ; — dogmatologie, f. de leer der
geloofsstellingen ; -- dogmatopceie, f. het
uitvinden of vormen van leerstellingen.
Doigt, m. fr. (spr. dod; V. lat. digilus) vinger; jusqu'au bout des doigts (spr. zjuusko boe
dt dod), tot in de toppen der vingers ; • .
doigter, fr (spr. dod-t) Muz. de vingerzet-
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ting voor de piano-forte, enz. met cijfers boven de noten aanduiden.
Dok, n. (eng. dock, deensch docke, zweedsch
doe/ca ; oorsprong onbekend) eene door kunst gemaakte, met deuren afgesloten waterkom, tot
opneming van schepen. (Men heeft n a t t e en
droge dokken; de eerste bekleeden de plaats
eener haven en veilige ligplaats; de tweede, uit
welke het bij den vloed ingelaten water Of met
de ebbe wegvloeit 6f uitgepompt wordt, dienen
tot het onderzoeken en kalfateren der schepen);
— dockyard, n. eig. bet zeemagazijn bij
een haven of aan een scheepstimmerwerf.
dokétisch, adj. gr. (v. dokeen, schijnen,
meenep, wanen) op schijn, meening of waan
berustend of daarop gegrond; — dokëten,
m, pl. christen-secten der eerste eeuwen, die
Christus gedurende zijn leven op aarde niets dan
een schijnlichaam toeschreven.
Dokimasie, z. docimasie.
Dolábra, f. lat. (van dolare, behouwen)
eig. bijl, schaaf; Chir. het kruiswijze verband
(de naam is ontleend van de spiraalswijze gangen, welke met de opgerolde schaafkrul overeenkomen); — dolabratus, a, um, (ook dolabriformis) Bot. sabelachtig; houweelvormig.
dolce, it. (spr. dóltsje; = lat. dulcis, e), dol
en dolcidto (spr. — tsjáto), ook con dol-cemént
dolce maniére, Muz. liefelijk, zoet -céza,on
zacht, teeder, aanvallig ; — dolcissimo,-vloeind,
zeer zacht ; — het dolce far ninte, het zoete
nietsdoen, het ledig-zijn, ledig-loopen; — dolcefiuit, eene verouderde dwarsfluit ; eene fluit
orgels ;— doleiaan, z. d u 1 c i a a n.-stemdr
Dolchen of di lchlein, n. hoogd. de
naam eener oude lotharingsche zilvermunt, zoo
geheeten naar den stempel, die een uit de wol
komende dolk voorstelt.
-ken
Doleáncen, f. pl. fr. (doléances, v. 't lat.
dolere, smart gevoelen, klagen) klaagliederen,
weeklachten ; bezwaren ; — dolénte, dolenteménte,

dolorosaménte, doloróse, of doloróso, ook con
'lolóre of con duólo (spr. dólo), it. Muz. smartelijk, weemoedig, klágend, treurig; — dolee.
.'en, zijne klachten Inbrengen b. v. tegen te
hoogen aanslag in de belasting.
Doleriet, n. (van 't gr. dolerós, bedrieg
lijk; vgl. a p a t i e t) Min. de vlotgroensteen, eene
delfstof uit veldspaath, augiet en magneet-ijzer
samengesteld.
Dolfijn, z. de1phjn.
dolichoeérisch, adj. N. H. gr. (v. dolikós, lang) met lange voelsprieten ; — doli—
ohodériseh, adj. met langen hals ; — dolichopódisch, adj. 'langvoetig.
Dol rhos, m. gr. (d. i. lang) Bot. iedere
lange peulvrucht.
Doliman, z. doliman.
Dolium, m. een poolsch gewicht van ruim
114 centenaar ; eene maat voor natte waren
63,7 liter; ook lat. eene ton; — doliolitm,
U. een vaatje, tonnetje -- dolioidiseh, adj.
naar een tonnetje gelijkende, vatvormig.
Dollar, m. eng. (van daalder, thaler) een
-

;
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daalder, verdeeld in 100 centen, ongeveer = £ s gi.
Dollman of doliman, m. uit het hong.
(dolmány, turk. d8ldmdn, dóldmah, dhóldmah,.
bob. doloman, fr. doliman) nauwsluitende, door
een gordel vastgemaakte rok met afhangende
mouwen, onder den pels der huzaren ; vandaar
het met snoeren bezette wambuis der huzaren.
Dóllondsche verrekijker, ook kortweg dollond genoemd, m. een achromatische
(kleurlooze) verrekijker, die gemaakt is Of door
den Engelschen J o h n D 0110 n d, (gest. 1761),
den uitvinder der uit crown- en flintglas samengestelde achromatische kijkers, Of door diens
zoon, of wel door anderen volgens de door hen
uitgevonden en verbeterde inrichting.
Dolmen, m. (van 't armor. dol voor tol,
tafel, en men, steen) een celtisch steenaltaar,
opgerichte steenen of rotsblokken, in horizontale ligging op voetstukken van dezelfde stof
geplaatst, welker oprichting men aan de Druïden toeschrijft, z. v. a. c r o mi e c h.
dólmetschen, hoogd. (spr. —uien; het
naast van slay. oorsprong, z. beneden) uit eene
vreemde taal in eene bekende, inz. mondeling,
overzetten, vertolken; — dólmetseher of
dólmetsch, m. (ruls. tolmatsch, poolsch tlumacz, hong. tolmács, tataarsch toelmasch, turk.
perz.-arab. tardsjamán, tardsjoemán, toerdsjoemdn, v. 't arab. tardsjama, overzetten, vertolken) een overzetter, vertolker, tolk.
Dolomiet, n. Min. bitterkalk, bruinkalk,
eene uit koolzuur, kalk- en kalkaarde bestaande
kalksteensoort, zoo geheeten naar den franschea
geognost D o l o m i e u (gest. 1801).
dolor, m. lat. (van dolere, smart gevoelen)
smart; dolgres, pl. smarten, weeën; — doloren
partus of parturientiurn, barensweeën ; — dolores ad partuur, de weeën die de geboorte onmiddell(jk voorafgaan; — dolores post parfum,
de naweeën; -- dolorosa, z. mater dolorosa;

— dolorose z. dolente.

Dolphi jn, z. d e l p h ij n.
dolos, m. lat. het bedrog, de list ; inz. bet
oogmerk om iemand te benadeelen, opzettelijke
beleediging; dolus bonus, Jur. eene goede, d. L
veroorloofde, onschuldige, welgemeende list ; d.
ex proposito, een opzettelijk bedrog; d. malus,
eene slechte, schadelijke list, arglistigheid; dol&
malo, arglistiger wijs; dolus maniféstus, een
handtastelijk, klaarblijkelijk bedrog; d. praesiimtus, een ondersteld. vermoed bedrog; — dolóse,
bedrieglijk, arglistig, opzettelijk benadeelend.
Dom, port., z. V. a. don (z. ald. )
Dom, m. (mid.lat. doma, en fr. dome, koepel, koepeldak, it. duomo, hoofdkerk, van 't lat.
domus, huis, bij verkorting voor domus dei of
domini, buis Gods of des Heeren), z. v. a.
d o m k e r k, eene hoofdkerk van een aartsbisschop, bisschop of kapittel, in Z. Duitschland
ook m II n s t e r geheeten; de hoofdkerk eener
stad; inz. eene kerk met een koepeldak, en in
ruimer beteekenis ieder koepelvormig dak, en
groot gebouw met zulk een dak; — dómkapittel, n. het kapittel of college der kanun-
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niken, kapittel-, stichts- of domheeren aan eene
bisschoppelijke of aartsbisschoppelijke kerk ; -dómseholen, of s t i c h t s s c h o l e n, f. pl.
in de middeleeuwen die scholen, welke bij de
domstichten of kathedraalkerken bestonden en
door geestelijken bestuurd werden; zij dagteekenen hoofdzakelijk van Karel den Grooten; in
die scholen werd gewoonlijk alleen het trivium
(z. ald.), zeldzamer al de zeven vrije kunsten
onderwezen.
Domein, n. (fr. le domaine; van 't mid.
lat. domanium, oud-lat. dominium, heerschappij,
van dom).nus, heer) het erfgoed, kroon- of kamergoed; de eigendom van den vorst of den
staat, waaruit zekere inkomsten getrokken worden, die soms tot bepaalde oogmerken bestemd
zijn; zij zijn deels vervreemdbaar of kunnen
verpacht worden, b. v. jacht en visscherij, heideen duingrond, enz., deels onvervreemdbaar, zoo
als paleizen, tuinen, kroonjuweelen, enz. ; —
domein-inspecteur, m. de opziener over
zulke goederen ; — domaniaal, adj. de domeinen betreffende; — domanialiseeren
(spr. s=z), tot domeinen maken.
Domen, pl. (eng. doom, z. ald.) oud-friesche
wetten of reglementen.
Domesdaybook, z. doomsdaybook.
domestïcus, a, um, lat. (van domus, huis) hui
huis of de familie behoorende;-seIijk,toh
inheemsch, inlandsch; animalia doméstica, huisdieren ; dnas bóschas doméstica, tamme eend;
canis familiaris domesticus, huishond ; — domesiica cautio, f. handschrift ; d. persona, f. een
huisgenoot ; d. jura, pl. de inlandsche rechten,
landsgebruiken ; testes domestTei, lat. de huiselijke of huisgetuigen; furtum domesticum, m. een
huisdiefstal; — domestiek, m., fr. domestique, pl. domestieken, huisbedienden, dienstden, knechts en melden; ook huisgenooten;
— domestique, n. een soort gekeperde katoenen stof; — domestieeeren, nw. lat.,
verhuiselijken ; huiselijk of tot huisdier maken;
— domestieátie (spr. t=ts), f. de verandering van wilde in tamme of huisdieren, temming, tammaking, verandering van een wild dier
in een huisdier; — domesticiteit, f. huisgenootschap.
Domieélla, f. mid.lat. (verklw. van het
lat. domma, -gebiedster, vrouw) eene stiftsdame,
•stiftsjuffer ; — domieéllus, m., pl. domieelli (verklw. van dominus, beer) een jonge
dom- of stiftsheer, die nog geene zitting of
stem in het kapittel heeft ; — domieellus,
domieella, eertijds ook de titels van prinsen en prinsessen.
Domieilium of domicilie, n. lat. (v.
domus, huis) de woning, behuizing, woonplaats,
huisvesting, het verblijf; Kmt. de plaats, waar
een wissel ter betaling is aangewezen; d o m ic i 1 i e k i e z e n, eene plaats en woning aanwijzen, waar men te bespreken, te dagvaarden is,
enz.; d. citdndi et e ecutándi, de vaste woon
waar men zijn beroep uitoefent;-plats,die
dpmicilium habitations, de woonplaats; d. ori-
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gins, de geboorteplaats; d. necessar' um, het

gedwongen verblijf; d. voluntarium, de vrUwillige verblijfplaats; — domieiliëeren, nw.lat., woonachtig, gezeten zin ; ook Benen wissel, die betaalbaar is op eene plaats, waar geen
wisselhandel plaats heeft of waar de acceptant
geene fondsen heeft, ter betaling op eene wisselplaats aanwijzen ; de wissel zelf heet dan g edomiciliëerde wissel; — gedomicilié e r d adj. woonachtig, metterwoon gezeten; —
domieiliaat, m. de aangewezen betaler van
een gedomiciliëerden wissel; — domieiliair,,
adj. nw.lat. het huis of de woning betreffende
domieiliair bezoek, de huiszoeking ;
-- domiecanium, n. lat. de maaltijd te
huis ; — domifloãtie (spr. t=ts), f, nw.lat.
de verdeeling des hemels in twaalf huizen (b#
sterrenwichelaars); — domifleeeren, in huizen verdeelen.
,

Domma, domino, domineeren,
domino, z. ond. dominus.
Dominicaan, m. monnik van de orde van
Dominicus de Guzman, gesticht in 11215 te Toulouse, ook (Fratres) praedicatores of predikheeren genoemd.

Dominoterie, f. fr. (van domino, bont,,
gemarmerd papier) de handel in gemarmerd en,
ander gekleurd papier, in behangsel, enz. ; -dominotier, m. (spr. —tjd) een handelaar in._
bont- of ander behangselpapier, prentenkramer.
dominus, m. lat. (van domus, huis) eig.
huiseigenaar, huisheer; in 't algemeen: de heer,
eigenaar, het hoofd des huizen; dominus direetus, de erfgrondheer ; d. feudi, de leenheer;
d. hereditarus, de erfheer, erfelijke beer ; d.
juridictiónis, gerechtsheer; d. proprietátis, do
eigenaar; (1. secundarius, de achterleenheer; --'

d. usu fructuarius of utilis, de vruchtbruiker;
dominus vobiscum, (de Heer zij met u) groet

des priesters aan het volk bij 't begin van den
altaardienst, waarop koor en gemeente antwoor•den : et cum spirito tuo ; ontleend aan Ruth It s.
vs. %2) ; — domino (vocativus van dominos),
Mijnheer, heer, de titel (gewoonlijk dominee)
dien men in de wandeling aan de protestantsche geestelijken in Nederland geeft; — do-•mina, f. de gebiedster, de vrouw des huizen;
abdis; — domino, m. it. eig. heer; inz. een
geestelijke; de winterkleeding van een geestelijke, die hoofd en gezicht bedekt, vandaar een
markerkleed, maskermantel, vermommingskleed ;.
ook een spel, bestaande uit langwerpig vierkante stukken van ivoor of been, doorgaans
steenen genoemd, die op éene zijde met oogen
of punten zijn geteekend (zoo geheeten, omdat
ieder speler er naar streeft om domino, heerof meester te worden, d. i. zijne steenen het
eerst af te zetten) ; — domino maken,.
domino zijn, dat spel winnen, den laatsten
steen aanzetten; — dominca, f. lat. (domi -nica, scil. dies, van dominïcus, a, um, den Heer

betreffend, hem toebehoorend) de dag des Hee-ren, zondag ; ook (scil. domtas) eene (bisschop
— domínica in albi4,.-peltjk)hrnwoig;
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(stolis), de witte zondag, eerste zondag na Paschen, z. v. a. quasimodogeniti; dominico
rmedi?.na, de zondag Judica (z. ald.) in 't midden der vasten; dom. olivarum of palmdrum,
< 1e palmzondag; — dominicále, n. de witte
avondmaalsdoek, die in de r. kath. kerken den
communicanten wordt ondergehouden; dominiidles lectíónes of dominiealiën, z. V. a.
perikopen (z. aid.); ook een oud hoofdhulsel
der vrouwen, waarmede zij ten h. avondmaal
gingen; — dominieaal, adj. (mid.lat. dominicáles) grondheeren en geestelijken betreffende;
-- dominicale belasting, de belasting
welke de grondheeren en geestelijken van hunne
Inkomsten moeten betalen, b. v. in Beieren;
inz. de op grondheerlijke renten gelegde geringer belasting in verhouding tot de hooger belasting van andere grondeigenaars; vandaar pasgevormd : dominicalist, m. iemand die dergelijke belasting betaalt; — dominieum, n.
-het kerkvermogen, de schat der kerk; weleer
00k de kerk; de avondmaalsviering of mis; —
rdomineeren, lat. (dominnri) heerschen, bebeerschen, gebieden, den heer spelen; het wordt
ook gebezigd van verheven plaatsen, van welke
men. eene zekere uitgestrektheid lands overziet,
of die de lager liggende in bedwang houden;
uitsteken, overzien, beheerschen, bestrijken, kun
beschieten; — dominánt, adj. (dominans)-ine
heerschend, sterker, de overhand hebbende; —
dominánte, f. Muz. de heerschende toon,
d. I. de vijfde of quint van den toon, waaruit
-een stuk gezet is ; – dominant–accoord,
.n. Muz. drie- of vierklank die de quint tot grond'toon heeft ; — dominátie (spr. t=ts), f (dominatio) de beheersching, heerschappij, overmacht,
geweld; — dominator, m. de heerscher, belieerscher; f. dominátrix, beheerscheres; —
dominium, n. de heerschappij, de macht
over iets, het recht van beheer of eigendom;
de eigendom-zelf, eene vrije bezitting, het ge,bied, riddergoed ; dominium analogiicum, een
beperkt eigendomsrecht; d. civile, burgerlijk
eigendom; d. diréctum, oppereigendom (zonder
recht van vruchtgebruik); d. divinum, goddelijk
eigendom ; d. emneus, oppereigendomsrecht van
den staat, het recht van onteigening * van gronden, het afbreken van huizen, enz. tot welzijn
van het algemeen; d. /ictum, gewaand, als voor
aangenomen eigendom; d. humdnum,-hande
-menschelijk eigendom; d. irrevocabile, onherToepelijk eigendom; d. libérum, vrij eigendom;
d. minus plenum, onvolkomen, beperkt eigen dom; d. naturále, natuurlijk eigendom, uit het
volksrecht voortvloeiende; d. plenum, volle eigendom ; d. pubtcum, openbaar eigendom; d. restric,
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• tuin, z. v. a d. minus plenum; d. revocabile,
.berroepeltjk eigendom; d. subaltérnum, een ondergeschikt eigendom ; d. superlus, z. v. a. d.
-directum; d. temporale, wereldlijke macht; d.
utile, bet recht van vruchtgebruik, in tegenstelling met d. directum ; d. verum, waar eigendom.
Domitiana quaatio, f. lat eene DoMtiaansche vraag, d. I. eene belachelijke, on-
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noozele vraag, zoo genoemd naar den romein
aan-schertgldDomiusLabe,
Jubentus Celsus de belachelijke vraag voorlegde,
of degene, die tot het neerschrijven van een
testament geroepen zinde dit na het opschrijven ook onderteekend heeft, voor een getuige
kan gehouden worden.
Don, sp., of dom, port. m. (uit het lat.
dominus) heer, een titel voor mannen van rang
en aanzien in Spanje en Portugal, alsmede van
prinsen, prinsenzonen en de geestelijken in Rome
en Napels, gelijk donna, port., dona, sp.
(spr. dóna) die voor aanzienlijke vrouwen is;
beide titels staan enkel bij de voornamen ; b. v.
Don Pedro, Dom Miguel, dona Christ i n a; voor de enkele geslachtsnamen gebruikt
men senhor, senor, renhora, senora (z.
die woorden); — donna, it. (van 't lat. domina, vrouw, meesteres, gebiedster, geliefde,
minnares.
dona, donans, enz. z. ond. d o n urn.
Donaat, afkorting v. D o n a t u s, z. ald.
Donacieten, z. ond. d o n a x.
Dónar, m. oudd. (oudsaks. Thunar, angels.
Thunor, oudn. Thórr), de Dondergod vgl. Thor.
Donarium, m., pl. doparia, of donariën, offergiften, geschenken, vereeringen.
donatair, donatie, donatief, z. ond.
donum.
Donátus, m. eene lat. spraakkunst voor
de scholen, zoo geheeten naar E 1 i u s D o n d t u s,
een beroemd rom. taalleeraar der Ode eeuw;
tot in de 15de eeuw de benaming van iedere
latijnscbe spraakleer voor eerstbeginnenden ; —
donatisten, m. pl. eene zeer ijverige en
onverdraagzame chr. secte in de Ode eeuw door
bisschop D o n a t u s M a g n u s te Carthago gesticht, inz. door den heil. Augustinus bestreden.
Donax, m. gr. (eig. riet, pijl) de driehoeksdoeblet, eene driehoekige schelp ; Bot. tuinriet,
cyprisch riet ; — donaeia, n. pl. rietkevers,
welke op waterplanten en voornamelijk op riet
leven ; — donacieten, m. pl. versteende
drieboeksdoebletten.
Donderdag, m. (duitsch donnerstag, eng.
thursday, zweedsch thorsdag, deensch thorsday),
de vijfde dag der week, zoo geheeten ter eere
van den duitschen God D o n a r of T h o r (z.
aid.), die over wolken en regen gebood, en zich
door bliksem en donder aankondigde ; de (fr.
benaming j e u d i [spr. j=zj] is gevormd uit het
latijn jovis dies, de dag van Jupiter;) — Witte
Donderdag, bij de R. K. de Donderdag
voor Paschen (bij de Duitschers g r o e n e, bij
de Franschen h e i l i g e Donderdag geheeten); —
vette Donderdag (jeudi gras), de Donderdag na aschdag; — donder–machine,
f. fr. een werktuig tot nabootsing des donders
op het tooneel.
- Dondo, m. z. V. a. albino.
done, eng. (spr. Bunn'; part. v. do) gedaan;
(van vleesch:) gebraden; much (spr. mutsj) done
or little done, sterk of zwak gebraden.,

donee eris fella (multos numerabis amicos),
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lat. zoolang gij gelukkig zijt (zult ge veel vrienden hebben).
doneeren, don gratuit, z. onder
don um.
Don Juan, m. sp. (gew. naar de fr. uitspraak don-zjuan; vgl. J u a n) algemeene soort
voor een vermetel vrouwenverleider, zoo--nam
als volgens de oude sp. overlevering Don Juan
Tenorco was, een woesteling van Sevilla, die
eindelijk ter helle varen moest. Mozarts opera,
Byron en andere dichters hebben hem als held
van het zingenot populair gemaakt.
Donjon, m. fr. (spr. donzjóh) slottoren,
vestingtoren; kerker.
Donkey, m. eng. (spr. —ki) ezel; ook:
machine om water in den ketel te pompen; -donkey-cart, ezelwagen.
Donna, z. ond. don.
Don Quixote, naar de hedendaagsche
-spelling D o n Q u ij ot e, m. sp. (spr. -- kichóte)
af don Quichotte, fr. (spr. don kisjátt'),
rig. de eigennaam des dolenden ridders van 1 a
M a n c h a in den beroemden satirischen roman
des spaanschen dichters C e r v a n t e s; vandaar
in het algemeen : avontuurlijk dweper, die, in
-de wereld zijner droomen levende, de werkelijkheid voorbijziet; (spottend:) halve-gek; —
donquixotiaden (spr. ti=tsi), of donq,uiehoteriën, f. pl. avontuurlike, dwaze
-ondernemingen; — donquiehotísme, n.
de gekkelijke zucht naar avonturen.
donum, n., pl. Bona, lat. (van do, ik geef,
dare, geven) een geschenk, eene gift, gave;
donum continentiae, de gave der onthouding,
de kuischheid; donum docéndi, de gaaf van te
onderwijzen ; donum gratuitum, n. lat., don
gratuit, n. fr. (spr. doh gra-twi) eene vrij
opbrengst; dona paraphernalia.-wilgefto
D. pl. bruids- of huwelijksgeschenken ; — do-veeren (lat. donáre), schenken, beschenken;
— dónans, m. de schenker, gever; — donatair of donataris, m. nw. lat. de ge=schenkaannemer, begiftigde ; — donatie (spr.
„ =ts), f. (lat. donat`ío) schenking, gift, inz. eene
-gerechtelijke gedane • gift of schenking; donatio
-ad pias causas, eene schenking tot weldadige
stichtingen; d. conditionáta, eene voorwaarde
schenking; d. honoris causa, een eerge--lijke
schenk; d. illicita, ongeoorloofde schenking; d.
.zmpropria, een oneigenlijk, niet enkel uit mildheid voortvloeiend geschenk ; d. inofciósa, eene
met den plicht strijdige schenking, d. i. zulk
eene, waarbij de gever zijnen plicht jegens zijne
erven te kort doet; d. inter virum et uxórum,
eene schenking tusschen man en vrouw ; d. inIer vivos, eene schenking bij levenden lijve;
d. mortis causa, schenking in geval van overlijden (die echter, wanneer de dood niet volgt,
teltijd kan herroepen worden); d. onerósa, eene
met opoffering verkregen schenking; d. propter
nuptias, eene met de d o s (z. ald.) van manszijde overeenkomstige huwelijksgift, tegenschenking aan de vrouw ingeval van zijn dood ; d.
ipura, eene onvoorwaardelijke schenking; d. re,
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tiprota, een wederzijdsch geschenk; d. reláta,
eene op verplichting gegronde schenking ; d.

remuneratorïa, eene vergeldende, uit dankbaarheid voortvloeiende schenking; d. sub modo,
schenking tot een bepaald doel; — donatief,
n. (lat. donativum) of donatief- gelden,
z. v. a. donum gratuitum (z. ald.); — donãtor, m. de schenker, die iets schenkt, vermaakt of (b. v. in kerken) sticht; — tlonatrix,
f. de schenkster.
Donzelle, f. fr. (spr. don-zèll') lichtzinnig
meisje, vrouwspersoon.
Doom, n. eng. (spr. doem; goth. doms,
verwant met ons verdoemen, lat. damnáre)
de uitspraak, het vonnis ; -- doomsday, m.
(spr. doemsdee) de gerechtsdag; — doomsday–book, n. eng. (spr. —boek) het groote
engelsche leen- of grondboek, vervaardigd onder Willem den Veroveraar.
Dóppia, f. it. (d. i. eig. dubbele), eene
voormalige ital. goudmunt van verschillende
waarde, ook pistool geheeten (tusschen f 8,25
en f 10,20) — doppietta of doubletta,
f. eene vroegere goudmunt in Sardinië, van =
i carlino of f 4,75 ; — dóppio, Muz. dubbel;
doppio uso, Kmt. dubbele vervaltijd . — dop
m. it. groote cocon, waarin twee
-pióne,
zijdewormen zich ingesponnen hebben.
Dora, vrouwennaam afk. van D o r o t h e o
of Theodora.
Dórak, m. soort aarden flesch (in Egypte).
Dordillo, m. sp. (spr. —dieljo) soort vaal
paard.
doreeren, fr. (dorer; V. 't lat. deaurare,
van aurum, fr. or, goud) vergulden ; bij hoedenmakers het vilt van eenen hoed met fijn
haar overtrekken ; oneig. bemantelen ; vergoelijken; — dorade, f. de goudkarper, een
prachtig schoone visch in de Atlantische zee;
— dorage, f. (spr. —rd-zj') of doreering,
f. de vergulding; bij hoedenmakers: het overtrekken van 't vilt met fijner haren; — dorLre, f. het verguldsel.
doré, adj. fr. (vgl. d o r e e r e n) verguld;
jeunesse dorée, voorname jongelieden, die alleen
voor hun vermaak leven.
Doreloterie, f. (vgl. het oudfr. dorelot,
lieveling, waarsch. van 't angels, ,deOrling, eng.
darling, lieveling, van dear, lief, dierbaar) allerlei band- en lintwaren en franjes van garen
en zijde.
Dor–emoel, n. het oostindisch gebloemd
neteldoek.
Doris, gr. vrouwenn.: de r(jkbegaafde; rijke
begiftigster of geefster ; Myth. eene zeegodin,
de moeder der nereiden of doriden, dikwijls als
naam van herderinnen (verkleind Dorilis) in
it. en fr. liederen; Astron. een asteroïde in 1857
door Goldschmidt ontdekt; — doriden, pl.
soort weekdieren in zee.
DorIsme, n. de krachtige, harde en ruwe
uitspraak (d o r i s c h dialect) en volkseigen
een oud-gr. volksstam;-ardigheDoës,
in tegenst. met het a t t i c i s m e en i o n i s m e
;
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— dorisch, adj. den Doriërs eigen ; — dorische bouworde, de oudste en eenvoudigste gr. bouworde, naar denzelfden volksstam
benoemd ; zij heeft nagenoeg het karakter der
toskaansche, maar verschilt daarvan in proportie en versiering.
Dórkas, f. gr. de gazelle (Antilope dorcas).
dorlotteeren, fr. (dorloter) vertroetelen.
dormant, fr. (spr. dormd van dormir,
lat. dormire, slapen) slapend, rustend ; — dor
m. een pronkgerecht, versierde schotel,-mant,
die tot op het einde van den maaltijd op tafel
blijft; — dormouse (spr. s=z), f. eene slaapof nachtmuts; een slaapwagen, rijwagen ingericht om in te slapen ; — dormitief, n. nw.
lat. een slaapmiddel; — dormitorium, n.
lat. de slaapzaal, inz. in kloosters; de begraafplaats, doodenakker.
dorobantsen, pl. siay. eene soort miiitiesoldaten of landweer in Roemenië.
Dorophaag, m. gr. (van doron, geschenk,
en phagéin, eten; een door Rabelais gesmeed
woord), een geschenkenvreter, iemand, die enkel van geschenken leeft.
Dorothéa, gr. vr. naam : geschenk Gods
(vgl. Theodoor); ook eerie soort van waternimf.
Dorsetteen, n. eng. (spr. tien) eene soort
wollen stof met zijden inslag.
Dorstenia, f. Bot. eene netelplant van
zweetdrijvende kracht, zoo geheeten naar den
duitschen geneesheer Dorsten.
.dorsum, n. lat. de rug; bergrug; de ruggeof keerzijde; in dorso, of in tergo (z. t e r gum),
op de keerzijde (b. v. van een wissel enz.); —
dorsaal, adj. nw.lat. beter dorsuaal (later
lat. dorsualis, e) wat tot den rug betrekking
heeft, b. v. dorsale displieine, dorsale
tucht, ruggetucht, geeseling; — dorsale
wervelen, Anat. ruggewervelen ; — dorsale, n. mid.lat. een met gordijnen of lakens
omhangen plaats in vele kerken zonder koorstoelen, waar de geestelijken hunne daggetijden
bidden ; pl. dorsalia; — dorsibráanchisch, adj. lat.-gr. N. H. kieuwen op den
rug hebbende; — dorsipáriseh, adj. nw.lat.
de jongen op den rug barende ; — dorsipédisch, adj. de voeten op den rug hebbende.
Dortmannia, f. Bot. eene soort van
klokbloem.
Dorure, z. ond. doreeren.
dos, f. (gen. dótis; van do, ik geef, dire,
geven) lat. Jur. naar het rom. recht: het huwelijksgoed, uitzet, de bruidsgift, bruidschat;
naar het duitsche recht : de door den man aan
de vrouw gegeven lijftocht, weduwgoed, weduwgift ; dos adventitia, Jur. het huwelijksgoed, dat
uit het vermogen van andere personen dan dat
des vaders en vaderlijke bloedverwanten in rechte
opklimmende linie komt ; d. aestimáta, bruidschat, welks waarde door schatting bepaald is;
d. cauta, d. con fessáta of d. constituta, een
bedongen of toegezegde, maar nog niet gegeven
bruidschat ; d. ecclesïae, het grondkapitaal eener
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kerk; d. inaestimata, een niet door schattingbepaalde bruidschat; d. inofcciósa, een onplichtmatig uitzet, d. i. onevenredig, dat de andere.
erven des gevers benadeelt; d. necessaria, eens
noodwendige, plichtmatige of wettelijke bruidschat; d. praelegata, een vooruitgemaakte bruidschat; d. pro fectiaa, uitzet uit het vermogen
des vaders of vaderlijke ascendenten; d. promissa, beloofde, toegezegde bruidschat ; d. putativa, een vermeende bruidschat ; d. recepti((a,,
een uitzet, bruidschat, die na ontbinding des
huwelijks tot den gever terugkeert ; — dotaal,.
adj. (lat. dotális, e) het huwelijksgoed betreffende, daartoe behoorende ; dotáles, m. pl. aan
de kerk of den pastoor tiendplichtigen; — do-talia pacta, pl. huwelijksverdragen, gesloten
overeenkomsten omtrent het uitzet ; — dotaal—
systeem, n. lat. recht omtrent de echtelijke
goederen, waarin de romeinsche dos met haar
gevolgen het hoofdbestanddeel uitmaakt, in tegenstelling met de gemeenschap van goederen;
— dotalium of dotalitium, n. nw.lat.
de lijftocht, het huwel(jksgoed, weduwgoed; —
dotarium, n. de tegengift, tegenuitzet voor
de vrouw van den kant haars mans ; — do—
toeren, lat. (dotáre) begiftigen, een uitzet
geven, ten huwelijk medegeven ; ook met zekere inkomsten voorzien, b.v. eene kerk, school,
enz. ; gedoteerd, begiftigd, uitgerust ; eena
dotatie hebbende ; — dotatie (spr. tie=
tsie) nw.lat., of doteering, f. de begiftiging,
medegift, uitrusting; schenking, inz. van lande-rijen of goederen aan verdienstelijke staatsdienaars, veldheeren, enz.
dos, m. fr. (spr. do ; van het lat. dorsum,.
mid.lat. dossum) de rug ; — dos dos, fr. (sp.
dozado) een dansterm : rug aan rug, of met de
ruggen naar elkander gekeerd ; ook vijandig gezind, in kwade verstandhouding; — dos d' acne,
m. (spr, doddán') Arch. een ezelrug, een gewelfboog in den vorm van een ezelsrug, van
boven spits toeloopend, enz., een zadeldak.
Dosehfeest, n. feest in Egypte en inz.
te Kaïro ter viering van den geboortedag van
den profeet Mahomed.
Dosis, f. gr. (spr. dó-zis ; dosis, v. didónai,
geven), ook dose, f. de gift, inz. de artsengift, artsenijmaat, d. i. zooveel op eenmaal
ingenomen en gegeven wordt ; oneig. aandeel,
deel, hoeveelheid, b. v. hij heeft een goede d os i s verwaandheid, jaloezie, enz. ; — dosio.
logie (spr. s=z), f. de leer van de artsenijgiften.
Dosónes, m. pl. (spr. s=z) veelbelovers
en weiniggevers, zoo geheeten naar D o s o n,
een bijnaam van Antigónus, die gewoon was,
mild in zijne belofte, maar karig in de nakoming daarvan te zijn ; — dosónisch, adj.
veel belovend en weinig of niets nakomend.
Dossière, f. fr. (spr. dossjèr) disselriem,
draagriem aan het paardentuig.
dosseeren (van 't fr. dos, rug, dossier,
leuning), schuins doen afloopen, hellend, glooiend
maken, b. v. eenen dijk; — dosseering, f.
de helling, glooiing b. v. van eenen wal, oever,
,
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enz.; — dosseerplank, f. een glooiingsmeter, eene hellingsmaat.
dot, eng. Muz. punt, stip naast de noot,
ter vermeerdering der waarde voor de helft;
dotted note (spr. noot) noot met een stip of
punt er naast.

dotaal, dotatie, dotalium, dotarium, doteeren, enz., z. ond. dos.
Dothiëen of dothioon, m. gr. Med.
eene bloedzweer; — dothinenterie of dothinenteritis, f. (van 't gr. dot/den, puist,
bloedzweer, en enteron, ingewand) de onder
dus geheeten, omdat zij met-buikszenwort,
een eigenaardig puistachtig uitslag van het laatste derde gedeelte van den kronkeldarm gepaard
gaat.
dotrantalis, e, adj. Bot. negenduimig.
Dottóre, m. it. z. v. a. d o e t o r; ook als
komische rol in het it. volkstheater; vandaar
dottorello, (spotachtig verkleinwoord), doctortje, doktertje, kleine of slechte doctor; den
d o t t o r e 11 o uithangen, zich geleerd voordoen.
Douairière, f. fr. (spr. doedrjèr; van douaire, provenc. doari, mid.lat. dotarïum, doarium,
weduwgoed; vgl. d o a l i u m) eene aanzienlijke
weduwe, de bezitster van een weduwgoed, lijftocht of douarie.
Douane, f. fr. (spr. doeddn ; provene doana,
it. dogána, sp. a-duana, waarsch. van 't perz.arab. diwán, staatsraad, raad der belastingen
en tollen ; vgl. d i v a n) de tol, het tolhuis, tolkantoor, waar de in- en uitgaande rechten betaald worden; de gezamenlijke tolwachters en
tolbeambten; — douánenlinie, de tolgrens;
— douanier (spr. doednjé), een tolbeambte
tollenaar.
double, fr. (spr. doebl' ; van 't lat. doplus,

en dit v. duplex) dubbel; — doublage, f.
(spr. doe-bld-zj') het dubbelen, voeren, de dubbeling; de tweede plankenbekleeding van een
schip, de dubbelhuid; bij letterzetters: het bij
vergissing dubbel zetten van een of meer woorden of van een geheelen regel; het samendraaien,
twijnen of tweernen der zijde ; — doublé,
m. op het biljart : een overhaalstoot, een stoot
waarin men den bal op een band stoot en laat
terugstuiten; — doubles, fr. (doebl') Muz.
variatiën; ook dubbele bezetting eener rol of
zangpartij ; — doublet, m. een worp met
dobbelsteenen, waarbij men twee azen, twee
tweeën, enz. werpt; — doublette, f. iets
dubbels, een dubbelstuk, b. v. een dubbelhoek,
dubbelmunt, d. i. een boek, eene munt, die tweemaal voorhanden is ; ook een valsch edelgesteente
van kristal, tusschen welks beide helften een gekleurd blaadje foelie ligt ; eene lintbloem, zulk
eene, die behalve de grondkleur, eene enkele
afzetkleur en breede, lintvormige strepen heeft;
orgelregister, dat eene octaaf honger staat dan
het principaal; een d o u b 1 e t t e maken, met een
dubbelloop twee dieren achter elkander schieten ; — doubleeren (fr. doubler), verdubbelen, dubbel of tweemaal nemen; voeren, met
voering voorzien; Mar. omzeilen, omvaren, b.v.
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eene kaap; in 't biljartspel: den bal overhalen,
tegen den overstaanden band of in een der zakken ; — doubleering, f. de verdubbeling;
— doubleerpas, m. versnelde pas, snelpas;
— doublings, pl. eng. (spr. diibblings) de
kruis- en dwarswegen van het vervolgde haas
(op de jacht); — doublon, z. d o b 1 on ; —
doubláre, f. de voering; opslag aan soldaten
behangers- of tapijtlinnen; in schouw -kledrn;
plaatsvervanger van den hoofdtooneel--burgen:
speler in het een of ander vak; bij uitbreiding:
gatstopper.
doucement, douceur, z. ond. d o u x.
Douche, f. fr. (spr. doesy'; ital. doccia,
waterbuis, stortbad, van docciare, vloeien, druipen, als 't ware lat. ductiáre, v. ductum, ducëre, leiden [het water) of douche–bad,
n. Med. een drop-, sproei- of gietbad ; ook de
loozingsbuis van eene waterkom; — electrische douche, Med. uitstrooming van electriciteit uit verschillende spitsen tegen een lijdend deel; — doucheeren, besproeien, bedruipen, begieten, met een gietbad besproeien.
Doucine, f. fr. (spr. doe-sien) keellijst;
lijstschaaf, ojiefschaaf.
Douelle, f. fr. (spr. doe-el') de binnenste
(concave) vlakte van een gewelf, z. v. a.
intrados (het tegenpest. van extrados).
Douillette, f. fr. (spr. doeljétt' v. douillet,
weekelijk, verklw. van doux) een zijden gewatteerd kleed, een gevulde vrouwenmantel, dien
men des winters over de andere kleederen trekt;
— douilletteeren, inhullen, omslaan, inwikkelen.
douteux, fr. (spr. doetéic; van douter =
lat. dubitï re, twijfelen) twijfelachtig, onzeker;
;

dubbelzinnig

;

onbetrouwbaar, verdacht.

doux, fr. (spr. doe van 't lat. dulcis, e)
;

zoet, liefelijk, aangenaam, teeder, week, goedig,
zachtmoedig, vriendelijk, stil; als adv. doucement (spr. does'mán), zoetjes, zachtjes, zonder gedruisch ; als uitroep : zacht wat ! hou!
bedaard aan ! — doucereus, adj. (fr. doucereux), zoetachtig, maar niet smakelijk, flauwzoet, laf; — douceur, f. zoetigheid, liefelijkheid; aanminnigheid, zachtheid, innemendheid,
vleierij ; een geschenk, drinkgeld, kleine erken
— douceurs, p1. lieve-tenisofvrg;
woordjes, complimenten, vleierijen ; ironisch:
harde woorden, scheldwoorden.
Douzain, m. fr. (spr. doezèn) een gedicht
van 12 verzen ; ook eene oude fr. munt vain
12 d e n ie r s; — douzaine, f. fr. (spr. doezèn') dozijn.
Douze-et-le-va, z. p a r o 1 i.
Dowager, f. eng. (spr. dóuwedzjer), z. v. a.
douairière.
Dower(i)–poeder, n. (lat. pelvis ipecacuanhae opiatus of Dowéri) een mengsel van l
deel opium, 1 deel ipecacuanha-poeder en 8 deelen zwavelzure kali; gebruikt tegen buikloop, ee
als slaap- en zweetmiddel.
dowlas, pl. eng. naam voor leder- of dubbellinnen z. c r e a s.
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down, adv. eng. (spr. doun) neder; inz.
up and down (spr. uppendoun), op en neer;
ook als subst. de up and downs, het op en
neergaan, de wisselvalligheid (b. v. of fortune
j spr. fórtsjen], der fortuin) ; -- down—cast,
ii edergeworpen, gebogen enz.; -- down—town
(spr. toun), het lage gedeelte der stad; — doWntrain (spr. treen) van Londen komende trein;
— downs, pl. duinen.
Doxale, n. mid.lat. in kath. kerken: het
traliehek of de balustrade tusschen het hooge
koor en het hoofdschip.
Doxologie, f. gr. (v. doxa, meeping, faam,
eer, enz.) de lofprijzing van God, het verheeri jkingsformulier aan het slot van het Onze-Vader ; ook de Engelen-zang : » Gloria in excelsis
Deo" of »Eere zij God in de hoogte;" — doxológisch, adj. lofprijzend, lofverheffend; —
doxomanie, f. de roemzucht, eergierigheid;
— doxosophie, f. de waanwijsheid, eigen
-wijshed.
Doyen, m. fr. (spr. doajen; v. 't lat. dee inus) de oudste; de deken eener faculteit;
doyen dage (spr. dá-zj') voorzitter als oudste
in jaren.
Draaibas, f. steenstuk, eene soort van licht
geschut op oorlogsschepen, dat, op een staan
mik geplaatst, naar alle richtingen kan-derof
d r a a i e n, doorgaans alleen in de nabijheid des
vijands gebruikt en met schroot en kartetsen
geladen wordt.
Draak, m. (gr. drákón, lat. draco) een phantastisch dier der oudheid, waaraan men de vree selijkste slangengestalte, eene lengte van 15-50
meters, ontzettende kracht, een allerscherpst gezicht, enz. toekende (zijn typus was misschien
de boa c o n s t r i c t o r) ; in de middeleeuwen
een viervoetig monster met langen slangestaart
en twee vleugels, hetwelk de geharnaste ridders gingen bestrijden (waarschijnlijk aan den
k r o k o d i l ontleend); Astron. een sterrenbeeld
aan den noordel. hemel tusschen de Lier en
den kleinen Beer, naar luid der fabel weleer
de wachter der gouden appelen in den tuin der
liesperiden, door Hercules gedood en door Jupiter aan het uitspansel geplaatst ; N. H. eene
soort van kleine hagedissen van den indischen
archipel, die op boomen enkel van insecten leven, en aan de Ouden onbekend waren; oneig.
tien stuursch, toornig, ook wel misvormd mensch;
— draakpenningen, m. pl. holle penningen met het beeld van Benen draak.
Draeeena, f. lat. Bot. de draken(bloed)boom.
Drachme, n. gr. (drachme, van drdsses1,rai-, grijpen, vatten, dus eig. zoo veel als men
niet drie vingers grijpen kan, eene vingergrèep,
p r i s e) een apothekersgewicht, = 1 lood trooisch
gewicht of 3,845 gram, verdeeld in 3 scrupels
of 60 greinen en op recepten uitgedrukt door
yj ; -- eene munt der oude Grieken en Joden,
ongeveer = 20 centen; ook eene nieuw-gr. zilvermunt — 100 lepta = 48 centen; — didrachme, dubbele, tridrachme, drievoudige,
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en tetradrachme, viervoudige drachme.
Draco, z. d r a k o n;— dracocephalum, daraconieten, z. drakonieten, enz.
— draconarius, m. lat. (van d r a e o, draak,
slang, ook als veldteeken op vanen), pl. dra
-eonari;
draakdragers, de soldaten, die in de
middeleeuwen bij openlijke processiën het d r ak e n b e e 1 d, dat toen den duivel moest voorstellen, op eene lans droegen ; ook de dragers
der dr a k e n v a a n bij de rom. keizers; — dra
m. lat. het slangenkruid, z. d r a--cunls,
g o n ; Med. de draadworm, zenuwworm of het
guineesche draakje (Gordius of Pena medinénsis), dat in 's menschen huid nestelt en de lengte
van eenige voeten kan verkrijgen; ook de zoogenaamde medeëters, z. c o m e d o n e s.
Draft, m. eng. (v. draugh, trekken) tra it e,
wissel.
Dragant, z. traganth.
Dragée, f. fr. (spr. drazjé'; it. traggea,
v. 't gr. trágéma, snoepgoed, v. tragéin, trógein, knabbelen, eten) klein suikergebak, suikererwten, muisjes, oversuikerde kruiderijen, b. v.
anijs, komijn, amandelen, enz.; ook fijne geweerhagel, musschenstof.
Dragomán, drogmán, m. (fr. dragoman, drogman en trucheman, van het arab.
tardsjoemán, toerdsjoemdn, volk, van tardsjama,
vertolken, chald. targém, verklaren, vertalen)
een tolk bi de Turken; — dragománnen,
vertolken.
Dragon, f. (lat. dracunciclus, d. i. kleine
draak, drakenkruid) slangenkruid, keizersalade
(Artemisia dracunculus), een gewas, dat in Siberië en Tatarije inheemsch is, en waarvan de
jonge bladeren als toekruid bij de salade en
als specerij gebruikt worden.
Dragónders, (it. dragóne, fr. dragons,
waarschijnlijk van den drakekop aan de greep
van hun pistool of van den draak als legervaan) lichte ruiters, die des noods ook te
voet vechten; oorspronkelijk bij de Franschen
voetsoldaten, die enkel tot spoediger voortkomen zich van paarden bedienden ; -- drago-náde of dragonnade, f fr. eene dwang
dragonders, dus geheeten naar-bekringdo
de gewelddadigheden, die Lodewijk XIV in 168k
tegen de Protestanten deed uitoefenen, om hen
te noodzaken tot de r. kath. kerk terug te keeren ; in het algemeen soldatengeweld, grove
soldatenbehandeling; elke door militaire overmacht uitgevoerde maatregel der regeering; —
dragónne, f fr. de degenkwast ; ook de dra
-gondermasch.
Dragoniet, n., z. v. a. bergkristal.
drailleeren (spr. dralj—; een op de Fran
sche wijze gevormd woord van het duitsche
drall, gedraaid, rond, stijf), draden vast ineendraaien, tweernen.
Drain, n., pl. drains, eng. (spr. Breen
dreens) waterafleiding, afleidingsbuis, onderaardsche leemen pijpen tot drooglegging en vrucht
vochtige of moerassige akkers -barmkingv•
— draineeren (eng. to drain), door zulke
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dramma per musica, it. opera; vgl. drama.
waterafleidingen het land van water ontdoen;
Drap., bi natuurwetensch. benamingen afk.
— draineering of eng. drainage, f. (spr.
voor Draparn[ud (gest. 1805).
drénidzj'), de ontwatering van den grond door
Drap, n. fr. (spr. dra; van 't mid.lat. draponderaardsche afleidingsbuizen.
Draisine (spr. s=z), f. (fr. draisienne, pus, it. drappo, provenc. drap, oorspr. eene
stijve, vaste stof, verwant met het duitsch derb,
waggonet de tournée, eng. dandy-horse, trolly)
de loop- of stoelwagen, een loopmachine met vast, stijf, stevig, dicht, oudhoogd. derp, derap)
twee wielen achter elkander, tusschen welke laken, geweven stof; — drap d'Abbeville
(spr. —dabb'wiel') licht fransch laken uit de stad
men als te paard zit en met versnelden gang,
door bet beurtelings aanraken van den grond Abbeville ; — drap d'argent, n. (spr. —dar
zilverstof, zilverlaken; — drap d'or,-zjan)
met beide voeten, kan loopen ; uitgevonden in
1817 door den baron v o n D r ais te Mannheim; goudlaken; ook eene soort van appelen; — drap
de dames (spr. dra d' dáám'), vrouwenlathans ook een op hetzelfde beginsel berustende
ken, licht, fijn halflaken, doorgaans zwart geen door menschen voortbewogen kleine, lichte,
vierwielige wagen op spoorwegen, inz. gebe- verfde stof tot rouwgewaad ; — drap de soie
zigd om de rails te inspecteeren; vgl. ook v e- (spr. —d'soá), zijdestof; — drap–plume, n.
(spr. pluum') vederlaken, met gezuiverde ve1ocipède.
Drakon of Draco, m. een atheensch wet- dervezels benaaide stof; — drapeau, m. (spr.
gever in de 7de eeuw vóor Christus, wiens wet- pó) vaandel ; d. blanc, de witte vlag met de
leliën, het partijteeken der Bourbons; d. rouge,
ten, uithoofde van hare overmatige strengheid,
geen stand konden houden; vandaar draeó- het vaandel der roode republiek; — drapeeren (fr. draper), bekleeden, met doek of lanisch, adj. al te streng, overgestreng; — dra
ken behangen, overtrekken ; de door penseel of
was ook de them. benaming van het kwik,-ko
beitel voortgebrachte beelden kleeden, de kleebij sommigen ook van het salpeter.
Drakonieten, m. pl. (van 't gr. drákón, ding kunstmatig nabootsen ; — draperie of
draak) drakesteenen, versteeningen met stervor- drapeering, f. de voorstelling van de kleemige teekeningen ; — drakokephalon of ding der geschilderde of gebeitelde figuren, de
dracocephálum, n. drakekopskruid, de artistieke plooiing der gewaden; de schikking
en plooiing der stoffen, waarmede de ledikanturksche melisse, eene welriekende plant ; — dra
ten, glasramen, alkoven, enz. versierd, omhan(Sanguis dracónum) is eene bloedroode,-kenblod
bij het ontbranden welriekende hars, welke tot gen of bekleed zijn; — drapier, m. (spr. dra verlakken en schilderen en ook in de genees- pjé) lakenfabrikant, lakenkooper.
drastisch, adj. gr. (drastikos, van dran,
kunde gebruikt wordt ; men wint haar uit ver
handelen) sterk en snel werkend, hevig ingrijgewassen, inzonderheid uit den dra-schilend
pend, aantastend ; (fig.) aangrijpend, treffend
(Dracaena draco) en uit de vruch--kenbiodm
ten van den r o t a n g, den zoogenaamden bind- (dikwijls met het bijbegrip der overdrijving) ;
rotting (Calamus rotan'g); — drakonine, f. inz. sterk komisch werkende ; — drastika,
n. pl. Med. sterk afvoerende middelen, zooals
een eigenaardig alkaloïde, door Melandri in het
aloë, kolokwint, scammonium, vele metaalzoudrakenbloed gevonden.
Drama, n. gr. (van drán, doen, handelen) ten, enz.
Draught, eng., z. draft.
eig. de handeling ; dichterlijke voorstelling eener
Dravidische talen of d e k a n i s c h e
handeling als tegenwoordig in hare ontwikkeling en haar verloop : een schouwspel, tooneel- talen, f. pl. talen, die door de voor-sanskrispel; — dramatisch, adj. tooneelkunstig, de tische volkeren in zuidelijk Oost-Indië (Deccan,
tooneelkunde betreffende ; — de dramatiek sanskr. drávida) gesproken werden, en waartoe
of dramatische kunst, de tooneelkunst; het tamoelisch, het teloegoe, het canareesch,
— dramatiseeren (spr. s=z), tooneelkunstig het malayalam, enz. behooren.
Draw-back, n. eng. (spr. dra-bek: van
Inrichten, voorstellen, behandelen, inkleeden; —
dramatLrg, m. (v. érgein, maken, eig. en draw, trekken, en back, terug) eene teruggave
oorspr. vervaardiger van een tooneelstuk) ken- van betaalde rechten op zekere goederen aan
de kooplieden en fabrikanten in Engeland; ook
ner en beoordeelaar van tooneelstukken, die de
regelen van het tooneelspel ontwikkelt en leert het rabat bij gereede betaling.
Drawing–room, n. eng. (spr. dráinggebruiken; — dramaturgie, f. de tooneelroem; onzeker of het oorspr. is de schilderij spelkunde, de theorie van de tooneeldichtkunst,
ook dramaturgiek; — dramaturgisch, zaal, v. drawing, teekening ; of de zaal, waarin
adj. wat haar betreft, b. v. zulke schriften ; — zich na den maaltijd het gezelschap begeeft of
dramatomanie, f. de overdreven liefde voor terugtrekt, van drawing, afgekort voor withhet tooneel, de tooneelwoede, schouwspelrazernij; drawing, van withdraw, zich terugtrekken) ge— dramatopoeie, f. de ontwerping en uit- zelschapskamer, gezelschapszaal, met eene groote
ronde tafel, waarop de nieuwste voortbrengsevoering van tooneelspelen; — dramolet, n.
len der litteratuur in geïllustreerde uitgaven ter
fr. (spr. —lè) een klein tooneelspel.
Drami, nw. -gr., z. v. a. drachme (z. bezichtiging liggen ; groot gezelschap, inz. aan
aid.); — dramm, (vgl. d e r he m) een turksch 't hof, receptie, hofgezelschap, hoffeest.
Dray, f. eng. (spr. dree) kar, bierwagen, enz.
gewicht = 3,2 gram.
-
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Dredge, n. eng. (spr. drèdzj') mengkoren;
— sleepnet, beugelnet.
Drépánon, n. gr. een sikkel, een krom mes.
Dress, m. kleeding, costuum ; — dressing–room, n. eng. (spr. —roem; van to dress,
aaiib ieeden, opschikken, van 't fr. dresser, in
orde brengen, opmaken; vgl. dresseeren) de
kleedkamer; — dress-circle, n. de eerste
rang in eng. schouwburgen, omdat de bezoekers in full dress (d. i. geheel gekleed) ver
-schijne.
dresseeren, fr. (dresser; van 't ital. dirizzdre, drizzdre, als kwame 't van een lat. woord
directidre, v. directum, van 't lat. dirigére, recht
ergens heen richten) oefenen, tot zeker-maken;
werk geschikt maken, africhten (eenen hond,
een paard); ook in orde brengen, opzetten, opmaken, b. v. de haren ;— g e d r e s s e e r d, adj.
afgericht, geleerd, geoefend; — dressoir (spr.
dressoár), m. de aanrechttafel, aasrechtbank ; —
dresseering, of barb.lat. dressuur, f. de
africhting, oefening, drilling, inz. van paarden
en honden.
Driedekker, m. Mar. naam der vroegere
groote oorlogsschepen, omdat zij, behalve het
ruim, nog drie met geschut bezette verdiepingen of dek k e n hebben ; zij voerden doorgaans
van 100-120 kanonnen en 1000-1200 man (thans
door gepantserde fregatten vervangen); ook oneig. een stout en sterk mensch, die ruw te
werk gaat.
drillen, eng. (van drill, groef, vore) in
rijen zaaien ; -- dril–cultuur, f. deze wijze
van zaaien en grondbearbeiding.
Drimyphagie, f. gr. (v. drimi s, doordringend, scherp) Med. het eten van scherpe,
zure spijzen als diëet.
Drink, m. eng. (van to drink, drinken)
dronk.
Drittel, m. eene zilvermunt in Pruisen, =
3 thaler of 60 centen.
drittura, z. dirittura, ond. d i r i g e e r e n.
Driver, m. eng. (spr. drai—) drijver; voerman, koetsier.
Drogman, z. dragoman.
Droguerie, f. en drogues, f. pl. fr. (spr.
dróg'rie, dróg'; it. droga, eng. drug, van angels dryg, drig, ons d r o o g, dus eig. droge
kruiden, planten of waren) ruwe artsenij- en
verfstoffen, gedroogde wortels, kruiden, zaden,
gommen, artsenijen, specerijen, balsems, enz.,
dr o g e r ij e n ; — drogist, m. een handelaar
in artsenij- en verfwaren, kruiderijen, enz.
Droguet, n. fr. (spr. drogè), droget, eene
wollen stof, waarvan de inslag doorgaans garen is, halfwollen goed tot rouwgewaad.
droit, droite, fr. (spr. dros, droát'; v. 't lat.
diréctus) recht; rechts; — droit, n. het recht
(ook in den zin van het verschuldigde als belasting); — à droite, rechts, ter rechterzijde ; —
droit coutumier (spr. —koetuumjë), gewoonte
droit écrit [spr. — eekrí]-recht(ings.m
geschreven recht); — droit d'aubaine, n. (spr.
—dobèn'), z. alb i n a g i u m; — droit de cuis-
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sage, enz., z. c u l a g e ; — droit d'épave, het
strandrecht; in 't algemeen het recht eens landheers om zich voorwerpen, die geen eigenaar
hebben, toe te eigenen; — droit d'étape, het
stapelrecht; — droit de sauvement, z. s a u v em e n t ; — droit de seigneurage (spr. senj euraazj' ),
heerlijk recht ; — droits réunis, pl. (spr. —reuní)
vereenigde rechten, eene indirecte belasting op
dranken, zout, tabak, enz.; — droiture, f.
(spr. droatuur') de oprechtheid, rechtschapenheid, eerlijkheid, rondborstigheid, rondheid.
Dróle, m. fr. (oorspr. duitsch ; zw. troll,
spookgeest, kabouter) een schalk, guit, doorslepen vent ; een spotvogel, snaak, d r o 11 i g
mensch ; — drolerie, f. snakerij, koddigheid, d r o 11 i g h e i d; eene pots, een snaaksche
streek.
Dromedáris, m. (lat. dromas, scil. camëlus, v. 't gr. dromds, loopend ; later lat. dromedar us) de gemeene eenbultige kameel, welke
hier en daar in Azië nog wild gevonden wordt,
doch meestendeels tam, en het nuttigste dier
uit het oosten is.
Dronte of d o e d o e, m. een, thans uitgestorven, zeer zwaarlijvige vogel van de grootte
eener zwaan op Iie-de-France en Bourbon, ook
walgvogel (Didus ineptus).
Drápax, m. gr. (van drépd, ik ruk uit)
eene pekpleister; — dropaoísme, n. Med.
het uittrekken van het haar door middel van
eene pekpleister.
Drops, pl. eng. (eig. druppels) in drupvorm
gegoten en veelal gekleurde suikerklontjes ; ook
soort van machines tot het laden van schepen.
Drosehke, f. (russ. drosjki, verklw. van
drogi, eene soort van voertuig, eig. pl. v. droga,
dissel) een licht, onbedekt russisch rijtuig met
lage wielen; in Duitschland in 't algemeen een
licht huurrijtuig, meestal met een paard, gelijk
die op de straten ten gebruike gereed staan,
vigilante.
Dróséra, f. gr. (de bedauwde, v. drosos,
dauw) Bot. een woudbloempje (ook Ros solis,
zonnedauw genoemd) met ronde bladeren, aan
welker haartjes de dauw blijft hangen ; men
houdt het voor geneeskrachtig en diende in de
middeleeuwen ter bereiding van een wonderdadig goudwater (vgl. r o s o g l i o).
Drósometer, m. gr. (van drósos, dauw)
een dauwmeter, eene balans, aan wier eenen
arm eene plaat hangt, die den dauw goed aanneemt, terwijl de andere een tegenwicht draagt,
dat door den dauw niet aangedaan wordt; —
drosometrie, f. de dauwmeting.
Drost, dróssaard, m. (uit middelned.
drossáte, hgd. truchsess, neder d. droste, oor
stadhouder, baljuw)-spr.ijodage;lt
voorm. officier van justitie, hoofdofficier; een
schout, landvoogd in sommige streken van N. Duitschland, l a n d d r o s t geheeten, wanneer bij
vele districten onder zijn toezicht vereenigt; in
Hannover is l a n d d r o s t de titel voor adel
personen; sedert 1822 aldaar ook de ambts--lijke
titel voor de presidenten der 6 landdros-
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teiën of gouvernementen ; ook het koninkrijk
Holland had onder Lodewijk Napoleon landdrosten. die vervolgens door de prefecten,
later door de gouverneurs der provinciën,
nu commissarissen des konings vervangen werden.
Drud, m. (misschien van celtischen oor.sprong; vgl. Druïde) een heksenmeester, booze
geest, kabouter, nachtmerrie; — drude, f.
eerre heks, tooverkol, waarzegster; — druedenvoet, z. pentagramma.
Dru.'iden, m. pl. (lat. -telt. druides, angels.
dry, armor. druz, verwant met gr. drys, eik,
die wallisch dar, pl. derw luidt, waarvan derwydd, de eikenziener, druïde) priesters van den
heiligen eik bij de oude Celten in Gallië, Brittannië, enz., die, gelijk de Brahminen in Indië,
eene bijzondere kaste uitmaakten, wetgevers, ge'leerden en dichters waren en grooten invloed
uitoefenden ; bij de Scandinaviërs werden zij
d r o t t e n geheeten ; zij waren verdeeld in o v at e n, die de offers verrichtten en de toekomst
voorspelden ; e u b a g e n, die de zieken verpleegden ; c a u s i d i c e n, die de wetten verklaarden
en recht spraken ; barden (bij de Scandinaviërs s k al d e n genaamd), die de groote daden
der burgers en krijgslieden bezongen en die weder onderverdeeld waren in b e i d h s, m i n_streelen en datgeiniads; — druïdis-e, n. de leer, het geloof der Druïden.
Drukletters, f. pl. de volledige verzameling van al de letters, cijfers, teekens, enz.,
die tot de voorstelling van de taal door den
--druk vereischt worden ; in de kindsheid der
boekdrukkunst waren dit houten vormen, later
werden zij gegoten van een gemengd metaal,
letterspecie of letterspijs genaamd. De
'verschillende soorten van drukletters, die ieder
haar romein (antiqua) en cursief (italique)
hebben, dragen, volgens afnemende grootte gerangschikt, de volgende namen: 1) imp e r ia a 1, fr. gros double canon; 2) dubbele k an o n, fr. double canon, hoogd. reil, eng. eight
lines pica ; 3) missaal, fr. gros canon, eng.
french canon; 4) groote kanon of s a b o n,
#r. trimigeste, eng. two lines double pica; 5)
.kleine kanon, fr. deux points de gros romain, eng. two lines great primer; 6) d u bb ei e a u g u s t ij n, fr. petit canon, eng. two
lines english, hoogd. roman of doppelmittel; 7)
t u b b e l e mediaan, fr. deux points de cicéro
ij Palestine, eng. two lines pica, hoogd. doppel
cicero 8) dubbele dessendiaan, fr. gros
,pasingon, eng. double pica, hoogd. text of setuna 9) paragon, fr. petit parangon, hgd.
pardon; 10) t e k s t, fr. gros romain, eng. great
prime, hoogd. tertia; 11) au g u s t ij n, fr. saint
augustn, eng. english, hoogd. mittel; 12) m ed i a a n, fr. cicéro, eng. pica, hoogd. cicero; 13)
B e s s e r4 i a a n, fr. philosophie, eng. smal pica,
hoogd. bevier of rheinliinder; 14) g a r m o n d,
Ir. petit Tmain, eng. long primer, hoogd. corpus of garlond ; 15) g a 1 j a r d, fr. gaillarde,
-eng. burgeog, hoogd. burgis 16) b r e v i e r, fr.
,

,

,

,

,

;

-

;

,

;

DSJERID

petit texte, hoogd. petit of jungfer; 17) c 010n e 1, fr. mignonne, eng. minons 18) n o n p ar e i l ; 19) pare 1, fr. parisienne of sédanoise,
eng. pearl, hoogd. pert 20) robijn en dia;

mant. Aan de lettersoorten, nog kleiner dan
de laatste, geeft men den algemeenen naam van
mikroskopische letters.
Drupa, f. lat. Bot. de steenvrucht, dat is,
eene vleezige vrucht, die van binnen eene kern,
pit of noot bevat, zooals de kers, de okkernoot, omgeven van haren bolster; — drupaeeen, pl. zulke booroen, wier vrucht eene
drupa is, zooals de pruim-, de amandelboom.
Druschina, f. (pl. druschinen) slay.
vrijwilligerskorps, landweer, inzonderheid in Bul
garije.
Druzen, m. pl. een krijgshaftige volksstam
in Syrië, die een arab. tongval spreekt, en welks
godsdienst een mengsel van heidendom, muhamedisme en christendom is.
dry, adj. eng. (spr. draf) droog; dry docks,
droog dok, z. d o k; van wijnen : scherp en
droog van smaak; dry madeira of madera dry,
m. uit gedroogde druiven bereide madera.
Dryáde, f. gr. (dryas, van drys, eik, boom)
eene boom- of woudnimf (zie nymph) ; —
dryieten, m.pl. versteende stukken eikenhout.
Dsiggetai of dsjiggetai, m. N. H. de
langoor, de halfezel, een bij uitstek schichtig
en schuw dier uit het paardengeslacht in zuidelijk Siberië.
Dsileng, m. eene eetbare zeeplant aan de
russisch-chineesche grenzen.
Dsjabi, m. turk. de gaarder van de inkomsten eener moskee.
Dsjahelijah, n. arab. eig. onwetendheid;
bij de Arabieren de tijd vóor Mahomed.
Dsjamie, f. arab. eig. vergaderhuis (van
djamáa, vergaderen) een groot turksch bede
basiliek, waarin de khotbah gebe--huis,en
den wordt. De kleinere bedehuizen heeten m o sk e e (z. aid.)
Dsjatab, m. arab. tabakspijp.
Dsjebedsji–aga, ni. turk. (v. dsjebehdsji;
de wapensmid, van 't perz. -turk. dsjebeh, de
wapenrusting, het harnas) de bevelhebber van
de 7000 wapensmeden.
Dsjébel, m. arab. berg.
Dsjeina, f. een arabisch dorp.
Dsjemádi, m. arab. (dsjoemáda, d. i. vorstmaand, van dsjamada, bevriezen) naam der 5de
en Ede maand in den mohamed. kalender, die
door de bijvoeging van el-awwel (de eerste) en
el-acher (de tweede) onderscheiden worden.
Dsjemel, m. arab. kameel.
Dsjemsjid, m. in de perzische heldensage
de grondlegger der perz. beschaving.
Dsjerád, arab. sprinkhaan.
Dsjeri, n. arab. het arabische oorkondenschrift.
Dsjerid of onregelm. dsjirid, m. arab.
(eig. een palmboomtak) Bene soort van lichte
werpspies van veerkrachtig palmboomhout, dienende tot het dsjerid-spel of dsjerid-
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werpen, een te paard gehouden kampspel
in Turkije.

D sj iggetai, z. d s i g g e t a i.
Dsjin of djin, m. arab. (vgl. lat. genius)
een daemon, kwelgeest bij de Arabieren.
Dsjoeïns, m. pl. secte van Hindoes, merk
om hunne hoogst buitensporige denk--wardig
beelden van tijdrekening: hunne gewijde boeken spreken van 200,000,000,000,000 s a r a gas
of oceanen van jaren ; den s a r a g a doet
1000,000,000,000,000 p a 1 i a s, en een palia bevat de tijdruimte, die er zou vereischt worden om een zeer diepen, met menschenharen
gevulden put te ledigen, als men er elke honderd jaar éen haartje uitnam.
Dsjonke of dsjoenke, z. jonk.
Dsjungel, m. ind. (eng. jungle,, v. 't oostind.
dsjangal, ledig, woest, sanskr. dsjanggal, woest)
Bene door woud en moeras afgebroken en met
bamboesriet, gras en struikgewas bedekte steppe
of heide in Voor-Indië, rietbosch, moeraswoud.
Dsoe-'1-kade, arab. (dsoe, de bezitter
of begaafd met iets) de 11de, en dsoe-'1hedsje, m. de 12de maand in den mohamed.
kalender (de eerste eig. de [maand] des zittens
[qa'deh of qa'dat], dewijl men daarin niet op
reis ging, maar te huis bleef; de laatste, de
[maand] der bedevaart [hidsjdsjeh] naar Mekka).
Dualine, f. een door Dittmar in 1868 uit
ontploffend materiaal, bestaande uit-gevond
nitroglycerine (z. aid.) met zaagsel of houtstof
(lichter en krachtiger dan dynamiet).
Dualis, n. lat. (v. duo, twee) gr. Gram.
het tweevoud, tweevoudig getal, een eigen gr.
taalvorm voor twee vereenigde dingen; — dualisme, n. nw.lat. Philos. de tweeleer, ieder
leerstelsel, dat twee ongelijksoortige, oorspronkelijke en niet van elkander af te leiden beginselen aanneemt ; inz. de leer van Zoroaster,
welke in de wereldorde den voortdurenden strijd
aanneemt van twee eerste of grond-wezens, een
goed (Ormuzd) en een kwaad (Ahriman); evenzoo de veronderstelling van een dubbel (geestelijk en zinnelijk) beginsel in de menschelijke
natuur; ook de leer, naar welke eenige uitverkorenen zalig, al de overige verdoemd worden;
in politieken zin : de splitsing eener natie in
twee elkander tegenwerkende krachten, zooals
voorheen de tegenstelling der beide groote mogendheden Pruisen en Oostenrijk in het Duit
splitsing van een staat in-scheBond;f
zelfstandige deelen, zooals de Duitsche en de
riet-Duitsche kroonlanden van Oostenrijk ; —
dualist, m. een aanhanger en verdediger van
het dualisme; Phys. aanhanger eener theorie,
volgens welke er twee aan elkander tegenover
vloeistoffen bestaan; — du--gestldcrih
alistisch, adj. deze leer betreffende of daarop
gegrond ; — dualiteit, f. de tweeheid.
Dubek, m. turk. de gewone turksche
tabak.
. dubi-um, n. lat. de twijfel; pl. dubia, twijfelingen ; in dubio, in twijfel, in twijfelachtig geval ; — dubiëus, adj., (lat. dubiosus, a, um)
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onzeker, ongewis ; — dubiteeren (dubiture),
twijfelen, onzeker zijn, dobberen; — quod dubitas, ne fecëris, waar gij aan twijfelt, doe dat
niet; — dubitátie (spr. tie=tsie), f. (dubitatto)
de twijfeling, twijfel, onzekerheid.
Dublette, z. ond. do u b l e;— dublone,,
z. doblon.
Duo, fr. (spr. duuk), dílca, it. (spr. doeka)
m. (van 't lat. dux, aanvoerder) de hertog; —
due, m. victoria (zeker rijtuig); — duché, n.
fr. (spr. du-sjé) het hertogdom ; — duchesse,
f. fr. (it. duehessa) (spr. du-sjéss') de hertogin.
Ducaat, dukaat, m. (mid.lat. ducátus,.
it. ducáto) eene wijdverspreide goudmunt (van,
ongeveer 5 gulden), het eerst in Italië geslagen, en zoo geheeten, dewijl een hertog (duca)
van Ferrara die het eerst in de Ede eeuw liet
slaan, of volgens anderen naar het omschrift:
»Sit tibi, Christe, datus, Quern to regis, isle
D u c a t u s", dat op de munten dezer soort, die
koning Rogier II van Sicilië (1191-1251) als
hertog van Apulië deed vervaardigen, om he
Christusbeeld stond ; — dueáto, m., pl. ducati (spr. doe—) voormalige reken- en zilver
verschillende waarde in Italië en-munteva
Spanje; — dueatón, dukatón, m. fr. eens
zilvermunt van den ouden muntslag in Neder—
land en België, = 3 gld. 15 ct. courant ; ook
weleer in Frankrijk = 2 gld. 90 ct.
Due d'Alven, m. p1. fr., of dukdalven, zwaar aaneengeklonken paalwerk, dat ter
vastlegging van de schepen op verschillende
punten der havens en rivieren is ingeheid (zoo
men wil dus geheeten naar hun uitvinder of
invoerder, den hertog van Alva [fr. duc d'Albe]).
duce et auspice, z. ond. dux.
Duché en duchesse, z. ond. du c.
Duchobórzy of duchoborzen, pl.,.
z. doecho—.
ductiel, adj. lat. (duct)'lis, e, van ducëre,
leiden, trekken) trekbaar, rekbaar, taai, buiázaam, lenig, smedig, b. v. metalen, die men
met s m e d e n, met den hamer bewerken kan;
— duetiliteit, f. de taaiheid, rekbaarheid,
smeedbaarheid; — ductus, m. eig. de leiding;,
de gang, weg ; een trek, schrijftrek. pennetrek;
— ductus aquósi, m. pl. waterbuisjes; — d. pancreal' cus, de buis der alvleeschklier; — duetie (spr. t=s), f. (lat. duc(io) het voeren, leideri .
de leiding, besturing.
Dudaim, pl. hebr. een welriekend gew s,.
dat gezegd wordt de vruchtbaarheid der vi LIwen te bevorderen, alruin, mandragore.
due (spr. doeë), ital. (= lat. duo) twee . due
volte, Muz. tweemaal ; — a due of a du voci
(spr. —wotsji), voor twee stemmen, twàsternmig; — a due corde, op twee snaren.
Duegna, z. duëna.
Duel, n. (fr. duel, van 't lat. duéllun, ouderevorm van bellum, oorlog, van duo, wee) eery
tweegevecht; — duelleeren, een weegeveclit
met iemand hebben; — duellánn' of duellist, m. hij, die een tweegevecht Langaat; een
vechtersbaas, vechter van beroep
,

,

„
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Duna, f . sp. (spr. doe-énja; it. duegna, fr.
c'uègne, het lat. domina ; vgl. donna) meesteres; eene bejaarde opzichtster over jonge juffers; kuischheidsbewaakster, eerehoedster; inz.
op de slavenmarkten in het Oosten : onderzoekster van den maagdom, kuischheidsonderzoekster; — duëno, m. (spr. doe-énjo) heer,
eigenaar.

Duérne, f . mid.lat. (v. duo, twee) bij boek
elkander gestoken bladen pa--drukestwin
pier in folio, beide met dezelfde letter van het
alphabet geteekend; — dut, n. it. détto, duo,
m. Muz. een dubbel- of tweespel, muziek, die
gezet is om door 2 stemmen gezongen of door
2 speeltuigen uitgevoerd te worden ; ook een
balletdans van 2 personen.
due volte, z. due.

Duffel, z. coating.
Duim, m. eene ned. lengtemaat uit het
nude stelsel, een onderdeel van den voet (z.
all.); ook het honderdste deel van de ned. el,
centimeter.
Duin, m., p1 . duinen (it. en sp. duna, fr.
dune, eng. down, angels. dun, friesch, dune; van
telt. oorsprong: iersch-geel. dun, heuvel, hoop)
zandheuvels aan de zeekust, door de zee zelve
opgeworpen; — Duins (eng. Downs), een
gedeelte der kust langs het Kanaal.
Duit, m. (van noordschen oorsprong) eene
koperen munt uit bet voorm. nederl. muntstel
duiten = 1 stuiver = 5 cen--seI,=$cntof8
ten ; hij was verdeeld in 2 penningen.

Duivekater, liever deuvekater, m.
(van onzekeren oorsprong) in sommige plaatsen
van Nederland een zeker tarwebrood; ook eene
soort van koek, die men elkaar op feestdagen
ten geschenke placht te zenden ; de geldswaarde
van zulk een koek, of eenige andere gift ; kermisgift, dienstbodenfooi ; — duivekater, m.

de benaming van het booze wezen of den duivel, waarschijnlijk z. v. a. duivelsche kater, de
duivel in een kater veranderd; h a a l j e de

t1uiveiater

Duivelsadvocaat, z. advocatus diaboli,
t nd. a d v o e a a t; duivelsbijbel, z. codex
.j iganteus, ond. c o d e x; — duivelsmuur,
z. decumatische akkers.
Du j., bij natuurwetensch. namen afk. voor
Felix Dujardin (gest. 1860).
—

Dukaat, z. d u c a a t.
Dukaton, z. ond. d u c a a t.
Dukdalven, z. d u t WA 1 v e n.
Duke, m . eng. (spr. djoek) de hertog; vgl.
du c.

Dulbend, z . tulband; in Constantinopel
geweven moesselien.
dulcis, e, lat. zoet, zacht ; — dulce est desipére in loco, lat. 't is zoet (aangenaam) om
op den rechten tijd mal (vroolijk, uitgelaten) te
zijn ; — dulce et decorum est pro patria

móri,

zoet en eervol is het, voor het vaderland te
sterven (Horatius); — duleaeide, adj . lat. (v.
dulcis, zoet, zacht, en acidus, zuur) zuurachtig

zoet, zuurzoet ;

—

duleam^.re, f. nw.lat. (v.

DUMOSUS

dulcis, en amárus, bitter) Bot. klimmende nacht
bitterzoet (Solanum dulcamara), een-schade,
voortdurende, heesterachtige, rankenschietende
inlandsche struik aan heggen en kreupelbosschen, waarvan de stengels in de geneeskunde
gebruikt worden ; — ulciaan, m. nw.lat.,
ook dolciaan (it. dolcidno), een verouderd
houten blaasinstrument, uit welks verbetering
onze fagot ontstaan is ; ook een register in
oude orgelwerken ; — Duleia of Duleibélla, vr.naam: de zoete, lieflijke, schoone; —
dulciférisch, adj. zoetigheid bevattend; —

dulcificeeren, nw. lat. verzoeten ;

—

dul-

ci$Ce^tie (spr. tie=tsie), f. de verzoeting; —
dulcinéa, f. de beminde, het liefje, meestal
iron. gebezigd ; eig. de naam van Don Quixotes minnares, eene plompe boerenmeid.
Duleinísten, m . p1. eene door D u l c i n u s,
in het begin der 14de eeuw gestichte secte,.
welke gemeenschap van goederen wilde.
duleoreeren, later lat. (dulrorure, van
't lat. dulcis, zoet) zoetmaken, verzoeten ; —
dulcorátie (spr. t=s), de verzoeting, zoetmaking.
Dulcose, f. zekere stof, overeenkomend i.
met de gewone suiker.

Dul er, m. turk., z. ond. e r.
Duliá ners, m. p1. eene door D u 1 i u s ire
de Ode eeuw te Alexandrië gestichte ariaan—

sche secte.

Dub, f. gr. (duleia, dienstbaarheid) de ver
aanbidding der heiligen ; — duliseh,-ering,
adj. slaafsch; — dulocrátie (spr. t=ts), f. de
heerschappij van het gepeupel,
Duit, m. (spr. doelt) in Opper- Duitschland,
z. v. a. jaarmarkt, mis, kermis (waarsch. verkort uit In d u 1 t (z. aid.), dus een dag, waarop
kerkelijke indulgentie of aflaat werd gegeven,
waarmede dan eene jaarmarkt verbonden werd;
vgl. mis.
Dum., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor André Duméril (gest. 1860).
dum, conj. lat. totdat, terwijl; dum moliicntur, dum comuntur, dnnus est, tot zij (de vrouwen) zich in beweging stellen, tot zij haar toilet gemaakt hebben, gaat een jaar voorbij (Te-

rentius); dum Roma deliberat, Saguntum peri-t,
sprw. terwijl Rome beraadslaagt, gaat Sagun.
turn te gronde.
Dum, m., z. doem.
dumb, adj. eng. (spr. dum) stom; dum jockey
(spr. —dzjókki), »stomme jockey", een houten_
pop, die men het paard bij 't dresseeren op den
rug zet; dumb waiter (spr. —weeter), »stomme
knecht ", elevator voor eetkamers.
dumicólisch, adj . lat. (van dumus, page
in doornbosscben wonende; — dumi--dorn)
teus, adj. nw.lat. met doorngewas bedekt, met
kreupelhout bewassen.
Dummy, m. eng. (spr. dommi) doode, blin,

de (bij 't whistspel).
Dumort., bij natuurwetensch. benamingen,
afk. voor Dumortier (gest. 1878) .
dumosus, a, um, Bot. met doornen bezet.
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Dumplers, m. pl. eng. eene secte, welke
cle erfzonde en de hel verwierp.
dum spiro, spero, lat. zoolang ik adem haal,
hoop ik; zoolang er leven in is, is er hoop;
(vgl. dum).
Dunce, m. eng. (spr. duns ; van duitschen
-oorsprong) een domkop, opgeblazen botterik
(waarsch. oorspr. een spotnaam, dien de leerlingen van Thomas van Aquino aan dien van
D u n s Scotus [gest. 1308] gaven) ; — dunciade, f. eig. lied van de domkoppen; de titel van een komisch heldendicht van P o p e (ook
bestaat er eene dunciade van Palissot op
de fr. encylopedisten en philosophen, en eene
Jhoogd. van Schirach).
Dundars, m. pl. turk. de achterhoede van
het turksche leger.
Dundreary, m. eng. (spr. dundréri) bij de
Engelschen eene soort baarddracht, waarbij alleen de bakkebaarden blijven staan en de rest
glad weggeschoren is.
Dung, m. een perzisch gewicht van 4
,grein; ook eene perzische zilvermunt, omtrent
2 ct.
Dunk., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor W. Dunker (professor te Marburg).
duo, lat. twee Si duo idem fáciunt, non est
idem, als twee hetzelfde doen, is het niet hetzelfde; e duobus mális minimum eligéndum est,
van twee kwade moet men het beste kiezen;
— duo, n. een dubbelspel, dubbelstuk, muziekstuk voor twee personen ; vgl. d u é t ; —
duodeeimo, f. (v. 't lat. duodécim, twaalf)
Muz. de twaalfde toon van den grondtoon af
gerekend, of een interval, welks beide tonen
twaalf diatonische trappen van elkander staan;
— duodecimo, een boekformaat, waarbij het
vel in twaalf gedeelten verdeeld wordt en 24
-bladzijden op een vel komen, gewoonlijk uitgedrukt door 12 ° ; — duodecimaal, adj. twaalf
twaalftallig; — duodecimaal–re--delig,
kening, de rekening met eenheden, die in 1.
deelen en ieder van deze weder in 12 onder
verdeeld zijn, gelijk bij de rijnlandsche-deln
maat, daarom ook duodecimale maat geheeten ; — duodecimaal-systeem, het
twaalftallig stelsel; — duodeeimfídisch,
adj. nw.lat. twaalfspletig; — duodecimlóbisch, adj. twaalfobbig; — duodecimóle,
1. Muz. eene figuur van 12 noten, die slechts
voor 8 van gewone tijdswaarde gelden.
Duodénum, lat. (v. duoden, bij twaalven)
of duodekadakt ilon, gr. n. Anat. de
twaalfvingerige darm; — duodenaal, adj.
dien darm betreffende, daartoe behoorende; —
duodenitis, f. ontsteking van den twaalf
darm.
-vinger
Duodi, z. decade ; — duodrama, z.
ond. melodrama.
duotrigesimaal, adj. nw.lat. tweeëndertigzidlg (van kristallen) .
Dupe, f. fr. (v. 't provinc. fr. dupe, duppe,
een onnoozele, licht te vangen vogel) een beclrogene, om den tuin geleide, gefopte. een bloed,
,

;

,

DURUS

sukkel, onnoozele ziel, zwakhoofd, die zich licht
laat beethebben; ook een kaartspel; — dupeeren (fr. duper) bedriegen, beethebben, foppen, bij den neus leiden, voor den gek houden, teleurstellen ; — duperie, f. bedriegerij,
misleiding, fopperij.
Duplum, n. lat. het dubbele, tweevoudige;
— dupli pcena, de straf van het dubbele ; iet s
in duplo do e n, o p ma k e n, iets dubbel of in
tweevoudig afschrift vervaardigen; — dupleeren (lat. dupláre), verdubbelen; — duplex,
z. dup1i cat us; — dupliek, f. nw.lat. het
tweede beantwoordings- of verweerschrift, of het
tegenantwoord des beklaagden op de rep 1 i e k
des klagers, wederantwoord ; — dupliceeren, lat. (duplicáre, van duplex, tweevoudig)
ook addupliceeren, verdubbelen; Jur. een
tweede antwoord geven, op de repliek antwoorden, een wederantwoord indienen; — ad duplicdndum, ter beantwoording van de repliek des
klagers ; — duplicatie (spr. t =ts) of dupliCatuur, f. de verdubbeling ; — duplicatie des teerlings, zie d e l i s c h pro.
b 1 e m a; — duplicatiel, nw.lat. wat zich
dwars laat vouwen; — duplicatus, a, um, lat Bot.
dubbel; duplicato-crenatum, Bot. dubbelgekerfd;
duplicato-serratum, Bot. dubbelgezaagd ; — duplicatum of duplicaat, n. lat. iets dubbels; een dubbel afschrift van eene acte, enz.
— duplicaat–zout, n. oude naam voor zwavelzure kali; — dupliciteit, f. de dubbelheld, het tweevoudig zijn van eene zaak; Phil.

het vervallen in strijdigheden, ook de tegenstel-

ling van twee krachten, b. v. het tegenwerken
van de afstootende en aantrekkende kracht, oneig. de dubbelhartigheid, onoprechtheid, valschheid; — duplieidéntiseh, adj. nw.lat. met
dubbele tanden; — duplicipénnisch, adj.
met overlangs gevouwen vleugels; — duplo
adj. uit twee kegels over elkan--kónisch,
der bestaande.
Dupondius, m. eene oud-rom. munt van
2 asses; ook iron. een aankomend student.
durante causa durat e f'ectus, lat., z. onder
cesseeren.
Durbar, z. doerbar.
durus, a, um, lat. hard; dura mater, f. Anat.
het harde hersenvlies ; dura lex, sed lex, de
wet is hard, maar 't is de wet ; in durus of
in pejus vonnissen, Jur. een beschuldigde in
het volgende vonnis grooter straffen opleggen
dan in het vorige ; — dur, n. fr. (spr. duur
van 't lat. durus, a, um, hard) Muz. de harde
toonsoort, in welker toonladder en accoorden de
groote terts ligt; de Italianen noemen die m a gg i o r, de Franschen m a j e u r; — duriteit
(lat. duritas), durete, f. fr. de hardheid, ongevoeligheid, hardvochtigheid, ruwheid, wreedheid; beleediging; — duránte, lat. (v. duráre,
eig. harden; verder: duren, voortduren) gedurende,
b. v. durante lite, gedurende het rechtsgeding
of den strijd; durante matrimonio, gedurende
het huwelijk; — durábel, adj. (lat. durabilis,
e) duurzaam, blijvend, sterk; — durabili–
;

DUST
teit, f. de duurzaamheid; — durdtie (spr.

t=ts), f. nw.lat. Med. de verharding; — duresceeren (lat. durescere), hard worden; —

durieordia, f. lat. de hardvochtigheid, onbuigzaamheid ; — duricórisch, adj. hard
van huid ; — durivéntrisch, adj. nw.lat.
hardbuikig.

Dust, n. (nederd., eng., angels., oudfriesch
en oudnoordsch) stof, opveegsel.
dutch, adj. eng. (spr. dutsj) hollandsch; ook
verachtelijk z. V. a. duitsch (german); — Dutchman, Hollander ; the Dutch, de Hollanders;
áutch courage (spr. korridzj'), jenevermoed.
Duumvir, m., pl. duumviri, lat. (van
duo, twee, en vir, man) twee mannen, twee
personen, die als ambtgenooten een overheidsambt gemeenschappelijk waarnemen; -- duumviraat, n. (duumvirátus) het tweemanschap,
de waardigheid van tweeman ; die staatsinrichting, waarbij twee te gelijk regeeren.
Duvet, n. fr. (spr. duwè) dons ; het melk'of vlashaar ; het wollige, de wol aan planten
en vruchten.
dux, m. (genit. ducis) lat. de aanvoerder; hertog ; Muz. de leider, het thema of de hoofd
; — duce et auspice, onder-zeting fu
leiding en bijstand (vgl. au s p e x).
dwell, eng. wonen.
Dwor, m. russ. hof, plaats, binnenplaats;
— dwornik, m. russ. deurwachter, portier.
Dyárchen, m. pl. gr. (van do, twee) twee
koningen, die te gelijk denzelfden troon bekleeden, tweevorsten of halfvorsten ; — dyarehIe,
f. de twee-heerschappij, de regeering van twee
vorsten op denzelfden troon; — dyárehiseh,
adj. wat tot de dyarchie behoort; — dyas, f.
tweeheid, het tweetal, paar; — dyadiek, f.
of dyádisch talstelsel, n. het tweetallig
stelsel, de door Leibnitz voorgestelde eenvoudigste verdeeling der getallen in klassen, waarbij
men niet meer dan twee cijfers (1 en 0) noodig heeft; het jaar 1885 wordt in dat talstelsel uitgedrukt door 11101011101.
dyed, adj. (spr. dat-ed; van to dye, verven)
geverfd ; dyed cottons, geverfd katoen.
Dynameter, m. (uit het gr. onjuist gevormd, beter dynamometer, z. ald.) ver
een werktuig om de vergroo--grotinsme,
tingskracht der verrekijkers te meten.
Dynactinometer, m. gr. toestel ter
.nauwkeurige bepaling van den tijd, gedurende
welken het licht heeft gewerkt bij de vervaardiging van photographieën.
Dynamis, f. gr. kracht, werkend vermogen ; — dynamIka, f. de krachtleer, leer van
de beweging, de wetenschap der bewegende
krachten, een deel der hoogere werktuigkunde;
vgl. hydrodynamika; — dynamisch,
•adj. veel vermogend, veel werkend, zelfkrach lig of -werkzaam, door inwendig levende kracht
werkend, vr(jwerkend, in tegenst. met m e c h an i s c h ; ook de leer der krachten betreffende;
— dynamisch stelsel of dynamistika, f. die leer, volgens welke men de stof als
,
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oorspronkelijk b e w e g e n de kracht beschouwt
en de natuurverschijnsels het naast uit inwendige krachten of het levens-principe afleidt; —
dynamicus, dynamist, m. een aanhanger dier leer, het tegengestelde van atomist ;
— dynamiet, n. een door vermenging van
nitro-glycerine ' (z. ald.) met een andere veerkrachtige, poreuze, maar niet explosieve stof
(gewoonlijk kiezelgoer) vervaardigde ontplofbare
stof, inz. om gesteenten in mijnen te laten springen ; neemt men in plaats van kiezelgoer tot
poeder gebrachte, zwak gebrande houtskool, dan
heet het mengsel cellulose- dynamiet; —
dynamieter, m. (fr. dynamitard) iemand (inz.
socialist) die van dynamiet gebruik maakt als
wapen in den strijd tegen de gevestigde orde
van zaken ; — dynamologie, f. de krachtenleer, de leer der afzonderlijke natuurkrachten; — dynamometer, m. de krachtmeter,
een werktuig om door middel van de elasticiteit eener stalen veer druk- en trekkrachten te
meten, inz. der spieren van menschen en dieren; Astron. vergrootingsmeter; vgl. bet onjuiste d y n a m e t e r; — dynamometrie, f.
de krachtmeting — dynamometriseh, adj.
tot de krachtmeting behoorende ; — dynamus, dynamódus, m. de kracht om 1000
kilo's een meter hoog te lichten.
Dynast, m. gr. (dynástés, van d'namai, ik
kan ; vgl. d y n a mi s) een machthebber, beersaber of beheerder van eenen staat ; in de middeleeuwen : bezitter eener heerlijkheid of van
een riddergoed; — dynastie, f. (gr. dynasteia)
eene heerschappij, oppermacht; eene volgrij van
regeerende vorsten uit hetzelfde geslacht, vorstengeslacht ; — dynástiseh, adj. tot eene
vorstenfamilie behoorende, of die aanhangende.
Dyophysieten, m. pl. gr. (van do, twee,
en physis, natuur) eene secte van christenen,
die twee naturen in Christus aannam ; in tegenst. met de Monophysieten.
dys –, gr. voorlettergreep, beteekent, inz. in
uitdrukkingen tot de geneeskunde behoorende:
het kwade, verkeerde, gebrekkige (het tegendeel
van het voorvoegsel eu), overeenkomende met
het nederd. m i s, w a n, o n, vandaar dy2emie of dyshoemie, f. (van háima, bloed)
de ziekelijke gesteldheid van het bloed — dyseesthesis, f. ongevoeligheid, stompzinnigheid;
Med. de afwijkingen in de gevoeligheid der zenuwen ; — dysaestheterien, f. pl. de zieke
aandoeningen der zinswerktuigen ; — dys--lijke
anagogie, f. de moeilijke braking; — dysarthritis, f. Med. de onregelmatige jicht ; —
dysarthrpsis, het tegennatuurlijk gewricht;
— dysblennïe, f. de gebrekkige menging of
ziekelijke hoedanigheid van het slijm; — dysehesie, f. de bezwaarde, pijnlijke stoelgang;
— dyseholie, f. de slechte hoedanigheid der
gal; — dysehreee, f. de afwijkingen van de
kleur der huid; — dysehylie, f. de ziekelijke
hoedanigheid der Chijl; — dysehymze, de
ziekelijke toestand der spijspap in de maag, der
vochten in het algemeen; — dyseinesie, z.
;

;
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dyskinesie;— dysdakri a, f. de ziekelijke
hoedanigheid der tranen ; — dysdakryósis,
t de gebrekkige traanafscheiding ; — dysdy
namie, f. ziekelijk aangedane levenswerkzaamheld, ziekte ; — dysekola, f. de hardhoorigheld ; — dyselkie, f. (v. hëlkos, zweer) moei
like genezing van zweren; — dysenterie,
f. (van éntëron, darm, ingewand) de persloop,
roode loop; — dysentérisch, adj . door den
loop ontstaan, daaraan lijdende, daarnaar zwee-

-

mende ; — dy'sept losis, f. (v. ule, litteeken);
— dysepulótika, pl. moeilijk dichtgaande
wonden ; hardnekkige zweren ; — dyserethisïe, f. die ziekelijke afwijking van de levenskracht, welke moeilijke prikkelbaarheid wordt
genoemd ; — dysgalaktïe, f. slechte hoedanigheid van 't zog; — dysgenesie, f. het
ziekelijk teelvermogen ; de ziekelijke of tegen natuurlijke verrichting der teeldeelen ; — dysgeusie, f. de verkeerde smaak; -- dysgeus-

thie, f. de ontaarde smaak ; — dyshoemie,
z. d y s w m i e ; — dyshoemor^ahó ïs, f. de
onderdrukte of moeilijk vloeiende aambeien; —
dyshaphie, f. het ziekelijk gevoel — dyshidrle, f. (v. hidrós, zweet) het ziekelijk, inz.
moeilijk volgend zweeten ; — dyshorasie,
f. het moeilijk zien, slecht gezicht — dysialie, f. de ziekelijke hoedanigheid van het
speeksel.
Dysis, f. gr. (v. dein, ondergaan) het onderduiken, ondergaan.
Dyskatabrósis, f. gr. (vgl. dys-), z. v. a.
dysphagie, z. aid.; — dyskinesie, f de
stijfheid, moeilijke beweegbaarheid; -- dyskcelÍe, f. een hebbelijk lijden van den onderbuik, b. v. hebbelijke verstopping, verslijming,
enz.; -- dyskólus, m. iemand, die van eene
algemeen heerschende meening afgaat, een zonderling; — dyskoprïe, f. de ziekelijke toestand der uitwerpselen; — dyskrasie, f.
slechte vochtmenging, zwaar- of dikbloedigheid ;
;

;

vgl. e u k r a s ie; — dyskrátiseh,'adj. kwaad sappig, zwaar- of dikbloedig ; — dyslalie, f . de
zwaarheid, belemmering van spraak; — dy'sloohie, f. moeilijke of onderdrukte kraamzuivering — dysmasésis, dysmastésis, f.
het moeilijk kauwen ; — dysmenie of dysmenorrheea, f. de moeilijke maandelijksche
zuivering; — dysmnésie, f. zwakte van bet
geheugen; — dysmorphie, f. de wanvormig;

E. in de natuurkunde = electriciteit; als chemisch teeleen = erbium; als oud-romeinsch getal = 250; E (als oud-rom. getal) = 250duizend.
E. = erexit, lat. hij heeft opgericht ; = ejus,
van hem, zijn; = est, fr., east, eng. het oosten

E

heid, wangestalte ; — dismorph, adj . wan-

staltig; — dysodmie of dysosmie, f. do
walgrijke reuk, uit neus, mond, maag, okselholten, voeten, vrouwelijke teeldeelen komende;
— dysodontiásis, f. het moeilijke tandenkrijgen; — dysopïe of dysopsie, f . de zwak
dysorexie, f. de verminderde-zichtged;—
eetlust ; — dysosmie, f. de verminderde reuk;
— dysosphrasïe, f. het gebrekkig reukvermogen ; -- dysostósis, f. moeilijke beendervorming, beenderziekte; — dyspathie, f . het
ongeduld der zieken, met klagen verbonden ; —
dyspepsie, f. de slechte spijsvertering; —
dyspepsodinie, f. de maagpijn, door slechte
spijsvertering veroorzaakt; -- dyspéptiseh,
adj. zwaarverterend; — dysphagie, f. de
moeilijke doorzwelging — dysphonie, f., z.
v. a. d y s 1 a lie ; — dysphorïe, f. het kwal ijk bekomen van een geneesmiddel of van eens
kuur; de onrust, het kwalijk bevinden ; — dyspionie, f. de ziekelijke hoedanigheid van het
vet; — dyspnoe, f. de kortademigheid, aaniborstigheid, moeilijke ademhaling; — dyspotisme, n . het moeilijk drinken ; — dyssialïe
f. de moeilijke speekselbereiding; — dyssitésis, f, de moeilijkheid om voedsel te gebruiken ; — dysspermasie, f., dysspermatisme, n. het onvermogen om het zaad te
ontlasten; — dysspermie, f. de ziekelijke
toestand van het zaad; — dyssynusie, f.
het onvermogen der vrouw tot den bijslaap ; —
dysthelasïe, f. de ongeschiktheid om te zuigen; — dystherapeuta, n. pl. hardnekkige
,

,

;

J t

}

ziekten; —

dystherapie, f. moeilijke gene-

zing; -- dysthesie, f. de rusteloosheid der
zieken; — dysthymie, f. de zwaarmoedig
droefgeestigheid ; — dystocie of dys--heid,

tokie, f. de moeilijke verlossing; — dystokologie, f. de leer van de moeilijke geboorten ; — dystonie, f. de afwijking in de spankracht eener spier; — dystrophie, f. slechte,
gebrekkige voeding; — dystyehie, f. ongeval, ongeluk ; — dysuresie, f. slechte hoedanigheid van de pis ; — dysurïe, f. (van
urézn, pissen) de met moeilijkheden verbonden.
waterloozing.
Dziénnik, m. poolsch. (v. dzien, dag) be'
dagblad, de courant.

Dziggtai of dziggetai, m. het tataar sche paard, de wilde ezel.

(op kompassen, kaarten); = éminence, fr., e m i
i e ; = ergo, bigevolg, dus, derhalve ; =-net
excellence, fr., e x e e 11 e n t i e; = expressom,
bijzondere (bode); — e. a., = en anderen ; — e.
abr. = ex abrupto, plotseling, onverwacht; ---

(*) De woorden, die men te vergeefs op deze letter mocht zoeken, zooale e d i 1 i z, e c o u o m i eR
*weke men op 1E of E.
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e. an. = ex animo, van harte, opzettelijk; —
e. C. = exempli causa; ook = ex commissióne
(z. aid.); e. c. (of e. cap.) = ex capite, uit het
hoofd; e. c. of e. cath. = ex cathedra, op mees
toon; — E. of Ed. = edel; E. A. -terachign
edelachtbaar ; E. G. A. = edelgrootbaar ; E. G.
31. = edelgrootmogende ; E. Gestr. = edelgestrenge; E. M. = edelmogenden; E.E. M.M.
H.H. = edelmogende heeren; — Ed. = editio,
lat. uitgave ; ed. = édidit, hij heeft uitgegeven ; edd. = edidérunt, zij hebben uitgegeven;
— e. dgl = en dergelijke; — e. g. = exempli
gratia, z. e x e m p e 1; — ej. of ejusd. = ejusdum, z. ald.; — E. K. (in almanakken) = eer
kwartier ; e. k. = eerstkomende ; — El. -ste
elector ; — e. o. = ex o f cio, ambtshalve ; —
eod. = eodem, z. ald. ; — Ep. = epistola of
episcopus; — e. p. = en personne, fr. in persoon (op visitekaartjes); — e. p. of e. prof. =
ox professo, beroeps- of ambtshalve ; e. p. =
ex post, achteraan, naderhand; — Eq. of eq. =
eques; — Esq. = Esquire, z. ald.; — e. t. of e.
temp. = ex tempore, voor de vuist, onvoorbereid; — etc. = et cetera, en zoo voorts ; — et
s. p. = et sic porro, en zoo verder; — e. u.
= ex usu, buiten gebruik, in onbruik ; - e. v.
= ex voto, naar wensch, krachtens eene ' ge
; — Ew. = eerwaarde ; — Exc. = e x c ei--lofte
1 e n t i e; — exc. = excipe, z. onder e x cl p ie r e n; of = excudit; — excl. = exclusive,
uitsluitenderwijze, met uitsluiting; — Exod. =
exodus; — ex S. D. = ex seniitus decreto,
volgens besluit van den raad ; — Extr. = extract; ook = extraordinarius, z. ald.;
-- e. z. v = en zoo verder.
E. op munten beteekent voor Pruisen de
muntplaats Koningsbergen ; in het Duitsche rijk:
Dresden; voor Oostenrijk: Karlsburg; voor Frankrijk : Tours.
e, lat. voorz., z. e x.
Eagle, m. eng. (spr. ieg' l ; van 't fr. aigle,
lat. aquila) eig. adelaar, arend; eene noord
goudmunt van 10 d o 11 a r s, sedert 1-amerik.
Augustus 1831 = 25 gl. 12 ct. innerl. waarde;
de vroegere zijn 14 gl. meer waard.
Earl, m. eng. (spr. erl ; angels. eon, zw.
en ijsl. jarl) graaf (de derde in rang der adeli ijke titels, tusschen marquis en viscount ;
de hoogste titel is d u k e, z. ald.)
Earth, f. eng. (spr. èrth) de aarde ; — earthen, aarden, b. v. earthen ware, aardenwerk,
:pottengoed.
Eastne, Easter, Ostne, eene godin der
woude Saksers, wier feest in April viel, vanwaar
.-die maand bij hen east heette; in het eng.
wordt het paaschfeest easier (spr. fester) geinoemd.
eau, f. fr. (spr. óo ; van 't lat. aqua) water;
eau admirable, wonderbaar water, een vergift
-der giftmengster de markiezin de Brinvilliers;
eau athénienne, atheensch water, een zuiveringsmiddel voor de hoofdhuid; eau cosmétique, n.
(spr. — tiék') schoonheidswater, blanketselwater;
icau d'ange (spr. danzj'), engelenwater; eau
,
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d'arquebusade (spr. —dark' buzáád' ), schotwater,
wondwater; eau d'Atirona, eene fijne vloeibare
schoonheidszeep ; eau de beauté (spr. — boté),
schoonheidswater; eau de bouquet (spr. - boekè),
bloemruikerwater; eau de cannelle, kaneelwater;
eau de Carmes, z. v. a. karmelieten -wat e r ; eau de cerises, kersenwater, kirsch ; eau
de Cologne, keulsch water, bet beroemde door
J. M. Farina vervaardigde geestrijk reukwater;
eau de Cologne double, dubbel keulsch water,
uit anre keulsche fabrieken, wordt in korte
dikke flessthen verzonden ; eau de fleurs de
tilleuls (spr. — ticijeul), lindebloesemwater; eau
de fleurs d' orange ipr. fleur d' oránzj' ), oranj ebloesemwater; eau de la reine, koninginnewater ; eau de Javelle, bleekhater, vlekkenwater,
chloorwater, dat tot verdrijving der vlekken uit
het lijnwaad dient, waarvan het hoofdbestanddeel onderchlorigzuur kali is (zoo geheeten naar
den Franschman Javelle) ; eau de lavande, lavendelwater; eau de Luce, vloeiende brandig
dierlijke barnsteenzure ammonia, loogzoutwater,
een sterkriekend water, zoo genoemd naar zijnen uitvinder, een apotheker; eau de menth.
poivrée (spr. mant' poavré), pepermuntwater,
eau de mille fleurs (spr. miel' fleur), duizendbloemenwater; eau de muscat (spr. — mu-skd),
muskaatwater; eau de noyaux (spr. —noajó),
gebrand water uit notepitten ; eau de Perse,
perzisch water ; eau rosmarin (spr. -romaren),
rosmarijnwater; eau de Seltz, seltserwater; eau
de senteur (spr. -sahteur), reukwater, welriekend water; eau de vie, z. aqua vitae eau
d' or, goudwater ; eau forte, sterkwater ; eau
gazeuse, koolzuurwater; eau régale, z. aqua regis; eau seconde, sterkwater uit verdund salpeterzuur (om gouden waren in te koken).
Eaux et foréts, pl. fr. (spr. oo-zé-forè)
wateren en bosschen, in Frankrijk het departement, dat de jacht en de visscherij bevat, het
jachtwezen, houtvesterschap.
Ebauche, f. fr. (spr. eboosj'; v. 't oudfr.
bauche, wandpleisterwerk) het eerste ontwerp,
de eerste aanleg van eene schilderij, teekening
of een geleerd opstel, de schets (it. abbozzo) ;
— ebaucheeren (fr. ébaucher), vluchtig of
oppervlakkig ontwerpen, uit den ruwe bearbeiden.
Ebbenhout (lat. ebënus, gr. ébénos, van
't hebr. ében, steen) eig. steenhout, het zwarte,
zeer vaste en zware kernhout van Diospyros
ebënum, een oostindischen en afrikaanschen
boom; — ebeneeren, nw. lat. met ebbenhout inleggen, opleggen ; in 't algemeen inleggen en zwart uitbijten ; — ebenist, m. (fr.
ébéniste) hij, die in ebbenhout werkt of in- en
opgelegd werk maakt ; een schrijnwerker; —
ébénisterie, I. fr. schrijnwerk.
Ebedmélech, hebr. mansn.: eig. dienaar
der konings.
ebenaceen, pl. ebbenhoutachtige boomen.
ebeneeren, ebenist, z. ond. ebbe nhout.
Ebionieten, m. pl. (van 't hebr. ebjonIm,
d. i. de armen, oorspr. de joodsche benaming
;
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der Christenen in 't algemeen ; eene in de
2de eeuw in Palestina ontstane christen-secte,
die tevens de Mozaïsche wet volgde en aan de
godheid van Christus twijfelde.
Eblanine f. of eblaniet, n. een gele
kristalliseerbare in ruwen houtgeest aanwezige
kleurstof z. v. a. p y r o x a n t h i n e.
Eblis, naam, dien de Arabieren aan den
vorst der daemons geven (eene verbastering van
het gr. d i á b ó l o s).
eblouisseeren, _fr. (spr. e-bloe-i-sëren),
verblinden ; verbazen, verbluffen; verleiden; weg sleepen; — eblouissement, m. (spr. —is'mdñ) verblinding, schemering voor de oogen;
verrassing, verleiding; — eblouissant (spr
e-bloe- i -sán), verblindend, schitterend.
Ebn, arab. (ebn, ibn; vgl. Aben) de zoon
(vóor een anderen naam b. v. Ebn Ali; tusschen twee namen schrijft men Ben b. v. Mahomed Ben Mustafa).
Ebony (spr. --i), eng. * ebbenhout. (wit.
eborinus, a, urn, lat. Bot. ivoorwit, geelachtigebracteatus, a, um, lat. Bot. door geene schutblaadjes ondersteund.
ebrancheeren, fr. (spr ch=sj ; vgl.
b r a n c h e) snoeien, kappen, van takken ontdoen.
ebranleeren (spr. ebran—), fr. ébranler
van branler, wankelen, waggelen; vgl. bran1 e e r e n) schokken, doen waggelen, schudden;
ontmoedigen, besluiteloos maken; — ebranlemént, n. (spr. —man) de schokking, schok,
schudding, stoot ; ontmoediging.
Ebriëteit, f. lat. (ebriétas, van ebrius,
a, um, dronken) de dronkenschap; roes; —
ebriens, adj. aan den drank verslaafd; —
ebriositeit, f. (spr. s=z) (lat. ebriosztas) de
neiging tot dronkenschap.
Ebrillade, f. fr. (spr. e-bri-ljáád'; van 't
oudfr. bridel, nw.fr. bride, it. briglia, van 't
hoogd. britil, ons breidel, toom, teugel) in
de rijkunst : een forsche ruk met den teugel,
wanneer het paard niet wil wenden.
Ebullïtie (spr. t=ts), f. nw.lat. van (ebulï ire, opborrelen, enz., van bulla, waterbel) het
koken, opwellen, opborrelen eener vloeistof door
de hitte; Med. een uitslag van kleine blaartjes
over het lichaam, door eene verhittende behandeling of sterke gemoedsaandoening ontstaande;
ebullitto stomáchi, f. Med. het koken der maag,
het zuur; — ebullioskoop, m. lat. gr. een
door Brossard-Vidal gevonden instrument om het
alkoholgehalte van wijngeestachtige vloeistoffen
te bepalen door waarneming van haar kookpunt.
ebur, n. lat. (v. 't oud-egypt. ebur, olifant,
iersch boir, saaskr. ibha) het ivoor, elpenbeen;
ebur fossile, versteende mammoethstanden; ebur
ustum, gebrand ivoor ; beenzwart ; in het algemeen : tot poeder gebrachte beenderkool om
zwart te verven.
Eburónen, m. pl. een volksstam van het
oude België, die in het tegenwoordige Luiker land woonde.
Ecache, eseache, f. fr. (spr. ekásj'),
een langwerpig rond of ovaal paardebit.

ECHAFAUD
Eeaille-werk (spr. ekálj'— van het fr.
écaille, it. scaglia, schub, en dit van 't oudd.
;

scala, schaal) schubvormig schilderwerk op
porselein en tapijten; ook schildpadschalen tot
inlegging van sieraden.
ecalcaratus, a, um, lat. Bot. ongespoord.
Eearláate, n. fr. (provene. escarlat, va
't perz. sakarlát, bedorven uit het sanskr. soerakta, donker gekleurd, hoogrood, scharlaken,
scharlakenrood, scharlakenkleur.
eearteeren, fr. (écarter, oorspr. escarter,
= it. scartáre, van carta, kaart) eig. in 't kaartspel eenige kaarten afleggen of ter zijde werpen om daarvoor andere in de plaats te nemen
of te koopen; in het algemeen : verwijderen,
afzonderen, ter zijde leggen, uitschieten ; uit
hoofdzaak afgaan; — éeart,-weidn,va
n. (spr. ékáár) de weggeworpen en daarvoor
ingekochte kaarten ; — écarte, n. zeker kaartspel, dat door 2 personen met 32 kaarten wordt.
gespeeld.
ecaudatus, a, um, lat. Bot. zonder staart.
ecbolia, z. e k b o l i a.
ecco homo, lat. zie, welk een mensch ! (volgens de statenvertaling in Joh. 19, 5: "zie
den mensch") als subst. een eeeehómo, n..
Pict. een beeld van den lijdenden Jezus in den
toestand, waarin Pilatus hem met die woorden
aan de Joden voorstelde ; eene buste met do
doornenkroon.
Eeeentrieiteit, z. excentriciteit
Ecchelysis, ecehoresis, enz., z_
e k c h—.
ecclesia, f. lat. (eig. volksverzameling, v. 't
gr. ekklësia) de kerk; e. cathedralis, bisschop
kerk; e. /iliális, dochterkerk; e. mater,-pelijk
moederkerk ; e. metropolitána, hoofdkerk, aartsbisschoppelijke kerk ; e. mittans, de strijdende
kerk ; e. pressa, de onderdrukte kerk, de kerk
in druk ; e. régnans, de heerschende kerk ; e.
triumphans, de zegepralende kerk; e. vágans,
eene dolende, zwervende gemeente; e. viduáta,
de ledigstaande, niet bediend wordende kerk;
— eeelesiáreh, m. gr. een kerkvoogd; de
opziener over de kerken en de regeling van den.
godsdienst in de grieksche kerk; — eeclesi—
archie, f. de kerkelijke heerschappij, het kerkelijk toezicht ; — ecelesiást, ecclesiastes of eeclesiastieus, m. een geestelijke
of kerkdienaar; ook Salomo's boek de Prediker
(z. koheleth); — ecclesiastisch, eeelesiastiek, adj. tot de kerk behoorende,
kerkelijk, geestelijk; — ecclesiastica, n. pl., kerkzaken — eeelesiastiek, f. de kerkleer ; —
ecclesiastical titles act f. eng. (spr. ekkleziestikel tait'ls ekt) wet op de geestelijke titels, in
1851 tegen de invoering der katholieke bisschoppen in Engeland uitgevaardigd.
EcclisiS, z. e k k l i s i s.
ecco ! It. (= lat. ecce) zie, ziedaar!
Eeeope, enz. , eecrisis, enz., e k k —.
Eehafaud, n. fr. (spr. e-sja fó), z. s c h av ot ; - eehafaudage, f. (spr. -dd-zj') het
opslaan van eene stellage of een steiger; Fort.
;
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de stelling of steiger achter de vestingwallen fer, provenc escal far, van het lat. tale facere),
om met het klein geweer door de schietgaten verwarmen, warm, heet maken, verhitten; toornig of ongeduldig maken, het hoofd warm mate kunnen vuren.
echalasseeren (spr. ch—sj) fr. (schalas- ken; — geëchauffeerd, adj. verhit, zeer
ser, van échalas, paal, wijngaardstaak, gr. chá- warm; -- eehaufi'ánt, adj. verhittend; —
eehauffement, n. (spr. —mán) de verhitraks, de puntpaal, met palen voorzien, de stating; echauffourée, f. fr. overijlde, on
ken zetten (bij de wijnstokken).
Echalótte, fr. (spr. ch=sj) of s j al o t t e overlegde, planlooze onderneming; inz. dergelijke.
(z. aid.), Bot. eene bolplant, die in reuk en opstand.
smaak naar het knoflook gelijkt, schalonje, sausEehéance, f. fr. (spr. e-sje -áns'; mid.lat..
look (Allium ascalonicum) — een trillend ko- excadentia ; vgl. c h a n c e) het vervallen, de ver
wissel.
-valtijdne
peren plaatje bij orgelpijpen.
échec, n. fr. (spr. esjék), schaak (z. aid.); ook
eehampeeren (spr. ch=sj), fr. (échamper of échampir) Piet. door licht en schaduw. stoot, slag, nadeel, verlies, schade ; — echecs,
pl. het schaakspel; de daartoe vereischte stukvan den grond doen uitkomen, losmaken.
echancreeren (spr. e-sjank—), fr. (échan- ken ; en échec houden (spr. an—) Mii. den
vijand altijd in de klem of in vrees, in besluicrer, van 't lat. cancer, kanker, mid.lat. tang,
teloosheid of werkeloosheid houden, zoodat hij
schaar, boog, boogvormige kromming) uithollen,
boogvormig uitsnijden ; — eehancrure, f. tot geen eigen plan komen kan; — échiquier,
rond uitsnijdsel, uitholling, halvemaansgewijze m. (spr. e-sji-kjé) het schaakbord; Mil. de schaak
stelling der troepen; — en échiquier,-bordvmige
uitsnede.
echangeeren (spr. e-sjánzj'—), fr. (échan- schaakbordsgewijs, kruisgewijs, b. v. optrekken,
aftrekken.
ger; vgl. c h a n ge e r e n) ruilen, wisselen, uit
échelle, f. fr. (spr. e-sjéll'; oudfr. eschele, pro— eehange, m. (spr. e-sjanzj') de-wiseln;
ruiling, uitwisseling, wissel; le libre échange, vene. escale, van 't lat. scala) de ladder, toonladder ; ook de maatstaf, waarnaar eene teede vrije handel.
Eehanson, m. fr. (spr. esjansoiz) de schen- kening, eene kaart ontworpen is, de schaal;
échelles, pl. de hoofd- handel- en stapelplaatsen
ker (bij vorsten) .
Eehantillon, n. fr. (spr. e-sjati -ljón ; v. in de Levant (échelles du Levant); en échelon..
(spr. an e-sjelóh) Mil. laddervormig, sportsgewijs,
't oudfr. chant, cant, hoek, stuk, verklw. chancel,
d. I. in kleine op elkander volgende afdeelincantel, en dit van ons k a n t, rand, scherpe
zijde, een oorspr. celtisch woord) het staaltje, gen, zoo als vele sporten eener ladder, marcheeren of oprukken; — echelonneeren_
de proef, het monster, b. v. van een stuk laken.
echappeeren, fr. (échapper, spr. ch=sj; (fr. échelonner) de troepen in echelons stellen.
Echemythie, f. gr. (van échein, hebben,.
waarsch. van 't oudd. champ!, kamp, dus eig.
houden, voor zich houden, en mythos, de rede).
den strijd ontloopen; it. scappáre, scampare) weg
de stilzwijgendheid, de kunst of gave van het
doorgaan, de vlucht nemen,-lopen,t
hooren en zwijgen.
uitbreken, ontspringen, ontsnappen, ontkomen;
Eeheveau (spr. ésj'wo) of echet (spr.
— eehappáde, f. eene valsche snede of haal
ésjè), m. fr. de streng, eene fr. garenmaat (=
bij graveurs, wanneer de graveerstift uitglijdt;
1000 meter); — echevette f. fr. (spr. ésj'- in 't algemeen : eene ontsnapte fout, overziening,
overijling; — eehappatoire, f. (spr. —toár'), wèt') het bosje = 100 meter.
Echidna, f. gr. Myth. een roofziek monster,
eene uitvlucht, een voorwendsel ; — eehappe,
m. een ontsnapte ; een paard, geteeld uit een half maagd, half slang, de moeder van Cerberus,
buitenlandschen hengst en eene inlandsche mer- Scylla, Chimaera en andere ondieren.
Eehinus, m. gr. (echinos) de egel ; zeer1e, in 't algemeen een paard van gemengd, geegel: Arch. het ei aan de ionische zuilen, een
kruist ras ; — echappemént, n. (spr. —máh)
het ontsnappen, doorgaan, ontvluchten ; bij ra- eivormig sieraad, vervat in eenen dop, welke
deruurwerken : pal, lichter d. I. dat deel, het- naar dien der kastanje gelijkt; — echinanwelk de slingeringen van den regulateur (slinger thieten, m. pl. versteende rozenegels ; —
echinatus, a, um, lat. Bot. egelbarig; egelsteof onrust) telt en aldus den tijd afmeet.
Echarpe, f. fr. (spr. esjárp'; oudfr. escharpe, kelig, met naar alle zijde gerichte stekels b.v.
escherpe, eschierpe, s j e r p, de zak aan den hals
de vruchten der tamme kastanje; — echiniet,
des pelgrims hangende, v. 't oudhoogd. scharpe, m. een versteende zeeëgel, egelsteen, paddesteen, slangenei, zeeappel, enz.; — echinoscherbe, zak, reiszak) de sjerp, lijfgordel, ambtsof eeregordel; draagband; een dwarshouw; een coccus, m. blaasworm, eene soort van ingesmalle shawl van floers of soortgelijke stof ; Mil. wandsworm, een voorvorm van den lintworm;
en écharpe beschieten, in scheeve richting — echinodérmen, m. pl. stekelhuiden, zebeschieten ; — echarpeeren (fr. écharper) kere dierklasse, aldus om hunne stekelachtige
huid genoemd ; — echinoformis, lat. Bot.
schuins beschieten, dwarshouwen, zijwaarts aan
egelvormig, stekelvormig ; — eehinoiden,
-grijpen.
Echaude, n. fr. (spr. esjodé v. chaud, pl. zeeëgels, met stekels bezette en door eene
kalkachtige schaal omgeven, meest appelvorwarm) een klein Partjsch gebak, windbuil.
echauffeeren (spr. e- sjof—), fr. (échauf- mige zeedieren ; — eehinophthalmie, f. .
—

;

H

;

ECHIQUIER

400

M d. eig. egeloogigheid ; de verouderde naam
voor de oneffenheden der oogleden, die zich bij
iele ooglidontstekingen vormen ; — echinops,
1. Bot. kogeldistel; — eehinorhynehus,
nu. de stekelsnuitworm, eene soort van ronde
ingewandsworm ; — echinosphoerieten,
p1. kogelvormige zeeëgelsteenen.
échiquier, m., z. ond. e c h e c.
Eehium, n. gr. (échion, v. échis, adder)
Bot. de slangekop, een plantengeslacht van de
_familie der bernageachtigen of ruwbladigen.
Echo, f. gr. (êchó, in 't algemeen klank,
,geluid) Myth. eene nimf uit het gevolg van Juno,
eene dochter van de lucht en de aarde, die
wegens versmade liefde zoodanig van droefheid
verteerde, dat er niets van haar overbleef dan
de stem; de weêrklank, terugkaatsing van het
-geluid, na- of weêrgalm; Poët. een dichtstukje,
waarbij eene of meer der laatste lettergrepen
van Benen versregel buiten de maat herhaald
worden; Muz. (it. eco) weergalm, verzwakte of
flauwe herhaling van een of meer noten, in nabootsing van de natuurlijke echo; — echo–
meter, m. een klankmeter, een werktuig, door
Sauveur in 1701 uitgevonden, om den duur van
het geluid te bepalen; — echometrie, f.
de klank- of weêrgalmmeting, het voortbrengen
van kunstmatige echo's van klankgewelven; —
-eehónisch, liever echódiseh, adj. (gr.
-echódes) teruggalmend, weêrkaatsend; — echoskope, f. Med. z. v. a. a u s c u 1 t a tie ;eehoskopium, n., z. v. a. s t e t o s k o o p.
Echoppe, f. fr (spr. ésjop') winkel onder een afdak tegen een muur, kraam, pothuis.
Eckhard of Eckard, oudd. mansn. (van
ecke, weleer voor snede, zwaard) de zwaard-sterkte; de moedige met het zwaard; d e trouwe
E c k h a r d, m. de oudd. heldensage : een kameraad van Diedrik van Bern, sprw. een oude
beproefde vriend die voor gevaar waarschuwt.
eelabousseeren, fr. (éclabousser) met
slijk of modder bespatten.
eelaireeeren gew. eelaireisseeren
(spr. e-klèr—, e-klèrsi-s —), fr. (eclaircir; van
-ciair, lat. clarus, klaar) helder maken, opklaren, verlichten ; ophelderen, inlichting geven,
terechtwijzen; — eclaireissement, n. (spr.
e-klèrsi-s'mdn) de inlichting, verklaring van eene
duistere zaak, opheldering, terechtwijzing; —
eelaireeren (spr. éclairer, lat. exclaráre),
licht verspreiden, verlichten ; -- eclaireurs,
pl. (spr. e-klèreur) Mil. een lichte troep, die
:het leger vooruit trekt om te ontdekken of zich
vijanden in de bosschen, enz. ophouden, scherp
-schuter.
,

Eclampsie, z. eklampsie.
Eclat, m. fr. (spr. e -klá; v. 't gr. kláein,
breken; klasma, breuk, stuk, enz.; vandaar eig.
breuk. splinter, enz.) de losbarsting; knal, slag,
geraas; het opzien, geruiscb, de ruchtbaarheid;
de glans; eene opzienbarende handeling; —
eelateeren (fr. éclater, eig. splijten, in stukken springen, bersten) , bekend of ruchtbaar wordden, aan den dag komen, uitkomen, uitbreken;

ECOUTE

— eclatant, adj. schitterend, uitstekend, irr
't oog vallend; opzienbarend, openlijk, wereldkundig; — éelatante, I. vuurpijl met briljant-vuur.
Eclecticus, enz., z. e k l e k t i c u s, enz.
Ellips, ecloge, epz, z. e k1—.
école, f. fr. (van 't lad, sc4ola) school; école
d'application (spr. daplikasjóh), ambachtschool,
industrieschool; — école de droit (spr. droá),
rechtsschool; école des beaux-arts (spr. bozár),
kunstacademie; école des chartes (spr. sjárt'),
school voor de studie van handschriften ; école
de médecine, artsenijschool; école des mines (spr.
mien) of école des mineurs, mijnacademie, bergschool ; école militaire, krijgsschool ; école mixte
(spr. miekst'), school voor wetenschappen en
letteren, hgd. r e a l g y m n a s i u m; école mutuelle, school van wederkeerig onderricht, z. v.
a. Lan caster - school, z. aid.; ecole normale,
normaalschool, modelschool; école polytechnique
school voor de kweekelingen der artillerie, genie, enz., de algemeene kunst en beroepsschool
te Parijs; vgl. Polytechnisch; école pratique des hautes études (spr. hoot-zetuud' ), school
ter practische oefening in de exacte wetenschappen naast het theoretisch onderwijs; école primaire, lagere school, school voor het eerste onderricht; école secondaire, de school, die op de
primaire, elementaire of lagere volgt, de middelbare school; école spéciale militaire de St.Cyr, krijgsschool te St. Cyr; école vétérinaire,
eene veeartsenijschool.
Economie, enz. z. e k o--.
Economy, n. eng. (spr. ekonomie) z. o e k ono mie.
e of ex continénti, z. ond. c o n t i n e ere n;
— e contrario, z. v. a. au contraire, z. ond.
contrarius.

ecorcheeren (spr. e-korsj—), fr. (écorcher;
sp. escorchar, it, scorticáre, den bast of de huid
aftrekken, mid.lat. excorticdre, v. 't lat. cortex,
de schors) villen, afstroopen; ontschorsen, schillen; overvragen, een onredelijken prijs vorderen;
snijden, afzetten; ook gewelddadig behandelen,
mishandelen, radbraken, b. v. eene taal; —
ecorehé, m. bij schilders en beeldhouwers:
eene figuur zonder huid, welker spieren men ziet.
ecorneeren, fr. (écorner; v. come, hoorn)
onthoornen, de hoornen afstooten; afkorten, besnoeien, beperken, verminderen.
ECOSSaiSe, f, fr. (spr. elrossèz', v. Ecossais, aise, schotsch, v. Ecosse, Schotland) een
schotsche dans; — ecossaisewals, m. een
snelle wals in . maat.
ecostatus, a, um, lat. Bot. ongeribd.
ecouleeren (spr. ou =oe), fr. (écouler) af-,
uit-, wegvloeien ; -- ecoulement, m. (spr.
ekoel'máh) de af-, uit-, wegvloeiing; het vervliegen b. v. van geestige deelen ; Kmt. de verkoop, afzetting, het debiet der waren.
Ecoute, f. fr. (spr. e- koet'; van écouter,
luisteren, van 't lat. auscultáre, ital. ascoltdre)
Mil. eene galerij om de werken der vijanden
te ontdekken, luistergang; een luchtgat in de
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kazematten; in de kloosters eene door tralie
i ë n afgesloten plaats, het hoor-werkofjalz
aux écoutes zijn (spr.-vertk,daliso;
o- zekóét'), op de loer staan, heimelijk luisteren,
luistervinken ; — écoutez (spr. ekoeté), hoor eens!
'luister! — ecoutille, f. (spr. ekoetiélj') het
:luik, luikgat in het verdek van een schip.

eephractisch, ecphronia, eephyma, enz., z. e k p h —.
eeraseeren (spr. s=z), fr. (écraser, v. 't oud
krassa, fijn wrijven, zw. krasa, platdruk-nordsch
aan stukken slaan) verpletten, platdrukken,-ken,
verbrijzelen, vertreden, vernietigen; eerase,
.m. (spr. s=z) danspas, waarbij de beenen ver
-vaneen gebracht worden; écrasez l'infánie (stil.
-superstition of église), weg met het schandelijk
bijgeloof of de kerk (een in Voltaire's brieven
-menigvuldig voorkomende uitdrukking).
eereteeren, fr. (écréler ; van crate, z. aid.);
Mil. eig. ontkammen, het bovenste gedeelte, b. v.
van eenen wal, een bolwerk, eene palissade,
wegschieten.
Ecritoire, f., fr. (spr. ekritoár; van
-écrire = lat. scribére, schrijven) een inktkoker, schrijfbak met pen, inkt, lak, ouwels, pennemes, enz.; — eeritures, pl. geschriften,
schrifturen; — eerivailleur, m. (spr. —wal ,jéur ; van écrivailler, veel en slecht schrijven)
een slecht veelschrijver, kladder, broodschr(jver,
broddelaar.
ecru, adj. onontgomd (van zijde); ook: uit
zulke zijde vervaardigd ; ongebleekt, ruw.
—

-

Eerythmus, eesarcoma, eestasis,
-enz., z. e k r—, e k s, enz.
Ecu, m. fr. (eig. een schilddaalder, van het
lat. scutam, schild, it. scudo) een fransche daal
-dervan3lisof1g.42c,zehtn
omdat er het fr. wapenschild op stond; OCu
blane = 2 gl. 40 ct. — ecu d'or, z. v.
.a. 10 u i s d' o r, ecu neUf, 6 livres-stuk, =
3 gl. 85 ct. ; — ecu patagon, geneefsche
rekenmunt, ongeveer = 1 gl. 60 ct.
Eetteil, m. fr. (spr. ekuilj) klip, rif.
Eeumeur, m. fr. (van écumer, afschuimen ;
-écume, van 't oudhoogd. sc(sm, schuim) eig.
-een afschuimer; een schuimlooper, pannelikker,
lafelbroêr ; een plunderaar van geschriften, denkbeeldendief; een zeeroover, vrijbuiter, zeeschuimer (écumeur de mer) .
Eeurie, f. fr. (verwant aan het nederl.
s c h u u r) een -paardenstal; de gezamenlijke tot
-eene stoeterij behoorende personen ; de woning
dier personen.
Eeu88on, m. fr. (spr. eku -soit ; V. scutum;
vgl. ecu) het wapenschild; — ecuyer, m.
(spr. e-kwi-jé; it. scudiero), een schild- en wapendrager, schildknaap ; stalmeester, een voor
begeleider te paard.
-nam
Edax, m. lat. (van edere, eten) een vraat,
vreetzak; -- edaciteit, f. (lat. edacatas) de
vraatzucht, overmatige eetlust.
Edda, f. ijslandsch (d. 1. eig. stammoeder;
zoo geheeten door den wedervinder, den bisschop
irynjulf Svendsen, in 't jaar 1613) de titel der
;

,

,

-
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beide verzamelingen van Ijslandsche dichtwerken, waarin de gansche schat van scandinavische mythen is weggelegd, de oudste scandin.
oorkonde, die de noordsche goden- en heldengeschiedenis bevat ; men onderscheidt de beide
verzamelingen in de oudere (poëtische) en in
de jongere (grootendeels prozaïsche) Edda.
ede, bide, lode, lat. eet, drink, speel!
Edelfine, vr.naam: de edelgezinde, edele.
Eden, n. hebr. het paradijs, de lusthof;
eig. het vreugdegenot.
edentatus, a, um, lat. Bot. uitgetand.
Edentt ta, n. pl. lat. (v. dens, tand) tandelooze zoogdieren, namelijk dezulke, die noch
hoek- noch snijtanden hebben. Zij bewonen
Afrika, Amerika en Nieuw-Holland.
edeeren, lat. (edëre) uitgeven, bekend maken; uitleveren; — edidit, pl. édidérunt,
heeft of hebben uitgegeven (op boektitels met
den naam des of der uitgevers) ; — editie
(spr. t=ts), (editio) de uitgave, druk, oplage
van een boek; Jur. de gerechtelijke voorlegging
en mededeeling, b. v. editio documentórum, de
voorlegging der oorkonden tot kennisneming van
de tegenpartij ; ed. princeps, de eerste uitgave,
de eerste afdruk van oude schrijvers sedert de
uitvinding der boekdrukkunst ; ook : voornaamste
uitgave, beste, voortreffelijkste uitgave ; — editor, m., fr. editeur, de uitgever.
Edgar, m. angels. mansnaam (angels. eád,
bezitting en gar, werpspies; vgl. E d mu n d)
werpspies of beschermer der bezitting.
Edhemieten, m. pl. muhamedaansche
predikmonniken, die deels in kloosters leven,
deels zich in de woestijn ophouden (zoo geheeten naar hunnen stichter Ibrahim E d h e rn.
e diamétro, z. diameter.
Edict, n. lat. (edictum, v. ediccre, bekend
maken) bij de oude Romeinen : de openlijke afkondiging of aanslag van den praetor omtrent
de beginselen, naar welke hij zijn ambt in het
volgend jaar zou waarnemen : »het p r a e t or i s c h edict", eene der beroemdste bronnen,
waaruit het rom. recht is voortgevloeid; in 't
algemeen eene landsverordening, openbaar bevel, vorstelijk bevelschrift ; edictum aedilittum,
een edict der A dilen (z. aid.) te Rome over
marktzaken en daartoe behoorende rechtspunten ; edictum demolitor um, n. een gebod tot
nederwerping of afbreking; ed. peremtorrum,
een terstond op te volgen gebod; ed. perpetuum,
een altijddurend, immergeldend gebod, dat zich
in keizers Hadrianus tijd uit de vroeger elk jaar
veranderende edicten langzamerhand gevormd
had en sedert vaststaande werd; ed. restitutortum, een herstellings- of vergoedingsbevel; ed.
successorium, eene wet van erfopvolging; ed.
temporale, eene tijdelijk, slechts voor een bepaalden tijd geldend bevel; — edietale ei
f., of edictdles (litterae) f. pl. eene ge--táie,
rechtelijke openlijke dagvaarding; per edictiilis,
Jur. door openlijke dagvaarding; — edictaiiter
c i t e e r e n, openlijk, gerechtelijk dagvaarden.
edi$ant, adj. fr. (spr. —á n ; van édiier
26
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= lat. (ediEicare, opbouwen, stichten) stichtelijk,
opbouwend in 't geloof.
Edidit, editeur, editie, zie onder,
edeeren.
Editha, f. vrouwennaam ; ook een stof
voor wintermantels.
Edmund, angels. (eng. Edmund, angels.
Eadmund, V. ead, oudhoogd. 6t, goth. oud, rijkdom, vermogen, en mund, beschermer, voogd
manse.: beschermer of beschutter van het ver
- Eduard, Edward, angels. (eng.-mogen;
Edward, angels. Eadweard, v. weard, wachter)
mansn. wachter of bewaker van het vermogen.
educeeren, lat. (educáre) opvoeden; —
edueátie (spr. t=ts), f. (lat. educat)o, fr.
éducation) de opvoeding; maison d'éducation,
kostschool, opvoedingsgesticht; — educational, adj. eng. (spr. edjoekésjonal) op opvoeding,
beschaving enz. berustende, daarop betrekking
hebbende b. v. e. franchise (spr. frentsjes), op
opvoeding steunend privilege b. v. stemrecht;
e. collections (spr. kolleksjens), verzameling op
opvoeding betrekking hebbende; — educator, m. de opvoeder.
Educt, n. lat. (edtictum, v. educcre, uit
naar buiten trekken), het uitscheidsel,-voern,
d. i. een zuiver uitgescheiden bestanddeel van
een samengesteld lichaam, in tegenstelling met
product. Zoo b. v. is het uit krijt door
zwavelzuur verkregen koolzuur een e d u c t, het
bij de reductie van een metaaloxyde door kool
ontwijkende een p r o d u c t.
eduleoreeren, mid.lat. (van 't Iat. dulcis,
zoet) Chem. verzoeten door bijvoeging van zekere hoeveelheid suiker, honig of siroop ; —
eduleorátie (spr. t=ts), f. de verzoeting,
ontzuring, ontzouting.
edu1 ën, pl. lat. (edula, v. edcre, eten)
eetwaren, eetbare dingen.
edulis, lat. Bot. eetbaar.
e duobus malis minimum eligéndum est, z.

ond. malum.

'Edw., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Henri Milne—Edward.
Eféndi, m. turk. (ontstaan uit het gr.
authéntEs, onbeperkt beer, gebieder, in 't nw.
gr. uitgesproken awféntis) heer, de titel van
een turkschen staatsdienaar en geleerde, inz.
rechtsgeleerde of wetverklaarder; — hekemefendi, m. de eerste lijfarts des sultans;
imam-efendi, m. de geestelijke van 't serail;
— reis-efendi, m. (van 't arab. reyis, reis,
hoofd, opperhoofd, de eerste) de turksche rijkskanselier en minister van buitenlandsche zaken.
effaceeren, fr. (effacer, eig. het gezicht,
gelaat ontstellen, onkenbaar maken, van 't fr.
face, lat. (acies, gelaat), uitwisschen, uitdelgen,
uitvegen, doordoen, doorhalen.
effareeren, fr. (e/farer, van 't lat. ferus,
wild) doen ontstellen, ontzetten, verbluft maken,
buiten zich-zelven brengen ; g e ë f f a r e e r d, adj.
ontsteld, verschrikt, onthutst, verbluft.
effaroncheeren, fr. (ejfaroucher) schuw
maken; zich effarouchderen, schuwen.
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Efféet, n. lat. (ejféctus, v. eficére, hewer
ken) de werking, uitwerking, bet gevolg ; — in
e'ectu, of fr. en e ffet (spr. anne fè) inderdaad,,
werkelijk; — effecten, n. pl. (fr. elfets) goederen, vermogen, have; Kmt. wissels, ook z.
v. a. staatseffecten, staatspapieren, landsschuldbrieven ; — effecten- conto, n. de
rekening van een staatspapier of obligatie -artikel in het grootboek ; — effectenkoers, z.
cours; — effectensocieteit, f. vereeniging (te Amsterdam) voor den effectenhandel,
soort van particuliere beurs; — effectief,.
adj. (lat. e/fectivus, a, um), als adverb. ook.
effective, of fr. e ffectivement (spr. —tiw' má n),
werkelijk, inderdaad, wezenlijk; — effectueeren (fr. effectuer), verwezenlijken, bewerken, bewerkstelligen, voltrekken, volvoeren, tot.
stand brengen ; — effectueering, f. de be-werkstelliging, de voltrekking , of volvoering van
eenen last, enz.
effemineeren, lat. (e ffemináre, v. femina,
vrouw) verwijfd of weekelijk maken, verwijven;
— effeminátie (spr. t=ts), f. de verwee-kelijking, verwijving; de verwijfdheid, onmannelijkheid ; — effeminatamente, it. Muz..
verwijfd, zwak, flauw; — effeminatezza,
f. it. zachtheid, flauwheid.
Effendi, z. efendi.
effervesceeren, lat. (e ffervescére, van
fervere, bruisen, enz.) opbruisen, opwellen, opborrelen ; — efferveseént, adj. (lat. el'ervéscens), opbruisend; — effervescentia (spr.
t=ts), n. pl. opbruisende stoffen ; — offer-vescentie (spr t=ts), f. nw.lat het opbruisen, teweeg gebracht door de ontwikkeling van
het eene of andere gas uit een vocht, b. v. bij
de vermenging van alkaliën met zuren; oneig.
het vuur, de drift.
Effestueátie (spr. t=ts), f. mid.lat. (v. 't
lat. festuca, halm) in het duitsche recht : eene
zinnebeeldige overgave van een onroerend goed
door overreiking van een afgesneden tak, een,
houtspaan, enz.
Effet, n. fr. (spr. èfè) z. effect.
effeuilleeren, fr. (spr. efuilj— van feuille
= lat. foltum, blad) afbladeren, ontbladeren,
van loof ontdoen ; ook splijten, vaneenwijken
(van karton, kaartenblad) — effeuillement,.
n (spr. efuilj'mári) de toestand der boomen en
planten, ontdaan van hun gebladerte, de bladerloosheid.
eff ciëeren, lat. (ef cëre), bewerken ; -eff ciént, adj. (e/ic)'ens) werkzaam ; e f ciens
causa, z. causa — efficiéntie (spr. t=ts),
f. (ef cien(za) de werkzaamheid ; — efficaei-teit, f. (efcaettas) de krachtwerking, werkzaamheid, nadruk.
efjIggies, f. lat. (van e(fngcre, naar 't leven
afmalen ; vgl. f1 n g e e r e n) de beeltenis, b. v.
iemand in elegie, d. i. in beeltenis, verbranden,
ophangen, enz.
efleeren, fr. (ef ler, van gil = lat. filum,
draad) uitrafelen, de draden uittrekken ; —
e e, n. garenfranje, franjeachtig uitgerafeld
,

;

;

;
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ouwgoed; — eflure, f. het uitgerafelde aan
.en stuk stof.
ef$agiteeren, nw.lat. (vgl. f l a git e er e n) met ernst vorderen, met aandrang afsmeeten, aftroggelen.
Ef lãtie (spr. t=ts), f. nw.lat. (v. eerre,
uitblazen) het oprispen uit de maag.
efheureeren, fr. (elpeurer, eig. het bovenste of de oppervlakte wegnemen, V. fleur,
de bloem, het bovenste gedeelte van vele voor
schimmel of kaam op den wijn,-werpn,b.vd
de haarzijde van eene huid) alleen de oppervlakte licht aanraken, wegnemen, afschaven b. v.
het vel ; oneig. oppervlakkig behandelen, licht
over eene zaak heen loopes, maar niet grondig
behandelen.
eff.oresceeren, eloreeren, lat. (ef
lorescëre, v. florescére, bloeien, opbloeien, uitslaan (op de huid) ; beslaan, verweeren ; —
efflorescéntie (spr. t=ls), f. nw. lat. de
bloeitijd, het bloeien, in bloei staan; Med. huid
verandering eener vaste zelfstan--uitslag;Chem.
digheid in eene poederachtige stof door hare
blootstelling aan de open lucht, hetzij dit door
aantrekking van het vocht uit den dampkring
en overgang in een hydraat, of door het verlies van haar kristalwater, of door verbinding
zoowel met het water als met de zuurstof van
de lucht geschiedt ; verweering, aanzetting van
bloemen, het te-voorschijn-treden van zoutkristallen.
efueeren, lat. (e#lucre) uitstroomen, ver
verdwijnen; — effluvia, n. pl. (van-vlietn,
den sing. effluvium) de uitvloeiingen, uitdampingen ; — efiixie, f. nw. lat. uitvloeiing,
uitvloed.
effoeéeren, lat. (effocare, van faux, pl.
fauces, keel) verstikken, verworgen.
fodére) uitgraven ; —
effodeeren, lat. (effodére)
effóssie, f. (ef'ossto) de uitgraving.
efforceeren (zich), fr. s' e f forcer ; van
force, kracht, geweld, zich beijveren, zijn best
doen, trachten, al zijne krachten inspannen, zich
weren ; — effort, n. (spr. efór) de poging,
inspanning, bemoeiing, krachtsbeproeving, nadruk, het streven.
Elfráctie (spr. t=ts), of efractuur, f.
later lat. (e//'ractura, van e ffringëre, openbreken; frangëre, breken) de braak, openbreking;
Med. de gewelddadige beleediging van den schedel ; e f fractio carcëris, Jur. openbreking der gevangenis, wederrechtelijke bevrijding van een
gevangene ; — efractor, fr. effracteur,
m. een misdadiger, die een diefstal met braak
heeft gepleegd, een inbreker.
e&ayeeren (spr. e fréj—), fr. e f'rayer; provenc. es freidar, als ware 't lat. ex frigidare, doen
rillen; van frigi dus, koud) verschrikken, angst
of vrees aanjagen; — erayant, adj. (spr.
efréján) verschrikkelijk, ontzettend, vreeseïljk.
Efrenátie (spr. t=ts), f. lat. (ef/'rennatto
van ellrenure, ontteugelen ; frenum, teugel) de
teugelloosheid; -- g e ë f f r e n e e r d, adj. teugelloos uitgelaten, onhandig.
;
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efffronté, fr. (spr. e frorcté ; v. front, voor

onbeschaamd,-hofd)geërntd,aj.
schaamteloos, driest ; — efironterie, f. onbescbaamdheid, driestheid, een stalen voorhoofd.
effroyable, adj. (spr. efroajdbl' vgl. e ffr a y e e r e n) en als adverb. eoyable—
ment (spr. —mdh), fr. ontzettend, verschrik kelijk, afschuwelijk, ijselijk, vreeselijk, schuwelijk.
eugeeren, lat (e f fugëre) ontvluchten,
ontvlieden, ontgaan.
E#.ilgurátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van
fulguráre, bliksemen, fulgur, bliksem) het opblikkeren, opbliksemen; de opheldering, verlichting.
effundeeren, lat. (effundére) uitstroomen,
uitgieten ; uitbreken ; — effüsie (spr. s=z) ,
f. (el'usáo) de uitstorting, uitgieting, het uitstroomen, b. v. van het licht; het uitbreken
van een hartstocht, enz. ; elfusus, a, um, Bot.
uitgestort.
egaal, fr. (égal, v. 't lat. aequalis) gelijk,
gelijkvormig, gelijkmatig, even, effen ; eenerlei,
onverschillig; overeenkomend; — egaleeren,
gelijken, passen; — egaliseeren (spr. s=z),
gelijkmaken, vereffenen; — egalisatie (spr.
—za -tsie) of egaliseering (spr. s=z), f. de
vereffening, gelijkmaking; — egaliseur, m.
een gelijkmaker, vereffenaar; — egalíst, m. een
voorstander van de gelijke verdeeling der goederen of bezittingen; — egalitaires, pl. fr.
socialisten, die het begrip der gelijkheid van allen
in den staat, het zoogenaamde egalitarisme
huldigen ; — egaliteit en egalite, f. gelijkheid, gelijkvormigheid, inz. in politieken zin,
waarom ook 1 i b e r t é (vrijheid) en é g al it
tot de leus der fransche republiek werd, en de
hertog van Orleans, vader van den laatsten fr.
koning Lodewijk Philips, den naam E g a li t é
aannam (vgl. communisme).
Egard, n. fr. (spr. egár van garder, bewaken, behoeden, oudhoogd. wartén, nw.hoogd.
warten) het aanzien, de achting, hoogachting;
inschikkelijkheid, toegeeflijkheid; à l'égard, en
égard, met opzicht, met betrekking, ten aanzien.
egareeren, fr. (égarer, niet in acht nemen, doen verdwalen, v. Barer, provene. Barar,
acht slaan, oudhoogd. warón, bewaren, in acht
nemen) doen verdwalen, verwarren, van den we;
brengen; zich egareeren, zich verwarren,
verdolen, van den weg raken ;— g e ë g a r e e r d,
verward, verstrooid, niet wel bij zinnen ; —
egarement, n. (spr. egár'mán) de afdwaling, dwaling, het wangedrag; de verstrooid
verwarring; afwezigheid van den geest;-heid,
ijlhoofdigheid, bijsterzinnigheid.
egayeeren (spr. egèj—), fr. égayer, van
gai, vroolijk; vgl. gajo) vervroolijken, verblijden,
vroolijk of blijde maken, verlustigen, opbeuren.
Egbert of Eckbert, oudd. mansn. (van
e g g e, e c k e, d. i. snede, zwaard, oudhoogd.
ekka) de door het zwaard beroemde, schitterende.
egereeren, lat. (egerC're, vgl. g e r e e r e n)
uitvoeren, afvoeren ; — egest, n. (lat. egestus)
uitvloeisel, hetgeen afgevoerd wordt; — eges;

;
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tie,

f. (lat. egest(o) de ontlasting, af voering
door den stoelgang.
Egeria, f. naam eener oud. -it. bronnimf
of came-ne, volgens wier ingevingen Numa, de
tweede koning van Rome, zijne wetten uitvaardig d ; vandaar : oneig. de vertrouwde raadgeefster van een vorst ; Astron. een asteroide, in
1850 door D. Gasparis ontdekt.
egermineeren, lat. (egermináre, vgl.
g e r m i n e e r e n) ontkiemen, uitspruiten.
Egest, egestie, v. egereeren.
egestus, fr. lat. nooddruft, armoede, bij
rom. dichter dikwijls gepersonifieerd als schrik
-gestal
aan den ingang der onderwereld.
egg–shells, pl. eng. (spr. —sjèls) eig. eierschalen : een soort van zeer dun en doorzichtig
chineesch porselein.
Egide, z. Egide.
Eginhard, Eginhart of Einhard,
oudd. (Eginhart, 4ginhart) mansn.: de proef
trouw (?) .
-houdeni
Eggisóma, juister engisoma, n. gr.
(eggidzóraa, de over- elkander-schuiving van de
beenderen des schedels).
eglandeeren, .nw.lat. (van glans, eikel,
verklw. glandula, klier) eene klier uitsnijden.
Eglantine, f. fr. (ontstaan uit aiglantine,
v. aiguille, als ware 't lat. acuculentus, stekelig) Bot. de wilde roos, eglantierbloem (Rosa
canina).

Eglise, f. fr. (van gr. ecclesia, z. aldaar)
de kerk.

Eglogue, f. fr., z. ekloge.

Egmond of Egmont, nederl. mansn.
(vgl. Egbert en Edmund) de beschutter door
het zwaard.
ego, lat. ik; alter ego, ander ik (inz. voor
e e h t g e n o o t, vr 1 e n d enz.; ook : plaatsbekleeder, stadhouder); — egocentrisch, adj.
nw.lat. het ik (den mensch) tot middelpunt der
wereld makende; — egoisme, n. nw.lat. de
ik- of zelfzucht, ik- of zelfliefde, overdreven
eigenliefde, zelfgevallen, baatzuchtige denkwijze
of gevoelens; — egoïseeren (spr. s=z), te
veel, te uitsluitend aan zich-zelven denken, van
zich-zelven spreken, enz., zelfzuchtig zijn ; -ego st, m. (fr. égoïste) een zelfzuchtige, baatzuchtige, eigenbelangzoeker, die gedurig alleen
op zich zelven en zijn eigen voordeel ziet en
al het andere voor onbeduidend en gering houdt;
— egoistisch, adj. zelfzuchtig, eigenbatig;
— egoïteit, f de ikheid, zelfheid; — egotheíSme, n. lat.-gr. vergoding van het ik,
zelfvergoding (zooals in het wijsgeerig stelsel
van Fichte).
egorgeeren (spr. e-gorzj—), fr. (egorger,
van gorge, keel, v. 't lat. gorges, draaikolk) de
keel afsnijden, kelen, slachten, vermoorden, verworgen, ombrengen ; te gronde brengen.
Egout, m. fr. (spr. e-goe) een riool, goot,
of kanaal om het water er de onreinheden eener
stad te doen wegvloeien ; — egoutier, m.
(spr —tjé) rioolruimer.
Egrappoir, ni. (spr. —oar) toestel om
;
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de druiven af te risten ; inz. een draadzeef die
daarvoor dient.
Egreneeren, n. (fr. egrenage eng. ginning) bewerking die de ruwe boomwol ondergaat om ze van de zaadkorrels te ontdoen.
Egrés, m. lat. (egréssus, van egredi, uitgaan) de uitgang, voortgang; e gr e s nemen,
voortgaan.
Éguillette, f fr. (spr. e-guuijet' verbastering van aiguillette) vangsnoeren, nestelsnoer
als schoudersieraad op uniformen en livreien.
Egyptienne, f. fr. (spr. e-zji psiènn') eene
bijzondere soort van dikke drukletter met even
dikke op- als neerhalen ; — een soort zijden stof
met atlasstrepen.
Eh., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor C. G. Ehrenberg (gest. 1876).
eh bien! fr. (spr. e-bjen) welaan ! welnu!
Ehrh., bij botanische benamingen afk. voor
F. Ehrhardt (gest. 1795).
Eieten, m. pl. eene secte der 7de eeuw,
die God door zang en dans wilde geëerd hebben.
Eierdons, n. de zachte, kostbare borstvederen van de eidergans (Somateria mol
L.) een zwemvogel van IJsland en-lisYma,
Groenland.
Eidograaf, f. gr. (van ë- dos, beeld, en
grdphein, schrijven, teekenen) de beeldteekenaar,
eene door prof. Wallace te Edinburgh in 1801
uitgevonden copiëer-machine.
Eidólon, n. gr., z. v. a. Id o l e (z. aid)
Eigir, m. skand. Myth. de god der zee.
Eilert, oudd. mansn., samengetrokken uit
Eilhart, Egilhart, de krachtige, sterke.
Einheriar of Einhériën, m. pl. oudn.
Myth. de in den strijd gevallen helden, die Odin
in Walhalla onthaalt.
Eir, f. de oudduitsche godin der heelkunst.
Eirëne, z. Ir e n e.
Ei'rometer, m. gr. (v. éíros, de wol) de
wolmeter.
Eisagóge, f. gr., z. v. a. i s a g o g e (z.
aldaar).
Eisanthéma, n. gr. (van anthem, bloeien,
en eis, binnen) z. v. a. e n a n t h e m a.
Eispnoë, f. gr. (van eis, in, en pnoi, ik
haal adem) de inademing.
ejaculeeren, lat. (ejaculi ri) uitwerpen,
met kracht uit zich werpen ; — ej aeulátie
(spr. t=ts), I. nw.lat. de uitwerping; uitspui
aderen of andere vaten ; ook een kort-tingva
schietgebed.
Ejalet, n. arab. (ejdlet of ijdlat, regeering,
heerschappij, provincie, v. awl, regeeren) turksch
stadhouderschap, uit vele s a n d s j a k s bestaande en door eenen b e g 1 e r b e g van 2 of 3 paar
-destarn
bestuurd.
ejieiëeren, lat. (ejicëre, v. jacére, werpen)
eig. uitwerpen ; uit het bezit stooten, uitdrijven; — ejéctie (spr. t=s), f. (ejectio) geweld
verwijdering, het uitwerpen, verdrijven-daige
uit eene bezitting.
ejureeren, lat. (ejurare) eene zaak onder
eede of vormelijk laten varen; afzweren.
;
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ejusdem (mensis of anni), lat. (genit. van

— ekkrisiosehésis, f. terughouding van

idem, dezelfde) van dezelfde maand, hetzelfde

critische ontlastingen; -- ekkritiseh, adj.
wat de uitscheiding of afzondering bewerkt of
haar betreft.
Ekkyésis, f. gr. zwangerschap buiten de
baarmoeder.
Ekkykléma, n. gr. (van ekkyklëm, uitrollen) een toestel op het oud-grieksche tooneel,
waardoor er verandering van tooneel plaats had
en het binnenste eener woning plotseling zichtbaar werd.
Eklámpsis of eklampsie, f. gr. (van

jaar; ejusdem farinae, van hetzelfde meel (d.i.
dezelfde gebreken enz. hebbende).
ek of ex, een gr. voorzetsel in vele samenstellingen, z. v. a. uit, van.
Ekblépharon, n. gr. een kunstoog.
Ekblóma, n . gr. het uitgeworpene, vandaar
de bij eene miskraam uitgedreven vrucht.
Ekbóle, f . gr. (ekbole, van ek-bdllein, uit
uitwerping, het uitwerpsel; Med.-werpn)ig.d
volledige verrekking ; misgeboorte ; — ekbo1ia of ekbolika, n. pl. gr. Med. middelen,
die in moeilijke verlossingen gebruikt worden;
ook vruchtafdrijvende middelen, z. v. a. a b o r-

tiva.
Ekbrásma, n. gr. (van ek-brádzein, er uit
koken) Med. een onregelmatig, plotseling ontstaande uitslag, inz. aan den mond.

Ekehilysis, f. gr. de fluimloozing.

Ekchorésis, f. gr. de stoelgang.
Ekehylóma, n. gr. (v. chylós, het sap) een
verdikt uittreksel of extract uit planten of andere lichamen, z. v. a. e x t r a c t.

Ekehymóma, n. gr. (van chymós, sap,
vloeistof) Med. eene bloedzweer, bloedvlek ; —

ekchymósis of eechymóse, f. uitstorting van bloed uit de vaten in het celweefsel, waardoor blauwe huidvlekken geboren
worden.
Ekeh^ sis, f. gr. (v. chyó, chéó, ik giet) uitstorting van sappen.

Ekdársis, f. gr. (v. darsis, het afvellen, v.
dérein, afvellen) Med. de ontvelling.

Ekdemiomanie, f., ekdemionósos,
m. gr. (van ekdemia, t. het uitgaan, reizen, en
mania, z. m a n 1 e) de zucht om te reizen of
naar vreemde landen te gaan, reisziekte, een
gebrek, waaraan rijke Engelschen en arme Duitsabers somtijds lijden.

Ekkánthis, f . gr. Med een gezwel in den
inwendigen ooghoek, ontstaan door ontsteking
van den traanheuvel.
Ekkathársis, f. gr. (vgl. kat h a r s i s) de
reiniging, afvoering ; — ekkathartika, n .pl.
zulverende, ontlastende middelen ; door de huid
werkende zuiveringsmiddelen.
Ekklesia, gr., z. e c c 1 e s i a.
Ekklisis, f. gr. (v. klisis, buiging, klinein,
buigen) Chir. de ontwrichting; het vaneenwijken der einden van gebroken beenderen.
Ekkope, f . gr. (ekkope, het uitbouwen)
kwetsing van een been, inz. van den schedel.
Ekkoprósis, f . gr. (v. ki^pros, drek) de
drekontiasting ; — ekkoprotieum, n. een
zacht afvoerend middel; — ekkoprotiseh,
afvoerend.
Ekkrinokritika, n. p1. gr. Med. kenteekenen, aan de natuurlijke uitwerpselen ontleend.

Ekkrisis, f. gr. (vgl. k r i s i s) de afzondering, uitscheiding, uitdrijving der ziektestof door
zweet, pis, enz.; — ekkrisiologie, f. de leer

van de uitwerpselen des menschelijken lichaams;

ek-ldmpein) Med. over 't gansche lichaam ver
stuiptrekkingen, inz. bij kleine kinderen,-breid
kinderkrampen.
Eklëgma, n. gr. (ékleigma, v. ekleichein,
uitlekken) z. v. a. e l e k t u a r i u m, z. aid.
Eklektieus, m . gr. (v. eklégein, uitkiezen)
een uitkiezer, onderzoekend en schiftend wijs
zonder zich aan een bepaald stelsel-ger,di
te houden, uit alle philosophische scholen overneemt wat hem het beste voorkomt ; in de
kunstgeschiedenis : de leerlingen van Caracci of
aanhangers der Bologneesche schilderschool, in
tegenst. met de naturalisten; — eklekticis
-me,n.ht
streven om uit vele zaken het beste
te kiezen, inz. uit een wijsgeerig oogpunt ; —
ekléktisch, adj . uitkiezend, schiftend, onderzoekend.

Eklepisis, f. gr. (v. ek-lepidzein, afschillen; lepis, schub, schaal) Med. de afschilfering
der beenderen.

Eklips, f . gr. (ék-leipsis, het uitblijven, ver
ek-leipein, uit-, aflaten) de ver--dwijne,va
duistering van een hemellichaam door de tusscheakomst van een ander; — zon - e k 1 i p s,
zonsverduistering (eig. aardverduistering); m a a ne k 1 i p s, maansverduistering ;— e k 1 i p s (stil.
animi), f. Med. flauwte met verlies van bewustzijn verbonden; — eklipserion, n. een
werktuig om het verschijnsel van zon- en maan
aanschouwelijk te maken ; — eklip--eklipsn
seeren (fr. éclipser), verduisteren, verdonkeren ; verdwijnen, wegsluipen, zich uit de voeten maken; — ekliptika, f. de zonneweg,
dierenriem, de baan, die de zon jaarlijks schijnt
te doorloopen (dus geheeten, omdat in de nabijheid van dezen cirkel de verduisteringen voor
schuinte of scheefheid der eklip--valen);
tika, de hoek van 23). graad, onder welke de
zonneweg op twee punten, de aequinoctiën (in
den Ram en de Weegschaal) den verlengden
aardaequator doorsnijdt.
Eklóge, f. gr. (eklógê, v. eklégetin, uitkiezen)
eig. een uitgekozen, uitgelezen stuk, inz. gedicht; herderszang, veldlied, landelijk gedicht,
i d y 11 e (dewijl de idyllen van Virgilius onder
dezen titel verschenen).
Eklisis, f . gr. (ek-lyein, uit-, oplossen) Med.

eig. oplossing ; zwakte, onmacht, het wegzinken der krachten.
Ekphonésis of ekphonêse, f. gr. (v.
phónc, klank, toon, stem) Log. een uitroep.

ekphráktiseh, gr. (v. ek-phrássein, ver•
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stopte wegen openen, v. phrdssein, sluiten) Med.
openend, verstoppingen oplossend; —ekphrakIka, n. pl. oplossende, verdunnende middelen,
tot het openen van verstopte wegen geschikt;
-- ekphraxis, f. de doorbreking, de opening
van een verstopt deel door geneesmiddelen;
de verdunning van verstopte sappen in het lichaam.
Ekphronia of ekphronie, f. gr. (van
ékphrön, zinneloos) zinneloosheid, waanzin
-nighed.
Ekphyma, n. of ekph sis, f gr. (vgl.
p h y m a) het uitwas, de bult.
Ekpiesis, f. gr. (van ek-piédzein, uitdruk
uitpersen van plantensappen ; samen -ken)ht
schedel ; — ekpiesma, n.-drukingvae
een verdikt uittreksel of extract ; eene beenbreuk van den schedel, bij welke de naar
binnen gedreven beenstukken de hersenvliezen
drukken.
Ekpiexie, f. gr. (van ek plessein, er uit
slaan, door een plotselingen schrik geheel bui
zich zelven brengen, v. plëssein, slaan) de-ten
verdooving, plotselinge verstijving van schrik,
de ontzetting.
Ekpnéusis of ekpnoe, f. gr. (vgl.
p n e u m a, enz.) de uitademing, z. v. a. e x p i
-ratie.
Ekptóma, n. en ekptósis, f. (van ekpíptein, uitvallen) eig. uitvalling; Chir. de ontwrichting.
Ekpyema, n. gr. (v. ek pyémn, uitetteren)
Med. een veretterd deel, eene verzwering, etterborst ; — ekpyésis, f. de verettering, het
volkomen veretteren.
Ekpyrósis of ekpyrÓse, f. gr. (van
ek-pyroen, uitbranden) verbranding, ondergang
der wereld door vuur.
Ekrhythmus, m. gr. (vgl. rhythmus) de
onregelmatige pols.
Eksarkóma, n. gr. (van sari, gevit. sar
vleesch) een vleeschuitwas, wild vleesch-kos,
iii wonden.
Ekstásis of ekstase, f. gr. (fr. extase,
eig. verwijdering van de plaats ; vgl. stasis)
de verrukking, geestvervoering, opgewondenheid,
de hooge opgetogenheid van den geest (als het
gevolg van eene overspannen verbeeldingskracht),
die soms tot zinsverbijstering en bewusteloosheid gaat ; de hoogste graad der vreugde ; bij
de nieuwe platonisten : de aanschouwing van
het a b s o 1 u t e; — ekstasiëeren (spr. s=z),
verrukken ;— g e ë k s t a s i ë e r d of en extase
(lat. in extasi) zin, fr. in verrukking, buiten
zich zelven zin; — ekstátiseh, adj. verrukkend, zinverhef end, geestvervoerend; ook ver
— ekstatieus, m. een-rukt,begsd;
opgetogen, begeesterd priester, profeet.
Ekstasis, f. gr. (van ek-teínein, uittrekken)
uitrekking, verlenging, b. v. van lettergrepen;
Med. verwijding
Ekthésis, f. gr. (v. ek-tithénai) uitlegging,
verklaring, opheldering.
Ekthetotropheum, n. gr. (v. ekthetos,
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blootgelegd, en tropheion, verpleeghuis) vondelinghuis.
Ekthlimma, n. gr. (v. thlibein, drukken,
persen) eene oppervlakkige beschadiging der
huid, door drukking voortgebracht ; — ekthiípsis of ekthlipse, f. eig. uit- of wegdrukking; Gram. uitdrijving van éene of meer
letters; vgl. elisie.
Ekthyma, n. gr. (vgl. t h y m a) Med.
iedere huiduitslag, die zich als puistjes voordoet, etterpuist, etterende haarworm ; — ekthymósis, f. bloedopwelling.
Ektillotieum, n. gr. (v. ek-tillein, uitrukken) een middel tot wegneming van het haar,
ontharingsmiddel.
Ektomias of ektómos, m. gr. (van
ek-témnezn, uitsnijden, besnijden), z. v. a. cast raat.
Ektopie, f. gr. (v. tópos, plaats) eig. ver
ontwrichting, ziekelijk veran--platsing;Med.
derde plaatsing van een lichaamsdeel, z. v. a.
ektopísme, n. en ektopisis, f.
Ektrímma, n. gr. (van ek-tribein, op-,
openwrijven) Med. het openwriven; eene afgeschaafde plek der huid.
Ektróma, n., ektrósis, f. of ektrósmus, m. gr. (v. ek-titróskein, ontijdig bevallen,
v. titróskein, wonden, kwetsen) eene ontijdige geboorte, z. v. a. abortus; — ektrotika, n.pl.
vruchtafdrijvende middelen, z. v. a. a b o r t i v a.
Ektropium, n. gr. (van ek-trépein, afwenden) Med. de buitenwaartsche omkeering, inz.
van de oogleden.
Ektrosis, ektrotika, zie onder e ktroma.
Ektylotika, n. pl. gr. (vgl. t y 1 o m a) Med.
middelen tegen vereelting, likdorens of ekster
-ogen,z.
Ektipum of ektype, n. gr. (ektypon
vgl. t y p u s, pl. ektypa of ektypen) afdrukken
van gesneden steenen ; ook verheven kunstwerk
in hout, steen, marmer, enz.; — ektypographie, f. verheven metaalsnijwerk ; ook z. v. a
r e l i e f - druk, een verheven druk voor blinde , een letterdruk, die, tengevolge der verheven opgebrachte letters, op het gevoel kan gelezen worden.
Ekzéme of ekzesma, n. gr. (vgl. z e m a)
eig. wat door hitte is uitgedreven ; Med. puistjes van de grootte eener gerstkorrel, die bij
warm weder op de huid ontstaan, zoogenaamde
hittepuistjes.
el, arab. en sp. lidwoord, z. a 1 en vgl. e 1
dorado.
El, f. (eng. ell, deensch alen, zw. aln, fr.
acne; een germaansch woord, eig. voorarm, onderarm) eene handels-lengtemaat in zeer vele
landen. De nederl. el of meter, de grondslag
van het metrieke stelsel, dezelfde als de fr.
(ook belg. en nieuw-grieksche) m et e r (fr. métre) is een veertigmillioenste deel van eenen meridiaan der aarde; zij verhoudt zich tot eenige
andere vroeger of nog gebruikelijke ellematen
;

als volgt:
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. 1,45388 Amsterdamsche ei.
1,44043 Haagsche el.
1,42724 Brugsche el te Amsterdam.
<t 0,81117 Panische el (acne).
0,87489 Londensche el.
I 1,19987 Beiersche el.
0,83333 Paltssche el.
.. 1,82703 Frankfortsche (a jM) el.
1,66666 Hessen-Darmstadtsche el.
1,28379 Oostenrijksche el.
-^ 1;12167 Oldenburgsche el.
1,49893 Pruisische el.
1,40516 Russische el.
1,76678 Saksische el.
elabeeren, lat . (elábi) wegsluipen, ontsnap
vergaan, vervloeien; — elápso termino, na-xpen;
verioopen termijn of uitstel.
elaboreeren, lat . (elaboráre) afwerken,
°voltooien, vervaardigen, bearbeiden ; — elabo
tie=tsie), f. (elaboratio) de afwer--ratie(sp.
king, bearbeiding; Med. de bereiding door geheime verrichtingen der natuur, b. v. van de
.-chijl ;— het e l a b o r a t i e- b o e k der apothekers, het bereidingsboek, de lijst van zelfbereide geneesmiddelen.
,

-

Ela^idine, f. eigenaardige stof, die ontstaat
,bij de inwerking van salpeterig zuur op de
elaïne van vette, niet opdrogende oliën; —
ela^idine–zuur, n. een eigenaardig organisch zuur, dat zich door verwarming vormt
,

ELATIET
Elaphebólion, m . gr. een lentemaand der

oude Atheners, waarin het feest van Artemis
(de Elaphebolia, d. i. hertenjacht) viel.
Elaphie, f . gr. de zoog 3naamde hertenziekte,
welker toevallen zijn : verharding der huid, hartkloppingen en verdraaiingen der oogen (zoo geheeten naar élaphos, hert, als zijnde de kwaal
aan dat dier [en het paard] eigen).
eldpso termino, z. ond. e 1 a b e eren.
elargeeren (spr. elarzj—), fr. (élargir, van
large, breed = lat. largus) verwijden, uitstrekken, uitbreiden, wijder of breeder maken.
Elásrna, n. gr. plaat (van metaal, enz.)
elastisch of elastiek, adj. (nw.lat. elast)cus, fr. élastique, van 't gr. elan, elaünein,
drijven) veerkrachtig, wat veer-, spring- of spankracht heeft, d. i. wat de eigenschap bezit om,
wanneer het door eene van buiten werkende
kracht in een veranderden toestand is gebracht,
zich weder in zijn vorigen staat te herstellen,
zoodra die kracht ophoudt te werken ; e 1 a stieke gom, z. gummi;— elastieke steen,
.eenigszins buigzaam, geelwit zandmarmer bij
den St.-Gothard in Zwitserland, dat, in het duister geslagen, phosphorisch licht afgeeft; ook een
buigzame zandsteen in Brazilië ; — elasticiteit, f. (fr. élasticité) de veerkracht, span- of
springkracht, de eigenschap der lichamen om
hunne door eene krachtsinwerking verplaatste
deelen weder in den vroegeren stand terug te

uit elaïdine ; — elabne, eleeine of oleine,

driven ; — elasticiteits-coëfficient, m.

f. (v. 't gr. élaion, olie) de oliestof, eene der
beide bestanddeelen, waaruit alle vette oliën der
planten en alle vetstoffen van het dierenrijk
bestaan (het andere is st e an i n e, z. aid.); —
elaiometer, m. oliemeter, een werktuig om
de dichtheid der olie te meten, in 1812 door
D u q u e s n e uitgevonden ; — elaeagni folius, a,
turn, lat. Bot. olgfboombladerig ; olijfwilgbladerig; vgl. eleagneën.
Eltcodórisch was, (van 't gr. élaion,
olie) met eene fijne olieverf gemengd was, dat
in de oudheid tot schilderen werd gebezigd (vgl.
punisch was en enkaustiek); —elaeográphiseh, adj. met olie geschilderd ; —
e18eolith, m. de oliesteen, vetsteen, een groene
steen uit het leemgeslacht ; — eleeOsaccharum, n. oliesuiker, suiker, bij welke eene wtherische olie gevoegd wordt.
E18eis, f. gr. Bot. de palmietboom, waar
palmolie verkregen wordt.
-uitde

het getal, aanwijzende met welk gedeelte een
lichaam in de lengte grooter gemaakt wordt
door de gewichtseenheid; — . elasticiteitsgrens, f. de kracht boven wier werking eene
blijvende vormverandering plaatsgrijpt ; — elasticiteitsmeter of elatérometer, m een
dampmeter, spankrachtmeter der dampen, een
door S m e a t o n uitgevonden werktuig om de
volstrekte elasticiteit van gassen en dampen te
bepalen ; — elasticiteits–wij zer, m. of
b a r n met e r p r o e f, f. een aan de luchtpomp
aangebrachte barometer, die aantoont, hoe groot
de volstrekte veerkracht is van de lucht, die
zich nog onder de geledigde klok bevindt ; -elasticus, a, um, Bot. rekbaar; veerkrachtig.
Eláter, m . gr. (elatér, eig. de drijver, van
elan, drijven) de springveder, drijfveer ; N. H.
de springkever ; — elateríne, f. een wit kristalliseerbaar beginsel, door M o r r u s in het extract van den wilden komkommer gevonden ; —
elaterium, n. pharmaceutischen naam van
den wilden of ezels-komkommer (Momordica
etateraum, L.) Deze naam is ook gegeven aan
het sap van de vrucht dezer plant, tot de dikte
van een extract uitgedampt, hetwelk een sterk
drastisch purgeermiddel is ; — elaterome-

-

,

Elan, m. fr. (spr. elan) sprong, aanloop,
zet ; hooge vlucht, geestdrift, vurige ijver; -elanceeren, fr. (élancer, van 't lat. lancéa,
dans) snel voorwaarts bewegen, uitschieten, toeschieten, op-, inspringen ;— g e dia n c e e rd,
•4dj. slank, dunlijvig (van paarden) ; ook afgewerkt ; hoog en dunstammig (van boomen); iron.
(van menscben) : rank en mager; een g ee l a n c e e r d m e n s c h, een magere spiering,
langlende.

elanguesceeren of elangueeren,
lat. (elanguescére, v. languescëre, moede worden,
,languére, moede zijn) afgemat, moede worden.

.

ter, z. elasticiteitsmeter; — elate–
riet, n. veerkrachtig jodenlijm of aardpek.
Elátie (spr. t=ls), f. lat. (elatáo, v. elférre,

elátum, uitdragen, naar boven dragen) verheffing,

hoogmoed, opgeblazenheid, trots.
Elatiet, n. gr. (v. elate, den) versteend dennenhout.

ELATUS
elatus, a, um, lat. Bot. hoog.

Elaylgas, n. Chem. olievormend gas, lichtgas.

elderly, adj. eng. (spr. —li) oudachtig; elderly gentleman (spr. dzjentl'men) oudachtig heer.

Eldert of Elderik, mansn. eene verspelling van Alrik, het angels. Athelrich:
adelrijk.
Éldojat, m. turk. bruiloftsnoodiger.
Eldorado, n. sp. (eig. el Dorado, d. 1. het
vergulde, van 't sp. lidwoord el, en dorado,
verguld) een fabelachtig land in Zuid-Amerika,
waar goud en edelgesteenten langs de wegen
liggen. Orellana, luitenant van Pizarro, beweerde zulk een land ontdekt te hebben, en
een Engelschman gaf er op het einde der 16de
eeuw eene beschrijving van, met eene kaart er
bi ; een land, waar ieder in overvloed en weelde
Ieeft; een goudland, zooals California, Nieuw
-ZuidWals.
Eleagneén, f. pl. gr. Bot. heesters met
meestal afwisselend geplaatste bladen, waarvan
bet bloemdek naar eene uitgewerkte buis gelijkt en regelmatig in twee of vijf lobben gesplitst is; -- eleagnus, m. gr. Bot. de olijf
olijfboom.
-wilgofbhemsc
Eleázar, hebr. mansn. (verbasterd v. Eli ë• z e r, z. aid.) Godhelp, God helpt.
Eleáten, pl., eleatische philosophie of school, eene oud-grieksche wijs
zijn of bestaan voor den-gerisct,dh
en onveranderlijk, veelheid en verandering voor
schijn hield (zoo geheeten naar de stad E 1 é a
in Beneden-Italië, alwaar haar stichter, X e n op h á n e s uit Kolophon, leefde en Parmenides
en Zeno geboren waren).
Eléetie (spr. t=s), L lat. (elect(o, v. eligére, uitkiezen) de keus, verkiezing, keur; electio canonica, de kanonische, d. i. kerkwettelijke
verkiezing; — electief, adj nw.lat. door keuze
geschiedend, met keuze ; — elector, lat. of
electeur, fr. m. een kiezer ; ook keurvorst;
— electrice, fr, eene kiesster; keurvorstin;
— electorale wol, f. de keurvorstelijke (keursaksische) veredelde schapenwol; — electoraat, n. nw.lat. het keurvorstendom, de keurvorstelijke waardigheid; — eleetus, m., pl.
electi, een uitverkorene.
Electriciteit, enz., z. elektriciteit.
Eleetuarium, n. mid.lat. (vgl. e k 1 e gm a)
Pharm. eene slikartsenij, een likkepot.
Eleemosynarius, m. gr. een uitdeeler
van aalmoezen, aalmoezenier; bij geestelijke
stiften ook : beheerder van het vermogen =
bursarius.
elegant, adj. lat. (elégans, eig. die wel kiezen kan, die smaak heeft, ook elfgans, geschreven, een bijvorm van eligens, part. van eligere,
kiezen) uitgelezen, sierlijk, net, schoon, smaakvol, aardig, lief, hupsch, opgetooid, aanvallig;
— elegant, m. fr. een modegek, pronker; —
elegánte, eleganteménte, con elegánza (spr. —tsa),
it. Muz. met sierlijkheid, aanvalligheid ; — elegantie (spr. t=ts), f. (lat. elegantia) sierlijk-
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heid, netheid, aanvalligheid, bekoorlijkheid, tooi,..
Elegie, f. gr. (elegeïa, f. en elëgos, m.) oorspr. een treur- of klaagdicht, klaaglied, treurzang; in ruimeren zin een beschouwend (contemplatief) of gevoelvol dichtstuk, waarin zachtehartstochtelijkheid of een uit weemoed en vreugde
gemengd gevoel heerscht; vooral zulk een gedicht in elegische versmaat (z. onder); — elé-giseh, adj. weemoedig, treurig, klagend, zacht,
aandoenlijk; beschouwend, gevoelvol; de e 1 eg i s c h e v er s m a a t, die versmaat, welke uit
afwisselende hexameters en pentameters
bestaat; — ei e gis c h g e dicht, ieder in die.
maat vervat dichtstuk.
eleison! gr. (eig. eleeson, gebiedende wijs,
v. eleéin, medelijden of ontferming hebben) erbarm u! ontferm u!
Elektriciteit, f. nw.lat. (v. 't gr. élektron,
barnsteen) barnsteenkracht, bliksem- of wrijf-.
vuurkracht, trilkracht, eene in verschillende•
stoffen op onderscheiden wijze (door wrijving,.
b. v. bi den barnsteen, door aanraking, ver-warming, enz.) te voorschijn geroepen kracht,,
welker werking zich in aantrekking en afstoo-ting en onder velerlei andere vormen vertoont;.
het vermogen van lichamen, b. v. van den barnsteen, om ten gevolge der wrijving, zekere lichtere lichamen aan te trekken en bij aannadering van andere eene knetterende vonk voort
te brengen ; — positieve en negatieve of
plus- en minus-elektriciteit, of korter 4- E en — E, tegenovergesteldeelektriciteiten of aantrekkende en terug-stootende elektriciteit; — atmospheerisehe
elektriciteit, lucht—elektriciteit, de
elektriciteit der gewone lucht -- dierlijke
elektriciteit, z. galvanisme — medi—,
sehe elektriciteit, de aanwending der elektriciteit tot genezing van sommige ziekten ; —
elektriciteitswijzer, m. eene inrichting
tot waarneming van de elektriciteit der dampkringslucht ; — eléktrisch, elektriek, (fr.
électrique) elektriciteit bezittende en vertoonende, bliksemend, lichtend, barnsteenkrachtig;elektrische lichamen, zulke,welkerwrtjving tegen andere een aanmerkelilken graad van
elektriciteit opwekt ; zij heeten ook i di o ë 1 é kt r i s c h, op zich zelven elektrisch of niet-ge-leiders, b. v. glas, hars, barnsteen, zwavel, enz.,„
omdat zij de opgewekte elektriciteit op hunne
oppervlakte behouden ; niet-elektrische l ie h a m e n zijn geleiders, b. v. alle metalen, water, vochtig hooi, enz. ; — elektriseeren
(spr. s=z), (fr. électriser) elektriciteit opwekken of mededeelen ; oneig. doordringen, schok
vreugde, hoop, enz.); vroolijk verras--ken(va
sen, bezielen, ontvlammen, aanvuren ; — elektriseermachine, f. een toestel tot opwek-ken en verzamelen van wrijvingselektriciteit door
wrijving van glas tegen geamalgameerd leder
wrijfvuurwerktuig, een samenstel, waardoor deoorspronkelijke elektriciteit van een elektrisch
lichaam opgewekt en aan andere lichamen medegedeeld wordt ; — elektrochemisme, n ..
;

;
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de leer of meening van Berzelius, dat de chemische verwantschap gevolgen zijn van de elektriciteit, die door de aanraking der lichamen
opgewekt of werkzaam wordt; — elektrocultuur, f. de kunstmatige toepassing van de
elektriciteit op den akkerbouw; — elektrode,
f. (v. odds, de weg) elektrische pool ; — elektrodiagnostiek, f. toepassing der elektriciteit met een diagnostisch doel, inz. tot onder
zenuw- en ruggemergsziekten; —-kenigva
elektro-diamagnetisme, n. het ontstaan
van diamagneten door galvanische stroomen,
zonder tusschenkomst van een elektromagneet;
— elektro-dynamica of elektrodynamiek, f. de leer van de wetten der elektriciteit in den toestand der beweging, of van
de werking der elektrische stroomen op elkander; — elektrogenium, n. de bliksemstof,
de elektrieke vloeistof, de oorzaak, die de elektrische werkingen voortbrengt ; — elektro1 'Sis, f. de ontleding van samengestelde lichamen door middel van den galvanischen stroom;
— elektrolyt, m. eene vloeistof, onderworpen aan de ontleding door den galvanischen
stroom ; — elektro-magnetisme, n. de in
de jongste tijden ontdekte samenhang der elektrische en magnetische verschijnselen en de leer
der wederztjdsche werking van de elektriciteit
en het magnetisme op elkander; — elektromagnetische telegraaf, f. een langs dra' den door elektrische en magnetische kracht in
gebracht toestel om in de verte letters op te
teekenen of aan te wijzen; — elektro-metallurgie, f. toepassing van de chemische
werking der elektriciteit tot het afscheiden van
metalen uit hunne ertsen ; — elektrometeoren, n. pl. (vgl. m e t eo o r) elektrische
luchtverschijnselen; — eléktrometer, m.,
elektroskoop, n. elektriciteitsmeter, wrijfvuurmeter, een werktuig om de sterkte der elektriciteit bij een lichaam te bepalen ; -- luchtelektrometer of atmosphcerische
elektrometer, m. een werktuig om de luchtgesteldheid en sterkte der gewone lucht-elektriciteit waar te nemen, waartoe ook de zoogenaamde elektrische vliegers en elektriciteitswijzers behooren ;— elektromótor, m. gr.-lat. elektriciteitsopwekker, wrijf
elektron, n. bij de oude-vuropwek;—
Grieken van afwisselende beteekenis : nu eens
barnsteen, dan een mengsel van goud en zilver; soms in het algemeen : glanzend edelgesteente ; — elektro-negatief, adj. negatief
elektrisch, z. boven elektriciteit; — elektrophoor, een wrijfvuurdrager, een door V o 1t a in 1775 bekend gemaakt instrument, om door
slaan op een harskoek met een pels elektriciteit op te wekken en langen tijd te bewaren;
— elektropositief, adj. positief elektrisch,
z. boven elektriciteit; —elektropunctuur, f. gr.-lat. de elektrische naaldsteek, eene
soort van a c u p u n c t u u r (z. aid.), waarbij de
ingestoken naalden met eene kleine Voltasche
kolom in verband gebracht worden; — elek-

trostatika, f. de leer van de wetten der
elektriciteit in den toestand van rust; — elektrotechniek, f. de gezamenlijk technische toepassingen der elektriciteit ; — elektrotherapie, f. (vgl. t h e r a p i e) de behandeling van
zieken door elektriciteit; — elektrotbniaeh,
adj. zich in elektrische spanning bevindende; —
elektrotypeeren, letters, stereotiepplaten,.
houtsneden, enz. langs galvanoplastischen weg
vervaardigen; — elektrotypie, f. dergelijkevervaardiging; — elektrovegétometer, m.
een planten-elektriciteitsmeter, een werktuig ore
den invloed der elektriciteit op den wasdom de:.
planten te bewijzen.
Element, n. lat. (eleméntum) de hoofd- o:
grondstof, de oorspronkelijke of grondbestand
lichamen. Door de v 1 e r e 1 e m e n--delnr
t e n verstonden de Ouden vuur, lucht, aarde
en water, als zijnde de vier verschillende vormen, waaronder de stof zich voordoet ; ook wij
bedoelen er hetzelfde mede in het gemeene leven, doch in wetenschappelijken zin verstaat
men door el e m e n t e n noch vuur, noch lucht,.
noch aarde, noch water, maar alleen de enkelvoudige, niet ontleedbare bestanddeelen der stof,.
van welke de nieuwere scheikunde er thans 63
kent; oneig. de elementen eener taal, degrondklanken, letters, het a b c; de e l e m e n-ten eener wetenschap of kunst, de eerste gronden daarvan ; Log. de e 1 e m e n t e a
van een bewijs, de kenteekenen der begrippen; de elementen van een getal, van
een gedicht, de cijfers, de verzen ; in do
hoogere Geom. zijn e l e m e n t e n de oneindig
kleine grootheden of differentialiën; Astron. de.
eigenschappen van de banen der planeten eu
kometen, waardoor zij zich wezenlijk van elk-

ander onderscheiden ; — ook levensstof, levens -

voorwaarde : »Het spel, de wijn, enz. is zijn
e l e m e n t", is zijne levensvoorwaarde, levensstof, d. i. hij kan zonder die niet leven ; 'hij
is In zijn e l e m e n t", d. i. in een levenskring,
die met zijn natuur en neiging overeenkomt ; - elementair, adj. (lat. elementarius) tot de
elementen behoorende, grondstof%lijk ; wat do
eerste gronden betreft, naar de beginselen ; —
elementaire analyse, f. chemische ontbinding van een lichaam in grondstoffen, inz.
van een organisch lichaam in zuurstof, waterstof, stikstof en koolstof ; — elementaire
boeken, boeken, die de eerste gronden of beginselen eener wetenschap of kunst behelzen;
— elementaire function, de grondwerkzaamheden (der ziel); — elementaire geesten, de geesten of daemonische wezens, die naarhet volksgeloof der middeleeuwen in de vier
elementen heerschen : gnomen in de aarde,
o n di n e n in het water, s yip hen in de lucht,
salamanders in het vuur; — elementaire scholen, f. pl., elementair on-derwi j s, n. lagere scholen ; het eerste onderricht in de volksscholen in 't algemeen ; -=-elementair-Steen, een edele opaal, die
vier verschillende kleuren vertoont ; — ele-f
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mentair vuur, de warmtestof; — elementeeren, barb.lat. een woord in zijne
klanken ontbinden en daaruit weder samen`voegen.
Elemi, elemi-hars of gummi-ele'mi, n. hars van den enemi-struik (Amynis elemifera) in O. Indië, Z. Amerika, enz.; zij
wordt, wegens hare prikkelende kracht, tot wondzalven, als ook door de schilders tot vernissen
gebruikt.
Elenehus, m. gr. (élenchos) eene weder
wraking; berisping ; ook: inhoudswi j--legin,
zer, register; in het kerkelijk recht: elenchus
nominalis, de aan den prediker verboden berisping met het noemen van namen tegen aan
bekende en nog levende personen;-wezignof
-- elenktika, f. de overtuigings- of wederleggingskunst, kerkelijke strijdleer, p o 1ein ie k.
eleodorisch was, zie elwodorisch
gras.
Eleonore (provene. Elionor, Helionor, bf
v. 't gr. éleos, erbarmen, Of meer waarsch. misvormd van 't gr. Hëliod óra) vr. naam : de erbarmende, medelijdende.
Eléphant, m. (gr. en lat. elëphas, lat. ook
elephántus) o 11 f a n t, het grootste nu levende
landdier; -- elephantiasis, f. gr. Med. de
knobbelachtige melaatschheid, olifantsziekte, leprozie, de hoogste graad van melaatschheid,
door de kruisvaarders naar Europa overgebracht,
waarbij de beenen en voeten met een naar oilfantshuid gelijkend bekleedsel overtrokken worden; — elephantomáachen, m. pl. olifantbestrijders; — elephantophagen, m. pl.
olifanteters; — elephantópus, m. Med. de
olifantsvoet; — elephants -orde, eene hooge
deensche ridderorde (met de afbeelding van een
witten olifant, die een rooden toren draagt en
bet bijschrift: Magnanimi pretium, het loon der
grootmoedigheid) ; — elephants- of olifantspapier, n. zeer groot hollandsch papier,
inz. gebruikt voor tabellen en gravures.
Elétto, m. (pl. elétti) it. gekozene, afgevaardigde.
EleusinIën (spr. s=z) of eleusinische mysteriën, f. pl. gr. de geheimzinnige
feesten van Ceres of Demeter, de oudste en eerwaardigste mysteriën in Griekenland, zoo geheeten naar de attische stad E 1 e u s i s, thans
Lessina; zij waren in groote en kleine verdeeld
{vgl. mysteriën).
Eleutherien, f. p1. gr. (v. eleuthéros, vrij,
eleutheria, vrijheid) oud-grieksche feesten, die
om de 5 jaren te Platma gevierd werden ter
gedachtenis van de daar op de Perzen behaalde overwinning; -- eleutheriologie, f. de
vrijheidsleer, leer van de vrijheid des menschelijken wils; -- eleutheriomanie, f. vriheidswoede, overdreven, kwalijk begrepen zucht
tot vrijheid; — eleutherionomie, f. de
wetgeving van den vrijen wil, zedelijke wetgeving.
eleveeren, lat. (eleváre) verheffen, verhoo-
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gen; het protest eleveeren, Kmt. eenen
afgewezen (geprotesteerden) wissel met den eersten post laten terugloopen ; — elevátie (spr.
t=ts), f. de verheffing, verhooging; hoogte (de
poolshoogte); de opheffing of het verhoogen der
hostie in de r. kath. Kerk ; Mil. de hoogterichting, die men een stuk geeft, de hoek, dien
de as der ziel van een stuk geschut maakt met
den horizon ; in het algemeen : de verhevenheid, grootheid, rang; Arch. opstand, schets
van den opstand van een gebouw; — elevator, m. hefspier; ook : (eng. ellewéter) een
stoomhijschtoestel tot gemakkelijk verkeer tusschen de onderscheiden verdiepingen van groote
hótels (vgl. a s c e n s e u r en hoist); -- eleVatorium, n. nw.lat. een hefmiddel, hefwerktuig, heftang, inz. een heelmeesterswerktuig om ingedrukte plaatsen van de hersenpan
weder op te heffen ; -- elève, m. en f. fr.
(v. élever, opvoeden) een kweekeling, pleegzoon,
pleegdochter; leerling, scholier, b. v. van eenen
kunstenaar.
Elf, m. en Elfe, f., doorgaans p1. Elfen
(eng. elf, angels. elf, oudnoordsch dlfr, zw. elf,
deensch elv, oorspr. waarsch. berggeest = alp;
vervolgens vloed- of watergeest) in de noord.
Myth. kleine rondzwevende natuurgeesten, die
Of als goede en schoone wezens (liós-dlfar) in
den hemel (Al fheim), Of als kwade en leelijke
(dlik-dl far) onder de aarde wonen.
Elf-en- dertig, iets op z lj n elf - e nd e r t i g s t verlangen, zeer moeilijk in zijne
vorderingen te voldoen zijn, al te kieskeurig
zijn. (De zonderlinge uitdrukking is ontleend aan
de oude friesche staathuishouding, bij welke
tot het nemen van belangrijke besluiten de eenparigheid van stemmen der elf steden en
dertig grietenijen werd gevorderd).
Elgeuze, m. (algeuze), eig. el- dschauzá,
arab. naam zoowel voor de beide Tweelingssterren (Castor en Pollux) als voor Orion (vgl.
Orion en Jakobsstaf).
Elgin marbles, pl. eng. (spr. eldzjin
marbl's) de marmerbeelden van lord Elgin (de
beroemde, thans met het Britsch museum ver
verzameling van oud-gr. beeldhouwwer--enigd
ken, inz. van het fries van het atheensche parthenon, die graaf Thomas Bruce of Elgin in
Griekenland bijeenbracht).
eli ! hebr. mijn God ! b. v. eli, eli, lama
asabthani, mijn God, mijn God, waarom hebt
gij mij verlaten? (Matth. XXVII: 46).
E11as, hebr. (Elf,jáh) mansn., eig. Jehova is
mijn God, godvereerder; -- Elias-vuur, z.
V. a. elmusvuur (z. ald.)
eliceeren, lat. (elicére, van lacére, lokken)
uitlokken, te voorschijn lokken, opwekken, aanleiding geven.
elideeren, lat. (elidére, v. laed ere, stooten)
uitstooten, wegwerpen, uitlaten, b. v. eene letter ter wille van de welluidendheid of omdat
de versmaat het vordert ; -- elisie (spr. s=z),
f. (lat. elisio) de wegwerping, uitlating of het
uitwerpen, verzwijging van eene letter, inz. var
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Bene klinkletter vóor eene klinkletter, ter vermijding van den h i a t u s (z. aid.); — o isief,
adj. nw.lat. wegwerpend, weglatend, uitstootend;
-- elisieve artikelen, n. pl. zulke stellingen van het tegenbewijs, waardoor juist het tegendeel wordt gestaafd van datgene, hetwelk
het andere gedeelte bewijzen wil.
Eliézer (vgl. Ei e a z a r), hebr. manse.;
e ig. Gods hulp.
eligeeren, lat. eligëre, v. legre, lezen) uit
uitzoeken, uitlezen ; — eligéndum, het-kiezn,
uitkiezen; jus eligéndi, het recht van verkiezing; — eligibel, adj. nw.lat. of eligible, fr.
(spr. eli-zj—) kiesbaar, verkiesbaar, bevoegd om
gekozen te worden ; eligibiliteit, f. (fr.
éligibilité) de verkiesbaarheid ; — Eligius,
mansn. de uitverkorene.
eliliineeren, lat. (eliminlire, eig. over den
- drempel treden, uit het huis werpen, van li men, de drempel) uitdrijven, verbannen; doen
verdwijnen, uitdelgen, uitwisschen; — elimi—

-

n.átie (spr. t=ts), I. nw.lat. de uitstooting,

verbanning; uitdelging, verwijdering; inz. in de
-algebra: het verdrijven van eene In onderschei den vergelijkingen voorkomende grootheid; Chir.
tie afstooting van verstorven deelen; de doorschrapping uit lijsten, inz. van de bezoldigden
„

of verbannenen.

eliqueeren, lat . (eliquere) vloeibaar ma'ken, smelten; louteren; -- eliquátie (spr.
.t=ts), I. (eliquatio) de smelting, het vloeibaar
maken ; de loutering.
Elisabeth en afgek. Elise (spr. s=z),
hebr. (gr. Elisabét, hebr. eli-scheba', wiens of
wier eed God is, die bij God zweert, d. i. die
God vereert, de Godvereerende) vr.naam : de
Godvereerende, de Godgewijde.

elisie, elisief, z. e 1 i d e e r e n.

Elite, f. fr. (v. élire = lat. eligére, uitkiezen) de keur, kern, bloem, het uitgelezen gedeelte, b. v. van een leger; — eliten, m. pl.
uitgelezen soldaten, keursoldaten, eene keurbende.
Elixdtie (spr. t=ts), I. nw.lat. (v. 't lat.
elix ire, uitkoker, elixus, uitgekookt, van lix,
loog, asch) het langzame uitkoken, het koken
bij zeer matig vuur; de weekmaking door koken; — elixiv^tie (spr. t=ts), I. nw.lat. de
uitlooging.
Elixir, n. arab. (el-ikstr= quint e ssentie,
fijnst extract eener stof ; ook : de steen der wij
vgl. ale h y mie) eene oplossing van ver-zen;
zelfstandigheden in alkohol, eene sa--schilend
mengestelde alkoholische+ tinctuur, kookdrank,
krachtartsenij ; nu een geneesmiddel in eenigs.zins verdikten vorm, dat druppelsgewijs wordt
~toegediend; tot de bekendste elixirs behooren
Hoffmanns en Stoughtons maag -elixir en Haliers zuur -elixir.
Elizabeth, z. Elisabeth.
elfen ! (spr. éeljen) hong. uitroep : hij leve!
boezee !
Elktsjis, m. turk. gezant.

Elleriaanscheof Ronsdorfer secte,
7. een aanhang van dwepers, die de burgemees-
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ter E has Eller te Ronsdorf in het groot
sedert 1726 om zich verza--hertogdmB
melde; zij noemden zich Sionieten; Eller
heette Sionsvader, zijne vrouw Sionsmoed e r, en de zoon, dien de laatste in 173f baarde,
werd de zone Gods betiteld. Deze secte, die
gevaarlijke leden telde, werd na 1750 door de
regeering uiteengedreven.
Ellips of ellipsis, I. gr. (lat. ellipsis;
van 't gr. élleipsis, van elleipéin, uitlaten, ontbreken) Gram. de weglating of uitlating van een
woord, dat tot de spraakkunstige volledigheid
van den zin er bij gedacht moet worden, het
tegendeel van pleonasme ; Geom. een lang
rond, de dwarssnede, eene der drie ke--werpig
gelsneden, die ontstaat, als men eenen kegel
schuins doorsnijdt, zoodanig dat het verlengde
der doorsnede het grondvlak ontmoet ; Muz. het
overslaan van de oplossing eener di s s o n a nt i e, door terstond een ander accoord te doen
volgen; — ellipsimber, m. Geom. eene holgebogen ellips, eene kromme lijn van dubbele
kromming, in welke zich, wanneer een loodrechte cylinder met cirkelvormig grondvlak door
eenen bol gaat, zonder dat de as des cylinders
door het middelpunt des bols loopt, deze beide
vlakken snijden; ellipsograaf, I. een werktuig ter beschrijving eener ellips; — ellipsoide, f. een lichaam, dat door de omwenteling
eener ellips om hare as wordt voortgebracht
(juister zegt men elliptische sphwroïde);
— elliptisch, adj. bij wijze van uitlating;
langwerpigrond; — elliptische hypothese,
I. de onderstelling van de beweging der planeten in ellipsen; — elliptieiteit, I. Geom. de
vierkantswortel uit het verschil der quadrates
van de halve assen eener ellips of ellipsoide;
Astron. de verhouding van dit verschil tot de
halve groote as der ellips; e l l i p t i c i t e i t der
aarde, de zoogenaamde afplatting der aarde;
— ellipticus, a, um, lat. Bot. elliptisch, wat den
vorm eener ellips heeft.
Elly, f. eng., z. v. a. Elisabeth.
Ellychnium, n. gr. (ellychnion, van lychnos, lamp) eene pit in lampen.
Elmire, z. E 1 w i r e.
—

Elmusvuur of Elmsvuur (St. ), fr.
—

feu St. Elme (ontstaan uit H el e e n s v uur.;
vgl. Castor on Pollux) een elektrisch ver
gedaante van ruischende vlam--schijneld
metjes, die men bij zware onweerslucht soms
aan hooge, Inz. spitse voorwerpen, b. v. scheepsmasten, torenspitsen, enz. bespeurt.
Eloáh, m., en pl. Elohim, God, Heer,
de hebr. naam van God.
eloceeren, lat . (elocáre, v. locare, plaatsen,
verhuren) verhuren, verpachten ; een uitzet geven; — eloeátie (spr. t=ts), I. de verhuring,
verpachting; het uitzet eener dochter.
Elocutie (spr. t=ts), I. lat. (elocutto, van
elóqui, uitspreken, in woorden uitdrukken) de
uitdrukking, uitspraak, voordracht des redenaars,
de uitvoering der gedachten ; welbespraaktheid,
welsprekendheid.
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Elódes, gr. Med. (van élos, moeras) de
Ouden verstonden onder dezen naam eene zeer
zware aanhoudende koorts, van den beginne at
met sterk zweet verbonden, zweetkoorts.
elogaum, n. lat. (van logus, gr. logos, rede)
eig. de uitspraak; het opschrift, b. v. op graf
doorgaans z. v. a. het fr. eloge (spr.-tekns;
elozj' ), f. de lofrede, lofspraak, loftuiting, het
lofschrift, de lof; — elogiáast, m. nw.lat.
een lofredenaar; een overdrijvend lofverspiller,
vleier.
Elohim, z. Eloab.
elongeeren, nw.Iat. (van longus, a, um,
lang) verlengen, langer maken, uitrekken; —
elongátie (spr. t=ts), f. de verlenging, uitrekking; Astron. de uitwijking, de afstandshoek,
de schijnbaar verst mogelijke afstand eener planeet van de zon; Phys. de grootste afstand van
een in beweging zijnden slinger van den evenwichtsstand, de hoek, onder welken men den afstand eener planeet van de zon ziet, overgebracht tot het vlak der ekliptika; — elongatus,
a, um, Bot. verlengd, wat bijzonder in de lengte
ontwikkeld is.
eloquént, lat. (el?quens, van eldqui; vgl.
e 1 o cut i e) en fr. (spr. elokán) welbespraakt,
welsprekend ; — eloquentia (spr. t =ts),
f. (fr. éloquence; spr. elokdIis') de welsprekendheid.
Elpenbeen, n. (oudd. helphantesbein) de
stof der lange slagtanden van den olifant, waar
beste uit O.Indië komen, het ivoor. Ook-vande
de tanden van andere dieren, b. v. van den
walrus of de opgedolven overblijfsels van den
mammoeth en andere grootere dieren komen in
den handel onder dien naam voor. Door het
elpenbeen in eene gesloten ruimte te verkolen,
verkrijgt men het zoogenáamde gebrand e 1p e n b e e n, dat reeds door Apelles als verfstof
werd aangewend en nu onder den naam van
k e u l s c h zwart bekend Is, maar uit andere
beenderen wordt bereid. Verkoolt men het elpenbeen in open vaten, dan verkrijgt men u i tg e b r a n d elpenbeen, dat tot het glanzen
der metalen gebruikt wordt.
Elpistici of Elpistische philosophen, m. pl. gr. (van elpistikós, hoopvoedend, van élpis, de hoop) grieksche wijsgeeren, die de hoop beschouwden als datgene, wat
het meest ter onderhouding van het leven bij
-dragt.
elucideeren, nw.lat. (van luctdus, a, um,
helder, van lux, gen. lucis, licht) ophelderen,
verklaren, toelichten; — elueidátie (spr.
t=ts), t de toelichting, verklaring, opheldering.
elueubreeren, lat. (elucubrare ; vgl. lue u b r e e re n) bij lamp- of kaarslicht bearbeiden, des nachts bewerken ; — elucubrátie
(spr. t=ts), f. eene geleerde (deels nachtelijke)
bearbeiding, een nachtwerk.
eludeeren, lat. (eludëre, v. ludére, spelen)
eig. spelend of behendig afwenden, ontwijken,
verijdelen, ontgaan, ontduiken, krachteloos maken; ook misleiden, foppen; — elusie (spr
-
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s=z), f. nw.lat. de ver(jdeling, uitwijking; het
om den tuin leiden, de uitvlucht, misleiding,
streek of trek; — elusief, adj. verijdelend,
ontwijkend, verdraaiend; — elusóriseh, adj;
bedrieglijk, vergeefsch, vruchteloos.
Elul, m. hebr. (v. álal, inzamelen, inoogsten)a
eig. oogst, vandaar de tijd van den oogst, de
oogstmaand, druivenmaand, de Ode maand vast
't burgerlijke, de 12de van 't godsdienstige jaar
der joden, ongeveer met onzen September overeenkomende.
Elusie, elusief, enz., zie onder el udeeren.
Elutie of elutriátie (spr. tie=tsie), f.
nw.lat. (v. elutriáre = eluére, elutum, afwasschen ; vgl. het gr. lutrón, het wasschen, afwasschee) Chem. de uitwassching, afspoeling
van aardachtige deelen.
EluXatie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van lat.
luiare, verrekken) de verrekking.
Éíwan, m. turk. handschoen.
Elwin, z. A l w i n.
Elwire, Elmire (sp. Elvira, wellicht v.
't crab. al-amirah, de vorstin) vr. naam : de ver
-hevn.
Elysium, n. gr. (elysion) of de elyseesche (beter elysische) velden (spr. s=z),
naar de beschrijving der oudste dichters het
land of het verblijf der zaligen, de hemel der
Ouden ; oneig. een land, een oord vol genieting, verrukkelijk verblijf; e l y s e e s c h e veld e n (champs élysées of élysiens) Is ook de naam
van eene geliefkoosde wandelplaats te Parijs ;
— elysée (Bourbon) naam van een paleis te
Parijs, waarin Napoleon III als president der
republiek zijn verblijf hield ; vandaar het ely—
seeseh kabinet, de toenmalige fr. regeering (1849-51); — elysisch, adj. bekoorlijk,
heerlik, vreugderijk, hemelsch.
Elytretésia, f. gr. (van elytrón, hulsel,
scheede ; Med. moederscheede) Med. het ontbreken van de opening der scheede of van de
schaamspleet ; — elytritis, f. ontsteking der
scheede; — elytroblennorrheea, f. slijmvloed uit de scheede; — elytroc le, f. de
scheedebreuk; — elytróncus, m. de zwelling
der scheede, het scheedegezwel ; — elytrophyma, n. een vleeschuitwas der scheede;
— elytroptósis, f. de uitzakking der scheede;
elytrorrhágie, f. de bloedvliet uit de
scheede.
Elzeviers of Elzeviriána, pl. benaming
van zeer schoone voortbrengselen der drukpers
van E l z e v i e r (een beroemd Amsterdamsch en
Leidsch boekdrukkersgeslacht der 17de eeuw),
grootendeels klassieke werken, die door geheel
Europa zeer gezocht waren en het hier en daar
nog zijn.
em-, gr. en fr. voorzetsel in samenstellingen
(zooals emballeeren, emblema, enz.) ia
de plaats van en, z. aid.
emacereeren, lat. (emaceráre vgl. m ac e r e e r e n) uitmergelen, afmatten, uithongeren; — emacer€ tie (spr. t=ts), f. de ver;
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rnagering, uittering, uitmergeling, afmatting.
Email, n. fr. (spr. emálj ; oudfr. esmail,
it smalto, v. s m e t t e n, hoogd. schmelzen, oud
smelzi) glas of eene in het vuur licht-hogd.
vloeibare kiezelzure verbinding, die door bijvoeging van tin en lood ondoorschijnend gemaakt
en door smelting op porselein, metaal, enz. wordt
aangebracht, smelt (smalt, smout), smeltglas,

insnijding aan den top, waardoor twee korte,
stompe slippenontstaan.
emballeeren (spr. anb—), fr. (emballer,
v. balie, baal) pakken, inpakken, omwikkelen,
in balen doen; — emballeering, f. de in-

pakking, omwikkeling; — emballage, f. (spr.
aitbalá-zj') het inpakken der waren; datgene

brandverf, glazuur; ook een blanketsel voor
ijdele vrouwen; oneig. verscheidenheid van bloemen, van kleuren; — emailleeren (spr . 11=
Ij ; fr. émailler), met email overdekken, versieren, brandschilderen, met minerale kleuren beleggen; — emailleur, m. een smeltwerker;
-- emaillure, f. smeltwerk.

Emanatie, z. ond. emaneeren.
„

emaneipeeren, lat. (emancipare ; vgl.
mancipttum) vrijmaken, vrijlaten, van lijfeigenschap, voogdijschap, vaderlijke macht vrijspreken, voor mondig verklaren; gelijke rechten geven ; van de burgerlijke of kerkelijke beperkingen ontheffen ; — zich emaneipeeren, zich
van alle beperkingen of belemmeringen der vrij beid ontdoen, zich te veel veroorloven, zich ver
— emancipatie (spr. t=ts), f. (eman--metn;
cipatio) handlichting, de vrijlating, het ontslag
der slaven uit de lijfeigenschap, en der kinderen uit de macht des vaders of des voogds; de
mondigverklaring; vrijlating, bevrijding, het ver
gelijke rechten, gelijkstelling ; —-lenva
,emancipatio saxonica, saksische of duitsche emancipatie, d. i. vrijlating der kinderen uit de macht
des vaders, krachtens het inrichten van een
eigen huishouding; — emancipationist,
m. een tegenstander van de slavernij der negers ; — emancipator, m. bevrijder, verlosser.
emaneeren, lat. (emandre, van manare,
,

,

vloeien) uitvloeien, uitgaan; afkomstig zijn; doen
uitgaan; — emanatie (spr. t=ts), f. (emanatto)
de uitvloeiing, het uitstroomen, b. v. van zeer
Mijne, van de lichamen afgezonderde deeltjes,
zooals reukdeeltjes, enz.; Theol. de uitgang des
Woords van den Vader; Jur. het afkondigen,
bekendmaken, b. v. van eene verordening; —
,

het emanatie of emissie systeem, ook
-
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—

emanatisme, n. de uitvloeiingsleer, de leer
van de uitvloeiing aller dingen uit een hoogste eerste Wezen, naar het indisch, perzisch en
egyptisch godsdienststelsel ; de emanatie-leer, In de chr. dogmatiek : de leer, naar welke
de Zoon en de H. Geest uitvloeisels van den
Vader zijn ; Phys. de lichtuitstroomingsleer van
Newton, volgens welke de lichtstralen uit
deeltjes van lichtende lichamen zijn-vloeind
(ook corpusculaire theorie).
Emánsor, n. later lat. (van e-manëre,
uitblijven) Jur. de over zijnen verloftijd uit

wat tot inpakking dient, de verpakking, pak
ook het pak- of bipoloon ; — embal--doek;
leur, m. de inpakker, pakker.

Embarcádero, m. sp., embarcadère, f. fr. eene kleine zeehaven of landingplaats, die tot haven dient van eene dieper
landwaarts liggende handelstad; — embar-

eadère, en d é b a r c a d è r e, f. aanlegplaats,
hoofd, steiger; ook de plaats, waar de spoortreinen passagiers en goederen opnemen en afzetten, station.
Embárdar-basji, m. perz . de eerste
opzichter over de koninklijke voorraadschuren
in Perzië.
^.ambárgo, n. sp. (provenc. embarc, van
embargar, hinderen, versperren, v. 't sp. provene., it. en midlat. barra, fr. barre, staaf, spijl,
sluitboom, een oorspr. eelt. woord) het beslag
of arrest op de In eene haven liggende schepen,
de havenversperring of het sluiten der haven.
embarilleeren (spr . anbari- ij —), fr. (embariller; vgl. b aril) in fust, in vaten pakken;
— embarillage, f. (spr. —ri-ljázj') het pakken van buskruit en kogels in vaten.
embarqueeren, fr. (embarquer, spr. anbark-- vgl. bark) inschepen, scheep brengen,
laden, aan boord brengen ; — embarque—
ment, n. (spr. aihbark'mán) de inscheping,
lading der waren; — embarquiano, m.
sp. (spr. qu=k) loods ; gids, wegwijzer.
;

Embarras, n. fr. (spr. ahbara v. barre,
staaf, slagboom ; vgl. embargo) de verwarring, zwarigheid, verlegenheid, beklemdheid, belemmering, het gedrang, de hindernis; embarras
d' abondance of de richesse (spr. —ri-sjéss'), verlegenheid uit overvloed; — embarrasseeren (fr. embarrasser) verwarren, in verlegenheid brengen, verlegen maken, ophouden, ver hinderen ; embarrassant, adj. lastig,
bezwaarlijk, hinderlijk, belemmerend, in verlegenheid brengend.
;

—

Emánuël, Emmánuël, (vgl . I m ma-

Embarren, pl (turf. embdr, nw.gr. ampdri, pakhuis, magazijn, van 't arab. anbár, als
pl. van nibr, pakzolder, en dit van natiara,
ophoopen) in Petersburg zekere voorraadhuizen, inz. voor hennep.
Embaterien, n. pl. gr. (embateria, van
den sing. embaterion, marstb-muziek, v. embal
hein, instappen, marcheeren) marsch- liederen,
krijgsliederen der oude Spartanen in anapaestische maat.
embaucheeren (spr. an'^bo-sj—) fr. (embaucher; vgl. d e b a u c h e e r e n) een knecht

n u ë 1) bebr. mansn.: God met ons.
emargineeren, lat. (v. emarginare, vgl.
margo) uitranden; g e ë m a r g i n e e r d, adj. lat.
(emarg'i.natus, a, urn), Bot. uitgerand, met eene

met list in dienst of te werk stellen ; iemand
met list aanwerven of soldaat maken; -- embaueheur, nl. een listig werver, zielverkooper, ronselaar.

-blijvend.

,
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embeguineeren (spr. aiibegi—), fr. (embéguiner, V. béguin, kindermutsje, oorspr. hoofddoek of huif eener non ; vgl. b e g ij n) het hoofd
omwikkelen; iemand iets in het hoofd brengen,
voor iets geheel innemen ; eene dwaze liefde
doen opvatten.
embellisseeren (spr. aiibelli-s—), fr.
(embellir, van beau, belle, schoon) verfraaien,
opsieren, schooner maken ; — embellissement, n. (spr. arbelli-s'man), de verfraaiing,
versiering, optooiing; pl. Muz. versieringen der
melodietonen door bijtonen, grupetti, enz.

Embergans, f. (eng. embergoose, ook op
de Farëer-eilanden imbrim) eig. aschgans (naar
hare kleur zoo geheeten), eene soort van wilde
ganzen op de schotsche eilanden (Coli,mbus
immer).

Emberizae, f. pl. N. H. eene vogelsoort
tot de familie der kegelbekken behoorende.
Embléma, n. gr. (van ernbállein, inwerpen, inleggen, enz.) eig. ingelegd werk, sieraad;
kenteeken (b. v. de uil is het e m b l e m a van
Minerva) een zinnebeeld ; — emblematisch,
adj. zinnebeeldig; — emblematiseeren
(spr. s=z), door zinnebeelden voorstellen.
emboiteeren (spr. arp boat—) , fr. (embozter, van botte, doos) ineenschuiven, in elkander
doen vatten; — emboitement, n. fr. (spr.
anboat'mán) de ineenschuiving, inelkander-passing; Log. de ingewikkeldheid van den stijl,
waarbij de eene zin als ware 't in den anderen
is geschoven.
Embolisme, n. gr., z. v. a. intercalatie (z. aid.)
Embolus, m. gr. (embdlos, v. embállein,
vgl. e m b 1 e m a) de kolf of stempel (in spuiten
en luchtpompen) ; de zijgang in de oude gr.
kerken ; — embólisch of embolifórm,
adj. kolf- of stempelvornmig.
Embonpoint, n. fr. (spr. an bonpwai,i.,
ontstaan uit en bon point, in goed punt, d. i.
in goeden toestand) staat des lichaams van menschen of dieren, bij welke de hoeveelheid vet
geëvenredigd is aan den omvang en de gestalte,
de lijvigheid, gezetheid, gevuldheid des lichaams,
het voorkomen van gezondheid en kracht.
Embossment, n. eng. verheven werk.
Embothrium, n. gr. Bot. de prachtstruik.
Embouchement, n. fr. (spr. anboesj'mán) of embouchure, f. (spr. anboesjuur;
van bouche, mond) de mond, uit- en instroomingsplaats van eene rivier; de mond van een
kanon ; Muz. het toongeven op de fluit ; ook:
het mondstuk, blaasgat van eene fluit, een waldhoorn, enz. ; de uitgang van een hollen weg,
enz.; eene goede embouchure hebben,
een blaasinstrument wél weten aan den mond
te zetten, zuiver en liefelijk blazen.
embourseeren (spr. aIIboers—), fr. (embourser, van bourse, beurs) in de beurs of den
zak steken, zakken.
embraneheeren (spr. ais brainsj—), fr.
(embrancher, van branche, tak) vertakken, ineenvlechten; verscheiden straten of wegen ver-
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eenigen ; Arch. balken en sparren in elkander
laten, inkepen; — embranehemént, n.
(spr. anbransj'mán) de vertakking, doorvlechting; de zijweg, zijstraat; vertakking, tak van.
een spoorweg; Arch. de verbinding der balken
en sparren.

embraseeren (spr. anbrazeeren), fr. (embraser, van braise, kolengloed, vgl. b r a s e r o)
aansteken, in brand steken; — embrasure,
f. het schietgat in een vestingmuur; de schuin
uitwerking eener deur- of vensteropening,-sche
vensterindieping.

embrasseeren (spr . anbrass ), fr. (em-—

brasser, van bras, arm) omarmen, omhelzen,
omvatten, omvangen; in 't fr. inz. voor kussen,.
eenen kus geven (welvoeglijker dan baiser) ;
Mil. tusschen twee vuren brengen ; — em—

brassáde, f. of embrassemént, n. (spr.
anbras'mdh) de omarming, omhelzing.

Embrégma, n., embrocha, f. gr., of
embrocãtie, f. nw. lat. (van 't gr. embréchein, bevochtigen) Med. het druipbad; de inwrijving eener artsenij.
embrocheeren (spr. ahbrosj—) , fr. (embrocher, vgl. broche) aan het spit steken;
aan den degen rijgen, doorboren, doorsteken.
embrouilleeren (spr. anbroelj—), fr.
(embrouiller; vgl. b r o u i 11 e e r e n) verwarren,,
in wanorde of verwarring brengen ; — g e ë mb r o u i 11 e e r d, verward, ingewikkeld; — embrouillement, n. (spr. anbroelj'mán) de
verwarring.
embruneeren (spr. an ), fr. (embrunir,
van brun, bruin) Pict. bruinen, donker houden,
met donkere verf overdekken ; mettertijd zwart
worden.
Embr9o, n. gr. (embryon, v. brein, ontspringen, kiemen) eene dier- of menschenkiem,
eene nog onrijpe lichaamsvrucht, de vrucht in
de baarmoeder gedurende de vier eerste maanden
der zwangerschap ; z. v. a. het lat. f os t u s ;
kiem der planten ; — embryogenie, f. het
ontstaan der lichaamsvrucht; -- embryo—

graph^.e of embryologie, f. de beschri^ving of de leer der lichaamsvrucht ; — embry'oktonie, f. het dooden der lichaamsvrucht; — embryothlásis (vgl. t h 1 a si s),
het fijndrukken of verbrokkelen van de .vrucht
in den moederbuik (bij moeilijke verlossingen);

-- embryothlást, in. werktuig, om het
hoofd van de doode vrucht in de baarmoeder
ineen te drukken; — embryotomie, f. het
stuksnijden, de verdeeling of verbreking der
vrucht; — embryulkie, f. de leer van de
te - voorschijn brenging der vrucht, de geboortehulp ; — embryulkus, m. het daartoe die-

nende instrument.

embusqueeren (zich), (spr. ar't-busk—), fr. (s'embusquer; gevormd van het duit
vgl. bosquet) zich in eene-schebo,u
hinderlaag leggen om op den vijand te loeren;
—

embuseade, f. de hinderlaag.
emendeeren, lat. (emendure, van men-

dum, fout) verbeteren, terechtbrengen; —
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emendánda, pl. wat in een geschrift te
verbeteren is, verbeteringen ; — emendátie
(spr. t=ts), f. (emenda(%) de verbetering van
geschriften, schriftverbetering, terechtbrenging
van bijzondere plaatsen in geschriften; — emendátor, m. de in- orde - brenger, verbeteraar; —
eménde, f. mid.lat. (eménda) eene geldboete,
wegens eene begane wederrechtelijke handeling
betaald ter vermijding van grooter nadeel.
Emerald, m. eng. s m ara g d (z. ald.) .
Emerentia, f. lat. vr. naam : de verdien
-stelijk.

zigen van braakmiddelen ; — emetophoblo,
f. vrees voor braakmiddelen.
Emeu, m. de nieuwhollandsche k a z u a r i s.
(z. ald.)
Emeute, f. fr. (als ware 't lat. emov'ik&.
voor emdta, v. emovëre, uitdrijven, v. movére,
bewegen, motes, beweging, opstand) de oploop,
opstand, dreigende volksbeweging, het oproer,
de muiterij.
Emgá(1)lo, m. het aethiopische zwijn (Sus

verdienstelijk maken; — emeritus, m. een
uitgediende, van den dienst ontslagene ; een oud ambtenaar, rustend ambtenaar of predikant met
behoud der jaarwedde ; — emeritenhuis,
n. buis of gesticht, waar geestelijken, die door
ouderdom of ziekte voor hun ambt ongeschikt
zijn geworden, verzorgd en verpleegd worden;
— iemand emeriteeren (nw. lat.) of pro
emerito verklaren, hem voor uitgediend, voor
der ambtsrust waardig verklaren, van verderen
ambtsarbeid ontslaan.
emergeeren, lat. (emergëre) opduiken, opkomen; beroemd worden, zich onderscheiden;
luctor et emergo, z. 1 u c t e e r e n; — emérgens, n. iets dat zich opdoet, dat plaats grijpt,
iets voorvallends ; emérgens novum, n. Jur.
eene zich voordoende nieuwe omstandigheid; —

werpen, met een plof wegspringen of vervliegen.
emigreeren, lat. (emigrare, fr. emigrer;
vgl. mi g r e e r e n) naar elders trekken, het land
verlaten, uitwijken; — emigrant, m. (lat.
emi'grans) een naar elders trekkende, vluchtende,
z. v. a. emigré, fr., pl. émigrés, een uit- gewekene, vluchteling, een landverhuizer, die

aethiop^cus).

EmiC tie (spr. t=ts), f. lat. (emicatio, v

emereeren, lat. (emereri) uitdienen; zich emici re) het uitspringen, uitsteken ; bet vonken -

emergéntie (spr. t=ts), f. nw.lat. het op-

duiken, opstijgen, het bovenkomen uit het water; het beroemd - worden; — emersie, f.
Astron. het tevoorschijntreden eener planeet
uit de schaduw eener andere, het oogenblik,
waarop die uitgang plaats heeft ; ook het zichtbaar worden eener ster ; e m e r s i e h o e k, de
hoek waaronder een schuin tegen water enz.
geworpen lichaam daarvan terugspringt of - stuit.
emersus, a, um, Bot. uit het water stekend.
Emeritus, emeriteeren, zie onder
emereeren.
Emersie, emersus, z. ond. emergeeren.
emerveilleeren (spr. -welj-), fr. (émerveiller ; vgl. m e r v e i 11 e) verwonderen, verbazen; — geëmervei11eerd, adj. verwonderd,
verbaasd, verstomd.
Emésis, f gr. (v. emèïn, uitbraken) Med.
het braken; — emesie, f. de neigicg tot
braken ; — emesma, n. het uitgebraakte ; —
emetatrophie, f. de uittering, door aanhoudend braken ontstaan; — emetieum, n.,
pi. emetika, een braakmiddel; — emetine,
f. een plantaardig alkali, door Pelletier In
den braakwortel (Ipecacuanha) ontdekt, waaraan deze zijne brakingwekkende eigenschap te
danken heeft ; — emetisch, adj. braking ver wekkend, om te braken ; — emetokathár–
sis, f. de ontlasting naar boven en beneden,
braken en purgeeren te gelijk; — emetokathartika, n. pl. middelen, die te gelijk
braken en purgeeren bevorderen ; — emetologle, f. de leer der braakmiddelen ; — emetomanie, f. de te groote zucht tot het be-

vrijwillig zijn vaderland verlaat om vervolging
of onderdrukking te ontgaan ; inz. de gedurende
de fransche revolutie naar Duitschland en elders
uitgeweken aanhangers van het koningschap ; —
emigratie (spr. t=ts), f. de uitwijking, landverhuizing, verlating van het vaderland; emi
gratin codcta, geboden, gedwongen uitwijking;.
em. voluntaria, vrijwillige uitwijking.
Emiliaan, n. eene aardsoort, in 1610 door
Dröse te Gotha ontdekt, en die de eigenschap
van porselein en aardewerk heeft.
Em11iuS (fr. Emile, van 't lat. inilius,.
verwant met het gr. haimi los, haimi lios, vleiend,
liefkoozend) mansn., de vleiende, gedienstige;.
innemende ; — Emilia, f. (fr. Emilie, lat,
.Emilia) de vleiende, enz.
min, m. turk. opziener, intendant.
;

Emineee,

f. fr. (spr. eméucsé) gerecht uit

dunne kalfsschijfjes.

Emine, f. (v. 't lat. en gr. hemr.na, eert,.
half mud, v. hemisys, half) graanmaat in Pie-mont en Fransch Zwitserland; _ sacco =.
23 liter.
emineeren, lat. (eminére) uitsteken, ho
venuit steken; — eminent, adj. uitstekend,
uitkomend ; voortreffelijk, uitmuntend, onder scheiden ; — eminentie (spr. t=ts), f. (lat.
eminentia) de verhevenheid of het uitsteken b. v.
van een been ; voortreffel(jkheid, verhevenheid,
sedert de Ide eeuw een titel der bisschoppen,
en sedert de 1 lde die der kardinalen ; ook de
titel der geestelijke keurvorsten.
,

Emir of Emier, m. arab. (emir, amir,.

d. 1. de bevelende, van amara, bevelen) een
arabisch vorst, krijgsbevelhebber en stadhouder
in eene veroverde provincie ; in Turkije een
eeretitel, dien Muhameds afstammelingen voe-

,

ren; ook dragen sommige ambtenaren dien titel:
emir– ashor, de opperstalmeester des sul-

tans; — emir–alem, de rijksvaandrager; —
emir–bazar, de opziener over de markten;
— emir–al–moemenin, vorst der geloovigen, een titel der Kalifen, dien Kalif Omar
het eerst aannam; — emir-al-moeslemin,.,

EMITTEEREN

EMPHASIS

416

beheerscher der geloovigen, een titel der Almoraviden; vgl. A l ni o h a d e n;— emir—alomr& of al—oemará, bevelhebber der bevelhebbers, een titel van den eersten minister bij
de khalifs en de indische mogols ; de titel van
sommige stadhouders van provinciën in Turkije;
emir—hadsji, m. de aanvoerder der pelgrims
maar Mekka of der mekkasche karavanen.
emitteeren, lat. (emittëfie) uitzenden, doen
uitgaan, in omloop brengen; emissa mane, Jur.
niet toegereikte hand, met handslag ; — emittent, m. (lat. emittens) de uitzender, verzen der; — emissaris, of fr. emissaire (spr.
-emi-sèr'), m. een afgezondene, zendeling, kond schapper, geheime bode ; ook z. v. a. emissarium, n. een ateidingskanaal, eene inrichting tot ontlasting eener besloten watermassa;
emissa, a santorini, Med. kleine (naar den ontdekker genoemde) bloedaderen, die door bijzon
openingen in de schedelbeenderen de bui-ider
hoofdbloedaderen met de bloedleiders van-tens
het harde hersenvlies verbinden ; — emissie,
f. (lat. emiss)o) de uitzending; uitvloeiing ; —
emissie-bank, f. bank die papieren geld
uitgeeft ; — emissie—vermogen, n. Phys.
uitstroomingsvermogen, het vermogen van een
lichaam om eene zekere hoeveelheid warmte uit
te stralen ; — emissie — systeem, n. z. v. a.
-em a natiesysteem.
Emma (oudd. ook I m m a, wellicht van
1 m m e, eene bij) en Emmelína, vr. naam:
<de vlijtige, bedrijvige, huiselijke ; — Emme,

,

,

rik, mansn.: de werkzame, vlijtige.

emmagasineeren (spr. amagazi—), fr.
-(emmagasiner) in een magazijn of pakhuis brengen , opzolderen, bewaren ; — emmagasinage, f. (spr. —nazj') de bewaring in het magazijn ; het bergloon, leggeld of de pakhuishuur;

— emmagasineur, m. de voorraadverzamelaar, opzolderaar.

Emmanchement, n. fr. (spr. amansj'
•^fl4r) eig. het zetten van een heft of steel aan
een werktuig ; Pict. het aanvoegen der leden
-aan den romp.
Emmanuel, z. E manuel ; — Emme-

'lina, Emmerik, z. E m m a.
Emmeniën, pl. gr. (emm ènia, van emfménáos, maandelijkscb) maandelijks gevierde
leesten; Med. de maandelijksche reiniging der
vrouwen, de maandstonden ; — emmeniagóga, doorgaans, maar niet zoo goed, e mm e n a g d g a, n. pl. middelen ter bevordering
van de maandelijksche zuivering; — emmenialogie, f. de leer der maandelijksche zuivering.
emmeubleeren, fr. (spr. ameu— vgl.
m e u b e 1) van huisraad voorzien ; — emm.eublement, n. (spr. mán) bet kamergereedschap, huisraad, beter ameublement.
Emmotum, n. gr. (émmbton, v. motón,
pluksel) eerie op pluksel gestreken wondzalf.
Emoisin, n. fr. (spr. emoazen) eene papiersoort (lexiconformaat) .
emolliëeren, lat. (emollire; vgl. mollis)
-

;

zacht maken, week maken, verzachten ; emolliens, n. iets weekmakends, verzachtende ; pl.
emollientta, weekmakende middelen ; — emolliens, Bot. verwelkend.
Emolument, n, lat. (emolumentum) het
voordeel, gewin, baat ; ambtsvoordeel ; bezoldiging, traktement ; toevallig voordeel boven het
bepaalde dienstloon, bij inkomsten, of voordeelen, buitenkansjes.

Emotie, z. ond. emoveeren.

Emouchette, pl . fr. (spr. emoes] —; van
émoucher, de vliegen afweren, v. mouche, vlieg)
vliegennet over paarden ; — emouchoir, m.
(spr. emoesjoár), vliegenwaaier.
emoveeren, lat. (emovére) naar buiten
bewegen of brengen, wegdoen ; ontvoeren ; —
emótie (spr. t=ts), f. nw.lat. hevige gemoedsbeweging, aandoening, ontroering, opwelling,
opbruising; ook volksopstand, gisting.
empailleeren (spr. anpalj—), fr. (empailler, v. paille, stroo) met stroo omwikkelen
of opvullen, opzetten ; met stroo inpakken.
Empaistika, f. gr. (empaistiké, scil.
téchnê, kunst, van empaíein) de kunst om gedreven werk te maken.
empaleeren (spr. anp— ), fr. (empaler,
v. pal, paal) Benen paal insteken ; spietsen.
empaqueteeren (spr . aaspak' —), fr. (empaqueter ; vgl. p a q u e t) inpakken, samenpakken, omwikkelen.
Empáasma, n. gr. (v. empássein, instrooien)
Med. strooipoeder.
Empatement, n. fr. (spr. anpat'mdn)
of i m p a s t e e r i n g (z. a.) Pict. het lijvige of
vette opdragen der verven ; bij graveurs : de
zachte ineensmelting der strepen en punten ; —
empater les tons (spr . aaspaté le ton), fr.
Muz. de tonen in elkander doen vloeien, juist
en zuiver voortbrengen.

empêcheeren (spr. ahpésj'—), fr. (empécher; it. empacciare, als kwame dit van een
lat. impactdre, van impingére, aanslaan, iemand
iets aanhangen; het tegengestelde v. dépêcher,
vgl. d e p ê c h e e r e n) verhinderen, beletten, ophouden ; — empêehement, n. (spr. —mán)
het beletsel, de verhindering, hindernis, het ophouden.
Empecinade (e1), sp. eig. de bepikte,
bijnaam van den moedigen verdediger der Cortes,
J u a n M art i n, die zich in 1808 aan het hoofd
eener bende G u e r ill a s stelde, later veldmaarschalk werd en in 1825 werd opgehangen.
Empepaladóra, f. sp. in sigarenfabrieken : arbeidster, die de sigaren tot pakken maakt.
emperador, m. sp. keizer vgl. i m p er a t o r.

empereur, m. fr. (spr. anpereur) keizer
(vgl. i m p e r e e r e n) vive l'empereur, leve de
keizer!
Empetrum, n. gr. (v. petra, steen, rots)
Bot. de ruischbezie, mosheidebes ; — empetrifoli,us, a, um, mosheidebesachtig.
Emphasis of empháse, f. gr. (v. emphainein, aantoonen, aanschouwelijk maken) eig.

EMPHRAKTISCH

°.aanschouwelijke voorstelling; Log. de nadruk in
het spreken of lezen, bijzondere klem op som
woorden en plaatsen ; Muz. rinforzando of-mige
`klemtoon op een noot, die niet volgens de maat
geaccentueerd is; — emphátiseh, adj. nadrukkeljk, klemmend, krachtig.
emphráktisch, adj. gr. (van emphrds^sein, verstoppen) Med. verstoppend ; — emphrakticum, n. een verstoppend middel;
— emphr€ixis, f. de verstopping der vaten,
der ingewanden.
Emphyséma, n. gr. (vgl. p h y s a, enz.)
Med. het wind- of luchtgezwel, splijting der
longcellen en ophooping van lucht onder de huid
(aamborstigheid); het opzwellen eener wond; —

,

emphysemátisch of emphysemateus, adj. nw. lat. opgeblazen, trotsch; —

-emphpsematicae variölae, pl. lat. de windpokken.

Emphyteusis of emphyteuse, f. gr.
(v. emphyteiiein, inplanten) Jur. eene soort van
,

erfpacht, waardoor iemand het vruchtgebruik
van een stuk gronds heeft, met het recht dat
te vervreemden en te vermaken tegen eene jaar
opbrengst aan den eigenaar; ook de be--lijksche
voegdverklaring tot het vruchtgebruik van een
stuk gronds; — emphyteutisch contract, n. zulk een erfpachtverdrag ; — emphyteuta, m. de erfpachter.
Empirance, f. fr. (spr. anpirá -ns', van
empirer, verergeren, van pire, lat. pejor, erger)
de afneming, het slechter-worden der waren, de
waardevermindering der munten; de scheepsscbade.
Empire, n. fr. (spr. aaspier') heerschappij,
regeering, enz.; inz. keizerschap, keizerrijk vgl.

Impere ere n.
Empirie, • f. gr. (empeiria) de ervaring, de
.ondervinding, het weten en kennen uit waar ,genomen feiten, de ervaringswetenschap; — empiricus, m. een ervaringsgeleerde; inz. een
ervaringsarts, d. i. zulk een, die, uit gebrek
aan theoretische medische kennis, slechts mid-delen voorschrijft, welke het volksgeloof of een
waarneming tegen deze en gene kwalen-zijdge
als heilzaam aanwijst; — empirisch, adj.
op ervaring gegrond, van de ondervinding af
.hangend; empirische wetenschappen,
zulke wetenschappen, die hoofdzakelijk op de
waarneming en verzameling van het werkelijk
.gebeurde, het waargenomene berusten, b. v.
geschiedenis, natuurkunde, enz. ;— e m p i r i.s c h e psychologie, de ervaringszielkunde ;
-- empirisme, n. eene enkel op ondervinding gegronde kennis, eene wijze van denken,
van handelen, die alleen de ervaring tot richtsnoer neemt, die den grondslag van alle weten
in de ervaring zoekt ; — empirist, m. in de
philosophie : iemand die aan de ervaring gelooft,
een leeraar, die het empirisme voorstaat, die
=alle kennis slechts uit de zinnelijke ervaring (a
posteriori) afleidt.
emplaceeren (spr. aasplas—), fr. (emplacer ; vgl. p 1 a c e e r e n) aanstellen, aanwenden;
— emplacement, n. (spr. —mdh) de aan-
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stelling ; de plaats, bouwgrond, geschikte plaats
voor een gebouw, een tuin, enz.
empléastisch, adj. gr. (van emplassein,
insmeren ; vgl. plasma, enz.) Med. verstoppend, toesmerend; — emplasticum, n. een
smeermiddel, verstoppingsmiddel; — emplastrum, n. lat. (van 't gr. émplastron, liever,
émplaston) eene pleister, wondpleister; — emplastru7n adhaesïvum, eene hechtpleister ; — e.
anglicánum, engelsche pleister, vischlijmpleister; — C. attractivum, eene trekpleister ; — e.
cephalicum, eene hoofdpleister; — e. consolidans,
eene hecht -, heelpleister; — e. de fens`vum, eene
verdeelend g pleister ; — e. diachylon simplex,
eenvoudige loodglitpleister; — e. epispastacum
of vesicatoraum, eene blaarpleister; — e. mercuriále, eene kwikpleister; — e. saturninum,
Bene loodpleister; — e. stomachicum, eene maag
— emplastreeren, lat. (empla--pleistr;
strare) gniffelen, enten, o c u l e e r e n (z. aid.);

emplastr^tie (spr.

tie=tsie), f. de► grif
oculatie met een schildvormig stukje bast.-feling,
Emp18o, n. sp. z. v. a. e m p l o i.
Emplette, f. fr. (spr. aIiplétt; oudfr. emploite, v. emploiter, provenc. empleitar, v. 't
lat. implicitare, versterking, v. implicare, vgl.
e m p 1 o y e e r e n) de koop, inkoop eener waar;
het ingekochte; — emplettes maken, in-

—

koopen.
Empleirum, n. gr. (d. 1. met volle zijden) Bot. eene tot de diosmeën behoorende plantensoort ; van een soort daarvan komen de geneeskrachtige bucco-bladen.
employeeren (spr . ahploaj--; van lat.
implicáre, dus eig. in iets vouwen, wikkelen)
aanwenden, tot iets besteden, aanleggen ; ook:
beleggen, uitzetten, plaatsen (b. v. zijn geld) ;
aanstellen, verzorgen; — een employé pt
geëmployeerde, m. een aangestelde, ambtenaar; — emplol, n. fr. (spr. anplod) het
gebruik, de aanwending; vandaar bet uitzetten,
beleggen eener geldsom; (ook emplooi) de
aanstelling, dienst, verzorging, post, bediening,
het ambt ; de rol In het schouwspel.
emplumeeren (spr. anpl--), fr. (emplumer, van plume, veder) van vederen of pennen
voorzien (een klavier).
empneumatcsis, f . gr. (vgl. p n e u m a,
enz.) z. v. a. emphysema; ook inblazing
der lucht.
empocheeren (spr. anposj—), fr. (empocher, v. poche, zak) in den zak steken, zakken.
Empois, m . fr. (spr anpoá ; v. empoisser,
poisser, pikken, teren, v. 't lat. pix, genit. picis,
pik, teer; fr. empeser) stijfsel, stijfselpap.
.

Empolokratie (spr.

t=ts),

f. gr. (van

empolé, koopwaren ; handelsgewin) de handels
handelsheerschappij, inz. ten aan -behrscing,
inkoop der waren.
-zienvad
Emporium, n. lat. (van 't gr. empórion)
eene handelplaats, stapelplaats, marktplaats ; —

jus emporii, z. jus; — emporeticus, adj.
voor kooplieden dienstig, koopmans ..... inz.

emporetica (stil. charta), pakpapier.
z7

EMMPORPHYRISCH

EN

418

emporph^rriseh, adj. gr. iets purperkleurigs; met purper bekleed.
emporteeren (spr. arcp—), fr. (emporter)
Mil. in- of wegnemen, veroveren ; — z i e h e mp o r t e e r e n, zich driftig maken, uitvaren, opvliegen; — geëmporteerd, adj . driftig, in
toorn ontstoken ; — emportement, n. (spr.
areportmah) het opbruisen, uitvaren, de drift,
toorn, vervoering, haastigheid, onstuimigheid,
opvliegendheid ; — emporteering, f. de inneming, verovering.
empótisch, adj. gr. (émpotos) drinkbaar.
Empouille, f. fr. (spr. ahpoelj') nog te
veld staande of aan den boom hangende vruchten.
empráktisch, adj . gr. (émpraktos) werkzaam, krachtig afdoend.

Empreinte, f. fr. (spr. an prent'; van
empreindre, lat. imprimére, in-, opdrukken) de

stempel, afdruk, indruk.
Emprësis, f . gr. (v. emprcthein, ontsteken) het ontsteken, verbranden; — emprësmomanie, f. de brandwoede, vuurmanie, de
misdadige zoekt om brand te stichten, als zie
natuurdrift.
-kel(j

empresseeren (zich), fr. (spr an
.

—)

zich beijveren, haasten, zijn best doen, streven,
volijverig zijn ;— g e ë m p r e s s e e r d, adj. vol
bedrijvig, vol haast, druk bezig; — em--ijverg,

pressement, n. (spr. anpress'mán) de ijver,
aandrang, bedrijvigheid, werkzaamheid, dienst
ver , opmerkzaamheid.
-ij
emprisonneeren (spr . anpriz—), fr. (emprisonner; vgl. prison) in hechtenis nemen,
gevangen zetten ; — emprisonnement,
n. (spr. —mán) de gevangenzetting, hechtenis.
empróstisch, adj . gr. (émprosthen) voor,
van voren, vooraan zich bevindende ; — emprosthokystósis, f. de uitzakking van het
borstbeen of der ruggegraat; — emprostho-

tonie, f. of emprosthotánus, m. de
krampachtige samentrekking des lichaams naar
voren (van éniprosthen, van voren, en teinein,
spannen).
Emprunt, n. fr. (spr. ayapruin; van em-

prunter, leenen, ontleenen ; it. impronti re, van
lat. in prompte) een geleend voorwerp, eene
leening ; — emprunt force, eene gedwongen leening; — emprunteeren, leenen,
eene leening sluiten.

Empsychósis, f. gr. (vgl. psychosis)
big. bezieling; de vermeende zielsverhuizing; —
empsychisch, adj. bezield.
Empsyxis, f. gr. (vgl. psykter, enz.)
de afkoeling, verfrissching.
,

Empüsa, Empuse of Lamia, f. gr.
Myth. een door Hekate gezonden nachtspook,
met een ezelspoot en oogen, die het naar welgevallen uitnam en weer inzette.
Empyëma, n. gr. (v. pion, etter), Med.
eene inwendige ettering, inz de etterborst, borst .verzwering, longverettering; — empyësis, f.
de vorming van een ettergezwel; — empycsis
oculi, lat. het etteroog — empyétiseh,
;

adj. aan inwendige ettering, inz. aan longver-

ettering lidende; — empyoeële, f. gr. eene
etterbreuk, eene verettering in den balzak; —

empyomphalos, m. een ettergezwel aan.:

den navel.

Empyrëum, n. (van 't gr . émpyros, ia
vlam staand, brandend; v. pyr, vuur) de vuurhemel, de verblijfplaats der gelukzaligen; ----

empyrëïseh, adj. hemelsch; — empy--reuma, n. de brandige reuk of smaak, de_
aangebrande smaak van spijzen, het brandige,_
de brandigheid ; — empyreumátisch, adj.
brandig, brandig riekend; — empyrie, f. het.
waarzeggen uit het offervuur (émpyron) ; — em--pyrósis, f. de brand, verbranding.
em(p)t"ao, f. lat. (van emere, koopen) Jur. de
koop, aankoop; — emtio commentitia of e. imaginaria, een schijnkoop; — e. spel of in speur,
een koop op goede verwachting, b. v. van halmen en booroen vóor de rijpheid der vrucht
per aversiónem, een gezamenlijke koop, een
koop bij den roes; — e. restrictiva, een bepaalde of afgemeten koop, waarbij het te veel
den verkooper, het te kort den kooper te goed
komt; e. et venditio in en sine scriptis, koop
en verkoop met en zonder schriftelijk verdrag;,
emtivnis jurre, naar het kooprecht; — emtiónislege, naar de koopvoorwaarde; — emtor (emptor),
de kooper; emtor bonae fidcï, een kooper te
goeder trouw, in vertrouwen op de eerlijkheid:
of het rechtmatig bezit des verkoopers; — emtrix (emptrix), f. de koopster.
Emulatie, z. emulatie.
Emulsie (spr. s=z), f. nw.lat. (emulsio n
van emulgëre, uit- of afmelken) plantenmelk,
zaadmelk, melkachtige verbinding van olieachtige en slijmige stoffen met water, b.v. amandelmelk, als koeldrank ; — emulsine, f. of
synaptás, n. eene in de zoete en bittere
amandelen aanwezige eiwitachtige stof, die gisting kan opwekken ; vgl. a m y g d ah i n e.
Emunetoria, n. pl. nw.lat. (van 't later
lat. emunctorium, snuiter, van emungëre, uitsnuiten) Med. afvoerende vaten, reinigende organen, b. v. de neusgaten.
emundeeren, lat. (emundáre ; vgl. m u n•d u m, enz.) reinigen ; — emundantia (spr.
t=ts), n. pl. Med. uitwendige, tot reiniging van
wonden en verzweringen dienende middelen ; —
emundátie (spr. t=ts), f. de reiniging.
emunatas, f. mid.lat. (v. lat. munus, dienst,.
plicht) nw. lat., bevrijding, ontslag, voorrecht,
enz. der geestelijken, z. v. a. immuniteit;
emuii tas regta, een koninklijke vrijbrief.
Emuseátie, f . lat. het wegnemen van liet
mos aan de boomes; -- emuseeeren, van
mos reinigen.
Emys, f. gr. (émys, gen. émyos) de zoet.- waterschildpad; — emydosaurisch, adj.
schildpad- en hagedisachtig.
én- of (vóor lipletters) em-, gr. z. v. a. het
fr. en, em (spr. an) een voorzetsel in vele sa
algemeen in,-menstlig,bkdenht
inwaarts.
en, fr. voorzetsel: in ; - z. en arrière, enz.
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Enáet, n. nw.lat. de verordening, het besluit ; — enactief, adj. verordend, bepaald;
verordenend; — enactor, m. de verordenaar,
verrichter.
Ensemon, n. (énaimon, van halma, bloed)
Med. een middel tegen bloedingen, bloedstelpend
middel; — eneemiseh, adj. bloedig; met bloed
voorzien, bloedstelpend.
enaërisch, adj. gr. (vgl. ar) luchtvormig, luchtkleurig.
E'nseorema, n. gr. (enaiórema, het daarin
zwevende, v. aióreïn, zwevend bewegen) Med.
een urien-wolkje, een in de pis drijvend wolkje.
E'nakskinderen, menschen van reus
gestalte, zoo geheeten naar de kinderen-achtige
van Enak, die in de boeken van Mozes en Jozua
vermeld worden.
Enallage, f. gr. (v. en-allássein, verruilen, verwisselen) Gram. de verwisseling van het
eene woord met het andere, inz. de verwisseiing van rededeelen derzelfde soort ten opzichte
van hunne afstamming of hunnen vorm, b. v.
van het abstracte substantief met het concrete,
van den eigennaam met den soortnaam, enz.;
ook wel de verandering van het eene rededeel
in het andere, b. v. van een zelfstandig in een
bijvoeglijk woord; — enállisch, adj veranderd, omgekeerd, verwisseld; — enallostegiseh, adj. met om vele punten gelegen afdeelingen.
Enamorádo, m. sp. de verliefde, minnaar.
Enanthéma, enantheem, n. gr. (vgl.
ant ho s, enz.) inwendige huiduitslag, inz. de
slijmhuid van het darmkanaal.
Enantiodromie en enantiotrópie,
f. gr. (van enantios, tegenover) het te-ge-moetloopen, de tegenwerking, het voortdurend tegen-elkander-werken der dingen, waardoor bet
eene ontstaat, terwijl het andere vergaat ; --enantiologie, f. de tegenspraak, tegenrede;
-- enantiopathie, f. z. v. a. allopathie
(z. aid.) ; — enantiophanïe, f. schijnbare
tegenspraak ; — enantiósis, f. de tegenstelling, tegenspraak, tegenstrijdigheid (waarin, vol
grondwet van alle leven-gensPythaor,d
ligt).
Enargie, f. gr. (enárgeia) de oogenschijnlijkheid, duidelijkheid, klaarheid, z. v. a. e v íd e n t i e (z. aid.) ;— enárgisch, adj. (gr.
enargés), duidelijk, in het oog loopend, aan
-schouwelijk,
lijfelijk.
enarmonico, it. Muz. z. e n h a r m onisch.
enarreeren, lat. (enarrare) verhalen, ver
verklaren ; — enarrábel, adj. verhaal--teln,
baar, verklaarbaar ; — enarrátie (spr. t=ts),
f. de vertelling, het verhaal, de verklaring.
en arrière, z. arrière.

Enarthron, n. gr. (van árthron, lid, gewricht) een vreemd lichaam in een gewricht;
— enarthrósis, f. gr. Med. de invoeging
of inlating van een beenderhoofd in zijne holte
of zijn bekken; de diepe beweeglijke geleding.
ená,strisch, adj. gr. (van aster, ster) ge-
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sternd; aan den invloed der gesternten blootgesteld.
enátmiseh, adj. gr. (van atmé, damp)
dampig, vol dampen.
en attendant, z. ond. a t t e n d e eren.
enaudisch, gr. (van aude, geluid, stem)
stemhebbend, sprekend.
en avant, z. avant; — en bas, z. bas —
en blanc, z. ond. b 1 a n c; — en bloc, z. bloc.
Eneablur-e f. fr. (spr. ank—) eene maat
;

van 200 meter op zee.
eneadreeren (spr. ank—), fr. (encadrer
vgl. cadre) in eene lijst zetten b. v. eene
schilderij ; ook insluiten, in rij en gelid plaatsen ; — eneadremént, n. (spr. —mán) de
invatting, lijst, rand, het raam.
eneageeren (spr. ankazj—), fr. (encager,
van cage, kooi) in eene kooi opsluiten.
Encan, n. fr. (spr. añkár'h) verkooping bij
opbod, auctie.
en canaille en eneanailleeren, z. c anaille.
en carrière, z. carrière.
;

Encanthis, encathisma, eneaustiek, enz., z. enk—.
Enceinte, f. fr. (spr. ans—; van enceindre, omgorden, insluiten, lat. incingére) Mil. de
wallen met of zonder de buitenvesten, de gezamenlijke buitenwerken eener vesting; bij jagers : de omsluiting van het wild ; ook de besloten plaats, omheining, omwalling, ringmuur.
Eneeladus, m. gr. Myth. een geduchte
reus, door Jupiter bij de bestorming van den
Olympus overwonnen, op het eiland Sicilië nedergeworpen en daar met den Etna bedekt. De
uitbarstingen van dien vulkaan en de aardbevingen op Sicilië getuigen van den benauwden
toestand, waarin hij zich daar bevindt.
Encensoir, n. fr. (spr. ansansodr) wierookvat vgl. i n c e n s o r i u m.
Eneephá1os, m. of encephalum, n.
gr. (enképhalos, d. i. wat in bet hoofd is; van
kephalé, hoofd) het hoofdmerg, de hersenen; —
encephalalgie, f. het hersenlijden, eene
ziekelijke aandoening der hersenen ; — encephalïtis, f. de ontsteking der hersenen ; —
eneephaloeéle, f. de hersenbreuk ; — eneephalodynie, f. hersenpijn, hoofdpijn; -eneephalognomiek, de hersenkunde;
schedelleer ; — encephalo].ith, m. hersensteen, steenachtige massa in de hersenen ; —
eneephalotithyásis, f. eig. hersenversteening; gedeeltelijke verharding der hersenen,
vorming van steenen daarin; — eneepha—.
lologie, f. de hersenleer; — encephalomaláxis, of —malacie, f. de hersenverweeking; — encephalopathie, f. een hersenlijden; — eneephalophy'ma, n. het,
hersengezwel, uitwas der hersenen ; — eneephaloskopie, f. onderzoek der hersenen;.
ook z. v. a. k r a n i o s k o p i e;— eneephalotomle, f. hersensnede; ontleding der hersenen.
enchaineeren (spr. aicsjén—), fr. (en-
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drainer, vgl. c h a i n e) met elkander verbinden,
aaneenschakelen, aan elkander ketenen; — enchainement, n. (spr. ansjénmárn) de aan
samenhang; de reeks.
-enschaklig,
enchanteeren (spr. an'sjant—, fr. enchanter; van 't lat. incantáre) betooveren; verrukken, innemen; — g e ë n c h a n t e e r d, adj.
betooverd, verrukt; — enchantement, n.
(spr. ai sjant'mán) de betoovering, verrukking,
opgetogenheid ; — enchanteur, m. een toovenaar, betoovenaar; — enehanteresse, f.
toovenares.
Encharáxis, f. gr. (van en-charássein,
inkerven, krassen ; vgl. karakter) Chir. de
inkerving der huid, het koppen (scarificatie); —
encharaktiseh, adj. tot het koppen behoorende.
enchasseeren (spr. ansjass--), fr. (enchdsser, van chassis, z. aid.) vatten, invatten,
zetten ; — enehassure, f. de invatting, zetting van paarlen en edelgesteenten.
en chef, z. ond. e h e f.
Eneheirésis, f. gr. (van encheirêí'n, hand
aanleggen, van cheir, de hand) behandeling, handgreep, inz. bij het opereeren; — eneheiridion
of enehiridion, n. een handboekje, een beknopt leerboekje van deze of gene wetenschap.
Enchélys, f. gr. de aal — enchelyo'den, pl. dieren met rolvormig lichaam; —
encheloidisch, adj. aalvormig; — enchelysómiseh, adj. met aalvormig lichaam.
Enehénte, f. port. (spr. entsjente) vloed
(het tegengest. van vasante, eb).
Enchère, f. fr. (spr. ansjér; V. cher, duur)
het opbod, overbod, hooger bod; — enehereeren, encherisseeren fr. enchérir) overbieden, den prijs verhoogen, duurder maken.
en chiffres, fr. (spr. an sjie ff'r) in cijfers, in
geheimschrift.
Enchiridion, z. ond. e n c h e i r é s i s.
Eneholirium, n. gr. (van enchos, spies,
zwaard en leirion, lelie) Bot. de steenlelie.
Eehondróma, n. gr. een inwendig kraakbeengezwel.
enchórisch schrift der Egyptenaren
(van het gr. enchurios, inlandsch, inheemsch)
z. v. a. demotisch schrift (z. aid.)
Enchrisis, f. gr., vgl. (chrisma, enz.)
de inzalving; — enchrysma, n. zalf.
Enchymóma, n. of enehymósis, f.
gr. (vgl. c h y m o s en chemie) Med. de uitstorting van sappen In lichaamsdeelen; — enchyta, pl. inspuitmiddelen.
Encierro, m. sp. bij het stierengevecht
de intocht der stieren in het circus, waar zij
in de stallen opgesloten worden.
Enclave, f. fr. (spr. anklaav'; van enclaver, z. lager) gebied, rechtsgebied, inz. een door
vreemd gebied ingesloten land, in vreemde landen liggende bezittingen, ingesloten grond, ook
enclavure; — enclaveeren, fr. (enclaver, v. 't mid. lat. inclavare, insluiten, V. 't lat.
slavis, sleutel) insluiten, met vreemd gebied omgeven.
;
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Enelitiea, enz. z e n k1—.
Encloture, f. (spr. anklotuur') fr. (en-

clóture, van enclore, lat. includére, insluiten)

omheining, intuining, insluiting.
Enccelialgie, f. gr. (van enkoilia, de ingewanden) Med. buik- of ingewandspijn; — eneoeliitis, f. de ontsteking der buiksingewanden, darmontsteking.
Encolpium, z. enkolpion.
Encombrement, n. fr. (spr. anckonbr'máh, van encombrer, it. ingombrare, door
puin versperren, v. 't lat. cumulus, hoop, port.
combro, aardhoop) de versperring door puin,
belemmering, verstopping, hindernis, verdrietelijkheid.
Encomium, z. e n k o m 1 o n; — en comparaison, z. ond. comp are ere n; — en confiance, z. ond. confide eren.
encore, fr. (spr. ankor), z. v. a. het it. ancora, v. 't lat. ad hanc horam, tot dit uur, nog
eens, da capo!
en corps, fr. (spr. ank6r), z. in corpore.
en costume, fr. z. onder costume.
en couleur, z. e o u 1 e u r.
encourageeren, fr. (spr. ankoera-zj--,
vgl. courage) bemoedigen, moed inspreken,
aanmoedigen, opwekken, aansporen, aandrijven,
aanvuren, aanwakkeren, aanzetten; — encourageant, adj. (spr. ankoerazjdit), opwekkend,
bemoedigend, enz.; — encouragement (spr.
--ra -zj'mán), bemoediging, opwekking, aandrqving, aanwakkering.
Encratiten, Eneriniet, z. e n k r—.
en troupe, fr. (spr. an kroep') achterop (het
paard), op het kruis.
Encyanthus, m. Bot. de prachtklok, uit
de familie der ericariën of heideplanten.
enc kliseh, adj. gr. (enkyklios, on; vgl.
e y cl u s) in eenen kring oinloopend ; — encyelium, n., of encyclica, f. (stil, epistola)
gewoonlijk encyciiek, f een e n c y k l i s c h e
b rief, rondgaande brief, c i r c u l a i r e; inz. een
aanschrijving of mandement van den paus aan
de aartsbisschoppen en bisschoppen; — eneyk1opBedie, f (gr. enkyklopaideia, liever
enkyklios padeía; paideia, opvoeding, onderwijs)
de kring of omvang der tot eene omvattende
wetenschappelijke vorming behoorende kundigheden, en het kort begrip of leergebied der wetenschappen in het algemeen, of der tot een
bijzonder vak behoorende (b. v. p h i l o s o p h i
theologische enz. encykl.), inz. de-sche,
groote fr. encykloprdie, door Diderot
in de 18de eeuw ontworpen en door vele beroemde mannen (Buffon, Raynal, d'Alembert,
Condillac, Helvetius, Mably en anderen) bearbeid, in welker philosophische artikels men eene
voorname aanleiding tot de revolutie van 1789
vindt; alphabetische encyklopaed1e,
of encykloprdisch woordenboek, een
woordenboek voor zaakkennis, woordenboek der
samenleving, der conversatie; — eneyklopeedisch, adj. algemeen wetenschappelijk
een algemeen overzicht der wetenschappen, be-
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helzende of gevend ; — eneyclopaedísten,
m. pl. eig. de bearbeiders der groote fr. encyklopaedie in de vorige eeuw; bepaaldelijk verstaat men onder dien naam bare uitgevers D id e r o t en Al e m b e r t, en die mannen, welke
zich in letterkundig opzicht om die beide mannon, en in maatschappelijk opzicht vooral om
den baron Holbach, schaarden; — eneyklopeedísme, n. de encyklopwdische leervorm,
inz. de wijsgeerige grondstellingen en met de
aangenomen godsdienstbegrippen deels strijdige
meeningen der fr. encyklopwdisten ; — eucykloposie (spr. s=z), f. het ronddrinken, het
rondgaan van den beker.

Endá,seh (endazeh, hendázé, endeseh, pik endáseh), m. de vroeger gebruikelijke kleine of korte ei in Turkije en Griekenland = 648 of 653 mM. ; in Wallachije nog
thans gebruikelijk voor katoenen, linnen- en hennepweefsels en = 64i mM. (vgl. h dl e b i).
Endécha, f. p1. endechas (spr. endétjas ; v. 't lat. indicta, als 't ware : het daartegen gezegde) sp. klaagliederen, lijkzangen, uit
vierregelige stanzes bestaande.
Endéixis, f. gr. (v. en-deiknynai, daaraan
toonera, aanwijzen), z. v. a. indicatie, z. ald.
Endekagoon, en endekasyllabum,
z. hendekagoon, enz.
Endemie, f. gr. (v. éndëmos, inheemsch,
van demos, volk) Med. eene heerschende landsziekte, inheemsche plaatselijke, uit lucht en levenswijs voorkomende ziekte, onderscheiden van
e p i demi e (z. aid.) ; — endémiseh, adj.
(van ziekten), aan een land of een volk eigen;
inheemsch, inlandsch, plaatselijk.
en dépit, z. dep i t ; — en depot, z. onder
deponeeren.
endermátisch, endérmisch, ad]. gr.
(van dérma, huid) Med. in de huid liggende;
op de huid, inz. de onderhuid aangewend, b.v.
endermatische middelen = endermatica,
n. pl. ; — endermatísme, n. de aanwen
geneesmiddelen op de van opperhuid-dingva
ontbloote onderhuid.
Enderoen, n. perz. het »binnenste" vertrek z. v. a. harem.
en déshabillé, z. d e s h a b i 11 é; — en détail,
z. detail.
endetteeren (spr. andetteeren), fr. (endetter, v. dette, v. 't lat. deb)'ta, pl. v. debttum,
schuld) in schulden steken; — g e ë n d e t t e e r d,
ad]. met schulden beladen of belast.
Endiadys, z. hendiadys.
Endiometer, n. gr. (van éndius, op den
middag) een meridiaanmeter.
Endjoe, m. abyss. dwergbokje.
Endi., bij botanische benamingen afk. voor
S. L. Endlicher (gest. 189).
Endogeen, endogenisch, gr. (van
éndon, inwendig) inwendig uitgroeiend; endog e n e rotsen, rotsen die in een weeken of
half vloeibaren toestand bij eene uitbarsting zijn
opgerezen ; — endokardium, n. Med. de
inwendige vlakte van het hart; — endokar-
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ditis, f. ontsteking daarvan ; — endokarpium, n. Bot. het inwendig vruchthulsel; ontsteking der baarmoeder ; -- endoperik.arditis, f. ontsteking der in- en uitwendige vlakte
van het hart; — endopleura, f. het inweiidige zaadvlies der planten.
endomm.ageeren (spr. andommazjéeren),
fr. (endommager, van dometage, schade ; vgl.
d e d o m m a g e e r e n) beschadigen, nadeel of
schade toebrengen.
Endoparasiet, m. gr. (vgl. parasiet)
woekerdier dat in gesloten holten van een ander dier leeft.
Endorrhízon, n. gr. (v. éndon, inwendig, en rhidza, wortel) Bot. een gewas, dat
den wortel uit den kiem schiet.
Endósis, f. gr. (v. en-didona, aangeven,
toegeven) Med. het verminderen, afnemen eener
ziekte.
Endoskoop, m. chirurgisch instrument
ter bezichtiging van nauwe kanalen en holten
inz. der pisbuis en -blaas, bestaande uit een
invoerbuis en verlichtingstoestel.
Endosmose, f. gr. (mislukte woordafleiding uit endon, inwendig en den verkeerden vore=i
osmosis, in plaats van osmësis, het ruiken in
den zin van inhaling eener uitwaseming), de inof opzuiging eener minder dichte vloeistof door
eene dichtere, door middel van een daartusschen
geplaatsten poreuzen wand (vlies, gebrand leem),
het tegengestelde v. e x o s m o s e; — endbsmometer, m. een werktuig om die inzuiging te meten en te onderzoeken.
endospermicus, a, um, lat. Bot. kiemwithoudend.
endosseeren (spr. and—), fr. (endosser),
of indosseeren, it. (indossare, van 't ital.
dosso, fr. dos, rug, lat. dorsum) eenen wissel
door een opschrift aan zijne keerzijde aan een
ander overdragen of afstaan ; — endossant
(spr. andossan) of endosseur, ook indosSánt, m. de overdrager van een wissel, hij,
die den wissel endosseert ; — indossaat, m.
de persoon, aan wien de wissel is overgedragen ; -- endossement, fr. (spr..andoss'mán),
indossement of indósso, it. n. het overdragen van eenen wissel op een ander (door
op den rug te schrijven).
endowed, adj. eng. (spr. —daud') begiftigd, beschonken, b. v. endowed schools (spr.
skoels), met een fonds begiftigde scholen.
Endroit, m. fr. (spr. androá) plaats, plek.
Endymion, m. gr. Myth. een schoone
herder, vermaard om de liefde, die bij, »de zus
zon," Diana, inboezemde, welke go--tervand
din tot hem afdaalde terwijl hij in slaap lag,
om hem te kussen ; een jonge langslaper.
en écharpe, z. e c h a r p e ; — en échec en en
échiquier, z. échec ; — en échelon, z. oud. échelle.
Eneehéma, n. gr. (enéchëma, , van ene
inklinken) Med. het oorgesuis; — ene -cháin,
f. het ontstaan daarvan.
-ehési,
en e f fet, z. onder e f f e e t; — en égard, z.
egard.
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Enéma, n. gr. (v. eniémi, ik laat of werp
in) Med. het inspuiten of het ingespotene, het
klysteer; — enemata, n. pl. middelen, die
door den aars in het lichaam gevoerd worden.
Energie, f. gr. (en-érgeia) werkzaamheid,
een - hooger of sterker graad van werkkracht,
nadruk, vuur, klem; — energico, enérgica, energicamente of con energia (spr. g=dzj), it. Muz.
met kracht, nadrukkelijk, krachtig; — enérgisch, adj. (gr. energós, van érgon, werk, daad),
werkzaam, krachtvol, nadrukkelijk, krachtig, vurig ; — energiseeren (spr. s=z), krachtig
of werkzaam maken ; — energumeen, m.
gr. (energumènos, van energë n; eig. een bewerkte, n.l. door een boozen geest) een bezetene, dweper, waanzinnige; — energumeniseh, adj. dwepend, waanzinnig.
enerveeren, lat. (enerváre; vgl. nervus)
ontzenuwen, krachteloos maken; verzwakken,
uitmergelen; — enervatle (spr. t=ts), f. de
ontzenuwing, verzwakking, uitputting, uitmergeling.
enervus, a, urn, lat. Bot. zonder nerven of
ribben.
en escarpins, z. e s c a r p i n s; — en espagnol,
z. espagnol; — en espalier, z. espalier;
— en espèces, z. ond. e s p è c e ; — en état, z.
etat; — en éventail, z. éventail; — en extase, z. ond. ekstasis; — en face, z. face;
-- en famille, z. ond. f a m i 1 i e.
enfant, n. fr. (spr. aasfan, kind; — enfants de France, »kinderen van Frankrijk",
vroeger de titel der wettige kinderen en kleinkinderen, alsmede der broederskinderen des konings van Frankrijk (de verdere bloedverwanten
heetten princes du sang, prinsen van den bloede);
— enfants de troupe (spr. troep'), op
staatskosten in de kazernes opgevoede zonen
van onderofficieren en soldaten (in Frankrijk); —
enfants perdue, pl. (spr. an fan perdu, eig.
verloren kinderen; Mil. eertijds lichte voortroepen,
die het eerst moesten aanvallen, storm loopes,
enz. ; in gevaar verkeerende voorposten ; waaghalzen; — enfants sans souci, (spr. san'soesi), tooneelspelersgezelschap te Parijs in de
15e en 16e eeuw (eig. «kinderen zonder zorgen"); — enfant terrible (spr. terribel), eig.
»schriklijk kind") praatachtig kind, dat door het
oververtellen van gehoorde of geziene dingen
verlegenheid doet ontstaan ; lid van een gezelschap dat de anderen compromitteert, of in angst
doet zitten ; — enfant trouvé, (spr. troewé)
vondeling; — enfanee, f. (spr. anfáns') de
kindsheid; — enfantillage, f. (spr. —tiljaazj') kinderachtigheid — enfantin (spr.
ahfantén), kinderachtig.
enfático, enfaticaménte, it. Muz. met nadruk,
nadrukkelijk; vgl. e m p h a t i s c h.
en faveur, z. faveur.
enf ileeren (spr. an—), fr. (enfiler v. fl 1,
draad = lat. Blum) eig. eenen draad insteken,
aanrijgen, b. v. paarlen; (iemand in een onder
gevaar) verstrikken, inwikkelen ; Mil.-nemigof
overlangs bestrijken, met kanon beschieten ; ook
;

;
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overtellen (bij het whistspel); — enfilade, fr.
(spr. an/ilaad') eene volgrij, b. v. van kamers;
ook z. v. a. en$lement, n. (spr. an fiel'mnár'n)
de bestrijking met geschut, het beschieten tal]
ter zijde, inz. bij verschansingen.
enfin, fr. (spr. an fen) eindelijk, ten slotte;
in het kort, met éen woord.
en$ammeeren (spr. ak flamderen), fr. (enfCammer, v. (lamme, vlam) ontsteken, aansteken,
doen ontvlammen.
Enfleurage, f. fr. (spr. an fleuraazf) het
verkrijgen door middel van een vet (zonder
hitte) van de vluchtige oliën en reukstoffen der
bloemen.
enfonceeren (spr. aizEons—), fr. (enfoncer; v. fond, grond, diepte) in den grond drijven, den bodem inslaan, doorbreken, inbreken,
doorboren; verzinken, inzinken; — enfoneement, n. (spr. ánfons'mán) de indieping, ver
donkere zijde, achtergrond van eene-diepng,
schilderij.
enforeeeren (spr. aai fors—), fr. (enforcer
vgl. f o r e e) versterken, sterker maken.
en front, z. front.
enfumeeren (spr. an' —), fr. (enfumer, van
fumée, rook) rooken, berooken, doorrooken, besmoken (inz. met tabak).
engageeren (spr. angazj—), fr. (engager,
eig. verpanden, van gage, pand) verbindend of
verplichtend maken, verplichten, in dienst nemen, aannemen, aanwerven, overreden, overhalen of bepraten, bewegen, noodigen ; zich tot
iets verbinden, zijn woord geven, zijne eer ver
een gevecht beginnen; — geen--pande;Mil.
gageerd, adj. verplicht, verbonden, enz.; beloofd, verloofd, verzegd; Mil. in een strijd gewikkeld; — engageant (spr. angazján), innemend, verplichtend, uitlokkend, aantrekkelijk;
— engagement, n. (spr. —man meestal
als nederl. —ment) de verplichting, verbintenis, verloving; verpanding, dienstaanneming,
aanstelling, dienst, het ambt, de bediening; ook
een gevecht.
en gala, z. g a 1 a ; — en garcon, z. g a r con.
Engan.o, m. sp. (spr. —ganjo) bedrog`
Engáreb, n. arab. eene soort van rustbed
of sopha in 't Oosten, bestaande uit een raam
van stevig bout met een daarover gespannen
veerkrachtig net uit strooken van ossenhuid, op
hetwelk een tapijt uitgespreid is.
Engastriloog of engastrimyth, m.
gr. (van gastor, buik) een buikspreker, z. v. a.
ventriloquist; — engastrimántis, m.,
pl. engastrimanteis of engastrimánten, buikwaarzeggers; buiksprekers als profeten ; — engastrimantie (spr. tie=tsie), f.
buikwaarzeggerij, voorspelling door middel van
't buikspreken; — engastromythísme, n.
de buiksprekerskunst.
Engels, n. een onderdeel van het oude pond
trooisch gewicht = , ons of 1,53802 gram.
en géneral, z. generaal.
Enghil, m. turk. in den koran : het nieuwe
testament, evenals t a u r a t (wet) liet oude.
;

;
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Engine, n. of f. eng. (spr. endzjin) machine ; — engineer (spr. endzjinier), ingenieur (z. ald.)
english, adj. eng. (spr. inglisj) engelsch;
.-- Englishman (spr. inglisjmen), Engelschman ; — the English, de Engelschen.
engliseeren, z. a n g l i s e e r e n.
englouteeren (spr. angloet—), fr. (engloutir: vgl. g 1 o u t o n) doorslikken, verslinden, doorbrengen.
Engonáden, m. pl. gr. (van góny, knie)
egyptische figuren, die op de knieën rusten.

,
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enivreeren (spr. aniw—), fr. (enivrer, van
ivre) dronken of beschonken maken, eenen roes

aanzetten ; bedwelmen, verblinden.
Enjambée, f. fr. (spr. anzjanbé; van enjamber, overschrijden, van jambe, been, sp. en
it. gamba, van celtischen oorsprong) schrede
met wijduitgestrekte voeten; — enjambe-.
mént, n. fr. (spr. anzjanb'mán) Poet. het overstappen. overspringen, de oversprong, de onafgebroken voortgang van den zin des eenen versregels in den anderen.
enjertádo, adj. sp. (spr. ench—) door enengourdeeren, engourdisseeren, ting of oculatie veredeld (ook enxertado).
Enjeu, m. fr. (spr. anzjeu; van jeu, spel)
'ft. (engourdir spr. angoerd—) verstijven, stijf
of gevoelloos maken, verslappen, verdooven, loom de inzet in 't spel.
enjoué, adj. fr. (spr. anzjoe-é) vroolijk, lus
of slaperig worden of maken; — engouropgeruimd; — enjouement, m. (spr.-tig,
dissement, n. (spr. —di-s'mán) het verstij
anjoe'mán) vroolijkheid, opgeruimdheid.
slapen der ledematen, de verdooving.
-ven,
Enkánthis, f. gr. (van kanthos, ooghoek)
Engraisserie, f. fr. (spr. angrèss—; van
eengraisser, vetmaken, van graisse, vet) eene in- Med. het traankliergezwel; enkanthis inflammarichting tot vetmaken, mesterij ; — engrais- toria, de ontstoken traanheuvel; enkanthis scirSeur, m. een mester, vetmaker (van vogels, enz.) rhósa, het knoestgezwelletje van den traanheuvel; enkanthis carcinomatósa, de kanker van den
en grande tenue, z. ond. grand.
Engrêlure, f. fr. (spr. angrèlthir'; v. gréle, traanheuvel.
Enkathísma, n. gr. (van en-kathdzein,
'hagel) een getande rand, randversieringen met
afgeronde punten (aan borduurwerk, kant, enz.) inzetten) Med. een bad, waarin men tot aan
den navel in het water zit, bet halve bad, ziten gros, z. g r o s.
En'gymeter, n. gr. (van engs, nabij) een dampbad.
Enkáuma, m. gr. (v. trauma, brand, kaiein,
werktuig tot meting van geringer afstanden;
— engyskoop, m. een nabijkijker, vergroot- branden) Med. eig. het ingebrande; eene diepe
brandende zweer ' van het hoornvlies ; — en:glas, loep.
kausis, f. het inbranden; — enkaustisch,
en hale, z. h a i e.
enhardeeren, enhardisseeren, fr. adj. ingebrand; — enkaustiek, f. of en(enhardir; spr. anhard—; V. hardi, koen, stout) kaustisch schilderwerk, ingebrand
schilderwerk met wasverven (in plaats van olieverstouten, stout, moedig, vrijpostig, vermetel
verven), het wasschilderen, waarbij het bind:maken.
enharmónisch, adj. gr. (vgl. harm o- middel in het onderliggende vlak Ingebrand werd.
n i e) Muz. eig. in de harmonie liggende en daar- De Ouden kenden 3 soorten van dit procédé,
aan gebonden ; geschikt, gepast ; e n h a r m o- dat in de middeleeuwen verloren ging (vgl. p unisch was).
n i s e h e t o n e n zijn die, welke eene dubbele
Enklisis, t. gr. (eig. de aanleuning, overrol spelen, al naardat ze tot de eene of de anilere tonenreeks behooren, waardoor zij met buiging, van en-klinein, aanleunen) in de griek-hun stemming of kleurschakeering tegelijk van sche taal het terugwerpen van het accent eens
naam veranderen, zooals cis of des, gis of woords op het voorgaande woord; — enkli'as; enharmonische toonsoorten, de- tika, f. of enklitisch, adj. heet een woord,
dat zijn accent op het voorgaande woord tezulke, waartoe dezelfde toon onder verschillende
benamingen behoort, zoóals dis - m o 1 of e s- rugwerpt.
Enkolpion, n. gr. (van kólpos, boezem)
-nol; bij de Grieken heette de hun eigen
toonladder enharmonisch, waarin de beide eig. iets, dat zich aan den boezem bevindt;
vandaar een aan den hals gedragen doosje met
eerste intervallen kleiner dan halve tonen waren.
reliquiën; ook het borstkruis der bisschoppen;
en hout, z. Naut.
Enhérion, m. (vgl. e i n h e r i a r) in de — enkolpísme, n. Med. het inbrengen of
oudd. godenleer : de verzameling der helden in inspuiten van geneesmiddelen in de vrouwelijke
scheede.
den hemel of Walhalla.
Enkomium of gr. enkomion, n. (van
Enhydris, f. gr. (v. hyd ór, water) de waterslang ; — enhydriet, m. eene soort van kómos, feestelijke viering) de lofrede, het lof
; — enkomiást, m. de lofredenaar;-schrift
chalcedoon (z. ald.), die somtijds waterdruppels
— enkomiastiek, f. de lofredekunst ; —
in zich besluit.
Enigma, enigmatisch, enigmati- enkomiastikon, n. het lofdicht ; — enkomiástiseh, adj. op de wijze des lofrede!seeren, z. wnigma, enz.
Enimba, f. een groote west-afrikaansche naars, lovend, prijzend.
Enkópe, f. gr. (enkopé, v. en-koptein, In.palmboom.
eniteeren, lat. (enitére) beroemd worden, snijden) eene insnede, spleet; Med. eene snijof houwwond, inz. in de hersenpan.
altblinken.
;
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Enkratie (spr. t=ts), f. gr. (enkrátei.a, v.
lcratein, sterk zijn, beheerschen) de gave der
onthouding, zelfbeheersching ; — enkratieten, m. pl. onthoudzamen, matigen, naam eener
gnostische secte, die zich van het huwelijk en
het gebruik van vleesch en wijn onthield; ook
tatianisten, z. aid.
Enkranieten, m. pi. gr. (v. krinon, lelie)
leliesteenen, de versteening eener voorwereld
afzonderlijke deelen-lijkepantdrso;
van den steel heeten t r o c h i e t e n en e nt r o c h i e t e n, radersteenen, bonifacius-penningen, enz.

enlaideeren, enlaidisseeren (spr.
anléd—), fr. (enlaidir, v. laid, leeltjk) leeljk maken, misvormen.
Enlevage, f. fr. (spr. anl'waazj'; van enlever, wegnemen) het wegbijten, wegnemen ; etsdruk, een ontkleurend, reeds voorhanden kleuren vernietigend middel (bij 't verven en ka
oplichten, weg -toendruk);—lv,
-nem,
wegdoen.
en ligne, z. ligne.
enlumineeren, fr. (euluminer; van lat.
lumen, licht) met kleuren afzetten, dekken;
kleuren.
en main, z. main; — en maitre, z. onder
maitre; — en masque, z. ond. masker; —
en médaillon, z. m e d a i 11 o n; -- en miniature,

z. miniatuur.
Enneatëris, f . gr. (v. ennéa, negen, en éíos,
jaar) een negental jaren; een tijdruimte van 9
of eig. 8 jaren, bij de oude Grieken een cykius
voor zekere feesten, die in het negende jaar
terugkeerden; — ennata, n. pl. in de oudheid : offers op den 9den dag na de begrafenis;
in de gr. kerk : gebeden voor eenen overledene
op den 9den dag na zijnen dood; — enne-

achórdiseh, adj. negensnarig; — enneadaktylisch, met negen teenen; — ennea de, f. een getal van negen; — enneadekaëtèris, f. negentienjarige cyklus der maan
een negenhoek;-periodn;—ag,m.
-- enneagynie f. de plantenklasse met negen stijltjes; — enneahexaëdriseh, adj.
vierenvijftig-hoekig; - enneakontaëdriseh,
adj. negentienhoekig; — enneandria, n. pl.
zulke planten, welker tweeslachtige bloemen ne
vrije meeldraden hebben, de 9de klasse In-gen
het stelsel van L.; — enneanthériseh, adj.
met negen stampertjes; — enneapetáliseh,
adj. met negen bloembladeren; — enneapharmacum, n. een geneesmiddel uit negen bestanddeelen; -- enneaphylliseh, adj. met
uit negen blaadjes bestaande bladeren; — enneapterygisch, adj . met negen vinnen ; —
enneaspérmiseh, adj. negen zaadkorrels
bevattende.

ennobleeren, ennoblisseeren, fr.
(ennoblir), z. v. a. a n o b 1 e e r e n (z. aid.)

ennoëmátiseh, adj. gr. in den geest zeiven gevormd.

Ennosigceos en ennosichton, m. gr.
(v. énnosts, énosis, beweging, schokking, en gáia,
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ge, de aarde) de schokker der aarde, een Homerische bijnaam van Neptunus.
Ennui, m . fr. (spr. anwi ; it. noja, v. 't lat..
in odio, in haat) de verveling, het verdriet, ongenoegen ; — ennuyeeren (spr. anwi jéeren),,.
verveling veroorzaken, vervelen; lastig worden;

— ennuyant of ennuyeux, adj. vervelend, langwijlig, verdrietig, lastig.
enodeeren, lat . (enodáre; v. nodus, knoop)
ontknoopen, ontwikkelen, oplossen ; — eno—^^
dátie (spr. t=ts), f. (enodatio) de ontknooping, ontwikkeling, oplossing.
enodis, lat. Bot. ongeknobbeld.
enódiseh, adj . gr. (enodios, van en- en hodos, weg) tot den weg behoorende, onderweg
gebruikelijk.
enódmisch, adj. gr. (énodmos, van en- en,
odmé, reuk) riekend, geurig, frisch.
encediseh, adj. gr. (enodés, van en en.
odos' gezwel) gezwollen.
enólmisch, adj . gr. (énolmos, van en en,
hólmos) op den drievoet zittende, voorspellend,,
profeteerend.
-

-

Enomotie (spr.

t=ts), f. gr. (enómótia.

van en ómotos, wie gezworen heeft) in 't algemeen eene schaar van beëedigde krijgslieden;
inz. bij de oude Spartanen eene bende van 25.

tot 36 man; — enomotárchés of enomotárch, m. de aanvoerder van zulk eene..
schaar.

Enoptromantie (spr . tie=tsie), f. gr. (v..
énoptron, spiegel) de spiegelwaarzeggerij, wichelarij door spiegelkijken; —

enoptrománt, m..

de spiegelwaarzegger.
en ordre, enz., z. ond. o r d r e.
enorm, adj. lat. (enórmis, e, van e, ex, uit,
en norms, regel, richtsnoer) uit de maat, onmatig, overmatig, overdreven, buitengemeen, gedrochtelijk, ongehoord, afschuwlijk ; enórmis laesto, Z. laesio, ond. 1 ae d e e r e n; — enormi-teit, f. (lat. enorrn tas) de buitenmatigheid, de'•
buitengemeene of gedrochtelijke grootte, afschuw

-1(jkheid.

Enórmón, n . gr. (van en-ormán, in-, aan-drijven) de innerlijke levenswerkzaamheid, levens -

kracht.

Enostósis, f. gr. (vgl. o st o sis) Med. een
inwendig beengezwel.
en particulier, z. ond. p a r t i c u 1 a; — en
parure, z. p a r u r e; — en passant, z. p a s s e eren; — en pastel, z. pastel, ond. paste;
en peine, z. peine; — en profil, z. profil; -en carré of carré, z. q u a r r é ; — en quatre couleurs, fr. (spr. an katr' koeleer) in vier kleuren
— en question, z. quwstie.
Enquête, f. fr. (spr. ankèt'; oudfr. enqueste,
provenc. enquesta, als ware 't lat. inquaesita =
inquisitie) gerechtelijk onderzoek in burgerlijke
of civiele zaken ; in het algemeen : eene amb-telijk of officieel onderzoek; parlementaire
e nquête, onderzoek door eene commissie uit
een der beide kamers der volksvertegenwoordi-ging; — enquêteur, m. de onderzoeker, reels-ter van onderzoek.
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enrageeren (spr. ait.razj—), fr. (enrager;
vgl. r a g e) razend, dol worden ; vertoornen, ver
woedend maken ; — enragé, m. (spr.-gramd,
anrazjé) een razende, dolleman, uitzinnig mensch;
hartstochtelijk aanhanger van eene politieke
partij.
en regard, z. regard, ond. regardeeren.
enregistreeren (spr. anrezji -st -), fr.
(enregistrer ;' vgl. r e g i st e r) inschrijven, inbrengen in 't register; — enregistrement, n.
(spr. anrezji-str'mân) de inschrijving, boeking,
plaatsing op 't register.
en retraite, z. ond. retrahe eren.
enrhumé, fr. (spr. anrumé) verkouden, met
verkoudheid (rhume, gr. rheuma) bevangen.
enrhythmisch, adj. gr. (énrhythmos, on)
in den r h y t h m u s (z. aid.) vervat, evenmatig,
geregeld.
enricheeren, enrichisseeren (spr.
anrisj—), fr. (enrichir) verrijken, opsieren, tooien.
enroleeren of enrolleeren (spr. am-),
fr. (enróler) op de rol (fr. role) of lijst schrijven, voor den krijgsdienst inschrijven, aannemen, aanwerven ;— een g e ë n r o 1 e e r d e, een
ingeschrevene, aangeworvene ; — enrolement, n. (spr. anról'máñ) en enroleering,
I. de inschrijving tot den krijgsdienst, aanwerving ; — enróleur, m. de werver.
en roturier, z. ond. roture.
enrouilleeren, fr. (spr. anroeljéeren; van
enrouiller) roestig maken, doen roesten.
enroueeren, fr. (spr. anroeëeren; lat. als
't ware inraucare, v. raucus, heesch) heesch of
schor maken; — geënroueerd (fr. enroué),
heesch, schor.
ens, n. lat. (v. sum, esse, zijn) een ding, wezen (vgl. n o we n s); ens rations, een redewezen, iets, dat enkel in de voorstelling, in de
gedachte aanwezig of voorhanden is; — entiteit, I. barb.lat. de wezenlijkheid, het werkel(jk bestaan, het zijn of aanzijn van een ding.
Ensemble, n. fr. (spr. ansdhbl'; van lat.
insumul, te zamen) een uit het behoorlijk in
elkander sluiten van de afzonderlijke deelen ontstaand geheel, iets vereenigds; het gezamenlijke,
de samenhang der deelen ; de eenstemmigheid;
ook z. v. a. ensemble-spel, het samenspelen van verscheiden tooneelspelers in een tooneel, het tegengent. van solo -spel; een goed
ensemble, de nauwkeurige overeenstemming
van alle instrumenten en stemmen bij het uit
een stuk ; — ensemble-stuk--voerna
ken, Muz. de meer dan vierstemmige zang
-stukendropa'.
ensicaudisch, nw.lat. (van 't lat. ensis,
zwaard) met zwaardvormigen staart ; — ensifer, adj. lat. zwaarddragend; — ensifóliseh,
udj. nw.lat. met zwaardvormige bladeren ; —
ensifórm, adj. lat. (ensiformis) zwaardvormig;
— ensigériseh, adj. lat. een zwaard voerend;
— ensipénniseh, adj. nw.lat. met zwaardvormige slagvederen; — ensiróstriseh, adj.
met zwaardvormigen snavel.
Ensooph, m. gr. (énsophos, v. sophós, wijs)

het goddelijk wezen in de kabbalistische wijsbegeerte.
en suite, z. ond. s u i t e.
Entablemént, n. fr. (spr. antabl'mán;van table, tafel, plank) Arch. bet bovenste van
eenen muur, waarop de daksparren rusten, de
rollaag ; ook de architraaf, fries en kornis samengenomen.
entameeren (spr. ant—), fr. (entamer,
provene. entamenar) eig. aansnijden ; oneig. aanvangen, openen, op de baan brengen, b. v. eeneonderhandeling.
Entasis, I. gr. (van en-teinein, aanspannen)
eig. aanspanning; Arch. welving of buikswize
ronding der zuilen.
entasseeren (spr. an—), fr. (entasser, van
tas, hoop) ophoopen, op elkander dringen; —
entassement, n. (spr. antass'mán) de ophooping.
Entelechie, f. gr. (entelécheia; v. en télei
échein, in volkomenheid hebben of zijn) de onafgebroken, onvermoeide werkzaamheid, inz. van
geest ; ook werkelijkheid; bij Aristoteles : de
hoogere, zich zelf bewuste e n e r g i e of de
v rij e werkzaamheid, die het doel in zich zelve
heeft.
Entendeur, m. fr. (spr. antan'deur ; van
entendre) hoorder, d. i. iemand, die hoort met
oordeel en verstand; a bon entendeur peu de
paroles, sprw.: een goed verstaander heeft maar
een half woord noodig.
Entente, f. (spr. antdnt'), fr. (van entendre,,
vernemen, verstaan, lat. intendere) de zin van.
een woord; verstandhouding; — entente cordiale,
hartelijke verstandhouding, goede gezindheid, inz.
In de staatkunde tusschen Engeland en Frankrijk onder Louis Philippe.
Entéradenographie, I. gr. (v. éntëron,
darm, ingewand) de beschrijving van de darmklieren ; — entéradenologie, f. de leer der
darmklieren ; — enteralgie, I. het koliek, de
darmjicht ; — enterangiemphráxis, I. de
verstopping van de bloedvaten des darmkanaals;
— enterelkósis, I. de verettering, verzwering der darmen ; — enteremphráxis, f..
de verharding, verstopping der darmen ; — enterenehta, m. de darmspuit, klysteerspuit;
— enterepiplocéle, I. eene darmnetbreuk;
— enterepiplompháloeële, f. de navelbreuk, waarin een stuk van den darm en vaa
het net gesloten is ; — entériseh, adj. gr.
(enterikos, é, on) de ingewanden betreffende of
daarvan komende; — enteritis, I. de darmontsteking ; — enterocéle, I. de darmbreuk
enteroeystoeále, I. de darm- en pisblaasbreuk ; — enterocystoseheoeéle, I. de
balzakbreuk, in welke een stuk van den darn
en van de pisblaas vervat is; — enterodársis, f. de ontvelling der darmen ; — enterodynie, f. de darmpijn ; — enterogastrocele, I. de buikdarmbreuk; — enterographie, f. de ingewandbeschrijving ; — enterohydroeéle, z. enterydrocële; — Onterolíth, m. een darmsteen; — enteroli,

,
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thia'sis, f. de steenvorming in de darmen of
ingewanden; de pijn daardoor veroorzaakt; —
enterologie, f. de leer van de ingewanden;
— enteromalacie of enteromaláxis, f.
verweeking van het darmkanaal; — enteromerocële, f. de darmdijbreuk; — enteromphálus, m. de navelbreuk ; — enteropa-

-

'th1e, f. het darmlijden; — enteroperistOle,
T. de beklemde, darmbreuk; -- enterophlo
i e, f., z. V. a. enteritis ; — enteropra,-g
f. koorts met darmladen ; — enterorrhagie,
f. de bloeding uit de darmen, uit den aars ; —
enterorrhaphie, f . eene darmnaad, de bont werkersnaad (ter vereeniging van gewonde dar men), thans buiten gebruik; — enterosar

-koel,fdveschbrukinve g met
Bene darmbreuk; — enteroscheoc le, f . de
balzakbreuk ; — enterotomie, f. de darmsnijding; — enterozóon of entozóon, n., pl.
enterozoa, een ingewandsdier of -worm ; —
enterydroeéle, f . eene darm- en waterbreuk.
enthteeren (zich), (spr. añtèt—), fr.
''(s'entêter, v. téte, hoofd) zich iets in bet hoofd
.zetten, eigenzinnig iets begeeren, er op staan;
— g e ë n t ê t e e r d, adj. hoofdig, koppig, eigen -

,

zinnig, stijfzinnig; — entêtement, n. (spr.
añtét'máii) de eigenzinnigheid, stijfhoofdigheid,

-

koppigheid.

Entheomanie, f. gr. (v. éntheos; vgl. e nt h u s i a s m e) godsdienstwaanzin, krankzinnige
geloofswoede.

,

Enthiasis, f. gr. (van en-thli n, indrukken)
Med. de indrukking van den schedel, beleediging of breuk der hersenpan.
Enthronisticum, n. gr. (van enthroni
-

-dzein, op den troon of zetel verheffen) een intreêgeld bij de overneming eener prebende.
Enthusiásme, n . gr. (v. énthoes, samen
uit énthéos, van God vervuld, van theós,-getr.
God) de geestverrukking, geestvervoering, geestdrift, ontvlamde verbeelding, dichterlijke vlucht;
;geestdrijverij, zinsvervoering, dweperij, inz. het
levendig ingenomen zijn met iets; -- enthu siasmeeren, in geestdrift doen ontsteken,
ontvlammen, in vuur of gloed zetten, verruk
vervoeren ; — enthusiast, m. iemand-ken,
vol geestdrift, een verrukte, een hartstochtelijk
bewonderaar of vereerder; een dweper, opbrui.send hoofd; — enthusiástisch, adj. vol
°geestdrift, hooggevoelig, ontvlamd van zinnen,
dweepziek.
Enthymema, n. gr. (v. enthymëisthai, ter
harte nemen, zich aantrekken ; van thymus, gemoed) eig. bet behartigde of te behartigen, de
betrachting; Log. eene onvolkomen, afgekorte

„

.sluitrede, die slechts uit

twee deelen, namelijk

Seen voorzindeel, of een der pra missen, en eene
gevolgtrekking bestaat ; — enthymemátiseh, adj. in een afgekort slot bestaande; —

enthymemisme, n. verrassende gevolg
uit kort verbonden voorzindeelen of-treking
,premissen.
Entiteit, z. ond. ens.
'Entoilage, f. fr. (spr. antoalá-zj'; van toile
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= lat. telg, weefsel, linnen) fijn kantweefsel, geweven kant, gefaconneerd dundoek met kant
dessins.
-achtige
Entómon, n., pl. entoma, gr. (v. énto
mos , ingesneden, entémnein, insnijden) gekorven
dieren, i n s e c t e n (z. ald.); — entómiseh,
adj. de insecten betreffende ; — entomofi –
-

gisch, adj. wormenverdrijvend; — entomogenisch, adj. op doode insecten ontstaande;

— entomograaf, m. een kerfdier- of insectenbeschrijver; — entomographïe, f. de
kerfdierbeschrijving; — entomográphiseh,
adj. tot de insectenbeschrijving beboorende; —

entomolith, m . een versteend insect; — en-

tomoloog, entomologist, m. een insec-

tenkenner; — entomologie, f. de leer van
de insecten, de kerfdierenleer; — entomol o gisch, adj . tot die leer behoorende ; in die
leer bedreven; — entomophaag, m . een insecteneter, gelijk Johannes de Dooper; — en-

tomophílus, entomophiel, m . een liefhebber van insecten; — entomophórisch,
adj. insecten dragend; — entomorhizisch,
adj. op insecten wortelend en wassend ; — en-

tomostraeieten, m. pl. versteende kreeft
dieren ; — entomozoijlogie, f. de-achtige
natuurgeschiedenis der insecten ; — entomozoblógiseh, adj. tot de natuurgeschiedenis
der insecten behoorende; — entomozoölogist, m. een kenner dier wetenschap.
Entonle, f. gr. (van en-teínein, aanspannen)
Med. spanning, inspanning; --- entónisch, adj.
gespannen, overspannen, door te sterke inspanning van ziel of lichaam ontstaan.
Entonnoir, m. fr. (spr. antonnodr van
entonner, in een vat [tonneau] doen) de trechter; de trechtervormige kuil van eene gesprongen mijn; aftappingsbuis van eenen stroom, eene
sluis, inz. in Zwitserland.
Entophthalmie, f. gr. (v. entós, binnen,
en o p h t h a 1 m i e, z. ald.) Med. de ontsteking
van het inwendig gedeelte van het oog.
Entoph^fton, n . gr. (van entós, binnen, en
phytón, gewas) eene woekerplant, eene plant,
die op eene andere en te haren koste leeft.
entópiseh, adj . gr. (entópios, v. en, in, aan,
en tópos, oord) aan een oord aanwezig, inheemscb, plaatselijk.
entóptisch, adj . gr. (van entós, innerlijk;
vgl. o p t i s c h) tot inzien diende, daardoor ontstaan, b. v. entoptische verschijnselen,
die bij bet inzien (in eenen spiegel, enz.) waargenomen worden; —entoptische kleuren,
de gewone kleurverschijnselen, ter onderschei
-dingvae
dioptrische.
entortilleeren (spr. antortielj—), fr. (entortiller) omwikkelen, omstrikken, omslingeren;
verwarren, verwikkelen.
Entostósis, f. gr. (v. entós, binnen, en o s t o s i s, z. ald.) beendergezwel naar binnen.
Entours, m . pl. fr. (spr. aastour; vgl. t our)
de omstreken, het omliggende oord; — en.toureeren (fr. entourer), omgeven, omringen, insluiten; — entourage, f. (spr. an;
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toerá-zj') de omgeving, omhulling, omzetting,
inz. bij vrouwentooi
en tout, z. ond. t o u t.
Entoutcas of en–tout–cas, m. fr. (spr.
cn- toe-ká, d. I. voor alle gevallen) een middelsoort scherm, dat als parapluie en parasol dienst
kan doen ; ook iemand, die voor alles te gebruiken is.
Entoxisme of liever entoxicísme, n.
(vgl. , t o x i cum) vergiftiging.
Entozot n, z. enterozobn, ond. enter a d e n o l o g i e; — entozóisch, adj. in in,gewanden levende; — entozoögenésis, f.
de voortbrenging der ingewandswormen ; — entozoögenetiseh, tot die voortbrenging belioorende ; — entozoblogie, f. de natuurgeschiedenis der ingewandsdieren ; — entozoölogíst, m. de kenner dier wetenschap.
tintra, it. en sp binnen ! kom binnen! (pl.
It. entrate).
Entr'acte, f. fr. (spr. antr'ákt') eene tusschenhandeling, een tusschenbedrtjf, tusschenspel der muziek tusschen de afdeelingen van
een tooneelspel (z a c t e); ook soort van kleine
sigaar.
en train, z. t r a in ; — entraineeren (spr.
ahtrèn—), fr. (entrainer) voort-, medesleepen,
wegvoeren, tot zich trekken.
entraineeren, fr. (v. eng. train; spr. treen)
voor wedrennen, enz. (het zoogenoemde sport)
opvoeden, verplegen en daarvoor bruikbaar maken, traineeren.
Entrata, z. i n t r a d e.
entre, fr. (spr. antr' = lat. inter) tusschen, onder, in het midden (in samenstellingen als e n.trecolonne, entredeux).
Entrebandes en entrebattes, pl. fr.
(spr. ar'ttr' bautd en antr' batt') het begin en einde
van eene wollen stof, de zelfkanten.
Entrechat, m. fr. (spr. antr'sjá; v. 't ital.
intrecciato, stil. salto, ineengevlochten of met
dooreengeslingerde voeten gemaakte sprong) een
kunstige danssprong, kruissprong, luchtsprong,
..kuittlikker.
entre chien et loop, fr. (spr. antr'sjen e toe),
'z. v. a. lat. inter canem et lupum, z. aid.
Entrecolonne, f. fr. (spr. antr'kol—; vgl.
e o 1 o n n e) Arch. de zuilenafstand of ruimte tusc'hcn twee pilaren.
Entredeux, m. fr. (spr. antr'deu eig.
tusclien twee) bet middelstuk, middelding; de
scheidsmuur, tusschenwand, de tusschenruimte;
-000k een regenscherm voor 2 personen ; als ad' erb.: tusschenbeide, tamelijk, middelmatig.
Entrée, f. fr. (spr. antré'; v. entreeren)
-de intrede, intree, ingang, toegang van een huis,
enz.; de intredkamer, voorzaal; de toegang bij
groote heeren; de voorspijs, eerste schotel, het
voorgerecht bij een gastmaal; het intreêgeld,
-Je toegangsprijs; de inkomende rechten; Muz.
het invallen eener stem; de inleiding, het opetingsstuk bij opera's, enz.; de wijze om binnen te komen en zich voor te doen, inz. bij
tooneelspelers ; in het omberspel: de vraag; —
,

,

;
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entrée–biljet, het toegangsbriefje, intreêkaartje ; — entreeren (spr. ant—), fr. (entrer
= lat. intráre) ingaan, binnentreden; een ambt
aanvaarden, beginnen, wagen, ondernemen.
Entre –cote, f. fr. (spr. antr'koot) tusschenribbenstuk.
Entrefilet, n. fr. (spr. antr'/ilè van filet,
dunne draad, net) een in de rede ingevlochten
zachte toespeling, mededeeling, die men tusschen de regels lezen moet ; ook : kort artikel,
kleine mededeeling in een courant (van de redactie afkomstig ; zoo geheeten naar de streep
filets, die de courantenberichten van elk--jesof
ander scheiden) .
Entrefins, pl. fr. (spr. antr' fen) middelfijne
lakens, middelsoort stoffen.
Entregent, n. fr. (spr. antr'zján) de wel
gezelschap, aanvalligheid en-gemanirdh
ongedwongenheid in iemands doen, inz. omtrent
dames.
Entrelaes, pl. fr. (spr. antr' lá ; vgl. lacs;
Arch. dooreengevlochten of gestrengeld loofwerk;
dooreengetrokken letters, strikletters.
Entreligne, f. fr. (spr. —lienj') ruimte tusschen twee regels.
Entremés, n. sp., z. v. a. intermezzo.
Entremets, n. fr. (spr. antr'mè ; van mets,
gerecht, spijs, it. messo, lat. missum, gezet, opgedragen) een tusschengerecht, eene bijspijs, een
tusschenschotel.
Entremetteur, m. fr. (spr. antr'—) do
onderhandelaar, bemiddelaar; — entremíse
(spr. s=z), f. de bemiddeling, tusschenkomst.
entre nous, fr. (spr. antr'noe) tusschen ons, in
vertrouwen.
Entrepas, m. fr. (spr. antr' pá ; vgl. pas)
in de rijkunst : de halve of gebroken pasgang,
middelpas, halve draf.
Entrepilastre, m. fr. (spr antr'—) dc
zuilenafstand, pilaarwijdte.
Entrepont, n. fr. (spr. antr'pon) een tusschenverdek op schepen.
Entrepot, n. fr. spr. antr'pó ; ° van 't lat
interpositum) eene plaats, waar doorvoer- en
andere goederen worden gelost, opgeslagen of
overgeladen, een pakhuis, magazijn; eene stapelplaats, stapelstad ; — entreposeur, ni.
(spr. antr'poz—) de opzichter van een e ntropOt.
entrepreneeren (spr. antr'—), fr. (entre
iets ondernemen, bestaan, or zich ne--prend)
men; — entreprenant, adj. (spr. —náit) ondernemend, brutaal, stout; — entrepreneur,
m. de ondernemer, aannemer (van gebouwen,
enz.); — entreprise, f. (spr. —priez') de onderneming, het bestaan, voornemen.
Entresol, n. fr. (spr. antr'—; eig. de tusschenbodem, van sol, bodem, grond, lat. solurai)
eene half- of tusschenverdieping tusschen twee
grootere verdiepingen, inz. tusschen het benedenhuis en de eerste verdieping ; een opkamertje.
Entretaille, f. fr. (spr. antr'tálj; v. taille,
snede, snit) bij plaatsnijders: de fijnere tus;
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schenstrepen ; in het dansen : een pas, waarbij'
de eene voet op de plaats van den anderen
gezet en deze voorwaarts in de hoogte gehouden wordt.
entreteneeren (spr. antr'—), fr. (entre
onderhouden, ondersteunen, verzorgen;-tenir)
met gesprek onderhouden, onderhoud verschaffen; — entretien, n. (spr. anlr'tjen) de onderhouding, verzorging, het gesprek, onder
-houd;—entr,f.gkamed
bijzit.

Entrevue, f. fr. (spr. antr'wíu') de samenkomst , bijeenkomst, het gesprek, onderhoud.
entrez ! fr. (spr. antré) binnen!
Entrichóma, n. gr. (vgl, tri c h o m a)
Med. de haarrand der oogleden.

en tricot, z. ond. tricot.
Entripsologie, f. gr. (van éntripsis, in'wrijving; vgl. t r i p s i s) Med. de inwrijvingsleer, de leer der inwrijving van onderscheiden
geneesmiddelen.

Entrochiet, m. gr., pl. entrochieten,
(van trochós, kring, rad) radersteenen, rolstee nen, z. enkriniet.
Entropium, n. gr. (v. en-trópein, naar beneden- of inwenden) Med. de inwaartskeering
der oogleden.
Entychieten, m. pl. gr. de aanhangers van
Simon den toovenaar (Handelingen VIII).
enueleëeren, lat. (enucleiire, van nucléus,
de kern) eig. uitkernen; ontwikkelen, verklaren,
ophelderen; — enucleátie (spr. t=ts), f. eig.
de uitkerning; Med. de verwijdering van een
lid uit het gewricht ; de uitpelling van een
beursgezwel ; ontwikkeling, opheldering, ver
-klaring.
enudeeren, lat . (enudáre, v. nudus, z. ald.)
ontblooten, onthullen; — enudátie (spr. t=ts),
f. de onthulling, ontblooting.
Enüla, n . pl. gr. (v. oelon, tandvleesch) Med.
de binnenzijde van het tandvleesch.
enumereeren, lat. (enumerare ; vgl. n um ë r u s) optellen, opsommen, stuk voor stuk
opnoemen, overrekenen, berekenen ; — enumerátie (spr. t=ts), L (enumeratio) de optelling, opsomming.
enunceeren, liever enunciëeren, lat.
(enunciáre; vgl. n u n c i u s) uitspreken, uitdrukken, verklaren, verkondigen; -- enunciátum,
n. eene uitspraak, rechterlijke beslissing; --

enuneiátie (spr. t=ts), f. (enunciatzo) de
uitdrukking, uitspraak; de verklaring, verkondiging, bekendmaking, de meening, de woorden
van een ander ; — enunciatief, adj . verklarend, uitdrukkend; Jur. het tegengestelde van
dispositief.
Enurésis, f. gr. (v. en-oerein ; vgl. u r e a)
Med. de pisvloed, het onvermogen om de pis
bij zich te houden.
enutreeren, lat. (enutrire) voeden, opkweeken, opvoeden.
Enveloppe, f. fr. (spr. anw' lópp') de omslag, het hulsel of de bedekking; een vrouwenmantel, omwerpmantel; ook Mil. een lage wal,

een smal buitenwerk ; — enveloppeereu:
(fr. envelopper), inwikkelen, omhullen, inslaan,.
omgeven, insluiten; verwikkelen; ook zich in
kwade zaken verstrikken.

en vórité, z. ond. veritas.
Envers, n. fr. (spr. anwèr; v. 't lat. Inver-sus, a, um, omgekeerd) de keerzijde, de linkerof verkeerde zijde; — à Penvers, verkeerd; -enversins, m. pl. fr. (spr. anwerzen) grove
wollen serge (z. ald.)
envi, m. fr. (spr. anwi; voor envie, nijd, begeerte, lust, v. 't lat. invidi'a; alleen gebruikt
in :) à l' envi, om strijd, om het zeerst (oudfr.
nog à l' envie l' un de l'autre).
environ, fr. (spr. anwirón; prov. viron, kring;
als 't ware van 't lat. in gyrur, in den kring,
rondom, met de beteekenis van it. in circa; vgl het fr. virer, draaien) omtrent, ongeveer, ter
naastenbij; — environs, m. pl. fr. (spr . an--

wiróns) de omstreken, het omliggende oord vary,
eene stad; het omgelegen land, de in de nabijheid gelegen plaatsen.
en vogue zijn, z. vogue.
Envoi, m. fr. (spr. anwoa; V. envoyer; voie&,
weg) eene zending, verzending, overmaking; —
envoyeeren (spr. anwoaj—, fr. envoyer; van
't mid.lat. en ital. enviáre, sp. enviar, v. 't lat.
via, weg, fr. voie) zenden, iemand ergens heen.
zenden ; — envoyé, m. (spr. anwoajé) een afgevaardigde gezant; inz. een gezant van den
tweeden rang, zaakgelastigde.
enxert^do, z. enjertado.
Enyo, f. gr. Myth. de krijgsgodin, tweedrachtstichtster, zuster van Mars, z. v. a. B ei 1 o n a; — enyalios, m. de krijgshaftige, Lijnaam van Mars.
Enypnion, n. gr. een droom; enypniódiseh, adj. droomachtig, weinig betee—

kenend.

Enypostasis, f. gr. (v. en en hypóstasis,,
het wezen) de aanwezigheid der menschelijker
natuur van Christus in de goddelijke.
En 'strop, n . gr. (enystron, v. anyein, voleindigen) de vierde maag der herkauwende dieren, de lebmaag, waarin de vertering voleindigd wordt.
Enzoótie (spr. t=ts), f. gr. (v. dzóon, het
dier; vgl. z o b c h e mi e) inlandsche veeziekte;
— enzoótiseh, adj. zulk eene veeziekte betreffende of daartoe behoorende.
eo animo, z. ond. animus.
eoccen of eoceen, gr. (v. éós, morgenrood, en kainós, nieuw) wordt de oudere tertiaire formatie genoemd, omdat zich in haar
versteeningen, waarvan slechts zeer enkele op
thans levende soorten betrekking hebben, als
't ware het eerste morgenrood der nieuwe schepping vertoont. Op de e o c é n e volgt (met toenemend getal van nieuwe soorten) de o 11 g ocëne (v. oligos, weinig) tertiaire format i e; daarop do m 10 c ë n e (v. meion, minder,
nl. in vergelijking met de volgende) en eindelijk de plioedne (v. pleion, meer) of nieuwere tertiaire formatie met bet groot-
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Epanastrophe, z. v. a. anastrophe.

iste aantal van nieuwe soorten onder haar versteengen. Deze adj. worden ook als subst.
gebruikt, b. V. het oligoceen oligocêne
formatie.
- eódem (soil. die), lat. (van idem, z. ald.) op
,denzelfden dag.
eo ipso, lat. juist daardoor, daarmede tegelijk.

Eortologie, z. heorto1og1e.
Eos, f. gr., z. V. a. Aurora (z. ald.)
Co sense, Z. ond. senses.
op–, gr. voorzetsel in samenstellingen, z. e p i.
epeenetisch, adj. gr. (epainetikós) tot den
lofredenaar, de lofrede behoorende, loftuiting
bevattende, lofgezind.
Epagneul, m. fr. (spr. epanjéul; oudfr.
eespagneul, bijnaam van Espagnol, spaansch, Spanjaard, als kwame 't van een lat. Hispaniólus,
verklw. van Hispanus) de spaansche patrijshond.
Epagóge, f. gr. (epagóge, v. ep-ágein, bij -,
aanvoeren) de aanlokking, verleiding ; Log. de
aanvoering van bewijzen, een bewijs door het
aanvoeren van gelijksoortige voorbeelden (i nd u c t i e); epagógiseh, adj. aanlokkend,
'verleidelijk.
epagomenisch, adj. gr. toegevoegd, bij
dagen, de6 da--gevod;pamnïsch
,gen, die bij het egyptische jaar gevoegd werden, dat uit 12 maanden, elk van 30 dagen,
bestond, aanvullingsdagen.
Epákme, f. gr. (v. ep-, epi, z. ald., en
akme, z. ald.) Med. de toeneming, wasdom der
-ziekte ; epakmastika, f . eene steeds ster
epakmásti ch,-ker
wordende koorts ;
adj. toenemend, stijgend, klimmend.
Epákten, pl . gr. (v. ep-aktos, toegebracht,
bijgevoegd) inlaschdagen, overschietende dagen
van de laatste nieuwe maan des jaars tot op
glen asten Januari van het volgende, de maansouderdom bij het begin des jaars, of het onderscheid van een gewoon zonnejaar en een
-maanjaar, namelijk 11 dagen.
Epanadíplósis, f. gr. (vgl. a n a d i p 1 os i s) Log. de verdubbeling, herhaling van het
begin, door welke een volzin met hetzelfde
woord sluit, waarmede hij is begonnen ; Med.
herhaalde terugkeer der koortsaanvallen; overgang van eene enkelvoudige ziekte in eene sa
-mengstld.
Epanakligis, f. gr. (v. ep-ana-klinein, aan
terugbuigen) Mil. rugwaartsgaande zwen--leun,
king naar de linkerzijde.
Epanalépsis, f. gr. (vgl. anastrophe)
Log. de wederopneming ; 1 ° als een reeds gezegd woord na een langeren tusschenzin herhaald wordt, dikwijls met meer nadruk; 2° als
hetzelfde woord, dat eenen zin of een vers sluit,
den volgenden zin of versregel weder begint;
3 ° kettingrijm.
Epanaphóra, f. gr. Log., z. v. a. a n a .
thora, z. aid.
Epanast2ma, n., pl. epanastemáta,
-gr. (v. apanistasthai, in de hoogte staan) Med.
kleine vieeschuitwassen en gezwelletjes van het
bindvlies en hoornvlies.
-

—

,

—

—

-

epancheeren, fr. (spr. epahsj—) uitgieten , uitstorten; zich uitlaten, uitboezemen, zonder terughouding spreken; — epanchement,
n. (spr. epansj'mán) de uitstorting; de outboezeming, uitstorting des harten.
Epanódos, f. gr. (v. epi en dnódos, terugweg) de terugkeer tot het hoofdvoorwerp
na eene uitweiding of afwijking; Log. de herhaling van woorden in omgekeerde orde, b. v.
wie niet kan, wat hij wil, wille wat hij kan
(Leonardo da Vinci).
Epanorthósis of epanorthc se, f. gr.
(van ep-anorthoen, weder oprichten, herstellen)
herstelling, terugbrenging in den vorigen toestand, verbetering; Log. de zelfverbetering in
het spreken, verbetering van het gezegde, door
eene meer zeggende of juister bepalende uit
ook de vermaning tot het goede;-druking;—
epanorthotikon, n. wat tot verbetering
behoort en geschikt is; — epanorthótiseh,
adj. tot het goede vermanend, opwekkend, stichtelijk.
—

epanoueeren, epanouisseeren, fr.
(spr. ou =oe) zich openen, ontvouwen, ontplooien,
opengaan, ontluiken, opbloeien; opvroolgken, verruimen van harte ; epanouissement, m .
(spr. epanoeïes'máh) opluiking, opbloeiing; de
uitstorting des harten; vroolijkheid.
Epanthema, n., z. e x a n t h e m a.
Epaphaerésis, t gr. (vgl. a p h ae r e s i s)
Med. herhaalde wegneming of afneming, inz.
van het bloed.
Epaphrodisie, f . gr. (vgl. Aphrodite)
de beminnel'ij'kheid, aanvalligheid; — epaphrod itisch, adj. door Venus bemind, geliefd.
Epárch, m. gr. (ép-archos, v. arché, heer
een stadhouder, landvoogd; — epar--schapij)
ehie, f. (eparchia) het stadhouderschap ; het
gebied eens bisschops in de gr. kerk.
epargneeren (spr. eparnj—), fr. (épargner, stal. sparagnáre, sparmiare, van bet duitsch
s p a r e n) sparen, uitsparen, overleggen, uitzuinigen; epargne, f . (spr. epdrnj') de zuinigheid, spaarzaamheid ; de spaarpenning, het be
zuinigde, de spaarpot.
Epárma, n gr. (van ép-airein, verheffen)
eene verhooging ; Med. ontsteking van de oorklier; bij Galenus ieder boven de huid verhevene uitslag.
Epaulette, gewoonlijk epaulet, f. fr.
(spr. epolétt'; van épaule, schouder, provenc.
espatla, van 't lat. spathula, verklw. v. spatha,
gr. spáthé, de breede ribben, het schouderblad)
schouderband, -lint, -kwast, het belegsel of galon op eiken schouder eens krijgsmans; ook
schoudernaad ; — epauleeren, Mil . de flanken door water, moeras en dgl. gedekt houden; — epaulement, n. (spr. epol'máh) de
verschansing, borstwering van opgeworpen aarde,
zandzakken, schanskorven, enz.
Epave, f. fr. (v. 't lat. expavus, voor expa^:
vidus, schuw gemaakt of geworden, it. spaven—

—
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i. to) een goed zonder eigenaar, een dier, slaaf,
enz. zonder meester; strandgoed, dat de zee
aanspoelt (vgl. droit d'épave).
Epée, f. fr. degen; vgl. e s p a d a, noblesse, porto-epée.
Ependyma, n. gr. (v. ep- endgein, daarover
aantrekken) het fijne vlies, dat de hersenholten
overdekt.
Epenthésis, f gr. (v. epi en énthésis, inzetting) Gram. de inlassching, inschuiving van
eene letter of lettergreep in een woord, b. v.
ordentelijk in plaats van ordelijk; de g
in gegeten, ig in kleinigheid; de woordverlenging, woorduitrekking in de oude dichtmaat, b.
V. twalef, vollek, voor twaalf, volk; —
epenthéntisch, adj. ingeschoven, ingelascht.
eperdu, adj. fr. (oudfr. esperdu) ontsteld,
onthutst, verbluft, buiten zich zelven ; — eperdument, adv. (spr. —mán) hevig, buitenporig, razend, smoorlijk (verliefd).
Epernay, m. fr. (spr. —né) eene soort van
champagne-wijn, naar de stad van dien naam
geheeten.
Eperon, m. fr. (provenc. esper6, it. sperone,
v. het hoogduitsch sporn, nederl. s p o o r, oud
sporo, accus. sporon) de spoor; Arch.-hogd.
een steenen beer; een ijsbreker; Mil. klein bol
uit een uitspringenden boek.
-werk
Epexegësis of epexegëse, f. gr. (vgl.
e x e g e s e) Gram. de verklaring, opheldering,
een toelichtend bijvoegsel; vgl. appositie.
eph-, gr. voorzetsel in samenstellingen, z.
epi.
Epha, m. eene hebr. korenmaat, bevattende
ongeveer 45 kilo ; — ephata, m. eene oude
vochtmaat, omtrent = 91 liter.
Ephëbe, m. gr. (éphébos, v. hebe, manbaarheld, jeugd) een manbaar jongeling; — ephebéum, bij de Romeinen eene gymnastische
school; ook een bordeel; --- ephebie, f de
manbare jongelingsleeftijd; — ephëbiseh, adj.
tot den jongeling behoorende.
Ephektieus, n. gr.. (ephektikós ; van epéchein, terughouden) een terughouder van zijn
gevoelen en zijne goedkeuring, een bijnaam der
sceptic !; — ephéktiseh, adj. aan zich
houdend, terughoudend.
Ephelides, f. pi. gr. (sing. ephelis) Med.
zomervlekken, zonne- of zomersproeten ; ook levervlekken.
ephemeer of ephemérisch, adj. gr.
(v. héméra, dag, epheméros, op den dag, éenen
dag durend) wat slechts éenen dag duurt, éendaagscb, voorbijgaand, kortstondig, vluchtig; —
ephëméra of ephemere, f. Med. voorheen iedere kortdurende, aanhoudende koorts;
tegenwoordig een zacht koortsje, welks oorzaken spoedig verdwijnen, en slechts éen dag (of
twee dagen, ephemera prolongata) aanhoudt;
ephemera uterina, de moederkoorts, zogkoorts;
-- ephëméron, n. de tijloos, eene plant ; de
dagvlieg, het oeveraas, haft, een dagdiertje, een
insect, dat in zijnen volkomen staat slechts wei
uren leeft ; — ephemeriden, pl. dag--nige
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boeken, dagbladen, nieuwsbladen, couranten; fit
het algemeen : geschrift, dat de gebeurtenissen
naar den datum opteekent ; astronomische jaar
tafels (waarin de veranderingen in-boeknf
den stand der hemellichamen bij voorbaat berekend zijn, zooals het eerst door Joh. Regiomontanus voor een tijdvak van 30 jaar geschiedde).
Ephéten, m. pl. gr. (ephétai, van ephiénai,
toezenden, overdragen) zekere rechters te Athene,
ten getale van 51, ingesteld door Demophoon;
zij oordeelden over burgerlijke rechtszaken, wordende de meer gewichtige voor den a r e o p ag u s betrokken.
Ephiáltes, m. gr. (eig. de opspringer) de
nachtmerrie, een beangstigend, schier verstikkend gevoel van drukking in den slaap (bij do
Duitschers alp geheeten).
Ephidrósis, f. gr. (van hidroen, zweeten),
Med. het zweet, het uitbreken van het zweet,
inz. uit de bovenste lichaamsdeelen, een sterk,
ziekelijk zweet.
Ephippium, n. gr. (ephípp7on, wat op het
paard ligt, van hippos, paard) het paardedek,
schabrak; de zadel; ook Anat. de turksche zadel (van het wiggebeen).
Ephod, m. hebr. de lijfrok der joodsche
priesters.
Ephódus, m., liever L. gr. (éphódos, eig.
toegang, van hodós, weg) de voorinnemende inleiding der rede.
Ephorus, m. gr. (éphóros, v. ephorán, beschouwen) een opziener, toeziener, inz. een kerken schoolopziener; in 't oude Sparta: de hoogste overheidspersoon, die de macht der beide
koningen matigde en in evenwicht hield ; —
ephoraat, n. het opzienersambt ; — ephorie, f. de werkkring, het district eens kerk- of
schoolopzieners.
Ephraim, hebr. (van pdráh, voortbrengen,
vruchtbaar zijn) mansn.: de vruchtbare, wassende; — ephraïmieten, m. pl. benaming
der munten van gering gehalte, die Frederik I1
van Pruisen in den zevenjarigen oorlog sedert
1759 door de joden Ephraim, Itzig en Comp.
te Leipzig liet slaan.
Ephydri,den, f. pi. gr. (van hydor, water) waternimfen, godinnen der fonteinen en
bronnen.
@pi-, voor klinkletters op-, voor de h of
den spiritus asper eph-, gr. voorzetsel in vele
samenstellingen, beteekent in 't algemeen bij,
daarbij ; ook op, aan, over, daarover, enz.
Epiála, f. gr. épialos, m.) Med. eene boosaardige koorts ; koortshuivering met weinig of
niet te bespeuren hitte.
Epibathron, n. gr. val-, stormbrug.
Epiblëma, n., pl. epiblemáta, gr. (v.
epi-bállein, bij- of overwerpen, -leggen, enz.)
overdekkingen, dekens, kleederen; toevoegsels,
aanhangsels, bijwerken.
Epibolë, f. gr. (van epi-bállein, opwerpen, drukken) de nachtmerrie, z. v. a. e p hialtes.
-

EPIBOMIUM

EPIGLOSSIS

431

Epibómium, n . gr. een lied, dat bij het
;zitaar (bumós) gezongen wordt.
Epicarpium, z. e p i k a r p i u m.
Epieédion, n. (v. 't gr. epi-kédeios, d. i.
zot den rouw [kédos] behoorende) een I jkgedicht, treurzang, graflied, eene lijkrede.
Epicentrum, n . middelpunt van den kring,
binnen welken een aardbeving gewoed heeft,
d. I. het punt, gelegen boven het in de diepte
liggende uitgangspunt van eene centrale aard

-beving.
Epicerastika, n. pl. gr. (epi-kerastiká,
eig. bijmengend) Med. verdunnende, verzachtende
middelen.

Epieerie, f . fr. kruiderij (z. v. a. s p ec e r ij, z. aid.); een winkelhandel in kruiderijen
of specerijen ; — épicier, m. (spr. episjé) een
kruidenier, handelaar in kruiderijen.
Epieheiréma, n. gr. (v . epicheire n, eig.
de hand aanleggen, ondernemen ; in de Log.
besluiten, bewijzen) de opgehoopte sluitrede,
waarin bij ieder voorafgaand voorstel te gelijk
zijn bewijs is opgenomen ; — epieheirésis
of epichirésis, f. de handaanlegging; het
aanvatten, ondernemen.
epichólisch, adj . gr. (epicholos) galzuchtig; de gal aankweekend; opvliegend, driftig.
epiehóriseh, adj . gr. (epichorios, v. thora,
oord, land, inheemsch) naar landsgebruik, z. v.
a. endemisch.
Epiehrá sis, f. gr. (vgl. c h r o m a, enz.),
huidkleuring, gekleurde huiduitslag.
epici, z. ond. epos.
Epiedenum, n. gr. (epikoinon, gemeen
een woord, dat beide de-schapelijk)Grm.
natuurlijke geslachten door hetzelfde spraakkunstig geslacht moet aanduiden ; vgl. genus
epiccenum.
Epicranium, z. e p i k r a n i u m.
Epicurist, z. e p i k u r i s t.
Epieyklus, m . gr. (vgl. c y k 1 u s) Astron.
een bijcirkel, welks middelpunt zich in den omtrek van een anderen cirkel beweegt ; — epic kliseh, adj. tot den bijcirkel behoorende;
— epieycloide, f. eene kromme lijn, die
beschreven wordt door een punt in den omtrek
eens cirkels, die op den omtrek eens anderen
cirkels omwentelt.
Epidëixis, f. gr. (van epi-deiknynai, op-,
aanwijzen), het ten-toon-stellen; het proefstuk,
gegeven bewijs, pronkstuk; — epideiktisch,
adj. tentoonstellend, pronkend; e p id e i k t ï s c h e
r e d e, pronk- of kunstrede.
Epidemie, f. (van het gr. épidëmaos, inlandsch, onder 't volk of in 't land verspreid,
van demos, volk) ziekte die in een streek gelijktijdig velen aantast, de in een oord heer
ziekte, de lands- of stadsziekte, volks -schend
zin : eene van buiten aan -kwal;inegr
voor een zekeren tijd heerschende,-gekomn,
doch aan het land niet eigen ziekte (onderschei-

den van e n d e m i e) ; — epidémiseh, adj.
in een land heerschend, rondgaande; — epidemiologie, L de leer van de landsziekte;

—

epidemiologisch, adj. deze leer be-

treffende.

Epidendron, n. gr. (van ddndron, boomt'
eene op boomen groeiende woekerplant; — epi--

déndriseh, ad). op boomen groeiend.
Epidérmis, f . gr. (van dérma, huid) de
opper- of bovenhuid; — epidérmisch, adj.
tot de opperhuid behoorend; -- epidermoide,.
f. het opperhuidsweefsel.

Epidesis of epidése, f. gr. (van epi-déein, verbinden) Chir. de onderbinding van een
toevallig of opzettelijk doorgesneden bloedvat;
— epidésma, of epidésme, n. een bindsel ter vasthouding van het onderliggend verband; een aanhangsel.
Epidid^ímis, f., pl. epididymMdes,.
gr. (vgl. d i d y mi) de bibal, door de ontleedkundigen in het hoofd (caput) en den staal í

(cauda) verdeeld; — epididymitis, f. ont steking der bijballen.

epidiktisch, z. epideiktisch.

Epiditonus, m. gr. Muz. de boventerts.
Epidósis, f. gr. (vgl. d o si s) eig. toegift
Med. de toeneming van ziekten ; ongewone vereen lichaamsdeel; — epidoot, -grotinva
n. een uit kiezelzure leem- en kalkaarde benevens ijzer- en mangaanoxyde bestaand eigenaardig mineraal.

EpidrÓme, f. gr. (van epi-dramëin, epitréchein, toeloopen) Med. de aandrang der vochten, inz. van het bloed, naar eenig deel; z. v.„
a. congestie.
Epierreur, m. fr. (spr. épjèreur) toestel
om graan van de meestal daarin voorkomende
steenen te zuiveren.

Epigamie, f. gr. (van game n, trouwen)
natrouw, tweede huwelijk; wederzijdsch huwe-,
lijksrecht tusschen de burgers van twee grieksche staten of steden; ook het trouwen uit den„

eenen stand in den anderen.

Epigastrium, n. gr. (epigástrion, van
g ast e r, buik) Med. de opperbuikstreek, de
ruimte tusschen den hartkuil en de navelstreek
— epigastralgie, f. de pijn in de opperbuikstreek; — epigástrisch, adj. tot den
opperbuik behoorende ; — epigastroeéle,
f. de breuk van de opperbuikstreek.
Epigenéma of epigennéma, n. gr_
(van epi-gignesthai, nog daarbij komen, daarna
geboren worden) iets bijgekomens, inz. eene,
ziekte, die nog bij eene vroegere ziekte komt;
-- epigenésis, f. wasdom, ontstaan door
Iets dat toetreedt ; het trapsgewijze, achtervol
ontstaan en ontwikkelen van bewerktuigde-gend
wezens; — epigenie, f. de verandering der
chemische natuur van een kristal ; — epigéniseh, adj. Bot. op de bovenzijde der bladen
groeiend.

Epiginoména of epiginema, n. gr.
Med. de toevallige kenteekenen eener ziekte, de
oorzaken der toevallen in den loop der ziekte

ontstaande.
epiglossis, gr. Muz. tongen aan de tangenten der klavieren, enz.

EPIGLOTTIS

432

Epiglóttis, f. gr. (vgl. g 1 o t ti s) de strotliep, het keel- of luchtpijpdeksel, de tap in den
hals, die de stemspleet bij het slikken sluit ; —
epiglottitis, L de ontsteking der strotklep.
Epigónen, m. p1. gr. (epigonoi, v. epigonos, daarna geworden, nageboren) nakomelingen,
lnz. de overgebleven zonen der in den eersten
00rlog tegen Thebe gevallen gr. heervoerders
of koningen, zooals Diomedes, Alkmwon enz.,
welke tien jaar later den dood hunner vaders
wreekten en Thebe verwoestten; ook kinderen
'uit het tweede huwelijk ; in 't algemeen het
nageslacht; inz. de nakomenden van een groot
tijdvak, van eene klassieke kunstperiode, en dan
:z. V. a. navolgers.
Epigram, n. gr. (epigramma, v. epigráphein, op iets schrijven) een opschrift, inschrift;
eene korte zinrijke spreuk, eene zinrijke, dichterlijk ingekleede gedachte, inz. een puntdicht,
kort hekel- of schimpdicht; epigrammátisch, adj. naar de wijze van een epigram,
kort en zinrijk, scherp, stekelig; een epi–
,

-grámmatisch dichter, epigrammaticus, epigrammatist, m . een puntdichte r ; — epigrammatologie, f. eene verzameling van opschriften, — van puntdichten;
00k de leer van het puntdicht; — epigraaf,
n. het opschrift van een gebouw, een boek;
eene zinspreuk, kernspreuk, z. motto ; — epigraphïka, f de opschriftkunde; — epigráphiseh, adj. die kunde betreffende ; ook met
letters of schrift voorzien, b. v. de e p i g r a-

,

,
-

p h i s c h e zijde eener munt, d. 1. de letterof schriftzijde.

Epikanthus, m. gr. het wegtrekken van
bet ooglid naar de ooghoeken toe.

Epikarpium, n. gr. (van karpós, voorhand) Chir. eene polspleister; een verband om
glen handwortel.
Epikáuma, n . gr. (eig. het aangebrande,
van epi-kaíein, aan de oppervlakte aanbranden)
Med. een brandblaar ; eene knagende zweer op
liet hoornvlies.
epikólisch, adj. gr. Med. tot den kar
zich boven den blinden-teldarmbhon;
;farm bevindende.
Epikranium, n gr. (z. k r a n ï o n) de
peesachtige uitbreiding, die den schedel bekleedt,
-i}e peeskalot.
-

Epikrásis of epikráse, f. gr. (vgl.
k r a s i s) eig. bijmenging; Med. de genezing door
zachte ontlastingen, waardoor de scherpte der
vochten verbeterd wordt.
Epikrisis of epikríse, f gr. (vgl.
k r i s i s), Med. de wetenschappelijke beoordeeling, inz. van ziekten; ook: eindbeslissing.
Epikroesis, f. gr. (van epi-kroeein, er op
slaan) Med. bet slaan van een lichaamsdeel met
roeden, totdat er roodheid en zwelling volgt (als
uitwendig opwekkingsmiddel).
Epikurist, m. gr. eig. een aanhanger
van de wijsbegeerte van Epiklirus, een beroemd
wijsgeer te Athene in de Ode eeuw voor Cbr.,
die het hoogste goed gelegen achtte in de vrij-

-

-,

-

-
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heid der ziel van onrust en smart, doch wiens
leerlingen zijne grondstellingen misbruikten en
zich meer aan het zinnelijke genot overgaven;
vandaar gemeenlijk : een zinnelijk mensch, wellusteling, zwelger ; Ep curj de grege porcum,
»zwijn van de kudde van Epikurus", iemand
geheel vervuld van het stoffelijke en het grove
zingenot ; — epikuriseh, adj. weelderig,
zinnelijk, wulpsch, wellustig, zwelgend; — epikurísme, n. de leer en levenswijze van Epikurus of veeleer van zijne aanhangers; de neiging tot zinnelijkheid en wellust.
Epikyëma, n. gr. (vgl. k y e s i s) Med.
eig. eene tweede of bijkomende lichaamsvrucht,
een vleeschklomp, een maan- of moederkalf b^^
eene lichaamsvrucht.
Epilánee, f. fr. (spr. —lái^s') de vallenda
ziekte der valken.
Epilarehie, f. gr. (epilarchia) eene dubbele ruiterbende van 128 man ; het bevel daarover; — epiláreh, m. de aanvoerder van
zulk eene bende.
épilatoire (spr. --toár'), fr. (v. 't lat. e-, exen pilus, baar) haarwegnemend, ontharend.
Epilemma, n. gr. (vgl. lemma) Log.
de zelftegenwerping, die de redenaar zich zelven maakt en beantwoordt.
Epiléne, f. gr. (van lens, wijnpers) een

wijngaardenierslied, wijnperslied.
Epilepsie, f. gr. (epilepsía, eig. de aan
aanval, v. epi-lambánein, aanvatten, aan -grep,
vallende ziekte ; — epiléptisch,-grijpen)d

adj. met de vallende ziekte behept ; — epi-

leptika, n. pi. geneesmiddelen tegen de val
ziekte.
-lend
Epiloog, m. gr. (epi-logos; vgl. 1 o g os)
fr. epilogue, f. de narede, slotrede, het nawoord; inz. op het tooneel eene slotrede aan
de toeschouwers op het einde van het stuk; —
epilOgísme, n. het verder besluiten, de gevolgtrekking van bekende omstandigheden tot
nog onbekende ; ook de uitvluchten en verontschuldigingen der geneesheeren bij kwalijk gelukte behandeling, in 't algemeen uitvlucht, ver
-ontschuldig.
epil tiseh, adj. gr. (van epi-1 jein, oplossen) oplossend, verklarend.
Epimaehïe, f. gr. (epimachia) een ver
bond tot wederzijdsche verdediging.
epimeléten, pl. gr. eig. bezorgers; in
Athene : met de leiding van de een of andere
officieele zaak belaste.
Epimenides, m. gr. Myth. een lieveling
der goden op Kreta ten tijde der zeven wijzen,
die in een hol 40 jaar sliep en met prophetische gaven weder ontwaakte.
epimeniën, pl . gr. (epimen)'a, v. epi en
mén, de maand) maandelijksche offerfeesten;
ook z. v. a. menstruatie (z. ald.)
Epimerisme, n . gr. Log. eene herhaling,
een terugblik midden in de rede.
Epimétheus, m. gr. Myth. de zoon van
Japet, broeder van Prometheus (z. ald.); hij
nam, tegen de waarschuwing zijns broeders
-
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'P a n d o r a (z. ald.) tot vrouw, eene onbezoni enheid, die het menschdem duur te staan kwam;
ooneig. een mensch, die altijd te laat bedenkt,
die niet dan door schade wil leeren.
epimetrisehe verzen, n. gr. zulke
verzen, die niet zijn ingericht om gezongen te

worden.
Epimétrum of epimétron, n. gr. (vgl.
Th e t r u m) eene overmaat, toegift ; — epimetraal, adj. tot de toegift behoorende.
Epimone, f. gr. (epimone, v. epiménein,
vertoeven) het verwijlen; Log. het verwijlen bij
een voorwerp om het verder uiteen te zetten ;
•ook de onmiddellijke herhaling van een woord.
epimylion, n. gr. een molenaarslied.
-

Epimythium, n. gr. (epi mythïon, van
-

Th y t h o s, z. ald.) een aanhangsel tot een verdichtsel of spreukje, de toepassing of uitlegging
<daarvan, de moraal na eene fabel.
Epinette, f. fr. z. v. a. s pine t.
epineux, adj. fr. (spr. epineu, doorgaans
'C p i n e u s, van epine = lat. spina, doorn) doornig, stekelig; bedenkelijk, moeielijk, netelig, ge'vaarlijk; — epinositeit (spr. s=z), f. barb.
lat. de netelige omstandigheid, zwarigheid.
épingle, f. eene speld; a quatre epingles (spr.
a katr' epèngl'), zeer netjes, keurig, als een
popje (gekleed); al te gemaakt, gezocht, sierlijk
(van eene redevoering) ; — épingles, pl. spel
-dengl.
Epinicium, n. gr. (epi-nikion, van nike,
zege, overwinning), pl . epinicia of epinikla, ook epinieiën, 1 ° zegefeesten, 2° zegeliederen, zegezangen, zooals Simonides en Pindarus gedicht hebben.
epinocheeren, fr. (spr. —nosj—) langzaam en zonder honger eten, kieskauwen.
Epinóir.is, f. gr. (van nómos, wet) een
-toevoegsel tot de wet; in 't algemeen eene toegift.
Epinositeit, z. onder e p i n e u x.
Epinótium, n. gr. (van nótos, de rug)
Med. het schouderblad.
Epinyktides, pl. gr. (van nyx, gen. nyk#ós, de nacht) Med. de nachtpuisten, in den nacht
,

uitbrekende, pijnlijke puisten (bij ons zeldzaam,
doch in Syrië menigvuldig voorkomende).
Epiornis, m. gr. uitgestorven reuzenvogel
-op Madagascar.

,

Epiparoxysme, n . gr. (vgl. p a r o x y sm e) Med. een versterkte koortsaanval.
Epipáaton, n. gr. (van épi passein, opstrooien) Med. strooipoeder.
Epipedologie, f. gr. (van epipédon, vlak)
of epipedometrie, f. de meetkunst der
vlakken, de vlaktemeting (z. v. a. p 1 an 1 m e t r ie).
epipetalisch, adj. gr. (van p e t á 1 o n,
z. ald.), met opzittende bloembladeren.

Epipheenomeen, n. pl . epiphoenomenen of epipheenoména, gr. (vgl.
p h w n o m e e n) een later zich opdoend of bij
ziekteverschijnsel.
-komend
Epiphania, f. gr. (epiphaneia, van epiphainesthai, verschijnen) de verschijning, inz. de
iverschijning eens Gods en de gedachtenisviering
VIERDE DRUK.
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daarvan ; sedert de Ode eeuw in de gr. kerk de
verschijning, d. i. de geboorte van Chr. ; later
(met zinspeling op de verschijning der ster) het
feest der aankomst van de drie zoogenaamde
koningen bij het Christus-kind, Driekoningenfeest, ook het groote of hooge nieuwejaar (fi
Januari) ; — epiphania's – zondagen, zon dagen na het Drie-koningenfeest ; — epiphanes (epiphanes), de doorluchtige, bijnaam van
Jupiter, ook van sommige oostersche vorsten,
opvolgers van Alexander den Grooten.
Epiphlogisma, n. gr. (vgl. phlogiston, enz.) Med. eene ontstoken huidplek; —
epiphiogIsme, n. gr. de brandende hitte;
— epiphlogósis, f. eene middelmatige ontsteking.
Epiphonéma, n. gr. (van epi phónëin,
toeroepen) de toeroep, uitroep ; de bij eene
schildering of voorstelling gevoegde spreuk; Log.
eene nadrukkelijke slotgedachte, eindspreuk, slotspreuk eener rede.
Epiphora, f. gr. (van epi phérein, bij -, toedragen) Log. eene figuur, waardoor bet laatste
woord van een voorstel met nadruk wordt herhaald, de herhaling; het eindigen van verscheiden zinnen met dezelfde woorden ; Med. de
tranenvloed, oogtraning, het oogdruipen.

Epiphyllospérmee, f. pl. gr. (v. epi,
phyllon, blad, en spérma, zaad) Bot. planten,
welker bloesems (eig. zaad) zich op de bladeren bevinden; — epipkiyllum, n. het vleugelblad.

Epiphysis of epiphyse, f. gr. (van
epi phyein, er aan of bij groeien) de aanwas,
bijwas, het aangroeisel van een been, dat enkel door het beenvlies en door kraakbeen met
het hoofdbeen vereenigd is ; door verbeening
van dit kraakbeen wordt het eene a p o p h y s e
(z. ald.); — epiph^iton, n. gr. Bot. de woekerplant.
EpipIgma, n. gr. Chir. een werktuig om
een ontwrichten arm te zetten.
Epiplásma, n. gr. (van epi plássein, opsmeren) Chir. een brij- of papomslag.
Epiplerósis, f. gr. (vgl. p1 e r o s i s) zie
volbloedigheid, overmatige opvulling of-kelij
overvulling der polsaderen.
Epipléxis, f. gr. (van epi plessein, eig.
er op slaan, tuchtigen) berisping, verwijt, straf;
— epiplexie, f. gr. (epiplexia = emplexia)
Med. de eenzijdige verlamming door beroerte.
Epiploks, f. gr. Log. eene figuur, die de
trapswijze opvolging van denkbeelden of ver
uitdrukt, doorgaans z. v. a. k 1 i max.-richtnge
Epiplóon, n. gr. het darmnet ; — epiploeéle, f. Chir. eene netbreuk; — epi.plokomist2e, m. pl. smeerbuiken, zij, die
een dikken, vetten buik hebben ; — epiploeystosehoeéle, f. de balzakbreuk, waarin
een stuk net en pisblaas bevat is; — epip1oëmphraxis, f. de verstopping van het

net; -- epiplo®nterosehoeéle, f. eene
balzakbreuk, waarin het net en een darm ligt;
— epiploltis, f. de ontsteking van het net ;
28
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-- epiplomphalum, n. eene netbreuk door
den navel.

Epipoi®sis, f. gr. (v. epi-poiéan, bijvoegen) iets overvloedigs, een toevoégsel.
epipompeutica, pl. gr. liederen bij
plechtige optochten.
Epipornrna, n. en epiporósis, t gr.
(vgl . p o r o m a, enz.) Med. eene oppervlakkige
verharding, eelt,; een beenderuitwas.
Epirrhema, n. gr. toegevoegd woord, narede ; in het oude gr. blijspel een versgroep als
aanhangsel eener p a r a b as i s (z. aid.); in de
grammatica, ook : biwoord (a b v e r b i urn).
epirhiziseh, adj. gr. Bot., op wortels
groeiend.
Epirographie, f. gr. (ook g eist i e k) de
kennis van het vasteland der aarde (in tegenst.
met h y d r o g r a p h i e) ;— epirograaf, m.
kenner en beschrijver van bet vasteland' der
aarde ; — epirographisch, adj. tot die
kennis behoorende.
Epirrhó , f gr. (v. epirrheïn, toevloeien)
Med. een toevloed van vochten ; — epirncceologie, f. de leer van den invloed van
uitwendige agentia op organische wezens.
Episarcidium, n. gr. (van sari, genit.
sarkós, vleesch) Med. eene algemeene huidwaterzucht.
Episeenium, n. gr. (vgl. scene) het
bovengedeelte van het tooneel.
episch, z. ond. epos.
Epischesis, f. gr. (spr. s-chezis) (van
ep-échein, terug-, aanhouden) Med. de ziekelijke
toestand eener ontlediging, b. v. der pis ; de
onderdrukking of terughouding: der afscheidingen.
Epischium, n. gr. (van ischion, heup,
lende) het schaambeen.
-

episcopaal, episcopaat,. episcopus, enz., z. e p i s k o p u s, enz.
Episcynium, n. gr. (episki pion) de huid;
waarop de wenkbrauwen staan-, oneig. de trotschheid, de hartstocht, die zich kenbaar maakt door
beweging der wenkbrauwen.
Episetn sie, f. gr. (van epi-sëmainein,
beteekenen) Med. voorteekenen van ziekten ; —
episemeiósis, f. opteekening, kort ontwerp,
inhoudsopgave van een boek,
episepálisch, adj. gr. Bot. op de kelkspleet staande.
Episioeële, f. gr. (v. episezon, de schaamstreek) Chir. eene schaamlippenbreuk; — episióncus, m. gezwel der schaamlippen; —
episiophyrna, n. schaamlippenbuil; — episiorr-hagie, f. de bloeding der schaamlippen.
Episkopus, m. gr. (episkopos, d. i. eig.
opzichter, van epi-skopèin, naar of op iets zien)
een bisschop, z. ald.; — episcopus in parMus
(infldetium) een bisschop. in. 't land der ongeloovigen. (Turken of Heidenen, enz.; vgl. i n f1deel) ; — episkopaal, adj. bisschoppelijk;
--- episkopaai–systéma, n. het stelsel,
volgens hetwelk door de reformatie de bisschoppelijke macht in Duitschland op de evangeliache vorsten zou overgegaan en deze alzoo de
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hoofden hunner landskerk zouden geworden zijn,,
in onderscheiding van het t e r r i t o r i a a 1- en
collegiaal -systema; — de episkopá---.
len, de bisschoppelijken, leden der bisschoppelijke kerk in Engeland; — episkopalisee.
ring (spr. s=z), f. de Invoering der bisschopswaardigheid en der bisschoppelijke macht ; -episkopalisten, m. pl. zulke R. Katholieken, die niet in den paus alleen, maar in de.
op een algemeen concilie vergaderde bisschoppen de vertegenwoordiging der kerk aanschouwen (vgl. e u r i a l i s t e n) ;— episkopaat,
n, het bisdom; de bisschoppelijke waardigheid,
het ambt eens bisschops; -- episkophobie,
f. de bisschopsvrees, vrees voor de bisschoppen,
zoo als die zich bij de Nederi. Protestanten in
1853 openbaarde; — episkopiáni, m pl.
geestelijken in de gr. kerk, die de uitspraken
en besluiten van den bisschop moesten beoor-deelen; — episkopokrátie (spr. t=ts), f..
de heerschappij der bisschoppen en in 't alge
geestelijkheid in eenen staat. -menvad
Episóde, f. (gr. ep-eis-ódion, n., d. i. eig.
van buiten inkomend) het ingelaschte, ingeschovene, tusschengevoegde; de inweving, invlechting van een stuk, dat niet noodzakelijk tot het
hoofdonderwerp van een gedicht, verhaal, enz.
behoort ; bijwerk, tusschenstuk ; de tusschen- of
bijbehandeling, het tusschentooneel, bijverdichtsel, de tusschenfabel; — episódisc'h, adj..
ingevlochten, ingelascht, ingeschoven, tot het
bijwerk behoorende; episodisch gezang, bi of tusschenzang enz.
Epispadie, f. gr. (v. epi-spdein, toetrekken, aantrekken, enz. ; vgl. s p a d o (Med. de
opening van de pisbuis op den rug van 't mannelijk lid, eene aangeboren misvorming; --epispadimus, m. een met dit gebrek behept persoon; — epispásme, n. het voor
besneden voorhuid, om de-wartseknd
joodsche afkomst te verloochenen, zooals in den
romeinschen keizertijd soms geschiedde door
ontaarde joden; vandaar : epispást, m. verloochenaar van het jodendom door middel vain
e p i s p a s m e;— epispástisch, adj. (vgl..
s p a s i s, enz.) Med. trekkend, blaar- of ettertrekkend, b. v. zulk eene pleister; — epispasticum, n. een trekmiddel, trekpleister,
inz. om vreemde lichamen, als splinters, uit te
trekken.
Epispheerie, f. gr. Anat. de kronkelingen van de oppervlakte der hersenen.
Epistaat, m. gr. voorzitter, leider, bestuurder.
Epistálma, n. gr.. (van epi-síéllein; vgl..
e p t s te 1) eene opdracht, een bevel, bescheid.
epistaminaal, adj. gr. Bot. zich op de
meeldraden ontwikkelend.
Epistasis, f. gr. (vgl. st as i s) Med. al
wat op de oppervlakte der geloosde pis drijft,.
in tegenst. van hypostasis.
Epistáxisy f. gr. (van stddzein, druppelen) het herhaald druppelen ; Med. de hevige.
neusbloeding.
,

-

,
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Epistel, f. (lat. epistóla, van 't gr: epistole,
zending, van.. epistéllein, toezenden, bestellen) een.
zendbrief, brief ; inz. in het nieuwe testament:
brief der apostelen, apostolische brief; oneig.
eene strafprediakatie, een verwijt ; poëtisch
epistel, een gedicht in briefvorm, zendbrief
in verzen; — epistolae obscurorum virórum,
brieven van onbekende mannen, eene verzameling van brieven, waarin de scholastici en monniken met onbarmhartigen spot worden doorgestreken ; — epistoláren, m. pl. lagere
geestelijken, die in de r. katte. kerk de epistelen zingen ; in de middeleeuwen de schrijvers,
die de keizerlijke bevelen uitvaardigden; —
epistólisch fr. epistolaire, adj. wat tot
de brieven behoort, b. v. de epistolaire
vorm, de briefvorm ; — epistolarium, n .
nw.lat. een boek, waarin de bgbelsche epistels
staan opgeteekend ; — epistolograaf, m.
gr. een briefschrijver, briefsteller; — epistolographie, f. de kunst om brieven te schrijven ; — epistolium, n. een briefje.
epistemónisch, adj. gr. (van epistémé,
wetenschap) tot de wetenschap behoorende, wetenschappelijk ; — epistemónarch, m. de
kerkelijke censor of geloofsopziener, een geestelijke in de oude gr. kerk, die voor de zuiverheid der leer en van het geloof moest zorgen.
Epistomium, n. gr. (epistomion, v. stoma,
mond), Chir. een stop, prop ; de kraan, sponde;
de windklep of het ventiel aan een orgel ; —
epistomia, n. pl. de uiterste mondjes der
vaten.
Epistróphe, f. gr. (eig. epistróphe, van
epi-stréphein, omkeergin) Med. de omwending,
omdraaiing, de terugkeer van ziekte; Rhet. eene
figuur, die door eene krachtige herhaling van
dezelfde woorden de meening des sprekers met
meer nadruk doet gevoelen (zie II Cor. XI:
92), de slotherhaling ; — epistropheus, m.
Anat. de tweede halswervel, draaier.
Epistyl, n. gr. (van stylos, zuil) het hovendeel of de krans eener zuil, z. v. a. a r1
chitra af.
Episyllogísme, n. gr. (vgl. s y 1 l o g i sm e) eene nasluitrede als gevolg eener andere;
eene reeks van sluitredenen.
Episynthetiti, m. pl. gr. (v. episyntithemi, nog steeds bijvoegen), z. v. a. e k 1 e k t i e i.
Epitaphium, n . gr. (epitáphion, v. tdphos,
graf) het grafschrift ; de grafsteen, graftombe;
—

epitaphist, m. een grafschriftmaker.
Epitasis, f. gr. (v. epi-teinein, aanspan-

nen) bij de oud-gr. treurspeldichters het 2de
deel van een tooneelstuk, waarin de handeling
van het eerste (p r o t a s e) voortgezet wordt,

om ze in het derde deel (k at a s t a s e) te vol
leggen van den knoop, de span--eindg:ht
ning in een tooneelstuk; Med. vermeerdering,
hevigheid en hitte eener ziekte.
Epithalamium, n. pi. -mia of -mien,
gr. (van thálámos, bruidsvertrek, omdat het gewoonlijk voor de deur van het bruiloftsvertrek
gezongen werd) een bruiloftsgedicht, bruilofts-
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lied (vgl. h y m e n ie u s) ; een huwelijkstafereel,
-schilderij, zooals de zongen. »Aldobrandinische
bruiloft" op het Vaticaan.
Epithelium, n. gr. (van thole, moeder borst, tepel) het teedere oppervlies van het
slijmvlies, b. v. op de lippen, de tepels, enz.
Epithéma, n. gr. (eig. het daaropgezette
of - gelegde ; vgl. thema, thesis, enz.) Med.
een omslag met een lauwwarm vocht, eene
maagpleister; — epithésis of epithése,
f. gr. een _toevoegsel, bijzin bij een hoofdzin;
— epithéton, epitheet, n. pl. epithéta,
epitheten, een bijvoeglijk naamwoord, het
woord, dat de eigenschap, de hoedanigheid uit
vrouw, Karel de Stoute;-drukt,b.veom
een bijnaam, toenaam ; epitheton ornans, lat. een
als sieraad aangewend bijvoeglijk woord; —
epithetiseeren (spr. s=z), bijnamen geven.
Epithymie, f. gr. (epithymia, v. thymus,
ziel, gemoed) de begeerte, het hevig verlangen,
de belustheid naar zekere spijzen in de zwangerschap.
Epitimion, n. gr. eene boete, inz. geldboete; in de gr. kerk hetzelfde wat de p ten i t e n ii e in de r. katte. kerk is.
Epitogium, n. gr. -lat. (van 't lat. t o g a,
z. aid.) een overmantel; Chir. een schouder
-verband.
Epitome, f, gr. (epitome, eig. bet afsnijden of besnijden, van epitémnein) een kort uit
begrip; — epitoiniseeren (spr.-trekslof
s=z), (lat. epitomare) uittreksels maken, in het
kort samenvatten, ïneendringen; — epitomd
-tor,m.nwladeuiksr
Epitoniën, f. pl. gr. (v. epi-teinein, aanspannen) de snarenstiften, snaarnagels; -- epitonieten, m . pl. gr. schroefsteenen, eene ver
-stenig.
Epitraehéli-on, n. gr. »halsstuk" b. v.
als deel van het ornaat der gr. geestelijken.
Epitriet of epitritus, m. gr. (eig. een
geheel en nog een derde daarboven, d. i. vier
derde bevattende, van epi en tritos, de derde)
Poet. de drieslag, een versvoet met eene korte
en drie lange lettergrepen, b. v. (— — — —)
bevooroordeeld, of (— ^- --) staatsgeheimraad, of (-- ^- —) kunstwoordentolk, of (--- --) staatshuishoud i ng.
Epitrochasme, -n. gr. van (epitrochádzein) eig. het overheen-loopen, oppervlakkig
aanraken ; Log. de ophooping van vele denk
periode.
-beldni
Epitrópe, f. gr. (epitrope, v. epitrépein,
toevoegen, aanvertrouwen) eig. het toevertrouwen, de overgave op genade en ongenade ; Log.
de schijnbewilliging, de voorwaardelijke toestem
iets, dat men zou kunnen ontkennen.-mingva
Epixenagie, f. gr. eene phalanx-afdeeling van 2048 man ; — epixenaag, m. de
bevelhebber over zulk eene afdeeling.
epix '1isch, adj. gr. (v. xi lon, hout) op
hout wassend.
Epizeuxis, f. gr. (v. epi-dzeugnynai, aan-
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knoopen, bijvoegen) eig. de aaneenknooping; Log.
de herhaling, verdubbeling van éen of meer der
eerste woorden met nadruk (Johan. XVI, f3),
het tegengest. der e p i p h o r a.
epizóiseh, adj. gr. wat zich boven die
aardlagen bevindt, welke organische lichamen
bevatten.
Epizóon of epizóum, n. pl epizóa,
gr. (van dzóon, dier), woekerdieren op de buitenste huid, het tegengest. van e n t o z o o n (z.
ald.); — epizoonosologie, f. (vgl. nos o1 o g i e) de leer der veeziekten ; — epizootie
(spr. t=ts), f. de veeziekte, sterfte onder het
vee; — epizoótiseh, adj. tot de veeziekte
behoorende.
epochant, z. epoque.
Epode, f. gr. (epódós; vgl. o de) Poet.
de nazang, slotzang na de s t r o p h e en a n t i
oud-gr. koorzangen; ook eene-stropheind
soort van lierzangen van Horatius, waarin meestal
een korter vers (versus epódus) met een langer
afwisselt; — epódisch, adj. nazingend, met
een nagezang voorzien; — epódus, m. gr.,
een (door epódai, d. I. tooverzangen of formulieren) betooverde of genezene; door misverstand
ook: eene magnetische slaper (daar veeleer den
magnetiseur dien naam toekomt).
Epómádion, n. van de schouders afhangende band aan het ornaat der gr. geestelijken
vgl. humerale.
Epómis, f. gr. (epómís, V. dmos, schouder) het bovendeel der schouders, de nek.
Epomphalion, n. gr. (van omphalós,
navel) Med. eene navelpleister, wat op den te
hoogen navel gelegd word om hem terug te
brengen; ook de navelstreek.
Epon rmus, m. gr. (epónymos, bijgenaamd, een toenaam gevend, v. onyma, onoma,
naam) die aan eene zaak den naam geeft, zooals b. v. in Athene de archont, naar wien het
loopende jaar genoemd werd; — eponymisch, adj. 1 ° bij- of toegenaamd ; 2 ° naar
een fijner gr. spraakgebruik ook: waarbenoemd,
van met de waarheid overeenkomende beteekenis, als de zin van den naam met het karakter
of het lot des naamdragers overeenstemt.
Epopée, epopcea, z. e p o s.
Epopsle, f. gr. (vgl. op sis) de eigene
beschouwing, het overzicht ; — epópt, m. (gr.
epóptés), pl. epópten, aanschouwers, ingewijden in den hoogsten graad der eleusinische
mysteriën, die alles mede mochten aanschouwen;
ook dwepers, zieners; — epoptika, f. de leer
van de kleurspeling op doorzichtige bladeren
(een gedeelte der kleurenleêr); — epóptisch,
adj. daartoe behoorende.
Epoque, f. fr. (van het gr. epoche, het stilstandpunt, van ep- échein, stilhouden) een merk
tijdpunt, tijdberekeningspunt, waarvan-wardig
men eene reeks van jaren begint te tellen, de
grens der jaarrekening, tijdsnede, gedenktijd;
vandaar e p o q u e m a k e n, een nieuw belangrijk tijdperk openen, zich-zelven of den tijd,
waarin men leeft, merkwaardig maken, groot op-
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zien verwekken, gedenkwaardig zijn ; -- epochant, m. barb. -lat., de gedenkwaardige, hij,
die een nieuw tijdvak opent.
Epos, n. gr. (eig. woord, rede, verhaal,
van eipéan, zeggen, spreken, wortel ep) ook
epopcea (gr. epo poiía, d. i. eig. vervaardiging van een epos), of fr. epopee, f. een
heldendicht, heldenzang, een groot verhalend,
doorgaans op sagen en mythen berustend dichtstuk van eenige uitgebreidheid, waarin groote
en gewichtige gebeurtenissen behandeld worden; — episch, adj. tot het heldendicht behoorende of dat betreffende ; — epische
poëzie of heldenpoëzie, in ruimeren zin in
het algemeen de verhalende dichtsoort, eene der
drie hoofdafdeelingen der poëzie, nevens de
lyrische en dramatische; — epische
dichters of epici, heldendichters; — epische verssoort, de versmaat van het heldendicht, de daktylische hexameter.
Epostratísme, n. gr. het spel, waarbij
men scherven zoodanig op het watervlak werpt,
dat zij daarvan opspringen, het keilen, keilderen.
Epoulardage, f. fr. (spr. epoelardá-zj' )
het uitschieten, of afzonderen der beschimmelde
bladeren van de tabak.
Epouseur, m. fr. (van épouser, huwen)
die naar iemands hand dingt, vrijer.
epouvantábel, adj. (spr. epoewañ—), fr.
(épouvantable, van épouvanter, verschrikken)
ontzettend, verschrikkelijk.
eppur Si muove, it. «en toch beweegt zij
zich" n.l. de aarde (woorden die Galileï, naar
men zegt, uitgesproken heeft, toen hij gedwongen werd de leer van Copernicus af te zweren).
Epreuve, f. fr. (oudfr. esprove, v. 't fr.
éprouver, oudfr. esprover, v. 't lat. als 't ware
exprobi re; vgl. p r o b e e r e n) de proef, proefafdruk ; épreuves d' artiste (spr. —epreuv' dartiést'),
kunstenaarsproefdrukken, de eerste en beste
afdrukken van koperen platen, zonder onderschrift; épreuves avant la lettre, z. ond. 1 e tt r e ; — eprouveeren (spr. ou =oe) beproeven, op de proef stellen, p r o b e e r e n; ervaren, ondervinden, gewaarworden, gevoelen, ondergaan; — eprouvette, Î. een kruitproever, een werktuig om de hoedanigheid en de
kracht van het kruit te kennen ; eene wond
een ijkketting, -staf, de proeflepel-helrsond;
der tinnegieters, ook der zeepzieders.
e pro/'ikidis, lat. uit de diepte, z. pr o f u n d.
Epsomzout, n. engelsch zout (van Epsom), zwavelzure magnesia of bitterzout.
Epulis, f. gr. (van oelon, tandvleesch)
zwamachtig uitwas aan het tandvleesch.
epulónen, z. ond. e p u 1 u m.
Epulósis, f. gr. (van oele, litteeken) Med.
de litteekenvorming; — epulotikon of epulotieum, n. pl. epulotika, een litteekenvormend, vleeschvoortbrengend geneesmiddel;
samentrekkend en verdrogend middel.
Epillum, n. lat. een gastmaal, eene smulpartij; — epulátie (spr. t=ts), f. gastmaalhouding; — epulónen, m. pl. smulbroeders,
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slempers, brassers ; ook zekere offerpriesters bij
de Romeinen, die den godenmaaltijd bereidden
en bij de openbare spelen de goede orde handhaafden.
epureeren, nw. lat. (van purus, a, um,
rein) reinigen, zuiveren, louteren, uitlezen ; —
epurateur, m. fr. reiniger, reinigingsmachine
bij de katoenspinnerij ; — epurátie (spr. t=ts),
de reiniging, uitwerping van het slechte, lou
epuratief, adj . louterend, reinigend.-tering;—
e pui' si muove, it. z. eppur.
Equerre, f. fr. (spr. é-kèr) winkelhaak
(der timmerlieden, enz.)
Eques, m., pl. equites, lat. (v. equus,
paard) ruiters, ridders ; in de rom. republiek,
sedert den tijd der Gracchen, een tusschen senaat en volk staande vermogende middelklasse;

equéstris statua, z. ond. statue.
Equilibre, equilibrist, enz., fr., z.
V. a. se q u i l i b r i u m, enz. (z. aid.)

Equinox, z. x q u i n o c't i u m.

equipeeren (spr. eki—), fr. équiper, oudfr.
esquiper, van het oudn. en goth. skip = schip,
oudn. skipa, uitrusten, dus oorspr. op scheepsuitrusting doelende) uitrusten, toerusten, kleeden, zich met reisbehoeften en met al het verder noodwendige voorzien ; verzorgen, bemannen , b. v. een schip ; — equipage, f. (spr.
ekipd-zj') de reistoestel, de daartoe benoodigde
bedienden, paarden, rijtuigen, reisbehoeften ; inz.
koets en paarden, al wat tot de pracht, den
stoet, het gemak eens grooten behoort; ook de
krijgsuitrust in g van eenen officier; in het zeewezen : het scheepsvolk, de scheepsbemanning,
gezamenlijke manschap ; — equipement,
m. (spr. eki-p'mán) de uitrusting, inz. van een
schip ; — equipeer, m. (sp. eki-p—) de werk -

EREMIET

met den wortel uittrekken, uitroeien ; —
dictie (spr.
(spr. t=ts), f, de uitroeiing met den

wortel, ontworteling.
eradeeren, lat. (eradére, vgl. r a d e e r e n)
uitkrabben, uit- of afschaven, uitblusschen, vernietigen, vernielen, uitdelgen.
Eranos, m. gr. (waarsch. v. erán, beminnen) een gezelschap in 't oude Griekenland tot
onderling genoegen of tot nuttige einden; inz.
een maaltijd, waartoe iedere gast het zijne aan
spijs of aan geld toebracht, een p i e k e n i e k
(fr. pique-nique) ; — eraneum, n. een voor
aan een behoeftige, om het eenmaal in-schot
beter omstandigheden zonder rente terug te
geven.
Eránthis, f. nw.lat. (v. gr. ér, lente en
anthós, bloem, dus lentebloem) de winterwolfswortel, eene zeer vroeg in 't voorjaar, soms tegen kerstmis bloeiende bloem, vandaar als sier
-plant
gekweekt.
Erasine, f. soort welriekende terpentijn
uit Californië om vlekken weg te maken.
Erasmus, mansn. (van 't gr. erun, beminnen, erásmios, beminnenswaardig) ; de beminnenswaardige ; — erasmiaansch, adj.
van Erasmus (1467-11536) afkomstig of daarop
betrekking hebbende; — erast, liefhebber.
Erato, f. eene der Muzen (z. aid.) ; —
eratomanie, f. liefderazernij, vgl. n y m p h omanie.
Erbab, m. arab. plaatselijk rechter in
Afrika. Erbium, n. bet metallische radicaal der
erbine-aarde, die Mosander in 1813 vond

in de ytteraarde

erdö, magyaarsch. bosch, woud.
e re, e re nata, z. ond. res.

man, die de afzonderlijke door anderen vervaar-

Erebus, m . gr. (Erebos) Myth. de godheid

digde deelen van een geweer tot een geheel
vereenigt, de samensteller.
- equipollent, fr., z. aequip olie nt.
equiria, pl. lat. feestspelen ter eere van

der duisternis, de zoon van den Chaos en de
broeder van den Nacht ; de onderwereld, het
doodenrijk, de hel; — erébisch , adj. onder

Mars.
Equisêtum, n. lat. (van equus, paard,
en seta, sterk haar) Bot. de paardestaart, het
schaafgras, eene waterplant met paardestaart
-acbtige
haren.
Equitytie (spr. tie=tsie), f. lat. (equita(co,
van,equus, paard) de rijkunst, het rijden.
Equity, f. eng. billijkheid, vgl. w quit e it.
equivoque, fr. (spr. ekiwók', van 't lat.
^equivócus, z. w q u i v o q u e) dubbelzinnig, twijfelachtig, verdacht, onbepaald ; inz. onkiesch,
min of meer plat of onkuisch; — equivoque,
f. de dubbelzinnigheid, het woordenspel ; bedekte
onkiesche of wulpsche taal.
fir, m turk. man ; — dul– of doel– er,
weduwnaar.
Er., bij natuurwetensch. benamingen afk. voor
W. F. Erichson (entomoloog, gestorven 1818).
Eradiátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (vgl. r adi a t i e, onder radius) de uitstraling, straal
-werping.

eradiceeren, lat. (eradici re) ontwortelen,

donker, akelig, helsch; — erebo--werldijk,
diphbnten, m. pl. onderzoekers der duisternis, duisternisdoorzoekers.
Erectie, erectis digitis, zie onder e r i
-gern.

Erechtheus, m . een overoud koning van
Attika, die het eerst daar den dienst van Athene
(Minerva) invoerde. Naar hem is genoemd : het
erechtheum, een tempel op den burg te
Athene, die den heiligen olijfboom en de zout-

bron bevatte, de geschenken van Athene en
Poseidon ; — erechthiden, pl. de Atheners
als nakomelingen van Erechtheus.
Eremiet, h e r e m i e t, m. (lat. eremïta,
gr. erëmitës, van eremos, eenzaam) een kluizenaar, woudbroeder; ook de kluizenaarskreeft,
die in eene schelp afgezonderd leeft ; — eremitage, h e r e m i t a g e, f. de kluis, kluizenaarswoning, hut; naam van een keizerlijk winterpaleis te Petersburg; ook m. een edele fran-

sche wijn z. hermitage; — eremitísme,
n. het kluizenaarsleven ; — eremodieium,
n. (van érëmos, verlaten, en dike, rechtszaak)

EREPTIE
Jur. het verzuimen of laten berusten eener rechtszaak van de zijde des aanklagers; eene voor het
niet -in- rechten -verschijnen opgelegde straf.
Ereptie, •z. ond. e r i p i ë e r e n.
ëres, m. hebr. ceder.

Erethisie, f. en erethisme, n. gr. (v.
erethídzein, eréthein, prikkelen) Med. de zieke
verhoogde prikkelbaarheid; — eretiseh,-lijk
adj. geprikkeld, opgewekt, met prikkelbaarheid
verbonden.

Eretrisehe aarde, eene grauwe en ook
witte soort van kleiaarde, zoo geheeten naar
E r e t r ï u m (Negropont) ; in de geneeskunst
wordt alleen de witte gebruikt.
Ereuxis, f. gr. (v. eretigesthai, uitspuwen,
oprispen), z. v. a. het lat. e r u c tit ie.
erfe, arab. kaneel, kaneelwater, een warme
.drank.
erga, lat. tegen; ergs schedam, zie onder

scheda.

Ergasterion of ergasterium, n. gr.

(van ergddzesthai, arbeiden) de werkplaats, het
laboratorium; ook voor werk- of tuchthuis;
klooster (als werkplaats voor geestelijke oefening en lichamelijken - arbeid) ; — ergastiok,
f. de arbeids- of werkzaamheidsieer; ^--^ ergá,s-tiseh, adj. tot arbeiden geschikt, behoorend;
— ergástulurn, n. lat. bet werkhuis, tucht
slavengevangenis; nw. lat. de werk -buis,de
-platsindehrmcu ovn.
ergo, lat. gevolglijk, vandaar, dus, daarom,
alzoo; — ergoteeren, fr. (ergoter) altijd met
dus en bij gevolg in de weer zijn, over elke
kleinigheid twisten, haarklooven; — ergotis
zucht tot redetwisten, tot-me,n.barltd
gelijkhebben ; — ergotist, m. een twister,
betoogzuchtige, gelijkhebber.
Ergot, m. fr. (spr. ergó) de brand in 't
koren, brandig koren ; — ergotine, f. het
werkzaam bestanddeel van den roggebrand, in
1831 door Wiggers ontdekt.
erhard, erhart, oudd. mansnaam : de
eervolle, de geëerde.
Eri, n. arab. hemd.
Erica, f. lat. (v. 't gr. ereíkë, heide, hei-

dekruid ; pl. erieee, erieéën, heideplanten;

— ericieten, m. pl. eene soort van d e nd ii e t e n, welker teekening slechts afzonderlijke
boompjes met stam en takken voorstelt; —
ericoïdes, Bot. heideplantachtig.

Erich, Erik, oudd. mansn.: de eerrijke.

Eridánus, m. lat. (gr. Eridanás, de mythische en dichterlijke naam van de rivier de
Po of Padus in Italië) een groot sterrenbeeld
aan den zuidelijken hemel van 69 sterren waar
als ster der eerste-onderac (z.i)
grootte.

eriëtensis, Bot. van het meer Erie.
erigeeren, lat. (erige re) oprichten, optrek
opbouwen, grondvesten, stichten, overeind-ken,
zetten ; — erigibel, adj. nw.lat, oprichtbaar,
wat zich overeind laat zetten ; — erectie (spr.
t =s), f. de 'oprichting, het overeindstaan; de
opbouwing, grondvesting, bouw; — erectus,
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opgericht, rechtstandig; erectis digitis, met opgestoken vingers.
Erik (tahitisch eig. arii, d. 1. koning, hoofd,
adellijke; op de Sandwichs-eilanden alii), de adel
op de Gezelschapsellauden.
Erin (iersch Erenn, Erend), de oude (cel
naam van Ierland; vandaar: erigena,-tiseh)
m. een uit Ierland geboortige (bijnaam van Job.
Scotus) ; — eriniet, n. eene soort van kopererts uit Ierland.
ErIunys f., pl. Erinnyen, gr. (van
erinnyein, vergrammen) Myth. de wraakgodinnen , z. Furiën.
erinus, gr. (erinos) de leverbalsem, een
sierplant.
eriocarpium, lat. Bot. ruigvruchtig.
Erlometer, m. gr. (van erin., wol) een
wolmeter, een door Y o u n g uitgevonden optisch
werktuig om de fijnheid der wol te meten.
eripiëeren, lat . :(eripére) ontrukken, onttrekken ; eripuit ccelo fulmen sceptrumque tyrannis, lat. bij heeft den bliksem aan den hemei en den scepter aan de tyrannen ontrukt
(opschrift op het standbeeld van Franklin) ; —
ereptie (spr. t=s), f. (lat. ereptio) de ont-

rukking, roof.
Eris, f. gr., in 't algemeen twist, strijd,
krakeel; eene tot strijd aanzettende krijgsgodin,
later in 't algemeen de twistgodin, de godin
van twist en tweedracht, zuster van Mars; --

Eristika, Eristiek, f. de twist - of strijdkunst; — eriatiei, m. pl. strijdzuchtigen, twistzieken, eene oud-gr. philosophische school: de
m e g a r i s c h e school ;— erí$tiseh, adj.
twistziek, strijdzuchtig; ook te bestrijden, betwistbaar.
Erithalis, f. gr. (v. erf, zeer en the llein,
bloeien) eene plant, wier geel hout voor fijn
schrijnwerk wordt gebruikt.

eritis sicut Deus, sciéntes bonum et malum,

lat. gij zult als God - zijn en weten wat goed
en kwaad is (Genesis 3, 5).
Eriviet, n . zeker mineraal, eene verbinding

van koperoxyde en arsenik.

rkian, turk. rijk, staat b. v. erkiani
dewlét, steun des rijks.
Erlanger blauw, eene uit soda van Alicante en een derde deel zuiver roet gemaakte
verfstof, zoo geheeten naar de beyersche stad
Erlangen.

Ermin, m. een tol, die in de levantsche
bandelplaatsen van in- en uitgaande schepen
moet betaald- worden.
Ermita, f . sp. (vgl. eremiet) kluizenarij,
kluis ; kapel.
Erneb, m. arab. haas.
Ernestine, vr. naam (van het mannelijke
Ernst); de ernstige, overleggende, welberadene,
vastbeslotene.
erodeeren, lat. (erodére) afknagen, weg
wegvreten; — erodentia (spr. t=ts),-bijten,
pl., z. v. a. c a u s t i c a; — erosie (spr. s=z),
f. lat. (eros)'a) wegknaging, doorvreting ; erosus,
a, um, Bot. uitgeknaagd, uitgevreten, gekarteld.
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erogeereu, lat. (erogáre) uitdeelen, bedeelen, uitgeven ; — erogátie (spr. t=ts), f.
(erogatio) Jur. de uitgave, uitbetaling,; verdee' lieg; -- erogãtor, m. de :uitgever; de vol
laatste -wilsbepalingen.
-trekvand
er.óïco, eroïcaménte, .it. Muz. (z. v. a. h er o ï s c h) heldhaftig, fier, stout.
Eros, .m. gr. (érós), de liefde, liefdegod, z.
Amor ; — eróten, m. pl. liefdegoden ; —
erátisch, adj. de liefde betreffende, verliefd;
— erotische gedichten, liefdegedichten,
minnedichten, losse en bevallige dichtstukjes,
waarvan de liefde het onderwerp uitmaakt of
aan de hand geeft; --- erotica, f. de kunst
on te beminnen ; de minnedichtkunst ; —0r0
tica, ,pl. minneliederen, e r o t i s- t h e gedichten,;
— erotieus, m. een liefdedichter, minnedichter, schrijver over de zinnelijke liefde; — erotid Len, pl. gr. feesten ter eere van Amor; -- erotomaY ie, f. de minnewoede, liefde-razernij;
- erotopEeguii, f. verliefde beuzelarij.

,

,

,

Erosie, z. e r o d e e r e ,n.

Erotéma, n . gr. (v. erótan, vragen) Rhet.
de vraag, ondervraging, eene figuur, waardoor
een voorstel vragenderwijs ontwikkeld wordt; --erotematika, f. de vraagkunst ; -- erote.mátiseh, a4j. vraagswijze, b. v zulk een
onderwijs, waarbij de eene vraagt, de andere
.antwoordt.

Eroticus, eratisoh,

erotomanie,

erotopaegnie, z. ond. Eros.

Erp.etologie, erpetoloog, liever h e r-

ERYTHREMA

erubesceeren, lat. (erubescére) blozen,
schaamrood worden, zich schamen ; chárta non
erubéscit of litterae non erusbdscunt, z. onder
charta; — erubescéut, adj. (lat. erubdscens), blozend, schaamrood wordend ; — erubeseentie (spr. t=ts), f. (later lat. erubescent(a) het roodmoorden, blozen, het schaamrood,
de schaamachtigheid.
eruca, f. lat., de rups ; — erucieten, m.
pl. nw.lat. rupssteenen, :zoogenaamde versteende
rupsen.

eruooteeren, lat. (eructáre) oprispen.; —
eruetatie (spr. tie=tsie), f. (eructatio) de
oprisping der maag, het opgeven van winden
door den mond.
erudieereu, lat. (erudire, v. e, z. ald.,
en rudis, ruw, ongevormd, dus als ware het
uit den ruwen toestand brengen), onderrichten,
loeren ; — erudiet, adj. (lat. eruditus, a, um)

geleerd.; -- eruditie (spr. t--,ts), f. (eruditio)
de geleerdheid, ervarenheid, kunde.
erueeren, lat. (eruëxre) uitvorschen, doorgronden, nauwkeurig onderzoeken.
erumpeeren, lat. (erumpére) uitbreken,
doorbreken, uitbarsten, doorzakken; — eruptie
(spr. t=as), 1. (eruptio) de uitbarsting, b. v.
van eenen vulkaan; Med. iedere plotselinge en
overvloedige tevoorschijntreding, b.v. van vlek
puisten, etter, enz. ; uitslag, uitwas ; —-ken,
eruptief, adj. door opheffing uit het binnenste der aarde gevormd b. v. e r u p t i eve
gesteenten = plutonische formaties.

Ervalennta, a..reva1enta.
,p e t o l o g i e, enz. (z. ald.).
,Erve., f. (lat. ervum, n.) de linze, .eerre plant
erráre hncmánum est, lat., dwalen is ;menschelijk, -dwalen Is den mensch eigen; -- er- tot de familie der peuldragers behoorende ; ook
rant, adj. (lat. érrans), dolend, zwervend, rond - fazantenkruid.
Erwin, m. oudd. mansnaam : of de leger-dwalend; — juif errant (spr. zjwief er-ran) de
wandelende jood (Ahasveros) ; -- errátum,
vriend of de vriend van het erts.
Erxl.., bij natuurwetensch. benamingen alk.
n., pl errata, fout, feil, dwaling, verzien, inz.
-drukfout; — erratisch, adj.. (lat. erratrcus) voor J. C. Ertleben (gest. 1777)
Bryoina, f. lat. bijnaam van Venus, naar
- afdwalend, omdolend, verschoven ; e r r à t is c he
rotsblokken, zulke allengs voortgeschoven den berg Erix In Sicilië.
Erysipelas, n. gr. (v. erythrós, rood, en
steenklompen, die men ver van hunne oorspronkelijke plaats op den aasbol vindt (door den ír. pólla, huid) Med. de roos, eene -oppervlakkige
mineraloog Brogniart dus geheeten) ; ,err á t ir bleeleroode ontsteking der huid; — erysipe,-s t h e ziekten, z. atypische; —error, m., Lateue, ae j., nw.-let., roosachtig.
fr. erreur., de dwaling, vergissing, misslag,
Erythre]na en erythera, n. gr. (v.
fout, het verzien ; error facti, eene feitelijke erythrós, rood) Med. -roos zonder koorts, ziekedwaling; e. in calculo of -e. :calcïí^li, eene re- lijke roodheid der huid ; — .erythriasis, t.
kenfout, vergissing in 't rekenen ; e. juris, eene de roodheid van pasgeboren kinderen ; — eryrechtsfout ; C. Justus, .eene verschoonbare -dwa- thrilne -zuur, n. Chem. roodzuur, uit de
'ling ; e. loci, eene de plaats betreffende dwa- -orseille gewonnen, levert een schoon violet, het
1.ing ; Med. tegennatuurlijke uitstorting der voch- ,lrainsche purper,; -- erythrooephálisch,
ten in lichaamsdeele.n, waarin zij niet behooren; .adj. met rood ,hoofd.; -- erythroaerisch,
,error non est imputabilis, de dwaling is niet adj. met roode voelsprieten ; -- erythrotoerekenbaar ; erróre ebrao., in den roes .der daktyl seh, adj. met roode teenen ; — erydronkenschap, In de bedwelming van den roes; throgástrisch, adj. roodbuikig; -- ery--sabvo err-öre calculi, z. ond. salves.
thrográmmisch, adj. met roode strepen;
Errhina, .n. pl. gr. (van en,, in, en rhin, -- :erythroïdisch, adj. roodachtig; — eryneus, derhalve eig. alles wat men In den neus throkárpisch, adj. (lat. erythrocarpus) met
roode vruchten ; -- erythrOkDemisch, adj.
-steekt) Med. een niesraiddel, ,nieskruid.
Errhysis, f. gr. Med. eene niet hevige met roode beenen; -- erythroleukiach,
°bloeding uit eenig deel, in tegeost. eener sterke rood en wit ; — erythrolóphisch, adj.
,bloedvliet (hasmo rrha gie).
met roode kuit; - erythrouótisoh, adj.
.
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met rooden rug; — erythrophytoskoop,
m. gr. (phytón, plant, skopëin, zien) een door
von Lommel te Erlangen uitgevonden toestel,
waardoor men de bladeren der planten purperrood ziet; — erythrópisch, adj. roodvoetig ; — erythrophille, f. naam door B e rz e 1 i u s aan de roode kleurstof der bladeren
gegeven; — erythrophthálmiseh, adj.
met roode oogen ; — erythrophylliseh,
(lat. erythrophyllus) met roode bladeren; —
erythroptériseh, adj. met roode vinnen;
-- erythropygiseh, adj. met rooden stuit;
— erythrorhámphisch, adj. met rooden
snavel; — erythrorhiziseh, adj. met rooden wortel ; -- erythrorhynchisch, met
rooden snavel; -- erythrósis of erythroemie, f. te rijkelijke bloedbereiding in de longen; — erythrosómiseh, adj. met rood
lijf; — erythrospermiseh, adj. met roode
zaadkorrels; — erythrostómisch, adj. met
rooden muil of roode opening; -- erythrÓtiseh, adj. met roode ooren ; — erythroxylisch, adj. met rood bout ; — erythrürisch, adj. met rooden staart
Esaias, z. v. a. J e s a l a s.
Esan, n. arab. oproeping tot het gebed,
die de turk. geestelijken van de minarets afzingen.
Esaphus, m. gr. Med. het onderzoek met
den ingestoken vinger.
Esau, hebr. mansn.: de met baren bedekte,
de behaarde, harige.
Esbouquet, z. e s s b o u q u e t.
Escabelon of escablon, n. fr. (van
't lat. scabellum, voetbankje, verklw. v. scamnum) het kegelvormig voetstuk van een standbeeld.
Escadre, f. fr. it. squadra, sp. escuadra,
eig. een in 't vierkant geplaatste hoop, als ware
't lat. esquadra V. quadra, vierhoek), eskader, n. de scheepsafdeeling, het smaldeel ; —
escadrille, f. (spr. —drieij') een klein eskader ; — escadron, n. (it. squadróne, sp.
escuadron) eene ruiterschaar van ongeveer 120
paarden, een ruitervaandel, eene compagnie rui
onder een ritmeester; — escadrons--terij
chef, m. een ritmeester, ruiterhoofdman; —
escadronneeren (fr. escadronner), ruiters
scharen, een escadron vormen.
Esealáde, f. fr. (v. 't lat. scala, ladder)
Mil. de beklimming, bestijging, beladdering, bestorming met stormladders ; — escaladeeren (fr. escalader), beladderen, met stormladders beklimmen, bestormen, berennen, overklim
-men,ovrklut.
Esealier, m. fr. (spr. eskaljé) trap; escalier
dérobé, z. ond. d e r o b e e r e n; esprit d'escalier,
z. ond. esprit.
Escalin, m. (spr. —lén ; het nederlandsche
s c h e i l i n g) eene brabantsche rekenmunt, ongeveer = 30 ct.
Escalope, f. fr. eigenaardig toebereide kalfsschijfjes.
escamoteeren, fr. (escamoter, van 't sp.
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camodar, verruilen, camodador, goochelaar-,
waarsch. ligt het lat. commutare ten grond
goochelaarsstreken doen ; ontfutselen, wegmotfe-len, kapen, uit den zak rollen; — escamotage, t (spr. taan;') goochelar(j ; spitsboeven-streek, ontfutseling, listig bedrog; — eseamote,,
f. goochelaarsbal; -- eseamoteur, m. een
goochelaar; zakkenroller, slimme dief, spitsboef;.
een valscbe speler.
eseampeeren, fr. (escamper) Mil. wegdoorgaan, zich uit het stof, uit de voe--lopen,
ten maken, vluchten.
Escapade, f. fr., z. v. a. échappée, vgl.
e c h a p p e e r e n) In de r(jschool : de valsche<•
sprong van een paard; oneig. een onoverlegde,,
moedwillige streek, malle kuur, jongensstreek.
Escarballe, f. fr. (spr. —bal') een olifantstand van 10 kilo en daar beneden.
Esearoticum, n. nw.lat. een bijtmiddel,,,
etsmiddel.
Escarpe, f. fr., ook s e a r p e (sp. escarpa,
it. scarpa ; fr. escarper, loodrecht afsnijden, steil
maken ; escarpé, steil, hellend, van ons s c h e r p,
hoogd. schart, oudhoogd. scarp) Mil. de inwen-dige glooiing, binnenwaartsche benedenhelling
van de walgracht; - escarpeeren (lat. es-carper), steil maken, glooiend maken ; -- es-carpement, n. (spr. -- p'mán) de steile glooi- Ing of helling.
Escarpine, f. fr eene soort van haakgeschut op de galeien.
Escarpins, m. pi. fr. (spr. eskarpen ; it.
scarpa, schoen, scarpino, schoentje; van 't oud
scarp, s c h e r p, naar den scherp of spits.-hogd.
toeloopenden hak benoemd) lichte schoenen, dansschoenen; — en escarpins (spr. an—), licht en.
sierlijk geschoeid.
Ereart, m. (spr. eskár) eene ledersoort uit
Alexandrië.
escatiel, adj. lat. (v. esca, spijs) eetbaar._
Eseh., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor J. F. Eschscholtz (gest. 1834).
Esehára, f. gr (spr. es-ch—) eig. de stookplaats, vuurhaard; Med. de roof eener zweer,
brandroof; — eseharotika, n. pl. ets- of bijt- middelen, zulke middelen, die eene korst of roof
vormen ; — escharieten, m. pl. koraalver-steeningen met gaatjes, ook r e t e p o r i e t e n.
Eschatologie, f. gr. (spr. es-ch—; van.
éscháton, het uiterste, laatste) de leer van de
laatste dingen : dood, onsterfelijkheid, oordeel,,
wereldondergang, zaligheid, verdoemenis
Esclavage, f. fr. (spr. —waazj' vgl. sla-v e n) de slavernij, knechtschap, dienstbaarheid;
— een recht, dat de Franschen betaalden voor
het wegvoeren van zekere waren, welker verkoop aan engelsche kooplieden behoorde; ook
een halfcirkelvormig halssnoer van diamanten.
escobardeeren, fr. (escobarder) zich van
fijne leugens, van listige dubbelzinnigheid bedienen (op de wijze van den spaanschen Jezuiet Escobar, gest. 1669); — escobardexie, f. fijne leugen, dubbelzinnige rede.
Escompte, n. fr. (spr. eskór'ct') z. v. a. dis;

,
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e o rit o; — eseompteeren (fr. escompter,
mid.lat. ex-computáre; vgl. c o m p t e), z. v. a.
disconteeren.
Escopetterie, f. fr. (van escopette, een
kort vuurroer, dat men eertijds In den bande
droeg) klein geweervuur, salvo uit klein ge--lier
weer ; ook het krakend ontbranden van vele
vuurwerken te gelijk; — esoop®ta, f. sp. geweer, buks; — eseopétero, m. sp. schutter,
fusilier
Escorte, f. fr. (ital. scoria, van scorgere,
waarnemen, voeren, geleiden, lat. als 't ware
excorrigëre, terechtwijzen) de bedekking, begeleiding, het geleide, gevolg; — escorteeren
(fr. escorter), begeleiden, geleiden, bedekken,
dekken, beschermen.
Escouade, f. fr. (spr. eskoeddd') een korporaalschap, een rot soldaten onder aanvoering
van eenen korporaal.
Eserime, f. fr. (spr. è-skriem') schermkunst;
maitre d'escrime, schermmeester.
Escr6c, m. fr. (spr. è-skro, waarschijnlijk
evenals it. scrocco, panlikker, iemand, die op
eens anders kosten teert, v. 't oudhoogd. scurgo,
schurk) de gauwdief, fielt, listige bedrieger;
— escroquerie, f. (spr. —k'rie) fielterij, lis
bedriegerij, aftroggeling; — escroquee--tige
ren (spr. —Meren ; fr. escroquer) door list
zich bevoordeelen, bedriegen, aftroggelen, af
zetten.
Escudo, m. sp. (spr. u=oe ; eig. schild, wapenschild, dan : schilddaalder, van 't lat. scutum ; vgl. het it. scudo, fr. écu) eene vroegere
sp. rekenmunt = 1 peso (z. aid.), gemiddeld
f 1,30 waard; van 1864-1810 = 10 reales = 100
centimos = f 1.26 — eseudillo de oro,
z. c o r o n i l l a; — eseudéro, m. eig. een
schildknaap; een edelman van lagen rang, z.
V. a. esquire, eng., pl. eseudéros.
Eseuéla, f. sp. (vgl. dc o 1 e) school.
esculent, adj. Iat. (esculéntus, a, um, van
esca, spijs, en dit van edére, eten) eetbaar ; —
esculenta, n. pl. eetbare dingen, spijzen.
Escuriaal, liever escoriaal, n. sp. (eig.
een verlaten bergwerk, van escoria, lat. scoria,
metaalschuim, metaalslakken) een koninklijk lustslot bij Madrid; — escuriaalwol, f. fijne
spaansche wol.
Esempio, n. it. (v. lat. exémplum, voorbeeld) een voorbeeld, een tooneelspel met bepaalde toepasselijkheid op het werkelijke leven.
e sempre bene ! it. het gaat altoos goed (zinspreuk der optimisten).
Esereizi, pl. it., z. v. a. e x e r c i c e s.
Esito, m. it. (van het lat. exitus) uitvoer,
uitgang; — esito-waren, uitvoerwaren; —
esito-tol, uitgangstol, uitgaande rechten.
Eskader, enz., z. e s c a d r e.
Esmeralda, f. Muz. levendige dans in
maat.
Esnáfti, m. turk. (v. arab. esna f, verscheiden soorten, pl. van sanf, deel, soort) kramer,
koopman in een kraam.
Esóche, of liever esÓchas, f. gr. Med.
;
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een ziekelijk gezwel, aambeien-knobbel in de*
aars.
esotérisch, gr. (v. ésó, in, binnen, esotéros,
het binnenste) inwendig, geheim, enkel voor Ingewijden bestemd ; wetenschappelijk geleerd; vgl.
exoterisch; — esoterieus, m. iemand, die•
met de geheimen van een genootschap of met.
het innerlijke eener wetenschap vertrouwd.
is, een ingewijde.
Esox, m. lat. snoek; esoceus, m. snoekachtige visch.
Esp., bij natuurwetenschappelijke benamin-.
gen afk. voor E. J. C. Esper (gest. 1810).
Espace, f. fr. (spr. èspáas) Muz. de ruimtetusschen de vijf lijnen van den notenbalk.
Espadilla, f. sp. (spr. —di-tja; verklw.
van espáda, degen, it. spado, v. 't lat. spat ha,,.
gr. spáthé, breed zwaard, verwant aan het duitons spade; vgl. spadille) eeuw -schepatn,
kleine degen; — espadón, m. sp. en fr. een
groote degen, houwdegen, tweesnijdend slagzwaard; — espadonneeren, met zulk een:.
wapen vechten
Espagne, z. château.
Espagnol, fr. (spr. espanjól; d. I. in 't algemeen Spanjaard) gem. s p a nj o o 1, m. spaan
snuiftabak ; — en espagnol (spr. an—), als.-sche
Spanjaard, in spaansche dracht . — a l' espagnole,,
op zijn spaansch, naar spaansch gebruik; -espagnolade, f. grootsprekerij, blufferij..
grootspraak, snoeverij, snorkerij ; -- espagnó-le, f. een spaansche dans; — espagnolette,,
f. s p a n j o l e t: eene fijne wollenstof, fijn sa-.
tijn ; fijn of zacht flanel ; ook: een draaigrendel, een ijzeren grendelstang aan vensters, enz.;
— espagnoliseeren (spr. s=z), tot Spanjaard en spaansch maken.
Espálda, f. sp. schouder.
Espalier, fr. (spr. espaljé) spa 1 i e r, m..
(it. spalliéra, d. I. eig. schoudersteen, v. 't mid..
lat. spadula, it. spalla, fr. épaule, schouder) het
latwerk of staketsel, waartegen een boom geleid wordt ; eene rij vruchtboomen, die langs
eenen muur of eene heining tegen latwerk in
den vorm van een opengeslagen waaier zijn
vastgebonden, een leiboom, waaierboom ; — en
espalier, waaiervormig tegen latwerk gebonden.
Espá1ma, f. eene soort van mastikvernis,.
dat men over harde voorwerpen strijkt.
Esparsétte of liever espareétte, f. fr..
(sp. esparceta, esparcilla, misschien v. esparcir,
provenc. esparser, uitstrooien, uitspreiden) Bot.
de hanekammetjes (Onobrychis sativa), een voedergewas voor de dieren.
esparto, m. sp. Bot. (Stipa tenacissima) spa r-togras.
Espèee, f. fr. (van 't lat. species) soort,.
slag, geslacht ; de munt- of geldsoort, klinkende munt, specie ; — en espèces (spr. anespess'), in klinkende munt, in baar of gereed,
geld.
espereeren, fr. (espérer, v. 't lat. speráreyy
hopen; — espérance, f. (spr. esperáIts' mid.
lat. sperantia) de hoop; — cap de Bonne

,

„

,

;

ESPERTO
Bspérance, de kaap de Goede Hoop, de
Kaap.

Esperto, m . it. (= lat. expërtus) een ervarene, onderrichte, zaakkundige; ook: ingewijde
in de geheimen van een politiek genootschap.
Esp .lásis, f. gr. Chir. de indrukking der
schedelbeenderen, door uitwendige heleedigingen
veroorzaakt.

, Espiègle, m. fr. (oudfr. ulespiegle, gevormd
van Uilenspiegel, den welbekenden schalk schen nar der lids eeuw) een moedwillig, geslepen mensch, guit, deugniet; -- espièglerie,
f. een uilenspiegeistreek, guiterij, kinderachtige

-

moedwil.

Esping, m . zw., een klein zweedsch vaar
Oostzee, dat naar een jacht gelijkt,-tuigopde

eene scheepsboot.

Espingole of espignole, f. fr. (wellicht oorspr. it. spingola, v. spixgere, voortstooten, drijven) voorheen eene soort van musketten met kegelvormige verwijding des loops naar
voren ; ook een samengesteld oorlegsvuurtuig net
-drie geweerloopen, uit welke men, na eens geladen te hebben, verscheiden kogels achter elkander kan schieten.
Espion, m . fr. (spr. espión), z. v. a. s p i on
i(z. ald.); — espionnage, I. (spr. —naazj') be^spiederij, verspieding, begluring.
espirando, It. Muz. uitademend, wegstervend.
Esplanade, f. fr. (sp. explanada, it. spianata, v. 't lat. planus, eten, vlak) eene vree,

-

vlakke plaats, voorplaats of voorplein voor groote
gebouwen en vestingen; wandelplein, exereeerplein ; ook de schuinsche of dosseerende borst'wering aan den zoogenaamden bedekten weg,

-

,z. parapet.

Esponton, m. fr., z. v. a. s po n t on
(z. aid.)
espressivo, it. (z. v. a. e x p r e s s 1 e f, z. e xp r i m e ere n) Muz. vol uitdrukking, met nadruk, ook con espressione.
Esprit, m . fr. (spr. espri; provenc. esperit,
van 't lat. spirátus) geest, verstand ; vernuft,
scherpzinnigheid, inzicht, verbeeldingskracht; ook

de geest, inhoud, het gehalte, wezenlijkst be.standdeel, b. V. van een geschrift, enz.; het door
overhaling (distillatie) verkregen fijnste viool-

bare bestanddeel eener stof; -- esprits, pl.
parfumeriën, oplossingen van aetberische oliën
in alkohol ; -- bel esprit, m. -een fraai ver nuft, schoone geest, vernuftig geleerde ; -- esprit borné, een beperkt, bekrompen verstand,
kleingeestig, oppervlakkig mensch ; — esprit de
cannelle, kaneelgeest, kaneelwater; e. de cerises,
kersengeest, kersenwater; e. de corps (.spr. -Mr)
gildegeest, de ingenomenheid, bet vervuld zijn
met den geest, de denkbeelden, de belangen
van eene vereeniging, een gild, enz.; e. d'eescalier (spr. dèskaljé), trappenvernuft,, een geestig gezegde, dat Iemand eerst op de trap invult, terwijl hij het in de kamer had moeten
te berde brengen; e. des lois (spr. —dé ted),
de geest der wetten; e. de vie, levensgeest;
e. de violette, viooltj esg eest ; e. fort (spr. - fOr),
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sterke geest, een vri.gees&t, vrijdenker; £. public (spr. --publiek), volksgeest, algemeens
denkwijs.
Espuérta, f sp. korf.
Esqullón, m. sp. klokje, schel.
Esquire, m. eng. (spr. eskwair; of afgekort skavair, oud-eng. esquier, ontstaan uit het
fr. écuyer, oudfr. escuyer ; vgl. e cu y e r) eig.
een schilddrager, schildknaap; in Engeland de
titel van een adellijke van lagen rang, volgende
op den k night of ridder; thans algemeen titel van een aanzienlijk burger, die geen bedrijf
uitoefent, maar van zijne renten leeft, z. v. a.
Weledel Heer (het wordt doorgaans achter den
naam door Esq. uitgedrukt).
Esquisse, f. fr. (spr. eskiéss'; van het it.
schizzo, m., pl. schizzi, z. ald.) s c h e t s, eene
vluchtig daarneder geworpen, niet uitgevoerde
teekening, de omtrek, het eerste vluchtig ontwerp, de grond- of hoofdtrekken eener zaak;
— esquisseeren, eerie schets maken, schetsen,, ontwerpen.
Esseeërs of Ess®n-ers, in. pl. hebr. (gr.
Essáioi en Essênoi, naar men wil eig. artsen,
chald. dsay , van den hebr. wortel asa, hee
genezen; v. a. van hebr. chasidtm., de vro--len,
men, onder welken naam zij in den talmud
voorkomen) eene secte onder de oude Joden, die
minder waarde hechtte aan openiken godsdienst,
offeranden, enz., dan wel aan de stille oefeningen van godsvrucht, strengheid van zeden, enz.,
ook therapeuten geheeten.
Essai, n. (eig. m.) fr. (spr. essè ; provenc. en
eng. essay, stak saggio, v. 't later lat. exagium
examen) de proef, het onderzoek, de toets ; het
staal, monster, proefje; verhandeling, - opstel,
proeve, naam, dien een schrijver vaak -aan zijn
werk geeft, hetzij uit zedigheid of omdat hij
niet diep in zijn onderwerp is doorgedrongen;
-- coup d'essai, z. coup ; — essayeeren
(spr. essèjéeren), beproeven, ergens de proef van
nemen, probeeren, aanpassen, aantrekken (een
kleed, ens.); het gehalte van edele metalen onderzoeken, toetsen; proeven (van wijnen) ; —
esBayeur, m. de beproever, toetser, enz.; —
essayi8t, m. eng. wie proeven neemt of ver
schrift ; ook z. V. a. publicist;-handelig
-- essayIstisch, adj bij wijze van verhandoling, op de wijze der zo®genoemde e s s a is.
-

Essbouquet of esbouquet, n. qtr. (spr.
èsboekè, gewoonlijk kèt ; samenpest. uit fr. essence de bouquet) bloemengeest, een fijn reuk
-watervnglsch
vinding.
esse, lat. zijn; als subsi. het zijn, wezen; —
ad esse, tot het bestaan, tot het leven, tot =onderhoud; — in esse, in den toestand of staat,
als te voren; — In zijn esse zijn, beter:
In zijn also z (j n, z. also; — esséntie
(spr. t=ts), f. (lat. essenaa, v. esse ; fr. essence,
spr. essáns') het wezen, de wezenlijkheid, geest,
datgene, wat -de natuur van eenig ding uitmaakt;
het geestige, fijnste bestanddeel, de aromatische
olie door distillatie verkregen uit vruchten, krui
geest, spiritus; essenha amiira, bit--den,z.
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tere geest; e. dulcis, zoete geest ; — essentieel, adj. (nw.lat. essentidlis, fr, essentiel,
„spr. essansjél) wezenlik, tot het wezen eener
.zaak behoorend en zonder hetwelk iets niet be.staan kan, volstrekt noodwendig, hoogst belang
.essentiáli, in het wezen der zaak, in-rijk;n
hoofdzaak; — essentialiën (essentialia), pl.
wezenlijke deelen, bestanddeelen, de hoofdzaken ; essentiara constitutiva, de samenstellende
deelen; — essentialiteit, f. de wezenlijkheid ; — essentificeeren, nw.lat. tot essen lie maken.

Esseners, z. Esswërs.
Essito, z. e s i t o.
EStaeáde, f. fr. (sp. estacada, it. steccata,
van ons s t a a k, hoogd. staken, eng. stake) het
paalwerk, staketsel, om eene haven, rivier, enz.
af te sluiten, te versperren.
Estádo, m. sp. (= lat. status, eig. Bene
manslengte) ook braza of to®za (vadem,
vaam) genoemd eene voormalige castillaansche
lengtemaat = 2 yams (z. ald.) = ongeveer

1,68 à 1,70 meter.
. Estafétte, f. (it. staffeta, V. staffa, stijgbeugel, v. 't oudhoogd. staph, stapho, stap f, stap,
tred, schrede, stephan, s t a p p e n) een rijdende
postbode, een koerier, die de brieven slechts
van den eenen post naar den anderen brengt;
ook de bijzondere renbode voor eene spoedvereischende zaak.
Estaménto, m. sp. (mid.lat. siaméntum,
v. 't lat. stare, staan) eig. de stand; de rijks of stendenvergadering, pl. estamentos, de
beide kamers der volksvertegenwoordigers in

,

Spanje.

Estaminet, n. fr. (spr. - è ; eig. de standplaats, het oord van oponthoud, verklw. van
't provene. stamen, stand, toestand, van 't lat.
stare, staan) tabakskamer, rookvertrek, herberg,
gelagkamer.
Estampe, f. fr. (spr. estánp' it. stampa, v.
't fr. estamper, it. stampare, stempelen, afdrukken , v. het duitsch stamp fen, ons stampen,
stempelen; een stempel, enz.) eene koperen plaat,
een koperafdruk; ook een werktuig van smeden, horlogemakers e. a. om gaten te slaan.
Estáncia, f. sp. (v. estar, zijn, zich ophauden) In 't algemeen : woning, verblijf; inz. eene
hoeve of boerderij in Z. Amerika.
estatüto real, m. sp (spr. u =oe) koninklijke
grondwet, de door het ministerie Martinez de
la Rosa, in 1834 op aandringen van de regentes Christina gegeven, waardoor eene beperkte
constitutioneele staatsregeling met twee kamers
ingesteld werd.
Estensione, f. it. Muz. het uitrekken der
vingers bij het spelen.
Esterlin, n. fr. (spr. --1èà; vgl. sterling)
een oudfr. goudsmidsgewicht van 4.8 1. grein,
vh mark ; ook eene oude fr. zilveren munt;
;

,

,

-- eSterling, m. een belgisch gewicht
• 1F Ons.

est, est, est, lat. de naam des muskadelwijns
van Montetiascone, ontleend aan de volgende

overlevering : de bisschop Johannes van Fugger
op reis zijnde in Italië, beval zijnen bediende
voor hein uit te reizen - en op elke herberg,
waar hij goeden wijn vond, te schrijven: Est!
[hij is er]. Te Monteflascone vond hij den bes
waarom hij daar schreef: Est, est, est!-ten,
Toen zijn heer aldaar was aangekomen, dronk
hij zich aan dien besten wijn dood, to zijn bediende bezorgde hem dit grafschrift : Est, est,
est, propten nimium est hic Joannes de F'ugger,
dominus mees, mortuus est, d. I. »hij is er, is
er, is er, wegens het te vele is er, is hier Johannes van Fugger, mijn meester, overleden ",
welk grafschrift nog in de kerk San Flaviano
aldaar te zien is.
Esther, m. pl. een volksstam in Esthland
en noordelijk Lijfland, ruim een half millioen
sterk, de eigenlijk oorspronkelijke bewoners dier
landen ; de .1.Estyers van Tacitus, die deze echter verkeerdelijk voor Germanen hield, waarsch.

oostlandbewoners.

Esther, (hebr. Estêr, gr. Esther, van 't
perz. sitareh = gr. a-ster, eene ster) vr. naam :
de ster; inz. de gemalin van koning Ahasve
of Xerxes, die vroeger Hadassdh of myrte-ros
heette.

Est o, M. sp. stijl.
estimeeren, fr. (estinser) z. a s t i meere n; r-- estime, f. (spr. estlém) achting, hoogachting, waardeering; Mar. de raming of schat
weg, dien een schip heeft afge--tingvade
legd, het gegist bestek; --- estim ble, adj.
schatbaar, achtenswaardig.

estinguere, estinguondo, it. Muz. (fr.
dteindre) allengskens van toon verminderen., uit
wegsterven.
-bluschen,
Estívo, f. fr. (spr. estiev'; turk. astifl het
evenwicht van een schip, de e venwichtigheid,
zoodat de eene zijde even zooveel weegt als
de andere ; -- ©stiveeren (Cr. estiver, sp.
estivar, v. 't lat. stipáre, stappen, samenpersen) op belde zijden even zwaar beladen ; Ook:
de lading In elkander persen.
est modus in rebus, z. ond. m o dus.
Esto, m. eene lengtemaat op Sumatra =
eng. yard = 0,451 meter.
Eatooádo, f. fr. eig. eene soort van lange
stootdegen (it. stoccata, v. stocco,, ester, stokdegen, stok) een dringend aanzoek om leening
of voorschot, voorname bedelarij, bedelbrief,
brandbrief.
Estomihi, ea. lat. de Zondag voor de vasten, als wanneer de lat. kerkmis begint met de
woorden : esto mihi in .Deum protectórum, wees
mijn beschermgod, nz.; Ps. 31, 3.
Estompe, f. fr. (spr. estónp') Pict. een doezelaar, een samengerold stukje papier of zeem,
om daarmede droge verven uit te wrijven ; -á t' estompe, met den doezelaar genaakt, gedoezeld; -- estompeeren (fr. estomper;
waarsch. v. het duitsch stump fen, .s t o m p e n,
afstompen, oudhoogd. stumphan) op eene teekening de verven dik opdragen om dan door
het verwrijven daarvan licht on schad u w voort
,
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te brengen, doezelen; — dessin estompé, eene
gedoezelde teekening.
Estopilla, f. sp. (spr. pi-ija; verkiw. van
estopa, werk, grof lijnwaad = lat. stoppa) een
sluierdoek.
estoqueeren (spr. estok—), fr. (estoquer;
vgl. e s t o c a de) den geweerloop stuiken, om
hem de noodige lengte te geven.
Estrade, f fr. (weleer de straat, heerweg,
zooals it. strada, v. lat. via strata, d. i uit
gebaande weg; vandaar ook ons-gebrid,
s t r a a t) eene verhevenheid of verhoogde plaats
van den vloer eener kamer, een optred, eene
hoogte voor een praalbed, troon, enz. ; ook
uitstek ; het verhoogde gedeelte van de sluiskamer of van de ruimte tusschen twee sluisdeuren.
Estragon, m. fr. dragon, een bekend welriekend moeskruid bij salade, keizerskruid, kei
(Artemisia dracunculus).
-zersald
Estrapáde, f. fr. (sp. estrapade, Ital. strappata, van strappare, met geweld voortrukken)
de wipgalg; de wipsprong of -zwaai der kunstspringers of koordedansers, waarbij zij het gansche lichaam tusschen hunne armen en de koord
doen doorgaan ; in de rijkunst : het gelijktijdig
steigeren en uitslaan der paarden ; — estrapadeeren (fr. estrapader) wippen, de straf
der wipgalg doen ondergaan; steigeren en uit
paarden).
-slan(v
Estrátto, m. It. (= lat. extráctus, fr. extrait) een uittrek, eenvoudige lottowinst.
estropiëeren, fr. (estropier, it. stroppiare,
storpiare; waarsch. v. lat. turpis, leelijk, als
't ware exturpiare, leelijk maken, misvormen)
kreupel maken, verminken, verlammen; oneig.
bij schilders en beeldhouwers : misvormen, ver
verhoudingen niet in acht nemen;-hansel,d
-- g e ë s t r o p i ë e r d, adj. verminkt, verlamd;
-- estropié, m. een verminkte kreupele.
et, lat. en fr., en.
Et, turk. vleesch.
et ab hoste docëri, lat. sprw. ook van den
vijand moet men leeren.
Etablage, f. fr. (spr. —blaazj'; van fr.
étable = lat. stabulum, stal) het stalgeld;
het staan- of marktgeld der kramers ; ook de
ruimte tusschen de lamoenboomen van een
voertuig.
etablisseeren, fr. (établir, v. 't lat. stabitire, vastmaken, bevestigen) vaststellen, grond
aanleggen, oprichten, tot-vestn,grodl
stand brengen, b. v. een handelsbuis, eene fabriek, enz. — zich etablisseeren, zich
nederzetten, vestigen, metterwoon nederslaan; —
etablissemént, n. (spr. —bli-s'máh gew.
als nederl. —ment) de nederzetting, vaste woonplaats ; de verzorging, de oprichting, vestiging
van een handelshuis, enz., grondlegging, inrichting; stichting, gesticht tot algemeen nut; ook:
een groot sierlijk gebouw voor openbare vermakelijkheden, ververschingsiokaal, uitspanningsplaats, enz.
Etacisme, n. nw.lat., z. ond. i t a c i s m e.
;

;

;

ETAPE

Etage, I. fr. (spr etd-zj'; provene. estatge,.
It. staggio, woning, mid.lat. stagium, v. stare,
staan, dus eig. stand, standplaats) de ruimte
tusschen twee bevloeringen van een gebouw,
de verdieping; in engeren zin : de bovenverdiepingen van een huis, met uitzondering van.
de gelijkvloersche verdieping of rez-de-chaussée ;
— bel etage, de verdieping onmiddellijk boven de woning gelijkvloers (rez-de-chaussde), de
eerste verdieping; — d'étage en étage (spr. -ah-),
al hooger en hooger; — etages-gewijs, ver
trapsgewijs ; — etagére, I. (spr. eta--diepngs,
zjèr) eene trapstellage, een nieuwerwetsch stuk
huisraad, bestaande uit boven elkander geplaatste horizontale plankjes, om daarop voorwerpen van dagelijksch gebruik, ook kleine figurers
en ornamenten te plaatsen ; — etageeren.
(spr. etazj--), verdiepingsgewijs oprichten, stellen.
etaleeren, fr. (étaler, v. étal, kraam, vleesch-bank, oudfr. en provenc. estal, verwant met ons.
s t e 11 e n, s t a 1, enz.) uiteenleggen, uitspreiden,
uitkramen; tentoonstellen, laten zien, uit ijdelheid of pronkzucht vertoonen ; — etalage, f.
(spr. etalá-zj') het uitleggen, uitzetten, uitkramen en oppoetsen der waren ; de tentoonstelling, vertoonmaking, pralerij ; de tentoongestelde,,
uitgekraamde waren.
Etalon, 1) m. de ijkmaat, de maat of het
gewicht, waarnaar de andere geijkt worden,
proefmaat, proefgewicht, standaard; — etalonneeren, ijken, eene maat of gewicht wettelijk bepalen ; — etalonnage, f. (spr. -ná-zj' )
de ijking, ik, bet ijkloon ; — etalonneur,
m. de ijkmeester.
Etalon, Q) m. fr. (it. stallove, v. stalla, stal,
dus als 't ware stalpaard) een springhengst, dek
-hengst.
etameeren, fr. (étamer, v. étain, tin, vart
lat. stannum) vertinnen, met tin overdekken;
— etamage, f. (spr. -má-zj') het vertin=
nen, de vertinning; -- etameur, m. de ver-.
tinner.
Etamfne, f. fr. (it. stamigna, v. 't lat. stauit draden bestaande, v. stamen, draad,,-minëus,
weefketting, schering), e s t e m ij n, zeefdoek,,
eene dunne wollenstof; eene haren zeef tot°
teems.
,

etanconneeren (spr. etans—), fr. (étan-conner, v. étancon, étance, stut, schoor, lat. als't ware stantia, v. stare, staan) onderschragen,.
schoren, stutten.
Etang, m. fr. oorspr. estang, van 't lat.
stagnum, stilstaand water) een vijver; ook denaam van groote binnenwateren aan de kuster
van Frankrijk, die, door kustrivieren ontstaan,.
in de zee uitkomen.
Etápe, I. fr. (weleer estape, estaple, van
het duitsche s t a p ei) de stapel, stapelpraats,
waar de goederen opgeslagen worden ; lm`t magazijn van den leeftocht der doortrekkende troepen, de marschvoorraad, de marschproviand ; do
rust- of ververschingsplaats; de plaats der overnachting, bet nachtkwartier; — droit d'étape,
z. droit; — etapier, m. (spr. —pjé) een pro,

ETAT

vlandmeester, leeftochtbezorger, pachter of bestuurder eener e t a p e.
Etat, m. fr. (spr. eta ; weleer estat, van
't lat. status) de staat, stand, toestand, gesteld
inrichting ; lijst, naamrol, register, staat of-heid,
,overzicht, b. v. van ontvangst en uitgaaf; de
staf (van een regiment); de voet, waarop iem.
leeft ; het rijk, de staat ; de verschillende orden
of rangen, waaruit eene natie, een gewest is
samengesteld, de standen, b.v. etats van Frankrijk, de 3 standen, n. 1. geestelijkheid, adel en
tiers –stat (spr. tjersetd) of burgerstand; —
•dtats généraux, m. pl. (spr. —zjeneró) de alge
generale staten, de uit de afgevaar--menof
tdigden des adels, der geestelijkheid en des burgerstands samengestelde landsstenden in Frankrijk sedert den aanvang der Fide eeuw tot in
1614 ; -- l' tat c'est moi (spr. letá sè mod), » de
staat ben ik" beroemd, naar men zegt, door
Lodewijk XIV voor het parlement van 1655 uit
koningswoord, hetwelk het tot het-gesprokn
uiterste gedreven bewustzijn van absolute soevereine macht uitdrukt ; en état, in staat, gereed; — état–major, m. (spr. —mazjór) Mil.
de generale staf, samengesteld uit officieren,
Ingenieurs, enz., belast met de onderscheiden
,

diensten.
et cetera, z. ond. ceterus.

Eteignoir, m. fr. (spr. etènjodr V. éteindre
lat. exstinguëre, uitblusschen) een domper;
klein trechtervormig werktuig om de kaars uit
te blusschen; — chevalier de l' ëteignoir (spr
-sj'waljé—), ridder van den domper, vijand der
verlichting, obscurant.
Etendard, m. fr. (spr. etandár) standaard.
;

etendeeren (spr . etarad—), fr. (étendre), z.
Ae x t e n d e e r e n;— etendue, f. (spr. etarhdu' )
de uitgestrektheid, wijdte, grootte, duur ; ruimte;
Muz. algeheele toonomvang van eene stem of
,

,
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een instrument.

Eteostïchon, n. gr. (v. étos, gen. éteos,
liet jaar) z. v. a. chronostichon.
Eternál, n. fr. (lat. 'aeternalis, eeuwigdurend, onvergankelijk, dus geheeten wegens hare
duurzaamheid; vgl. everlasting) eene dunne,
-gevolde, gestreepte wollen stof uit kamwol.
eternél, fr. (van 't later lat. aeternalis voor
-aeternus) eeuwig, altijddurend, onvergankelijk,
onophoudelijk; — eternelle, fr. Bot. de niet
verwelkende bloem, regen-, winter-, stroobloem,
1 m'n o r t e 11 e; — eterniseeren (spr. s=z),
(Zr. éterniser) , vereeuwigen ; op de lange baan
schuiven.
. Etesiën (spr. s=z), pl. gr. (etësiai, van étos,
jaar ) jaarlijks waaiende koele winden gedurende
de hondsdagen.

-

,

Ether, enz., z. mther.
Elthiek, ethika, f. gr. (ethiké, v. ethos,
=gewoonte, zeden) de zedenleer, leer der deug
ethicus, m. een deugd- of zeden --len;—
leeraar ; — ethisch, adj. tot de zedenleer behoorend, zedelijk, m o r a l i s c h; -- etikotheologie, f. eene op de zedenleer gegronde
godsleer.

ethmoïd^►lisch of ethmódiseh, gr.
(van ëthmós, zeef, doorslag) Med. zeefvormig
of tot het zeefbeen behoorende ; — ethmoï--

daal been of ethmoïdéum, n. (v. 't nw.

lat. éthmoïdëus, gr. ëthmoeidës, zeefvormig) het
zeefbeen, een schedelbeen, welks bovenvlakte
vele gaatjes heeft.
Ethnárch, m . gr. (v. éthnos, n. het volk)
een volksbeheerscher; rechter en oudste onder
de Joden; stadhouder, regent of bevelhebber
eener provincie; — ethnarchie, f. het stadhouderschap ; — ethnograaf, m . een volkenbeschrijver ; — ethnographie, f. de vol
volkenkunde ; — ethnográ--kenbschrijvg,
phisch, adj. volksbeschrijvend, tot de vol
— ethnographiseh-kenudbhor;
museum, n. verzameling van kunstvoortbrengselen, werktuigen, gereedschappen, kleederen, enz. van vreemde volken ; — ethnologïe, f. volkenkunde ; — ethnologiseh,
adj. tot de volkenkunde behoorende ; — ethniaeh, adj. heidensch (dewijl bij de christenschrijvers der middeleeuwen alle niet - Christenen
en niet-Joden bij voorkeur éthnë, lat. gerstes,
volkeren, heeten); — ethnici, pl. heidenen ; —
ethniclsme, n. het heidendom, het geloof
aan vele elkander gelijke of ook ondergeschikte
goddelijke wezens.
Ethos, n. gr. (ethos) zedelijke gemoedsgesteldheid of denkwijze; vgl. karakter ; inz.
bij de Grieken de blijvende eigenaardigheid van
een mensch, in tegenst. met pathos, den
oogenblikkelijken en afwisselenden zielstoestand;
— ethognosie, f. (spr. s=z) zedenkunde, zedenvorsching ; — ethographie en ethologie, f. de zedenschildering, de beschrijving
of voorstelling der zeden en gewoonten ; —

ethográaphisch en ethológisch, adj.
zedenschilderend, zedenbeschri<jvend; — ethokratie (spr. t=ts), f. zeden- of deugdenheerschappij, eene staatsinrichting, waarin de zede
moraliteit de enkele vetgeefster en-lijkhedof
gebiedster is; — ethopceie, f. de navolging
of schildering van de zeden of het karakter van

een ander.
etiam si omnes, ego non, lat. wanneer ook
allen (het billijken), ik (echter billijk het) niet.
et in Arcadia ego, lat. ik heb ook in Arcadlë geleefd! (uiting, die heimwee naar de
goede dagen van weleer te kennen geeft).
Etiolement, m. fr. (spr. —máñ) het wit
worden van planten en plantdeelen door onttrekking aan het zonlicht ; -- étioleeren, verkleuren en verarmen door gebrek aan zonlicht
(van planten gezegd).
etique, fr. (spr. etiek'; ontstaan uit it. etico,
in plaats van hectique, z. h e k t i s c h) tering
uitterend.
-achtig,
Etiquette, f. fr. (spr. etikétt' in provinc.
fr. estiquete, een toegepunt houtje, v. 't laagd.
stikke, stekel, stift, stikken, nw.hoogd. stecken,
ons s t e k e n, aanhechten, vastmaken) een aan hechtbriefje, prijsbriefje, opschrift, een aangehecht strookje papier, waarop de prijs, de soort,
;

ETMAAL

446

enz. eener waar wordt vermeldt ; het briefje
aan artsenijen, vermeldende den gebruiker en
de wijze van gebruik; het hofgebruik, de hof
hof-ceremoniëel ; het gebruik, gebod,-zedn,bt
voorschrift der welvoeglijkheid, beleefdheid, de
omgangsvorm; de gebruikljke bewoordingen in
de titels bij smeekschriften; — etiquettee—
ren (fr. étiqueter) met opschriftbriefjes, enz.
voorzien.
Etmaal, n (eig. regelmatig terugkeerende,
tijd, v. m a a 1, d. 1. tijd, met het oude pnelix
et of cd, terug, opnieuw, weder) de tijd van 24
uren, dag en nacht.
EtWék, n. turk. brood.
Etoffe, f. -fr. (spr. etóf) stof (voor kleedaren); étoffes croisdes, gekeperde stoffen.
Etoile, f. fr. (spr. etoal) ster; d la belle
étoile (spr. alabèlétoál), onder den blocten hemel.
etonnánt, fr. (v. étonner, oudfr. estoner, als
ware 't lat. extonare, voor attonare, aandonderen, bedwelmen) verwonderlijk, verbazend, wonderbaar, ongemeen.
etouffeeren (spr. etoe f ), fr. (étouffer,
oorspr. estou ffer, v. 't sp. to fo, damp, stiklucht,
gr. typhos, rook, damp) verstikken, versmoren,
dempen, onderdrukken, uitdooven ; — etouf—
fant, adj. (spr. etoefdñ) verstikkend, versmorend, zwoel; — etoufiade, f. gesmoord vleesch;
— etouffement, m. (spr. etoeff'mán) beklemdheid des adems.
' etoupeeren (spr. etoep—), fr. (étouper, van
étoupe = lat. stuppa, werk) met vlas- of hen•
nepwerk toestoppen, verstoppen; — etoupade,
i. eene vlaswiek.
etourdisseeren (spr. etoerdi-s--), fr.
(étourdir, it. stordire) verdooven, bedwelmen,
bedremmelen, onthutst maken, verbluffen; --y
etourdi, adj. (spr. etoerdi) onbezonnen, onbesuisd, lomp, onoverlegd; een etourdi, een
onbezonnen mensch, onbesuisde, plompert, wildzang, losbol; — d l'étourdie, op onbezonnen
wijze, onnadenkend; — etourderíe, f. onbezonnenheid, onoverlegde driestheid, een domfine
streek; — etourdissement, n. (spr. etoerdis'mdn) verdooving, bedremmeling, onthutstheid.
eirange, fr. (spr etrd nzj' it. straná, van
't lat. extraneus, buitenlandsch) vreemd, zeldzaam, zonderling, wonderlijk, ongewoon; etranger, m. (spr. etrdnzjé; it. straniero, als
ware 't lat. extranearius) een vreemdeling, bui
— etrangère, fr. (spr. --zj.èr')-tenladr;
vreemdelinge ; — légion étrangère, vreemdenlegioen.
Etre suprême, OpperÊtre, n. fr. wezen
wezen.
Etrenne, t. fr. (v. 't lat. strena) het nieuw
handgeld, het eerst ontvan--jarsgechnk;t
gen ,geld.
Etrier, m. fr. (spr. étrjd) stijgbeugel; à franc
dtrier, spoorslags; le coup de l'étrier, een glaasje
op de valreep.
Etróncus, m. gr. (van ëtron, onderlijf;
vgl. o n c u s) Med. een gezwel aan de onder
-buikstre.
;

-

; —
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Etude, f. fr. (v. 't lat. studium) Pict. een
oefeningsstuk; Muz. oefenings- of studiestuk tot
verkrijging van vingervaardigheid; vgl. st ud i ë n; -- etudiaant, m. (spr. -- dián) een studeerende, student; = etudiante, f. (spr.
-'diaut') studentenliefje, bijzit van een student;
grisette uit het quartier latin te Parijs.
Etui, n. fr, (spr. e-twi sp. estuche, it. stuccio, astuccio, mid.lat. estugium, v. 't oudhoogd.
stl' cla, mouw, voormouw) pl. etuis, een koker, foedraal, eene scheede voor allerlei klei
een naaldenkoker.
-nighed;
Etymon, n. gr. (eig. het ware, van étymos,
e, on, waar, echt ; vandaar de ware, oorspronkelijke beteekenis) de afleiding en grondbeteekenis van een woord ; — etymoloog, etymologieus, etymologist, m. een woord
woordkenner, die den oorsprong der-vorsche,
woorden nagaat, hunne wortels opdelft; ook wel
een woordenzifter, p u r i s t; — etymologie,
f. de afleiding, afstamming der woorden, woord
woordafleiding, der woord -vorsching,del
onjuist ook voor: vormleer, de leer-wortels;
der grammatische vormen; — etymológiseh,
adj. tot de woordvorsching behoorende, over
daarmede, afleidend, woordvorschend;-enkomstig
— etymologikon of etymologlcum, n.
een woordenboek voor de afstamming of afleiding; — etymologiseeren (spr. s=z) woord
zoeken, woordafleiden, woordvorschen. -wortels
eu, gr. voorzetsel in vele samenstellingen
z. v. a. wel, goed, behoorlijk, licht, enz.; het
tegengestelde van d y s.
Eusemie of euheemie, f. gr. (van haima,
bloed) Med. goede gesteldheid des bloeds.
Eusesthesis, f. gr. (vgl. m s t h e s i s) welgezindheid, goede gesteldheid des gevoels.
Euanalépsis, f. gr. (vgl. a n ale p s i s) gemakkelijke of snelle herstelling van ziekten ; -euanaléptiseh, adj. gr. wat gemakkelijk of
licht geneest, herstelt.
euánthisch, gr. (v. anthos, bloem) Bot„
schoon bloeiend.
Eubiotiek, f. gr. (v. bioen, leven) goede
levenswijze; de kunst om goed te leven; z. v.
a. dixtetiek (z. aid.)
Eubulie, f. gr. (van bule, raad) eig. wijs
beraad, omzichtig handelen ; inzicht, schranderheid.
Eucharistie, f. gr. (v. cháris, gunst, dank)
dankzegging, nl. voor de consecratie van brood
en wijn bij het Avondmaal; vandaar: het heilig Avondmaal of Nachtmaal, de dankbare viering van den dood des Heeren ; ook : de monstrans met de hostie; -- eucharistiek, f.
de leer van de nachtmaalsviering ; — eucharistisch, adj. het heilig Avondmaal betreffende.
Euchelaeon, n. »gebedsolie" in de gr.
kerk, overeenkomende met het laatste oliesel
in de roomsche kerk.
Eucheten, m. pl. gr. (euchétai, van den
sing. euchétës) bidders, bidbroeders,; inz. eene
dweepzieke secte in de Ode eeuw, welke door
;

,

,
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gebed goddelijke openbaring meende deelachtig
te worden; vgl. m e s s a l l a n e n
Euehlorine, f. uit het gr. (vgl. e h 1 o o r).
z. V. a. het chloor -oxydul; — euchlorus, a, um,
Bot. zeer groen, fraai groen.
Euehologium, n. gr. (van euchei, gebed)
een gebedenboek; ook z. V. a. a g e n de.
Euchreea, f. gr. (et-chroeia) Med. eene
goede gezonde, bloeiende gelaatskleur, het gezond uitzicht; — euchrÓïsch, adj. schoon -

kleurig.

Euchylie, f. gr. Med. de goede gesteld
-heidvancyl(z.us)

Euchymie, t. gr. (vgl. c h y m u s en c h emi e) Med. de gezonde hoedanigheid der vochten van het menschelijk lichaam, goede vocht
voedingssap-mengi;—uhyS,.et
der
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planten.

Eudoemonie, f . gr. (v. eu-daimon, d.i. eig.
een goeden daemon hebbende) de gelukzaligheid,
het welbehagen, volkomen welbevinden, wel -

zijn ; — eudemonisme, n. en eudeemonologie, f. de gelukzaligheidsleer, welke de
eigen gelukzaligheid des menschen tot hoofddoel
en tot de eerste drijfveer van al zijne daden
maakt; bet voortdurend streven naar de vol
geslacht; —-komenhidvabtscljk

eudaemonist of eudeemonoloog, m.
een gelukzaligheidsleeraar of belijder van de leer
der gelukzaligheid; — eudsemon1stiseh en
eudeemonológisch, ads . die leer betreffend,
daarin gegrond.
Eudiapneustie, f. gr. Med. de goede gesteldheid der uitwaseming.
Eudiobiotiek, f. gr. de kunst cm wél
en vroolijk te leven-.
Eudiométer, m. gr. (van eudia, goed,
helder weder) een werktuig ter bepaling van
de hoeveelheid zuurstof, die In eene gegeven
massa lucht voorhanden is, luchtgehaltemeter,
door Priest 1 e y in 1772 uitgevonden; het tegenwoordig in gebruik zijnde is die van Volta
met aanwending van waterstofgas ; — OUdi-

ner; bijnaam van een koning Ptolemeus vary
Egypte ; in het algemeen : weldoener, die zich
door zijn weldaden jegens de menschen verdienstelijk maakt; pl. euerg8ten, naam van
een naar de Vrijmetselarij gelijkend genootschap
in Silezië, van 1192 tot 1795.
Euoxie, f. gr. (v. eu-échein, zich wel bevinden) gezond uitzicht, welbevinden.
Eugenius en Eugenia, gr. (eugénió.c
en eugencs) mans- en vr.-naam : de welgeborene, edele, voorname; -- euge l a, eene in
1857 door Goldsmidt ontdekte asteroïde ; ook.
eene (naar prins Eugenius van Savoye benoemde}
plantensoort : de anjelier -myrthe op de Antillen ; vandaar eugenine, f. nagelkamfer.
Euhaemie, f. gr. Med. (v. haima, bloed), z_

euwmie.
Euhemerisme, n. de leer van den oud-gr..
wijsgeer E u h e m ë r o s, die de grieksche godheden voor vergode menschen verklaarde; -euhemeríat, m . een aanhanger van die meeeuhemerístisch, adj . op dat ge- -nig;—
voelen gegrond, daarmede overeenkomstig.
Eukairie of eukeerie, f. gr. (eukairia,.
v. kairós, het rechte tijdpunt) goede of gepaste
tijd tot handelen.
Euklaas, m . gr. een met den smaragd verwant blauwachtig-groen mineraal.
euklástiseh, adj. gr. (euklastos) licht
breekbaar, broos, bros.
Eukolie, f. gr. vroolijkheid, tevredenheid;,
bij de stoïcijnen het karakter van hun wijze.
Eukrasie, f. gr. (vgl. k r a s i s) Med. de
goede menging der sappen, de gezonde, naar
den ouderdom en het geslacht geëvenredigde
hoedanigheid der vaste en vloeibare deelen, het
tegendeel van d y s k r a s i e; ook gelukkige ge ^
moedsstemming, temperament.
Eukratie (spr. t=ts), f. gr. (van kra-te n, heerschen) het goede bestuur, de goed

regeering.
Enkrinie, f. gr. (eukrineia) de klaarheid,,,
duidelijkheid; — eukriniseh, adj . klaar, duï

ometrie, f. de luchtzuiverheidmeting ; -- eu-

delijk.

diométriseh, adj. die kunst betreffende;

eukrítiseh, gr. (vgl. k r i t i s c h, enz.) licht
te beoordeelen.
Eulabie, f. gr. (euldbeia) de behoedzaamheld, bedachtzaamheid, angstvalligheid; — eu—
lábiseh, adj. behoedzaam, omzichtig.
Eulalia, gr. (van laléan, spreken) vr.naam:
de welsprekende, welbespraakte; - euláliseh,
adj. welsprekend.
Eulat vakoefs, pl. turk. goederen en lijfrenten, die aan de turksche geestelijkheid of d&
moskeeën verpand zijn.
eulénisch, adj. gr. (van lenos, wol) van,
goede wol.

eudiometrische stoffen, lichamen, door
welker verwantschap met de zuurstof deze van
de overige bestanddeelen der lucht worden af
-gezondr.
Eudora, f. en Eudorus, m. gr. eigenamen : de schoongevende, de goedgeefsche.
Eudoxie, f. gr. (van dóxa, meeping, dunk)
de goede naam, de goede mening van anderen omtrent ons ; — Eudoxius of Eudoxm, mans- en vr.naam : de welberoemde,
geachte.

Eudynamie, f. gr. (van dynumis, kracht)
Med. de goede gesteldheid der krachten ; ook
z. v. a. eukraste.
Euepie, f. gr. (vgl. epos) welluidendheid
In 't spreken, welbespraaktheid, welsprekend held ; Med. bet gezond, bloeiend uitzicht, welbevinden, het tegendeel van c a c h e x Ie.
Euergeet, m. gr. (euergétes) een weldoe-

. eul itisch, adj. gr. (van lithos, steen) van
goeden steen.

Eulogie, f gr. (vgl. 10 g o s) verstandigheid'
in spreken en handelen ; waarschijnlijkheid ; ook
lofprijzing; zegenwensch, zegen; in de gr. kerk
de zegen, z. v. a. b e n e di c tie; ook het hei
Avondmaal; -- eulogiëu, pl. gezegende:-lig
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brooden, wijbrooden in de gr. kerk; — euló..giseh, adj. verstandig, doelmatig; waarschijnlijk; — eulogisme, n. het handelen naar
gronden der waarschijnlijkheid bij verschil van
meening; — eulogistia, f. de bezonnen han<deling, bedachtzaamheid; — Eulogius, mansnaam : de zegenende, z. v. a. B e n e d i c t u s.
Eulysie (spr. s=z), f. gr. Chem. de gemak
oplosbaarheid; — eulytiseh, adj. licht-kelij
'op te lossen.
Eumeniden, f. pl. gr. (Eumenides) Myth.
eig. de welgezinden; de welwillende, goedaardige godinnen, eene euphemistische of verschoonende benaming van de E r 1 n n y e n of F ur i ë n (z. die woorden); — eumenie, f. (gr.
{euméneia) welwillendheid, goedheid; — eume:niseh, adj. welwillend, goedig.
eumepádiseh, adj. gr. met duidelijk te
onderscheiden voeten.
eumetriseh, adj. gr. (vgl. metrum) goed
van versmaat.
Eumolpiden, m. pl. gr. de raden in het
geestelijk gerecht te Athene.
Eumolpie, f. gr. het goede gezang; -eumólpiseh, adj. goed zingend.
Eumorphie, f. gr. (eumorphia, v. morphë,
gestalte) de goede gestalte, houding; — eumórphiseh, adj. welgevormd.
Eumusie (spr. s=z), f, gr. (eumusia vgl.
In u z e) schoonheidsgevoel, kunstzin; — eumu.siseh, adj. vol kunstzin, met kunstzin begaafd.
Eunae, pl. gr. de steepen, welke de Ouden
als anker gebruikten.
Eunoema, f. gr. eene welbedachte han-deling.
Eunoméma, f. gr. eene wettige han-deling.
Eunomia, f. gr. (v. nómos, wet) eene der
Horen, en de wetgodin, z. T h e m i s; ook een
Iin 1851 door De Gasparis ontdekte asteroïde;
— eunomie, f. de wettelijkheid, wettelijke toe-stand; -- eunómisch, adj. wettelijk, welgeordend.
Eunomiánen, pl. aanhangers van Eunomius, de strenge secte der Arianen.
Eunuch, eunuchus, m. gr. (eunoechos,
•eig. bedwachter, van eunë, bed, en échein, hou den, bewaren), fr. eunuque, een gesnedene,
ontmande, inz. als opziener der vrouwen in den
harem; in de oudheid ook: kamerling bij de
-aziatische vorsten; — enuehisch, adj. aan
een gesnedene gelijk; — eunuehiseeren
-(spr. s=z), ontmannen, lubben.
Euodie, f. gr. (v. odzein, ruiken) de wel
geur; -- euódisch, adj. welriekend.-rieknd
euódmiseh, adj . gr. (van odmë, reuk), welriekend; — euodmie, f. de welriekendheid.
Eupoedie, f. gr (eapaidia) het bezit van
goede kinderen; — eupeedisch, adj. goede
kinderen hebbende ; ook rijk aan kinderen ; —
eupeedeutisch, adj. welopgevoed; — eu'poedeusie (spr. s=z), b de welopgevoedheid.
Eupathie, f. gr. (vgl. p at h o s) het welbevinden, welbehagen; de goede gemoedsstem,

,

,

-

;

,
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ming, het geduld in lijden; een toeval met weinig gevaar verbonden; — eupathiseh, adj.
gevoelig.
Eupátor, gr. van een goeden of edelen
vader (bijnaam van verscheiden syrische en pontische vorsten, inz. van Antiochus V en Mithridates VI).
Eupatríden, m. pl. gr. (eupatridai, v. eu
en páter, vader) de van een edelen vader afstammenden, de adellijken van geboorte in 't
oude Athene ; — eupatrídiseh, adj. van
edele afkomst, adellijke ; — eupatridisme,
n. bevoorrechting van den adel.
Eupepsie, f. (vgl. p e p s i s) de goede vertering, sterkte der maag; ook lichte verteer baarheid ; — eupeptiseh, adj. licht ver
-terba.
Euphemia, gr. (van pheme, rede, naam)
vr.naam: de te goeder naam en faam staande,
beroemde; — euphemie, f. het verschoonen
door verzachtende uitdrukkingen; -- euphemisme, n. eene verzachtende, verscboonende
uitdrukking, de benoeming van een onwelvoeglijk, onaangenaam, hard of treurig denkbeeld op
eene verbloemde of minder aanstootelijke wijze,
b. v. ontslapen voor sterven; ontbinding voor verrotting, kinderziekte voer
pokken, eumeniden (z. aid.) voor furiën;
— euphemistiseh, adj. verschoonend, ver
-zachtend,
verbloemend.
Euphlogie, f. gr. de goedaardige pokziekte,
goedaardige ontsteking.
Euphonie, f. gr. (v. phónë, stem, geluid) do
welluidendheid, schoone klank; — euphoon,
m. een door dr. C h 1 a d n i in 1790 uitgevonden
speeltuig, uit een aantal horizontaal liggende
glazen staven bestaande en naar de harmonika
gelijkende; -- euphonieon, n. een door
Beale & Co. te Londen uitgevonden piano-forte
met vollen klank; — euphonion, n. muziekinstrument, bestaande uit een aantal door
verschillende vulling juist gestemde glazen, dat
door strijken aan den rand der glazen bespeeld
wordt; — euphóniseh, adj. welklinkend, ver
-zachtend;upoislr,ent
wille van de welluidendheid ingevoegde letter.
Euphorbia, f. gr. (euphorbion, n. van
phorbë, weide, voeder) Bot. een plantengeslacht,
welks soorten alle een scherp, bijtend melksap
bevatten ; eene daarvan is de gewone wolfsmelk, honds- of ezelsmelk; — euphorbium,
n. een hars, dat zich in vele euphorbia-soorten
bevindt.
Euphoria, f. gr. (euphoria, van phérein,
dragen) eig. het lichte dragen of verdragen;
het welbevinden; het welbekomen eener artsenij, spijs, enz.
Euphradie, f. gr. (v. phrádzein, spreken)
welbespraaktheid, welsprekendheid.
Euphrasie (spr. s=z), f. gr. (v. euphrainein) vervroolijken, verblijden; — euphrosne (spr. s=z), f. de vreugde, vrool(jkheid,
bljmoedigheid ; de vreugdegeefster, eene der drie
Gratien; ook een vr.naam: de blijmoedige ;
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Astron. een in 1851 door Ferguson ontdekte
asteroïde.
euphuïstisch, juister euphyïstisch,
aáj. gr. (v. euphyés, welgebouwd) beschaving
en wellevendheid betreffende ; -- euphuïsme
of beter euphyyïsme, n. de kunst om fraai
-te spreken, het geaffecteerde spreken.
Eupión, n. gr. (eu en pion, vet) een welriekend vloeibaar product der droge distillatie
van organische stoffen.
Eupla,stieum, n. gr. geneesmiddel, dat de
ontwikkeling van het organisme of van enkele
deelen daarvan bevordert.
Eupneea, f. gr. (eüpnoia, van pnein, adem,halen) Med. de goede of lichte ademhaling.
eupódiseh, adj. gr. (van poes, voet) met
.groote of lange voeten.
Euporie, f. gr. (eu poria, van eu poros,
licht van gang, licht gaande) de vaardigheid,
geschiktheid, vlugheid, tegenwoordigheid van
geest bij moeilijke omstandigheden; ook: wel,gesteldheid.
Eupraxie, f. gr. (eupraxia, van euprássein,
weldoen, zich wel bevinden) het weldoen, gelukkig leven, welbevinden.
Eupyrion, n. gr. (v, ppr, vuur) een lichtontsteker, een chemisch vuurtuig.
Eureka, z. heureka.
Eurythmie, f. gr. (vgl. r h y t h mus) de
juiste en schoone verhouding, inz. in de beweging, b. v. in den dans, de muziek, poëzie, enz.,
de welluidende overeenkomst; in 't algemeen de
gelijkmatigheid, schoone overeenstemming van
al de deelen eens geheels , Med. de geregelde,
behoorlijke bloedsomloop ; -- eury'thmus, m.
de regelmatige en natuurlijke pols.
Euros, gr. of lat. Eurus, m. de zuidoos,

'tenwind ; — eurOS, Med. het beenbederf.

Eurydice, f. gr. (eurydike) vr.naam ; inz.
de vrouw van Orpheus (z. aid.), die hij na haar
,dood terugverlangde, waarom hij in den hades
afdaalde.
eurykérisch, adj. gr. (van kéras, hoorn)
met breede hoornen.
eurykopidopténiseh, adj. gr. met breeden, sabelvormigen snavel.
eurypy'gisch, adj. gr. (van pygè, aars,
stuit) met breeden stuit.
Eurystheus, m. gr. Myth. een koning van
Mycene, ouder broeder van Hercules, dien hij
op de bekende gevaarlijke ondernemingen uit
(vgl. Hercules).
-zond
eurystómisch, adj. gr. (van stóma, mond)
'breedmondig, met breeden muil, breeden snavel.
Eusárkie, f. gr. (van sarx, genit. sarkós, vleesch) Med. de lijvigheid, gezetheid, gevleesdheid.
Eusebië, f. gr. (eusébeia, v. eusebés, vroom)
de vroomheid, godsvrucht, godzaligheid, kinderlijk vrome gezindheid ; Eusebia, vr.naam:
iie vrome ; Eusebius, mansnaam : de vrome,
eerwaardige ; --- eusebiologie, f. de aanwijiing tot een godvruchtig leven.
Eusemie, f. gr. (eusémeía, van séma,
,

,
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teeken) Med. goed voorteeken, gunstig verschijnsel.
Eusitie (spr. t=ts), f. gr. (van sitos, spijs)
Med. goede eetlust.
Eusplanehnié, f. gr. (van splánchnon,
ingewand) Med. goede gesteldheid der ingewanden.
Eustaehius en Eustachia, gr. (van
stáchys, aar) mans- en vr.naam: de arenrijke,
vruchtbare; — eustachische buis, buis
van Eustaehius (tuba Eustachiuna), de
verbindingsbuis tusscben de trommelholte van
het oor en de keel, zoo geheeten naar den geleerden ital. geneesheer en ontleedkundige E us t a c h i (gest. te Rome 157k).
Eustatius en Eustatia; Eustathius en Eustathia, gr. (van eustathes,
vaststaand, bestendig) mans- en vr.naam: de
gezonde, sterke, vroolijke, rustige.
Eustochius en Eustochia, gr. (van
evstóchos, goed treffend, scherpzinnig) mans- en
vr.naam: de vernuftige, scherpzinnige.
Eustorgius en Eustorgia, gr. (van
stérgein, beminnen) mans- en vr.naam: de veelgeliefde.
eustylisch, adj. gr. (van so/los, zuil) met
schoone zuilen voorzien; — eustglon, n.
Arch. een gebouw met schoone zuilen, d. t.
welks zuilen zuildikten van elkander afstaan.
Eutérpe, f. de verheugende, eene der M uz e n (z. aid.); de muze der toonkunst ; vandaar
ook als naam van muzikale vereenigingen, tijd
Bot. de issara-palm ; Astron.-schriften,z.;d
een in 1853 door Hind ontdekte asteroïde.
Euthalia, gr. (v. thállein, groenen, bloeien)
vrouwennaam : de liefelijk bloeiende, schoon
groenende.
Euthanasie (spr. s=z), f. gr. (vgl. t han a t o s) een lichte, zachte dood, het ontslapen;
Med. de kunst van den arts om den zieke het
sterven zoo zacht mogelijk te maken.
Euthesie (spr. s=z), f. gr. (eu-thesía) Med.
een goed, sterk lichaamsgestel.
Euthia, f. gr. Muz. de toonopvolging van
onderen naar boven.
Euthymetrie, f. gr. (van euthys, recht)
-de meting van rechtlijnige figuren.
Euthymie, f. gr. (van thymós, ziel, gemoed) de ziels- of gemoedsrust, opgeruimdheid,
blijmoedigheid.
Eutoeie of eutokie, f. gr. (van tokos,
het baren) het goede of gemakkelijke kinderbaren.
Eutolmie, f. gr. (van tolma, moed) vastberadenheid, moed; Med. het vast vertrouwen
van den zieke op zijne genezing.
Eutonia, f. gr. (vgl. toon) vr.naam : de
welklinkende, kunstmatig sprekende ; — eutonie, f. Med. de krachtigheid, veerkracht.
Eutrapelïe, f. gr. (eutrapelia) bekwaamheid, bedrevenheid, geestigheid.
Eutrophie, f. gr. (van tréphein, voeden)
de weldoorvoedheid, lijvigheid; ook gezonde en
rijkelijke voeding.
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Eutropius, gr. (van trópos, eig. wending;
gebruik, gezindheid, enz.) mansn.: de goedaardige, goedhartige.
Euty'ehius en Eutychia, gr. (v. tychë,
lot, geluk) mans- en vr. naam : de gelukkige;
— eutyehie, f. geluk, gelukzaligheid ; —
Eutyehi^nen, z . Jakobieten; — euty-

ehianísme, n. de leer der Eutychianen.
Euzelie, f. gr. (eudzelia, van dzëlos, ijver,
enz.) goede of gelukkige naijver, in tegenstel ling van kakozelie.
Euzole, f. gr. (van zën, leven) het, goede
leven.

Euzoc dynamie, f. gr. (vgl. z o ii d y n am i e) Med. de volkomen gezondheid; — eu-

zoödynámisch, adj. tot eene volkomen gezondheid behoorende.
Eva, hebr. vr. naam : (gr. Eua, Eva, hebr.
Chawwáh, eig. leven) de levengevende, moeder
der levenden; ook voor vrouw in 't algemeen,
inz. eene nieuwsgierige, zinnelijk begeerlijke
vrouw ; -- Evelina, verklw. van Eva, moe

-dertj.
evacueeren, lat. (evacui re; vgl. vacuum)
ruimen, ledigen, afvoeren; — evacuant, n.
f. Muz. de windafleider in het orgel; — eva
afvoerende, ruimende-cuanti,.pMed
middelen; — evacuatie (spr. t=ts), L de ontruiming, ontlediging; afgang; — evacuatie—
contract, n . het ontruimingsverdrag; — eva
afvoerend.
-euatif,dj.onlg
evadeeren, lat. (evadére, ontkomen) ontsnappen, ontwijken, ontkomen; — evásie (spr.
s=z), f. nw.lat. (evasio) de ontwijking, ontkoming, het ontwijken, ontsnappen, ontvluchten,
doorgaan ; ook eene uitvlucht, een voorwend-

sel; — evasief of evasóriseh, adj. ontwijkend, uitvluchten zoekend of makend.
evageeren, lat . (evagári; vgl. v a g e eren)
uitweiden, afdwalen, rondiadderen ; — eva
t=ts), f. (evagatio) de afzwerving,-gátie(spr.
afdwaling, verstrooiing.
evagineeren, lat. (van vag)'na, scheede)
uit de scheede halen.
evalesceeren, lat . (evalescëre) grooter of
sterker worden, toenemen, de overhand krijgen;
in waarde stijgen.

evalueeren, mid.lat. (fr. évaluer), evalveeren, mid.lat. (vgl. v a 1 v e e r e n) aanslaan,
schatten, waardeeren, berekenen ; — evalu^tie, evalv^tie (spr. t=ts), f. de schatting,
waardeering, prijsbepaling, waarde of koers van
munten, enz.; de aanslag.
Eván, gr. (euan) het jubelgeroep der bacchantinnen; ook een bijnaam van B a c c h us,
z. ald.
evanesceeren, lat. (evanescére) verdwijnen ; -- evaneseéntie (spr. t=ts), f. nw.lat.
het verdwijnen, de verdwijning.

Evangelium, n. gr. (eu angélion, van eu,
-

z. ald., en ángelos, bode, angelia, tijding) 1) de
goede, blijde tijding of boodschap, n. 1. dat In
Jezus de beloofde redder (Messias) verschenen
is ; 2) bet Nieuwe Testament of de verkondi-

EVENTAIL

450

ging des heils, de verblijdende christelijke leer.
3) pl. evangeliën, de gedenkwaardigheden
uit het leven en de leer van J. C.; — evan-

geliën harmonie of harmonie der
evangelien, f. de vergelijkende samenstel—

ling der vier evangeliën; -- evangelist (later lat. evangelista, gr. euangelistës), m. eig..
een blijde -boodschapbrenger, vreugdebrenger; een.
schrijver der gedenkwaardige voorvallen uit het
leven van Jezus, levensbeschrijver van J.; een
der vier evangelisten; ook: prediker of verkondiger van het evangelie; — evangéliseh,
adj. met de leer van J. overeenkomstig, christelijk, inz. het evangelie als eenigen geloofsgrond erkennende, b. v. evangelische christenen, ev. kerk, enz.; vgl. protestant; —
evangeliseeren (spr. s=z), eene blijde boodschap verkondigen; de evangelische leer en kerk
verbreiden ; vandaar : evangeliseering of'
evangelisatie (spr. —za -tsie), f. uitbreiding'
der evangelische kerk; — evangeliarium,.

evangeli eum of evangelistarium, n.
in de oude kerk : het evangeliënboek, do verza
meling der evangeliën voor zon- en feestdagen;,
— evangeliër, m. in de r. kath. kerk : dei
persoon, die het evangelie afzingt.
evaporeeren, lat . (evaporiire, van vapor,,.
damp) verdampen, uitdampen, vervliegen, ver -

rooken, zweeten, uitwasemen; een geëvapo-

reerd mensch, iemand vol wonderlijke grilinbeeldingen; — evaporábel, adj -len
nw.lat. verdampbaar, vervliegbaar; — evapo--rãtie (spr. t=ts), f. lat. (evaporaïzo) de uit-damping, verdamping, verrooking, afdamping, he t .
doen vervliegen van vluchtige deelen door middel der hitte ; evaporator, m. de afdam -,
per, een werktuig, waardoor de uitdamping
van het zoutwater in de zoutpannen bevorderd
wordt ; — evaporatorium, n. een verdam—

pingsmeter.

Evasie, evasief, z. ond. e v a d e e r e n.
Evectie (spr. t=s), f lat. (evec(ïo, van eve-

hëre, uit -, afvoeren) het opstijgen, opwaartsvaren ; Astron. de grootste der ongelijkheden of
schijnbare onregelmatigheden, die de loop der
maan op hare elliptische baan om de aarde toont,
en waarvan de grond ligt in den storenden invloed, dien de zon op de maan uitoefent ; haar
grootste bedrag is 1 ° 16' 30".
evelleeren, lat. (evellëre, v. vellëre, plukken) uitrukken, uittrekken, uitroeien, ontwortelen.
Evenement, n . fr. (spr. evèn'mán; ook also
nederl. -ment; van 't lat. evenire, zekeren uitslag
hebben, gebeuren) de uitkomst, afloop van eenezaak of voorval ; het voorval, de gebeurtenis,
inz. eene gewichtige ; de toedracht eener zaak.
Evening, m. eng. (spr. iwening) avond;
evening—school (spr. —stroel), avondschool.
Event, n. eng. (spr. iwént) gebeurtenis; untoward event, ongelukkig toeval.
Eventail, m. fr. (spr. ewahtálj ; van éventer, toewaaien, van vent = lat. ventus, windy
de waaier; — en éventail, in de gedaante eens
waaiers, waaiervormig uitgespreid; — even—
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tailleeren, Mil. waaiervormig opmarcheeren.
eventileeren, lat. (eventildre ; vgl. v entil e er e n) door luchttrekking of tocht zuiveren , luchten; — eventilátie (spr. t=ts), f.
nw.lat. de luchting, de zuivering door lucht
-treking.
evéntus, m. lat. (van evenire ; vgl. even em e n t) de uitslag, het gevolg, de werking; het
toeval, voorval, de gebeurtenis ; eventus docébit, de uitkomst zal 't leeren ; e. stultórum magister, sprw.: de uitslag of de ondervinding is
de leermeester(es) der dwazen ; in eventum, in het
gebeurlijke geval e v e n t u e el ; in omnem evéntum, in elk geval; — eventueel, adj. en adv.,
als adverb. ook eventualiter, nw.lat. naar het
plaats grijpende of mogelijke geval ingericht, voor
bet geval, dat dit of dat plaats heeft, in voorkomend geval, gebeurlijk, mogelijk; inz. in het
ergste geval ; ook bij wijze van voorzorg, van
voorwaarde ; — eventualiteit, f. het plaats
-hebnva
een mogelijk geval.
Evêque, m. fr. (spr. ewèk) bisschop; vgl.
episcopus.
ever, eng. (spr. èvver) altijd, immer; for
ever, voor altijd; inz. bij hoezeegeroep, b. v.
old England for ever! (spr. oold' inglend—),
leve oud-Engeland! vgl. everlasting.
;

êver, z. ê w e r.

evergeteeren, fr. (van vergettes, borstel)
uitborstelen ; afrossen, duchtig doorhalen.

Evergétes of Evergeet, m. gr., z.
euergeet.

Everhard en Everhardíne, oudd.
mans- en vr. naam: eig. sterk als een everzwijn;
de krachtige, krachtvoile, sterke.
Everlasting, n . eng. (spr. évver—; d. i. altijddurend ; vgl. e t e r n a 1) of overlast, n.
eene zeer duurzame geribde wollen stof.
Eversm ., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor E. F. Eversmann (gestorven 1860) .

everteeren, lat. (evertëre) omwerpen, omstorten, omstooten, omkeeren, verwoesten, vernielen ; -- evérsie (spr. s=z), f. (lat. eversio)
de omverwerping, omkeering, vernieling, ver
eversief, nw -woestin.g,fmr;—
lat. adj. omstortend.
evertueeren (zieh), fr. (s' évertuer ; van
vertu = lat. virtus, mannelijkheid, kracht, dapperheid, deugd) zich door oefening bekwamen
of meer geschiktheid, vaardigheid verwerven,'
groote pogingen doen, zich tot iets loffelijks
aansporen, alle krachten te werk stellen, zijn
best doen, zich beijveren.
evestigeeren, lat. (evestigare, van ves-

tigium, voetspoor) opsporen, uitvorschen; —
evestigatio (spr. tio=tsio), t nw.lat. de uitvorsching, opsporing.
e vestiglo, z. ond. vestigiën.
eVCX, adj. later lat. (evexus, v. evehére, er
uitbrengen of -dragen) naar boven toe afgerond,
hoogrond.
Eviáden, f . pl. naam der bacchantinnen,
naar E v i u s, bijnaam van Bacchus.

EviCtie, z. ond. evinceeren.

evident, adj. lat. (ev"idens, van videre,
zien) oogenschijnlijk, blijkbaar, klaarblijkelijk;
in het oog vallend, zonneklaar, middagklaar,
duidelijk, openbaar, handtastelijk, ontegenzeglijk; — evidéntie (spr. t=ts), f. (evident"ta) de
oogenschijnlijkheid, de openbare, in 't oog loopende zekerheid, klaarheid, duidelijkheid, handtastelijkheid, klaarblijkelijkheid.
evigileeren, lat. (evigiliire) waken, ontwaken , zich ergens vlijtig en naarstig in gedragen, iets zorgvuldig bearbeiden ; — evigilãtie (spr. t=ts ; later lat. evigilatto) het waken, ontwaken.
evinceeren, lat. (evincére, eig. overwinnen) overtuigen, overreden, bewijzen, staven:
Jur. borgtocht stellen, borgblijven; ook van hel
bezit ontzetten, den eisch ontzeggen, afwijzen;
— evineent, m. lat. (evincens) wie langs den
weg van een rechtsgeding iemand eene zaak
betwist; — evincibel, adj. nw.lat. bewijsbaar,
te overtuigen ; — evíctie (spr. t=s), f. lat
(evictao) de borgtocht, borgstelling; schadevergoeding; ook de gerechtelijke ontzetting des
troopers van eenig goed uit het bezit daarvan,
de ontzegging; evictio expressa, uitdrukkelijke
borgtocht; e. solénnis, plechtige borgtocht; e.
tactta, zwijgende, in den aard der zaak liggende
borgtocht; evictionis praesta1o, t. de borgtocht
of gehoudenheid des verkoopers om den kooper
schadevergoeding te geven, wanneer hem de gekochte zaak door eene rechterlijke uitspraak
wordt ontzegd.
evireeren, lat. (eviráre, van vir, man)
ontmannen; — eViratie (spr. t=ts), f. de
ontmanning.
eviseereeren, lat. (evisceráre, van viscëra, ingewand) het ingewand uithalen, ontwien.

eviteeren, lat. (evittre) vermijden, ontwijken , vlieden ; — evi tabel, adj. (lat. evitabilis)
vermijdbaar; — evit^tie (spr. tie=tsie), f.
(evitatio) de vermijding.
eviva, it., z. v. a. vivat!
evoceeren, lat. (evocáre, van vocáre, roe
pen) oproepen, uitroepen, indagen ; bezweren,

bannen ; — evoc tie (spr. t=ts), f. (evocat)'e)
de oproeping, inroeping, eene ceremonie der
Ouden, waardoor zij de tegenwoordigheid der
goden inriepen ; de indaging voor eene. buiten
eigenlijk onbevoegde rechtbank ; evo--landsche,
catio inferórum of mortudrum, het bezweren
of oproepen (c It e e r e n) der overledenen, de

doodenbezwering; evocatio milittae, het oproepen der manschappen ten oorlog; — evoeatorium, n. een indagingsschr (jven.
EvÓ , lat. (eig. evee, van 't gr. euó ï) de
jubelkreet der bacchantinnen; vgl. e van.
evolveeren, lat. (evolvére; vgl. volvee.
r e n) ontwikkelen, ontvouwen, uiteenslaan, zich
uitbreiden, zich openen; — evolvente, f.
Geom. de afwikkelende lijn, de kromme lijn,
die, welke van een punt eener zich om eer,
cirkel (of eene andere kromme lijn) wentelend(
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rechte lijn beschreven wordt ; — evolute, f.
(evoluta, sell. linea) Geom. de afgewikkelde of
fwikkelingslijn, kromme lijn, die van de eind
andere-puntevadkromigslen
kromme lijn gevormd en zoodanig is, dat een
(laarom gelegde draad bij zijn afwikkeling de
gegeven kromme lijn beschrijft; — evolutie
(spr. t=ts), f. (evolut io) de ontwikkeling, ontvouwing; Mil. de beweging, zwenking van eenen
troep tot oefening of vóor den vijand; de bewegingen eener vloot op zee ; Muz. de omkeering der stemmen in het dubbele contrapunt;
— evolutie–eskáder, n. eene vloot, die
door vaak veranderde stellingen den vijand nabij
zoekt te komen; — evolutie– marsch, m.
een marsch met zwenkingen; — evolutie
f. Phys. de ontwikkelingsleer, vol-theori,
welke men aanneemt, dat de lichamen-gens
zich door zich zelven voortplanten, en dat reeds
in de eerste menschelijke of dierlijke lichamen
de kiemen voor al de volgende voorhanden waren ; — evolutio(n)nist, m. aanhanger van
Huxley's evolutieleer.
evomeeren, lat. (evomére; vgl. v o meer e n) uitspuwen, uitbraken ; — evomitie (spr.
t=ts), f. nw.lat. de uitspuwing, het uitbraken.
Evovae, n. lat. de zes klinkletters uit seculorum amen, nl. e, u, o, u, a, e, de tonen,
waarin bij de oude koraalmuziek die slotwoorden gezongen werden.
evulgeeren, lat. (evulgare, van vulgus,
volk) uitstrooien, ruchtbaar maken, verspreiden,
onder de menschen brengen ; — evulgätie
(spr. t=ts), f. nw.lat. de ruchtbaarmaking,
nieuwsverspreiding.
Evtílsie (spr. s=z), t lat. (evulsio, van
evellcre) de uitrukking.
ëwaïl, pl. turk. origineele werken, inrichtingen en auteurs.
Ewald, oudd. mansn. (é -walt, van 't oud
ëwa, éha, é, de wet) die voor de wet-hogd.
waakt, wetbestuurder.
Ewamir–ádalet, turk. bevelen der jus
-tie.
Ewer of ever, m. nederd. open vaartuig
met een mast (aan de Duitsche noordzeekust).
Ewkáf, turk. vrome stichtingen ; vgl. w akoef.
Ewládi—fátihan, turk. de (den trein
openende) trosknechten, enz.
Ewlia, pl. turk. de heiligen.
eX, gr. voorzetsel vóor klinkletters, z. v. a.
ek, z. ald.; — ex, vóor medeklinkers ook enkel
e, lat. uit, van, als voorzetsel in samenstellingen overeenkomende met het nederd. uit, op,
ont, ver; in latere samenstellingen ook z. v. a.
gewezen, voormalig, wijlen, b. v. e x m i n is t e r,
e xi e z u ï e t, e x k e i z e r, enz., voormalig of gewezen minister, jezuïet, keizer, enz.
ex abrupto, z. abrumpeeren.
exacerbeeren, lat. (exacerbáre; vgl.
acerb) verbitteren, verergeren ; — exacerbátie (spr. t=ts), f. nw.lat. de verbittering;
Med. de toeneming, verergering van eene pe.
v
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riodische ziekte, het tegengestelde van r emissie.
Exacervátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van
acervi re, ophoopen) de ophooping.
exacesceeren, lat. zuur worden.
exact, adj. lat. (exáctus, a, um, van exigëre,
uitdrijven, tot stand brengen, eindigen) nauw
zorgvuldig, stipt, puntelijk, nauwgezet,-keurig,
oplettend, juist, overeenstemmend, volkomen;
exacte wetenschappen, zulke, die naar
nauwkeurig bepaalde en stréng bewezen waarheden streven, alzoo inz. diegene, bij welke de
mathesis hare toepassing vindt, zooals de werktuigkunde, sterrenkunde, natuurkunde, enz.; —
exaetitude, f. fr. nauwkeurigheid, juistheid,
stiptheid, regelmatigheid, zorgvuldigheid, oplettendheid; — exáetie (spr. t=s), f. lat. (exacto) de invordering, b. v. der belastingen ; af
knevelarij ; — exactor of fr. exac--persing,
teur, m. een schuldinvorderaar, geldhefier, ontvanger der rechten, gaarder, gaarmeester; de
houder of vertooner van eenen wissel; een afzetter, knevelaar.
exacueeren, lat. (exacuëre vgl. a c ue er e n) scherpen, slijpen, spitsen ; tergen.
ex adverso, z. ond. adversus.
Ex ematosis, excemie, enz., z. e x a lmatosis, enz.
Exeequãtie (spr. t=ls), f. lat. (exaequatio
vgl. aequus) de gelijkmaking, vereffening.
ex aequo et bono, z. ond. aequus.
Exteresis, z. exairesis.
exeestueeren, lat. (ex-aestuáre) opkoken,
opbruisen, zich hevig vertoornen.
exaggereeren, lat. (exaggeráre, v. agger,
dam, dijk, wal) fr. exagereeren (exagérer;
spr. ekzazj—), eig. opdammen, ophoopen ; vandaar: overdrijven, vergrooten; — exaggerátie (spr. t=ts), f. (lat. exaggeraao) de overdrijving, vergrooting eener zaak ; -- ex aggeratÓrisch, adj. nw.lat. vergrootend, overdrijvend.
exagiteeren, lat. (exagitáre ; vgl. a g i
plagen, kwellen, tergen, af--tern)ous,
matten; — exagitátie (spr. tie=tsie), f. nw.
lat. de verontrusting, de terging, kwelling, bespotting, plagerij ; — exagitdtor, m. de berisper, doorhaler.
Exagóge, f. gr. (exagogè) het uit- of
wegvoeren; de uitvoer; het verhuizen, einde,
de dood.
Exaimatósis of exsematósis, f. gr.
(van haima, bloed) Med. de bloedbereiding ; het
bloedig-worden ; — exaimie, f. het bloedgebrek, de bloedeloosheid, verbloeding; — exaimon, m. een volbloedige; — exaimos,
adj. ledig van bloed, verbloed.
Exairésis of exnerésis, f. gr. (van exai.réán, uitnemen) de uittrekking, b. v. van eenen
steen, van de staar; de uitneming, b. v. van de
ingewanden.
exalbuminosa, Bot. zonder kiemwit.
Exalláxis, f. gr. Med. het bederf, de ontcarding eener zelfstandigheid.
;

;
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Exálma, n. of exálsis, f. gr. (v. ex-allesthati, uitspringen) Med. het uitspringen, de plotselinge ontwrichting van een been, inz. van eenen
ruggewervel.
exalteeren, lat. (exaltdre, fr. exalter, van
't lat. altos, hoog) verhoogen, overprikkelen,
overspannen, verhitten, verrukken ; g e ë x alt e e r d, adj. verrukt, ontvlamd, overspannen, in
hooge gespannenheid van geest; — exaltê,
M. pl. exaltés, fr. heethoofden ; — exaltádos, m. pl. sp. eene overspannen politieke
partij in Spanje tijdens de revolutie van 1820,
in tegenst. met de m o d e r a d o n; — exaltátie (spr. tie=tsie), I. lat. de verhooging, ver
geestverheffing, geest--hefï'ing;z.dmos-,
vervoering, geestdrift; overspanning; — exaltatus, a, um, Bot. hoog.
Examblóma, n. gr. de vroegtijdige geboorte ; — examblósis, f. miskraam.
Examen, n., pl. examina, lat. (uit exagmen ontstaan, van exagére voor exigére, uitdrijven, onderzoeken) het onderzoek, de beproeving,
toetsing, ondervraging, het verhoor; inz. het
schoolonderzoek, de proefneming der gemaakte
vorderingen ; — examen testium, het getuigen
— ex. rigorósum, streng onderzoek of-verho;
verhoor; — examen–commissie, f. de met
het onderzoek (van candidaten) belaste commissie ; — examineeren (lat. examináre), beproeven, onderzoeken, uitvorschen, uitvragen,
uithooren, ondervragen, verhooren; nauwkeurig
beschouwen; — examinándus, m., pl. exaiminandi, die het onderzoek moet ondergaan;
— examinatie (spr. t=ts) of examinee–
ring, f. het examineeren, het onderzoek; —
examinátor, m. die het onderzoek doet, de
onderzoeker, ondervrager, uitvrager; — examinatorium, n. eene vereeniging tot onderzoek; eene voorbeproeving of beproevende onderwijzing op hoogescholen.
ex amussim, lat. naar het richtsnoer, nauwkeurig.
Exanastomó sis, f. gr. (vgl. a n a st o mos i s) Med. eene ziekelijke verwijding, inz. der
bloedvaten, met ontlasting van bloed.
Exanastróphe, f. gr. Med. de wedergenezing, herstelling.
Exania, f. nw.lat. (van anus, aars) Med.
de uitzakking van den endeldarm.
exanimeeren, lat. (exanimdre, v. anima,
ziel) ontzielen; den moed benemen, nederslaan,
ontmoedigen, beangstigen, afschrikken ; — exanimátie (spr. t=ts), f. (exanimaí(o) de ontzieling; neerslachtigheid, moedeloosheid; Med.
eene diepe onmacht.
ex animo, z. ond. animus.
exantémiseh, adj. nw.lat. zonder voelsprieten.
Exanthéma, n. gr. (exánthcma, eig. het
ontbloeide ; vgl. a n t h o s) koortsige huiduitslag,
vlekken of blaren op de huid; eene ontsteking
(z. ald.); — exanthemátiseh, adj. met huid
gepaard, uitslagaardig, vlekkig, blarig;-uitslag
-- exanthematisehe koorts, eene ont-

stekingskoorts met uitslag, uitslagkoorts ; — exanthematologie, f. de uitslagleer ; -- exanthematológisch, adj. tot die leer behoorende; — exanthésis, f. het uitbreken
van een huiduitslag.
Exanthropie, f. gr. (v. ánthrópos, mensch)
de menschenvrees; — exanthrópisch, adj.
menschenscbuw.
Exantlátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van exantldre, uitputten) de uitpomping, het uitpompen, ledigputten.
Exapotheóse, f. gr. (vgl. apotheose)
de ontgoding, de wegneming uit den rang der
goden.
exaquesceeren, lat. (van aqua, water)
tot water worden.
Exarágma, n. gr. (van ex-ardssein, uitslaan, aan stukken slaan) het gebrokene, versplinterde; Med. de beenbreuk.
ESarátie (spr. t=ts), f. lat. (exarat(o, eig.
het uitakkeren, omploegen, van exaráre) de
schriftelijke uitwerking, uiteenzetting.
Exárch, m. gr. (éxarchos, d. i. beginnende,
eerste, voornaamste) opperste, hoofd; eertijds de
stadhouder der grieksche keizers in Opper-Italk,
die zijnen zetel te Ravenna had; ook een boogere aartsbisschop, een oppergeestelijke in de
gr. kerk; — exarchaat, n. mid.lat. (exarchiitus, m.) het gebied, het ambt en de waardigheid van den exarch, sedert 522 de tegen
kuststreek van Rimini,-wordigeRman,
tot Ancona, de zeestreek om Genua en geheel
Beneden-Italië omvattende.
Exarchiáter, m. gr. (vgl. a r c h i a t e r)
eene onder of tweede lijfarts; ook een gewezen lijfarts.
exardesceeren, lat. (exardescére) ont-

branden, hevig worden.

exareneeren, lat. (exarenáre) van zand
reinigen.

exaresceeren, lat. (exarescére) uitdrogen,
verdrogen.

Exárma, n. gr. (van ex-airein, verheffen)
Med. een gezwel.
Exarthréma of exarthróma, n., of
exarthrósis, f. gr. (van árthron, lid, gewricht) ook exarticulátie (spr. tie=tsie),
f. nw.lat. (van articulus, z. ald.) Chir. de ontwrichting, de uitzetting van een lid uit zijn gewricht; verrekking; — exarticuleeren, een
lid aan het gewricht afzetten.
Exarsis, f. gr. (v. ex-ari ein, uitputten)
de uitputting der krachten door ziekte, vochtverlies, enz.
exasciëeren, lat. (ex-asciáre) uithouwen,
uit den ruwe bewerken.
exaspereeren, lat. (exasperáre; vgl. asper) eig. ruw maken ; verbitteren, vertoornen,
vergrammen, tot toorn of gramschap prikkelen;
een kwaad verergeren ; — exasperatie (spr.
t=ts), f. (exasperatio) de verbittering; boosaardige vergrooting; exasperatio pwnw, Jur. de
verzwaring der straf.
ex asse, z. ond. a s.
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Exatmoskopium, n. gr. (van atmós,
damp) een uitdampingsmeter, eene verdampingsmaat.
exauctoreeren, lat. (ex-auctoráre) ontzetten, van het openbaar ambt en aanzien berooven; — exauctorátie (spr. tie=tsie), f.
de ontzetting, afzetting, opheffing.
ESãudi, lat. de naam van den Zondag
voor Pinksteren, naar de plaats van den lat.
bijbel Ps. XXVII, 7, exaudi, Domfine, vocem
meam, etc., d. I. verhoor, o Heer, mijne stem
enz., welke op dien dag in de r. kath. kerk
wordt voorgelezen.
exaugureeren, lat. (exaugurure, het tegengestelde van i n a u g u r e e r e n, z. aid.) de
wijding of de heiligheid van een gewijd voorwerp opheffen ; — exaugurátie (spr. t=ts),
f. (exauguratio) ontwijding, opheffing of onttrekking der heiligheid.
ex bene placáto, z. ond. p1 a c i t u m.
Excaleeátie, f. lat. (v. ex-calceiire, de
schoenen uitdoen) de wet van het uittrekken
des schoens (Deut. XXV, 9); — excalceátus, m., pi. exealeeaten, ongeschoeiden,
barrevoeters, z. V. a. d i s c a l c e a t e n.
excandesceeren, lat. (ex-candescdre)
ontgloeien, zich verhitten, van toorn ontbranden; — excandescéntie (spr. t=ts), f.
(excandescentïa) het ontgloeien, de drift, oploopendheid.
ex capzte, z. ond. caput.
excapituleeren, nw.lat. (vgl. c a p it u1 e e r e n) uitgediend hebben, van dienstplicht
ontslagen zijn; ook ontslag zoeken; — eXCapitulánt, m. een uitgediende, niet- dienstplichtige, een aanzoeker om ontslag; — eScapitulátie (spr. tie=tsie), f. de uitdiening,
dienstontheffing, het ontslag.
Excarnátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van
caro, genit. tarns, vleesch) de ontvleezing, het
ontdoen der beenderen van het vleesch; het
villen; — excarni$eeeren, lat. (excarnificáre) martelen, folteren, villen, tot den bloede
pittigen, gruwelijk mishandelen, vierendeelen.
ex cathédra, enz., z. onder katheder.
excaveeren, lat. (excavdre, van cavus,
hol) uithollen, eene holte maken; — egCavátie (spr. t=ts), f. de uitholling; bet uithollen ; — excavator, m. lat. (fr. excavateur)
uitgraaf- en hijschtoestel, in inrichting en werking veel op een kraan gelijkende (om bouwgronden uit te diepen, graafwerken voor spoorwegaanleg, baggerwerken, enz. uit te voeren);
-- excavatus, a, um, Bot. uitgehold, waarin eene
diepe holte is.
excedeeren, lat. (excedére, van cedére,
gaan, voortschrijden; vgl. c e d e e r e n) overschrijden, te boven, te ver gaan, overtreden,
uitspatten ; — excedens, Bot. uitstekende ; — OX–
eedént, m. (excëdens) een buitensporige, stoornismaker, moedwillige; — excedent, n. overschot "(op rekeningen), batig slot ; — eXeéS,
m. (lat. excéssus) de overmaat, de overtreding
no de grenzen eener zaak ; de buitensporig-
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held, ongebondenheid, uitspatting; gewelddadigheid, mishandeling; — s p b ie r i s c h e x c é s,
Geom. hetgeen de hoeken eens bolvormigen driehoeks meer dan twee rechte hoeken bedragen,
klootsch overschot; -- excéssus in modo, een
misslag in de uitvoering of den vorm eener ver
— in excéssu p e c c e e r e n, in eene-richtng;
zaak te veel doen, door overmaat zondigen ; —
exeessief, adj. nw. lat. overdreven, boven
uitspattend, de grenzen overschrijdend.-matig;
exeelleeren, lat. (excellére) voortreffelijk
zijn, overtreffen, uitblinken, uitmunten, zich onderscheiden ; — exeellént, adj. (excéllens),
voortreffelijk, heerlijk, ongemeen schoon; — exeelléntie (spr. t=ts), eng. excellency,
f. (excellentia) de voortreffelijkheid, uitmuntendheid, heerlijkheid; een titel, eerst van de longobardische, vervolgens van de frankische koningen en duitsche keizers, later van de ital.
vorsten, die hem echter voor alt e z z a verwisselden, toen de fransche gezant te Rome, de
hertog van Nevers, dien titel kreeg, welke van
nu af op andere gezanten van den eersten rang,
op hooge burgerlijke en militaire ambtsbekleeders, ja in Duitschland zelfs op akademische
docenten en professoren overging; thans enkel
de ambtstitel van werkelijke ministers, van de
hoogste ambtsbekleeders bij het hof en het leger, van ambassadeurs en gezanten; — exCeUentissime, adj. (sp. excelentisimo) allervoortreffelijkst, oude titel der senatoren van
Venetië, als zij in tegenwoordigheid van den
doge in college vergaderd waren; — par excellence, fr. (spr. ekselldns), bij uitnemendheid.
Exeelsiteit, f. lat. (excelsatas, van excélsus, a, um, verhoogd, verheven) de hoogte,
verheffing, verhevenheid.
excéntrisch, excentriek, adj. nw.
lat. (van het lat. ex, uit, en centrum, middel
verscheiden middelpunten hebbende, uit -punt)
geen gemeenschappelijk middelpunt-midelpuntg,
hebbende (van in of bij elkander liggende cirkels of cirkelbogen), het tegengest. van c o nc e n t r i s c h; van de baan afwijkend, wat buiten de gewone grenzen treedt, ongemeen, overspannen, b. v. een excentrische geest, een
hoogvliegend, overdreven, dwepend, phantastisch
mensch, wonderlijke kop, woelgeest, tuimelgeest;
excentrische schijf, welks omdraaiingspunt
niet in het middelpunt ligt; ex ce n t ris t h e
s t o o t, welks richting niet door het zwaartepunt der bewogen lichamen gaat ; — excentricus,
a, um, Bot. buiten het middelpunt; — exeentrische hoek, m. een hoek, gevormd
door twee koorden eens cirkels, die elkander
niet in het middelpunt snijden ; — excentriciteit, f. de uitmiddelpuntigheid, het aidwalen, de verwijdering of afwijking van het middelpunt; inz. de afstand des brandpunts bij kromme
lijnen ; de overspannenheid, dweperij, wonderlijkheid, grilligheid, eigenzinnigheid (eng. excentricity, spr. eksentrissittie); -- excentriek,
n. toestel aan machines om eene ronddraaiende
beweging in eene rechtlijnige te veranderen.
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Exceptie, exceptor, z. onder ex c ipiëeren.

excerneeren, lat. (excernére, v. cernére,
scheiden, afzonderen) afzonderen, uitstooten,
uitwerpen, vgl. excrement.
excerpeeren, lat. (excerpére, van carpére, plukken) uittrekken, uittreksels maken,
kort samenvatten, in 't kort overbrengen ; —
e :zcérpt, n (lat. excérptum, pl. excérpta)
}uittreksel uit een boek, het uit een geschrift,
eene rekening getrokkene, afschrift.
Excés, excessief, z. ond. e x c e d e er e n.
Exchange, n. eng. (spr. eks-tsjeendzj)
ruiling, verwisseling ; de beurs te Londen ; —
bill of exchange, een wisselbrief, wissel.
Exchequer, n. eng. (spr. ekstjékker, oudfr.
eschequier, nw. fr. échiquier, een schaakbord,
óf wegens het schaakbordvormig geruit laken,
waarmede de geldtafel overtrokken is, óf om-dat de vloer der zaal ruitsgewijs is ingelegd)
de koninklijke thesaurie of schatmeester, rekenof financie-kamer in Engeland; — exche–
querbill, f. een schatkistbiljet dat gewoon lik na 1 jaar vervalt ; — exehequerbond,
n. schatkistbiljet van langer vervaltijd (gewoonlijk 3-5 jaar).
exeideeren, 1) lat. (exczdére, v. exc).do)
uitvallen, ontvallen ; — exeidéntie (spr. t=
ts), f. nw.lat. Med. het uitvallen van een lid.
exeideeren, 2) lat. (excidére, v. excido)
uithouwen, uitsnijden, uitroeien; vandaar: eSyCisie (spr. s=z), f. (lat. exciszo) de uitsnij
— exoisuur, f. nw. lat. de uitsnede.-ding;
exeipiëeren, lat. (excipére, van capére,
nemen) uitnemen, uitzonderen, eene uitzondering maken; Jur. tegenstellen, eene uitvlucht,
tegenwerping maken; bij wijze van verantwoor+ling inbrengen ; — excipe ! neem uit ! maak eene
uitzondering ! excépto en excéptis, uitgenomen,
met uitzondering; — excéptis éxcipiéndis, met
uitzondering van hetgeen uitgezonderd of uitgenomen moet worden; — ad excipiéndum of ad
,excipiéndum et respondéndum, Jur. ter beantwoording en wederlegging der aanklacht ; —
exeéptie (spr. t=s), f. (lat. excep(io) de uit
uitvlucht, tegenspraak, te--zonderig;Ju.
genwerping, verantwoording, het verantwoor
dingsschrift des beklaagden ; — absque omni exeeptióne, zonder alle uitzondering of tegenwerping; — omni exceptióne major, boven elke
,uitzondering of tegenspraak of berisping verheven, onverwerpel(jk ; — exceptto acceptilationis,
de uitvlucht der gedane kwijting, de bestrijding der gebeurde voldoening; e. cautiónis of
.e. satisdatiónis, de tegenwerping wegens nog
niet gestelden borgtocht; — e compensatiónis,
.de bestrijding der tegenvordering; — e. competentue, de uitzondering wegens levensonderzoek,
dat den schuldenaar, welke zijn vermogen aan
de schuldeischers heeft afgestaan, zooveel moet
worden gelaten als hij tot het noodzakelijk levensonderhoud noodig heeft ; — e. debiti illi.quidi, de tegenwerping wegens niet bewezen
,
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schuld; — e. -de/iciéntis fundaménti agéndi, de
tegenwerping wegens ontbrekende gronden van
aanklacht ; — e. dilatorza, eene vertragende tegenwerping, waardoor de beklaagde zich slechts
voor eenen tijd tegen de aanklacht beschut ; —
e. divisidnis, de tegenwerping eens voor het
geheel daarbij betrokkenen medeschuldenaars,
dat ieder medeschuldenaar voor zijn aandeel
moet vervolgd worden ; — e. doli mali, tegen
wegens list of bedrog ; -- e. dolósae-werping
persuasiónis, tegenwerping wegens arglistige
overreding; — e. fori íncompeténtis of e. incompetent`iae, de tegenwerping wegens onbevoegdheid der rechtbank of des rechters; — e.
non numerátae pecuntiae, tegenwerping wegens
niet betaald geld ; — e. peremtoria, vernietigende, te niet doende tegenwerping, waardoor
de beklaagde den grond zelven der aanklacht
poogt te vernietigen en zich voor altijd van
vervolging zoekt te bevrijden; — e. pluris petitiönis, de tegenwerping der te hooge vordering; — e. plurium (constuprantium), de tegenwerping (bij buitenechtelijke zwangerschap)
dat verscheiden mannen met het meisje te doen
gehad hebben; — e. praescriptiónis, de tegen
wegens verjaring; — e. veri.ttis, de-werping
tegenwerping der waarheid, welke eerroovende
beschuldigingen door feiten zoekt te bewijzen;
— exceptionábel, adj. nw. lat. strijdig,
dubbelzinnig, aan tegenspraak onderhevig; —
exceptioneel, adj. eene uitzondering bevattend; — exceptief, adj. eene uitzondering bevattend, uitsluitend; als adverb. ook exceptive, uitsluitend, voorwaardelijk; — eXcéptor, m. de naschrijver, snelschrijver; —
exe,ipient, n. Pharm. een middel tot ver
-mengi,
bindmiddel, b. v. honig.
exciteeren, lat. (excitáre, versterkend
werkwoord, v. excire, naar buiten roepen) aanzetten, aanprikkelen, aandrijven, aanhitsen, aanvuren, opwekken, aanmoedigen; veroorzaken,
doen ontstaan ; oproepen ; -- exeitábel, adj.
nw.lat. opwekbaar, prikkelbaar; — excitabiliteit, f. opwekbaarbeid, prikkelbaarheid;
— excitantia, n. pl. lat. Med. opwekkende,
prikkelende middelen; — excitaat, m. (excitátus) eig. de opgewekte, opgeroepene; Jur.
de in het concours betrokken medeschuldenaar;
— excitatie (spr. tie= tsie), f. (excitatto) de
opwekking, aansporing, aandrijving, aanmoediging, spoorslag; uitnoodiging, oproeping; —
exeitatief, adj. nw.lat. opwekkend, aandrijvend, . aanmoedigend, prikkelend, uitnoodigend;
— excitatorium, n. eene herinnering, gerechtelijke aanmaning, een waarschuwingsbrief.
Excisuur, exeisie, z. ond. e x c i d e eren t).
exciameeren, lat. (exclamare) uitroepen,
schreeuwen; — exclamatie (spr. t=ts), f.
(exclamat:io) de uitroep, het geschreeuw, geroep;

— exclamatie–teeleen (exclamationis signum) Gram. het uitroepingsteeken.

exciudeeren, lat. (excludëre, van claudére, sluiten) uitsluiten, uitzonderen, afzonde-
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ten ; — exelüsie (spr. s=z), f. (exclusio) de
uitsluiting, uitzondering; — exclusief of ex

-clusívih,adj.
als adv. ook exclusive,
nw.lat. uitsluitend, uitsluitenderwijs, met uitsluiting; een exclusief gezelschap, dat
allen uitsluit die niet van gelijke geboorte zijn;

— exclusive, f. het uitsluitingsrecht, het
recht der monarchen van Frankrijk, Spanje en
Oostenrijk om bij de verkiezing van eenen paus
tegen de keuze van dezen of genen kardinaal
te protesteeren; — exclusiviteit, f. de uit
-sluitendh,
zucht naar uitsluiting.

Excóctie (spr.

t=s),

f. lat. (excoct(o, v.

excoquére, uitkoken) de uitkoking.
excogiteeren, lat. (excogitiire; vgl. c og i t e e r e n) uitdenken, verzinnen, bedenken, uitvinden, verdichten; — excogitdtie (spr.
tie=tsie), f. (excogitatio) de uitdenking, verzin fling, enz. ; — excogit&tor, m. de verzin ne r, uitvinder.
excoleeren, lat. (excolére, v. colére, oppassen, verplegen) bearbeiden, aanbouwen, ver
volkomener maken; ook (v. excoláre)-betrn,
uitzijgen, doorzijgen.
ex cornmissivne, z. ond. c o m m i t t e e r e n.

excommuniceeren, later

lat. (excom -

municáre; vgl. c o m m u n, enz.) van de ker-

kelijke gemeenschap uitsluiten, in den kerkban
doen, uitbannen; — excommunic^tie (spr.
t=ts), f. (excommunica(io) de uitsluiting uit eene
gemeenschap of genootschap, uitstooting; uitbanning, de ban, kerkban; — excommunicatio
major, de groote ban, bestaande in algeheele
uitsluiting van de gemeenschap der kerk ; —
e. minor, de kleine ban.
ex composito, z. ond. eomponeeren.
ex concéssis, lat. (vgl. c o n c e d e e re n) krachtens het ingewilligde.
ex consénsu, lat. (vgl. c o n s e n t e er e n) volgens toestemming of overeenstemming.
ex continénti, z. ond. c o n t 1 n e e r e n.
excorieeren, nw.lat. (van corium, huid)
de huid afhalen, afstroopen; villen, ontvellen;
— excoriátie (spr. t=ts), f. de afstrooping
dei huid, ontvelling, het villen, het afschaven
en openrijten der huid ; de afpersing, afzetterij,
uitzuiging; -- exeoriátor, m. de vilder.
excorticeeren, nw .lat. (v. cortex, genit.
corticis, bast) van de schors ontdoen, ontschorsen, ontschillen, onthulzen, ontdoppen ; — excortieátie (spr. tie=tsie), f, de ontschorsing,
onthulzing, enz.
Exeremént, n. lat. (excreméntum, van
excernére, uitwerpen, loozen) de afgang, ontlasting, afgaande onreinheden van het dierlijke
lichaam; — exeréta, pl . het uitgescheiden,
de uit het bloed verwijderde chemische bestanddeelen van onbruikbare stoffen; — excrétie (spr. t=ts), f, nw.lat. de uitscheiding,
uitwerping, afvoering, het uitwerpen der natuurlijke onreinheden; — exereteeren, afzonderen, uitscheiden ; — exeretóriseh, ádj.
uitscheidend, afzonderend.
. excreseeeren, lat. (excrescëre; vgl. cre-
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scéndo) te voorschijn groeien, uitgroeien, uit wassen; — exereseéntie (spr . t=ts), f. nw.,
lat. uitwas, bult, het vleeschgewas, de wrat, enz._

Ex cretie, enz., z. ond. e x c r e m e n t.
exerueiëeren, lat (excruciáre, van crux,.
z. aid.) martelen, folteren, kwellen ; — excru-ciãtie (spr. t=ts), f. (later lat. excrucia(to)
de marteling, foltering, kwelling, pijn.
Excubatie, f. lat. (v. excubáre, buitenshuis slapen, de wacht houden) het waken, het.
.

nachtwaken.
excudit, lat., afgek. exc.; (v. excudére, eig._
uitslaan, uitbouwen) op koperen platen: hij heeft.
het gegraveerd, gegriffeld.
exculpeeren, nw.lat. (van culpa, schuld)
buiten schuld stellen, rechtvaardigen, als schuldeloos voorstellen, ontschuldigen; — e$culpábel, adj. te rechtvaardigen, schuldeloos;
vgl. excusabel; — exeulpátie, f. deontschuldiging, rechtvaardiging, vrijspreking; ook
schuldbevrijding, schuldafwijzing.
,

Excurréntie (spr.

t=ts), f.

nw.lat. (van

excurrére, uitloopen, eenen uitval doen ; daar

buiten gaan) een overschot ; — exeílrsie, f.
(lat. excursio) of excursus, m. lat. een uitloop, uitvlucht, uitstapje, pleiziertochtje; Mil.
uitval; — excursus, in boeken: eene bij
wijze van aanhangsel toegevoegde uitvoerige
nasporing of verhandeling over een bijzonder punt; — exeursor, m. de partijganger.
excuseeren (spr. s=z), lat. (excusáre;
van causa, zaak, oorzaak, schuld) verontschuldigen, verantwoorden; inschikkelijkheid hebben,
verschoonen, door de vingers zien; — exeust,bel (excusabilis, e), te verontschuldigen, ver
verantwoordelijk ; — excusLtiø-schonbar,
(spr. za—tsie), lat. (excusatto) of fr. excuse,.
f. verontschuldiging, uitvlucht; — excusatóriseh, adj. nw.lat., verontschuldigend.
excuteeren, lat. (excutére, eig. uitschudden , uitdrijven) Jur. schulden gerechtelijk invorderen, den toestand eens schuldenaars of zijne-soliditeit gerechtelijk onderzoeken; — pro excusso, voor aangeklaagd, b. v. te houden ; —
eXeussus, m. een uitgedrevene, een wegens.
misdrijf gebannene; — exeássie, f. nw.lat..
Jur. de vervolging wegens schulden ; ook Med.
de schudding of schok, dien de organen door
eenen val, slag, enz. geleden hebben.
excuus, z. v. a. excusatie of excuse;
ex dono, lat. geschenk van (volgt de naam
des gevers).
exeat, lat. (van ex-ire, uit -, weggaan) hij ga
uit, trede af! — exeat, n. verlofbewijs, dat
een geestelijke uitreikt aan iemand die tot zijn
diocees behoort met betrekking tot eene ambts=
handeling, die in eene andere diocees moet
plaats hebben.
exeereeren, of liever exsecreeren,.
lat. (exsecráre, van sater, sacrãre, z. s a e r e e-r e n) verwenschen, vervloeken ; — exeerábel.

(exsecrabilis, e), verwenschenswaard, vloekwaardig, afschuwelijk, afgrijselijk, vervloekt; -- exeera►tie (spr. t=ts), f. (execratio) vervloeking
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verwensching, de afschuw, vloek; — execratorisch, adj. verwenschend; — exeerato-rium, n. nw.lat. het vervloekingsformulier.
Executie (spr. t=ts), f. lat. (executio, eig.
exsecuao, van exséqui, uitvoeren, voltrekken;
vgl. e x e q u e e r e Ti) de uitvoering, voltrekking
van een vonnis ; — executï o sententiae, de voltrekking van eene lichaamsstraf of van het doodvonnis, de terechtstelling van eenen misdadiger;
rechtsdwang, gerechtelijke dwanghulp, schuldinning of uitwinning van eenen schuldenaar; —
ab executione iets aanvangen, d. i. de
rechtszaak van achteren af, namelijk met den
rechtsdwang (zonder voorafgegaan rechterlijk verhoor) beginnen; -- executie-commando,
n. een straftroep, een uitgezonden troep soldaten ter voltrekking van een vonnis; — executie-commandant, de aanvoerder daarvan ; -- exeeuteeren (fr exécuter), uitvoeren, afdoen, verrichten, bewerkstelligen, een
bevel volvoeren, voltrekken, door gerechtelijke
dwangmiddelen noodzaken ; eenen misdadiger
terechtstellen ; — executief, adj. nw lat.
voltrekkend, volvoerend ; b. V. de ex e c u t i e v e
m a c h t; — executánt of lat. executor,
of fr. executeur, m. de uitvoerder, voltrekker, dwangbevelvoerder; de uitvoerder van
een testament of laatsten wil, de e x e c u t e u r
t e s t a m e n t a i r (executor testaménti), de boe
ook de scherprechter, beul; —-delra;—
mandátum executoriále of executoriáles (litterae),
voltrekkingsbevelen, volmachtsbrief ; — executant, m. fr. Muz. uitvoerder, hij die een
muziekstuk voordraagt ; — executoir, adj.
fr. (spr. —(oar) uitvoerbaar, wat op rechterlijk
gezag kan ten uitvoer gelegd worden, invorderbaar ; — exeeutóriseh, adj. gerechtelijk
dwingend, door middel van rechterlijke hulp.
Exedentïa, n. pl. lat. (v. ex-edëre, verteren) bijtmiddelen, invretende middelen.
Exëdra, f. gr. (vgl. h e dra) eene zitting
ter beraadslaging, tot afspraakmaking ; de ver
weleer de bisschopszetel in de kerk;-gaderzl;
ook een zijgebouw eener kerk.
Exegese, f. gr. (excgésis, v. exégeásthai,
uitvoeren, uitleggen, verklaren) de verklaring,
uitlegging inz. in theologischen zin, schrift- of
bijbelverklaring ; — exegeseeren (spr. s=z),
verklaren, ontwikkelen, uitleggen; — exegeet,
m. (gr. exégétës) de verklaarder, schriftverklaarder of -uitlegger; — exegetiek, f. de uitlegkunde vgl. hermeneutiek ; — exege-tisch, adj. verklarend, tot het uitleggen dienend.
exégi monuméntum aere perenneus, een gedenkteeken, duurzamer als brons, heb Ik voor
mij opgericht (citaat uit Horatius' Oden III, 30, 1).
Exelkysme, n. gr. (van ex-elkyein, uittrekken) Chir. het uittrekken, ophalen, b. v.
van een beenstuk.
Exémpel, n. lat. (exémplum, pl. exempla)
het voorbeeld; model, voorschrift, de opgave,
b.v. een reken - exempel; een exempel
aan iets nemen, zich iets tot leering of
waarschuwing laten dienen, zich daaraan spie-
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gelen; een exempel statueeren, een waar
afschrikkend voorbeeld of een straf---schuwend,
voorbeeld geven ; -- exempli causa of e. gratia,.
fr. par exemple (spr. —eksánpl'), tot voorbeeld,
bij voorbeeld; — ad exémplum, tot een voor
naar het voorbeeld of model; — exémpla.-beld,
sunt odiósa, sprw.: voorbeelden zijn hatelijk„.
d. i. men wil, om niemand te kwetsen, geen
voorbeelden aanhalen; — exemplificeeren,
nw.lat., door voorbeelden bewijzen, ophelderen
of staven; — exemplif c tie (spr. t=ts),.
f. voorbeeldgeving, opheldering door voorbeelden; -- exempli/icatio documénti, een echt afschrift eener oorkonde ; — exemplaar, n.
lat. (exémplar, eig. model) ieder afzonderlijk gelijkvormig voorwerp van een boekwerk, eene
plaat, enz., ieder enkel voorwerp van gelijksoortige gewassen, hoorns, schelpen, enz. ; —
exemplárisch of exemplair, adj. (lat.
exempláris, e), als adverb. ook exemplarïter, voor
afschrikkend, waar -beldig,vor n
straf; -- exemplari--schuwend,b.v
teit, f. nw.lat., de voorbeeldigheid.
exempt of exemt, exemtie, enz. z.
ond. eximeeren.
exentereeren, lat. (exenteráre; gr. exen
van éntéron, ingewand) de ingewan--teridzn,
den uitnemen, ontwien ; — exenterisis, f.
of exenterisme, n. gr. het uitnemen der
ingewanden, de ontwijing.
exequeeren, lat. (exéqui of juister exsequi, vgl. executie) uitvoeren, voltrekken
(een bevel) ; invorderen (schulden) ; beslag leggen (op de goederen eens schuldenaars) ; — exequatur! Jur. men voltrekke ! het worde vol
exequatur, de toestemming-troken!h
tot voltrekking van het vonnis, het voltrekkingsbevel; de vorstelijke bekrachtiging van pauselijke bullen ; ook de erkenning van een handelsconsul door de regeering des lands ; — exe-.
quént, m., z. v. a. e x e c u t o r; — exequiën, liever exsequïsn, pl. (lat. ease
quaae, eig. de voltrekking) de teraardebestelling,
begrafenis, lijkstaatsie, ljkplechtigbeden, de lijkof doodenkist ; in de r. kath. kerk ; de voor
eenen overledene te houden zielmissen.
exerceeren, lat. (exercére, fr exercer),
oefenen, zich eigen maken, inprenten, inz. du
wapenen leeren hanteeren, krijgsoefeningen doen,
drillen ; — exercitie (spr. t=ts), f. (lat. exer-citium, pi. exerci(ia) de oefening, school-, spraak- ,
krijgsoefening; een oefeningsopstel; lichaamsoe-fening, lichaamsbeweging ; exerci(ium religions,.
de (vrje)godsdienstoefening; exercitia spiritualia,
geestelijke oefeningen, gebeden, enz. ; — eXerciee, n. fr. Muz. een oefeningsstuk; een opstel
ter vertaling, een t h e m a; — exercitätie
(spr. tie=tsie), f. lat. (exercitaiio) de oefening,
het geleerd onderzoek ; — exértie, (spr. t=ts),
f. nw.lat. de inspanning, poging ; — exerciitor, m. lat. de oefenmeester; exercltor navis,,
de reeder, vgl. magister navis.
Exergásie (spr. s=z), f. gr. (v. ex-ergádzesthai, uitwerken) de uitwerking, voltooiing,.
,

.
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uitvoering ; Rhet. eene figuur, waardoor hetzelfde voorwerp herhaalde malen met andere
bewoordingen wordt uitgedrukt.
Exergue, m. fr. (spr. eksérg'; van 't gr.
Vex, en ërgon, werk, dus eigenlijk buiten- of bij
plaats op eene munt voor het jaartal-werk)d
en hare waarde, het onderschrift.
Exertie, z. ond. exerceeren.
ex est, nw.lat., 't is uit, 't is voorbij.
exeunt, z, ond. exit.
exfoliëeren, lat. (exfoliáre, van folium,
blad) ontbladeren, zich afbladeren, afschilferen,
schilferachtig breken of splijten ; — exfoliátie
(spr. t=ts), f. nw.lat. (exfoliatio) Chir. de afbladering, afschilfering der beenderen; Bot. bladsverdorring; — exfoliatief, adj. afbladerend,
afschilferend, schilferig splijtend; — exfoliatief', n. een afbladerings- of afschilferingsmiddel der beenderen ; -- exfoliatieftrepaan, een instrument om de dikte van bran4ig geworden beenderen te verminderen, afschilftrepaan.
exhaleeren, lat. (exhaláre, van haláre,
ademen) uitademen, uitdampen, uitwasemen, verdampen ; -- exhalantia, n. pl. de uitwasemende haarvaten ; -- exhalátie (spr. t =ts),
f. (exhalatio) de uitademing, uitwaseming, verdamping, bet verdampen; ook de damp, uitwaseming ; — exhalatorium, n. de uitdampings-machine.
exhauriëeren, lat. (exhaurire, v. hatetire, scheppen, putten) uitputten, vermoeien; —
exhaustie, f. de uitputting; — exhaustor, m. nw. lat. de uitschepper, opzuigende
ventilator, lucht- of gaszuiger; ook: toestel om
°beerputten uit te pompen.
exheredeeren, lat. (exheredare) vgl. heres, enz.) onterven, van de erfenis uitsluiten;
— exheredátus, m. de onterfde; — exheredátie (spr. t=ts), f. de onterving.
exhibeeren, lat. (exhibère, van habére,
hebben, houden, dus eig. uit- of voorhouden)
uitgeven, uitleveren, overgeven, overreiken, overhandigen, vertoonen, voor den dag brengen ; —
zich exhibeeren, zich vertoonen, uitblinken ; — exhibent, m. (exhi bens) Jur. de
(indiener of overhandiger van een geschrift, een
bewijs, eene oorkonde ; -- exhibitum, een
ingeleverd schriftelijk stuk, schriftelijke voorstelling, indiening, vertooning, overlegging; -exhibftie (spr. t=ts), f. (exhibitio) de aan
openlegging, uitreiking, voorstelling; —-wijzng,
exhibition, f. eng. (spr. ekzibisjun) tentoon.stelling van voortbrengselen der nijverheid, inz.
wereldtentoonstelling; z. v. a. expositie ; -texhibitioner, eng. (spr. ekzibisjénér) inzender op een tentoonstelling; ook: stipendiaat
to verscheiden colleges te Oxford.
-

,

,

,

exhilareeren, lat. (exhilaráre, v. hiláris,
,e, vrooljk) opvrool;jken, verlustigen, vermaken;
— exhilarátie (spr t=ts), • f. (later lat. exhilaratio) de opvroolijking, verlustiging.
exhorteeren, lat. (exhortári; vgl. h o rt e e r e n) vermaken, opwekken, aanprikkelen,
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toespreken; — exhortátie (spr. tie=tsie), f.
(exhortatio) de vermaning, aanmaning, opwekking; — exhortatief, adj. vermanend, tot
opwekking dienend; -- exhortatorium, n.
een vermaningsbrief; — exhórte, f. nw.lat.
eene korte vermanende of stichtelijke rede.
exhumeeren, nw.lat. (van humáre, beaarden) weder opgraven ; aan de vergetelheid
onttrekken; — eXhumãtie (spr. t=ts), f.
de wederopgraving (van een lijk).
ex hypothési, z. hypothesis.
exigeeren, lat. (exigére; van agere, drijven, eig. uitdrijven) vorderen, eischep, verlangen, afvragen, invorderen; — exigent, m.
(exigens) een invorderaar, eischer; — exigent,
adj. (spr. —zjent) z. v. a. e x i g e a n t; — exigéntie (spr. t=ts), f. nw lat. de behoefte,
nooddruft; het dringend geval, nood; naar e x ig e n t i e van zaken, naar eisch van zaken,
naar de gang der zaken vorderen zal ; -- exigíbel, adj. wat met recht gevorderd, enz. kan
worden, vorderbaar, in te vorderen ; — eXigibiliteit, f. de invorderbaarheid; — exigeant, adj. fr. (spr. eksizján) eischend, aan
makend, begeerig, veeleischend, onstuimig.-sprak
Exiguus, m. lat. de kleine ; — exiguiteit, f. (lat. exiguitas) de kleinheid, geringheid, onbeduidendheid, armhartigheid.
Exiliteit, f. lat. (exilitas, v. exilis, dun)
dunheid, magerheid; kleinheid, geringheid, zwakheid.
Exilium, lat. , exil, fr. n. de verbanning,
ballingschap, ellende ; ook de verbanningsplaats;
in engeren zin : z. v. a. het b a b y l o n i s c h
e x i l i u m, de babylonische gevangenschap der
Joden ; — exileeren, nw. lat. (fr. exiler),
verbannen, uit het land verwijzen ; een geexileerde, een gebannene, banneling, balling.
eximeeren, lat. (eximére) uitnemen, vrijstellen, verschoonen, bevrijden ; — exempt of
exemt (lat. exémnptus, a, urn) en geëximeerd, adj. bevrijd, vrij, dienst- en schattingvrij, verschoond, bevoorrecht ; — exemptie
of exemtie (spr. t=s), f. (lat. exemptio) vrijstelling, verschooning, bevrijding, ontheffing van
eene algemeene verplichting of bezwaar.
eximi-us, a, um, lat. Bot. uitmuntend, uitnemend.
ex improvso, z. i m p r o v i s u s.
Exinanitie (spr. t=ts), f. lat (exinanit(o,
van manic, ledig) ontlediging; Med. ledigheid
der vaten ten gevolge van groot bloedverlies,;
overmatige en aanhoudende ontlediging; de ver
vervreemding der godheid of god--nedrig,
delijke eigenschappen van Jezus Christus.

ex incuria, z. incuria.
ex infdrno, z. ond. infernaal.
ESiris, f. gr. (van iris, regenboog) Med.
de uitzakking van den regenboog, als gevolg
van het door verettering aangedane hoornvlies.
Exieehion, n. gr. (vgl. i s c h i o n) Med.
de uitstekende heup; — exisehios, m. die
een ontwricht dijbeen, eene uitstekende heup
heeft.

existeeren, lat. (existére, of liever exsisaére, eig. ontstaan, te voorschijn komen) zijn,
bestaan, leven, voorhanden zijn; kunnen leven,
bestaan, zijn toereikend onderhoud hebben ; -„existént (lat. existens), existentiëe1 (spr.
ti=tsi), adj. bestaande, voorhanden, aanwezig;
— existentie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. (existenua, fr. existence), het aanzijn, bestaan, leven, de wezenlijkheid, werkelijkheid; het onder 'houd, bestaan, brood; — existíbel, adj. bestaanbaar, mogelijk.
existimeeren, lat. (existimáre, van aestimnre) daarvoor houden, schatten; — existi.mátie (spr. t=ts), f. (existimatio) de schatting,
s openbare achting, meening, de goede naam, faam.
exit, lat. (v. ex-ire, uit -, heengaan) hij gaat
'heen, treedt af; — exëunt, zij gaan heen, treden af (uitdrukkingen gebruikelijk op het eng.
-

-

tooneel) ; — exitiaal, exitieus (spr. t=ts),
adj. (lat. exitiális, e en exitiósus, a, um) ver
t=ts),-derflijk,o ;—Xtum(spr.
n. de uitgang; afloop ; ondergang, het verderf;
— exitus, m. de uitgang, bet einde, de afloop.
ex jure, z. ond. jus.
exie S, lat. (v. lex, z. ald.) buiten de wet,
wetteloos, zoowel die boven de wet staat (b.v.
een absoluut regent) als die geene wet acht;
00k buiten de wet, rechteloos, vogelvrij.
ex libris, lat. eig. uit de boeken; opschrift
in boeken, gevolgd van de naam des eigenaars,
-als merkteeken.
ex lingua stulta venïunt incommóda multa,
lat. van eene dwaze tong komen vele onheilen
voort.
ex mandato, z. ond. mandamus.
exmatriculeeren, nw.lat. (vgl. matri^cula), van de lijst schrappen, inz. uit het getal
,

-

der burgers, der studenten verbannen.

ex mera gratia, z. ond. gratia.
exmitteeren, nw.lat. (lat. emittére) uit
verdrijven, uit het bezit zetten ; eX--werpn,

.missíbel, adj. tot verdrijving of uitzetting
-geschikt; — exmissibiliteit, f. de uitzetbaarheid; — exmIssie, f. de gerechtelijke
uitzetting of verdrijving, uitstooting uit eene
'bezitting, uitzetting uit eene woning.
ex more, z. ond. mos; — ex nexu, z. ond.
nexus; — ex nihilo nihil fit, z. nihil — ex
-nunc, lat. van nu aan.
. Exoche of liever exóehas, f. gr. (van
exéchein, uitsteken) Med. een naar buiten tredend aarsgezwel, weeke aarsbuil.
exochorda, lat. Bot. met de streng naar buiten.
exoculeeren, lat. (exoculáre) van een
oog, van de oogen berooven ; — exoculátie
'(spr. t=ts), f. nw.lat. het verlies van een oog,
-

;

-

van de oogen.
ExOCyste, f. gr. (v. éxó, uit, buiten, en
Iystis, de blaas), Med. de uitzakking der pisblaas.

exodoreeren, lat. (v. ex, en odor, reuk)
van reuk ontdoen.
exodus, m. (exddos, f, van ex en hodós,
weg) eig. de uitgang, uittocht; het 2de boek
van Mozes, dewijl het inz. den uittocht der
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Israëlieten uit Egypte beschrijft ; in den nieuweren tijd ook : de landverhuizing der Ieren bij
massa's ; het trekken der zuidafrikaansche boeren buiten de eng. koloniën; — exodlum,
n. gr. (exodion) de uitgang, afloop, het slot, einde.

Excedesis, z. exoidesis.
ex officio, z. officium.

exogeen of exogénisch, adj. gr. (van

éxó, buiten) uitwendig aangroeiend, buitenwaarts
groeiend of gegroeid, het tegengest. van endo ge ni 5 ch.

Exoidésis of excedésis, f. (van exoidëin, opzwellen) Med. de opzwelling.

exolesceeren, lat. (ex-olescére, eig. uit
verouderen, buiten gebruik raken ; —-wasen)
exoleet, adj. (lat. exolétus, a, um), verouderd, b. v. een e x o 1 e e t woord.

Exométer, m. gr. (vgl. m e t r a) Med.
het uittreden der baarmoeder.
Egomis, f. gr. (v. ex en ómos, schouder)
de chit o n (z. ald.) zonder mouwen, welke den
rechterarm en rechterborst geheel vrij liet voor
onbelemmerde beweging, de gewone dracht der
werklieden.

Exomologésis, f. gr. (van homologéin,
bekennen, belijden) het belijden, de biecht.
Exomphalus, m . gr. (v. omphalos, navel)
Med. de naveluitzakking, een navelgezwel.
Exomeirogmos, m. gr. (v. óneiros, de
slaap) Med. de nachtelijke onwillekeurige zaad
-lozingf
zelfbevlekking.
exonereeren, lat. (exoneriire; vgl. o n u s,
enz.) ontlasten, ontladen, ontledigen; — exonerätie (spr. t=ts), f. de ontlasting, ontlading, ontlediging, verlichting.
Exonkoma, n. gr. (vgl. o n c u s) eene
hoogte, verhevenheid; Med. een hard gezwel;
— exonkósis, f. eene opgezetheid, zwelling.
Exophthalmie, f. gr. (van ophthalmós,
oog, Med. de uitzakking, het onnatuurlijk uittreden van den oogappel uit zijne holte ; doorgaans een koeienoog, olifantsoog geheeten.
exopteeren, lat. (ex- optáre) zeer wenschen, vurig verlangen; — exoptãbel, adj.
(lat. exoptab)lis, e), wenschelijk, gewenscht.
exorabel, eioratie, zie onder e x oreeren.

exorbiteeren, lat. (exorbitdre) eig. uit
de baan (orbits) of het pad wijken, de maat
overschrijden, overtreden; overdrijven; — exorbitánt, adj : (exorbitans), buitenmatig, buitengewoon, buitensporig, uitermate, overdreven,
b. v. een exorbitante prijs ; — exorbi
tie=tsie), f. nw.lat. de overma-tánie(spr.
overdrevenheid; -- exorbitisme,-tighed;
n. uitzakking van het oog.
exoreiseeren (spr. s=z), nw.lat. (exorcizare, van het gr. exorkidzein) booze geesten
bezweren, uitdrijven, den duivel bannen ; -exorcisme, n. de duivelsbezwering, de duivelbanning uit het lichaam der zoogenaamde
bezetenen; het bezwerings- formulier der R. Katholieken en oud-Lutherschen bij den doop ; de
geesten- of duivelbanning; — exorcist, m.
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de duivelbezweerder, geestenbanner : zie ook:
os ti ariUs.
exordiëeren, lat. (ex• ordiri.) aanvangen,
inleiden; — exOrdïum, n. het begin, de
inleiding eener rede; de voorbereiding.
exoreeren, lat. (ex-ordre, verbidden, ver
— exorábel, adj. (lat.-murwen,afsk;
exorabïlis, e), verbiddelijk, vermurwbaar; —
exorátie (spr. t=ts), f. het verbidden.
ex ore parvulorum verftas, lat. uit den mond
der kinderen (komt) de waarheid, d. i. kinderen liegen niet.
exoriare aliquis postris ex ossibus ultor, lat.
een wreker zal uit mijn stof verrijzen (citaat
uit Virgilius Aeneïde 4,625).
exorneeren, lat. (ex-ornáre; vgl. o r n e er e n) versieren, tooien, opschikken ; — exornátie (spr. t=ts), f. (exernatio) de versiering,
optooiing.
exorrhizus, gr. (v. riza, wortel) naakt
naakten wortel.
-wortelig,m
exosculeeren, lat. (van oscula, kus) kussen, zoenen; bewonderen; — exoscul€tie
(spr. t=ts), f. het kussen, zoenen.
Exosmóse, f. gr. Phys. bet verschijnsel
der strooming van eene dichtere naar eene dunnere vloeistof, die door een poreuzen tusschenwand gescheiden zijn, totdat zij beide dezelfde
menging of dichtheid hebben (vgl. e n d o s m o s e).
Exostósis of exostÓse, f. gr. (v. ostéon,
been) Med. het beenuitwas, het overbeen; —
exostosis fungósa, mergzwam van een been ; e.
intraorbitális, vast beengezwel; e. maligna, vochtig beenbederf; e. steatomatódes, beenspekgezwel; C. vera, echt beengezwel; Bot. houtachtige uitwas aan planten; — exostótisch,
adj. door een beengezwel veroorzaakt.
exotériseh, adj. gr. (van énö, buiten,
exótéros, de buitenste) uiterlijk ; oningewijd, voor
oningewijden bestemd; openlijk, algemeen, onder
de algemeene bevatting vallende, volksmatig;
vgl, e s o t e r i s c h — oxotericus, m. een
oningewijde, die onkundig is omtrent de gewichtigste geheimen van een genootschap ; —
exoteromanie of exotikomanie, f. gr.
de zucht voor het vreemde, de neiging tot het
uitheemsche, de voorliefde tot het buitenland
; — exotieheematosis, f. de over--sche
brenging van vreemd bloed in een lichaam, z.
V. a. transfusie; — exoticum of eXOtikon, n. iets exotisch b. v. een uitheemsche
plant ; — exotico-symphsis, f. gr. de
vastgroeiing aan een vreemd lichaam; — exoticus, a, um, lat. Bot. z. e x o t i s c h; — OXOtisch, adj. (gr. exotikós), uitlandsch, buiten
vreemd, b. v. exotischhe-landsch,uitemb
planten ; — exotika, m. pl. buitenlandsche
voorwerpen ; — exotikudenie, f. verachting of geringschatting van het uitheemsche; —
exotisme, n. zucht voor het buitenlandsche
en de uitingen daarvan.
ex pacto, enz., z. p a c t u m.
expandeeren, lat. (expandëre, van pandire, uitbreiden) uitzetten, uitbreiden, uitspan;
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nen; — expansíbel, adj. nw.lat. uitzetbaar
uitrekbaar; — expansibiliteit, f. de uitrekbaarheid; — expansie (later lat. expansio),.
f. de uitzetting, uitbreiding, verwijding; — expansief, adj. uitzettend ; — expansieve
kracht, het uitzettingsvermogen, de spankracht, inz. den gassen eigen; — expansus, a,
um, lat. Bot. uitgestrekt.
ex parte, z. ond. p art.
expatriëeren, nw.lat. (van patr)'a, vaderland) uit het vaderland verdrijven, in den vreemde
jagen — zich expatriëeren, uitlandig
gaan, zijn vaderland verlaten om zich elders te
vestigen, uittrekken ; — expatriátie (spr. tie
=tsie), f, de verbanning; het verlaten des vaderlands, het uittrekken, de landverhuizing.
Expectant, enz., z. exspectant.
expeetoreeren, lat. (expectoráre, van
pectus, borst) eig. uit de borst verwijderen;
Med. uitwerpen, uithoesten; (fig.) zich uitlaten, zijn hart uitstorten, openhartig spreken ; —
expectórans, n., pl. expectorantia (spr.
ti=tsi), Med. borstzuiverende, de uitwerping der
slijm bevorderende middelen; — expeetorá-tie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. Med. het uitwer
pen, uithoesten, het uitwerpsel, de slijm; de
ontboezeming, uitstorting des harten, hartverlichting.
expedieren, lat. (expedïre, v. pes, gevit.
pedis, voet; eig. den voet uit den strik halen,
losmaken, ontwikkelen) uit- of afvaardigen afzenden, verzenden. bespoedigen, uitvoeren, tot
stand brengen; naar de andere wereld zenden,
spoedig van kant maken; — expediátur, bet.
worde uitgevaardigd ! — expediens, n. (fr.
expédient) het middel, hulp- of redmiddel, de
uitvlucht, uitweg; — expedient of expeditionair, m. nw.lat. (fr. expéditionnaire) d&
afzender, uitvaardiger, b. v. van een geschrift,
afschrijver, steller ; — expediet (lat. expeditus) of expeditief (fr. expéditíf), adj. spoedig, gezwind, vaardig in de afdoening zijner
zaken of in het verzenden, voortvarend, ijverig,
volvoerend, afdoend; — expeditie (spr. t=
ts), f. lat. (expeditio) de zaakvolvoering, afzending, verzending, vervoering van waren, bezorging, uitvoering; een tocht, eene reis, inz. een
krijgstocht, veldtocht; de gerechtelijke uitvaardiging of het afschrift van eene rechtshandeling; ook de plaats, waar iets bezorgd wordt;
— expediteur, m. fr. de af- of verzender, goederenverzender, bevrachter, vrachtondernemer.
expelleeren, lat. (expellére) uitdrijven,,
verjagen, verdrijven, uitstooten, verwerpen, uitsluiten, onterven; — expellentia, n. pl. Med.
uitdrijvende middelen.
expendeeren, lat. (expendére, eig. afwegen, v. pendire, wegen) uitbetalen, betalen,
bekostigen ; — expensae (stil. pecuniae) of expénsen, f. p1. uitgaven, onkosten, inz. gerechtskosten; expensae retardáti procéssus, kosten van den vertraagden rechtsloop ; in expensas c o n d e m n e e r e n, tot de rechtskosten ver;

-

;

,

,
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Moor. deelgin ; — expensarium, n. nw.lat. de
lijst der kosten; — expensilátie (spr. t=ts),
f. eig. expénsi latio, d. i. het inbrengen eener
uitgave in het onkostenboek; de schijnuitgave;
vgl. acceptilatie; -- expénsie, f. (later
lat. expensTo) de uitbetaling, de uitgave; —
expensief, adj. duur, met zware uitgaven
verbonden.
Experiéntie (spr. t=ts), f. lat. (experienSTa, van experire, ervaren, beproeven) de ervaring, ondervinding; ervaringswijsheid; experientiia docet, de ondervinding leert het ; experientia est optima rerum magistra, de onder
beste leermeesteres; — expe--vindgIse
rimént, n. (experiméntum) de proef, proef
kunstproef; een p h y s i -nemig,rvasof
-cdlishofpyexrmnt,
natuurkundige proef; experimentum crucis, proef
bij het kruis, een godsoordeel; experimentum
in corpore viii, z. onder viii s ; — experimentaal, adj. nw.lat. op ervaring gegrond,
proefondervindelijk; proefnemend, door proeven
bevestigd, uitoefenend; — experimentale
chemie, f. de ervaringsscheikunde, proefondervindelijke scheikunde; — experimentale
physica, f. de natuurkunde in of met proeven, de proefondervindelijke natuurkunde; -experimentaliSt, m. iem., die zich grondt
op experimenten, inz. in de geneeskunde ; —
experimentator, m. iemand, die proeven
neemt, experimenten doet; — experimenteeren, beproeven, de proef nemen; — expert, adj. lat. (expértus, a, um) ervaren, bedreven, zaakkundig, als subst.: een door de recht
betrokken partijen benoemd persoon-bankofde
om iets te onderzoeken en daarvan verslag te
doen, een zaakkundige, ervarene ; gezworene;
expérto crede Rupérto, lat. sprw.: geloof den
door ervaring geleerden Robert, d. i. geloof een
ervaren man ; — expertise (spr. s=z), f. fr.
het onderzoek door e x p e r t s, door zaakkundige personen ; — expertiseeren (spr. s=z),
<door deskundigen laten onderzoeken.
expiëeren, lat. (expii re) verzoenen, boe
— expiábel, adj. nw.lat.-ten,ozdig;
verzoenbaar, wat geboet kan worden; — eXpiátie (spr. t=ts), f. lat. (expiat(o) de boete,
genoegdoening, verzoening, schuld- of zondenuitdelging; -- ezpiatórisch, adj. verzoenend,
genoegdoend, boetend ; de e x p i a t o r i s c h e
dood, de zoendood (van Jezus Christus).
expileeren, lat. (expiláre, v. pilure, van
't haar berooven, plunderen, v. piles, haar) uitplunderen, bestelen, berooven; expiláta hereáïsas, f. eene beroofde of geplunderde nalaten
; — expilátie (spr. t=ts), f. de beroo--schap
ving, uitplundering, vervreemding van stukken
der nalatenschap; expilatáo hereditátis, de berooving eener nog ongedeelde nalatenschap ; —
expil€tor, m. de dief van erfgoed; de straat
-rove.
expingeeren, lat. (ex pingére) uitschilderen, beschilderen; schilderachtig, beeldrijk voor
-steln.

-

EXPLOIT
expireeren, z. exspireeren.
expisceeren, lat. (expiscdri, van piscári,

visschen, piscis, visch) eig. uitvisschen ; uitvorschen, uitvragen.
explaneeren, lat. (explanare ; vgl. plan)
uitleggen, verklaren ; — explanátie (spr. t=
ts), f. (explanatio) de opheldering, verklaring, uit
— explanatief, adj. nw.lat. uitleg--legin;
gend, verklarend, ophelderend.
expleëeren, lat. (explere, v. plere, vullen)
opvullen, aanvullen, volledig, voltallig maken;
— explement, n. (lat. expleméntum) een aanvullingsmiddel; een bijvoegsel (in de rede); —
explétie (spr. t=ts), f. (expletio) de aanvulling;
— expletief, adj. later lat. (expletivus, a, um)
aanvullend, volmakend; — eXpletivum, n.,
pl. expletiva, Gram. aanvullingswoorden,
stopwoorden.
expliceeren, lat. (explicare) ontvouwen,
ontwikkelen, uitleggen, verklaren, ophelderen,
uiteenzetten, duidelijk maken; ook ten einde
brengen, voleinden ; explicit, mid lat. (oorspr.
afkorting voor explic)tum est volumen, explict
tus est liber, d. i. eig. de rol is geheel uiteen
ontvouwd, het boek is ten einde (aan-geroldf
het slot van boeken, handschriften, enz.) ; -explieábel, adj. lat. verklaarbaar, uitlegbaar;
— explieãtie (spr. t=ts), f. (lat. explicatio)
de ontwikkeling, verklaring, uitlegging ; — eSplicatief, adj. nw.lat. ophelderend, verklarend;
— explicite, ontwikkeld, duidelijk, klaar, uitdruk kel(jk, bepaald, met duidelijke woorden, het tegendeel van implicate.
explodeeren, lat. (explodëre, eig. uitklappen, uitjouwen, van plodére, plaudëre, in de
handen klappen) losbarsten, knallen, ontploffen,
met eenen knal aan stukken springen, bersten;
explodeerende boomwol, schietkatoen,;
— explosie (spr. s=z), f. (lat. explosao) de uitklapping, uitjouwing) de uit- of losbarsting, b.v.
van buskruit, van eenen vulkaan, de knal, schok,
stoot; — explosief, adj. voor ontploffing (explosie) vatbaar of daartoe geneigd; — exploSivBe, f. pl. nw.lat. Gram. ontploffingsgeluiden,
plotseling of oogenblikkelijk te voorschijn komende klanken, waartoe de mutce (z. ald.) behooren (het tegengestelde van c o n t i nu a e) .
Exploit, n. fr. (spr. eksploá ; v. 't lat. expl-icitum, iets uitgevoerds, gewonnens, van explicáre, ontvouwen, tot stand brengen, uitvoeren ; vgl. e x p 1 i c e e r e n) de daad, groote daad,
heldendaad ; de dagvaarding (het e x p 1 o o t) van
eenen deurwaarder; — exploiteeren (fr. exploiter) gebruiken, zich ten nutte maken ; bewerken, ontginnen, bebouwen ; dagvaarden, beteekenen ; ongeoorloofde voordeelen uit iemands
arbeid, of uit zijne nieuwsgierigheid, zijne lichtgeloovigheid, enz. hebben ; -- exploitabel (fr.
exploitable), exploitatief, adj. ontginbaar, bebouwbaar, voor exploitatie vatbaar; -- exploitent, m. fr. die een rechterlijk bevel te voltrekken, eene dagvaarding te doenheeft, een deurwaar.
der; een sluw winstbejager; — exploitátie
(spr. tie=tsie), f. (fr. exploitation) de ontginning,
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bebouwing, tennutte-making (van akkers), opdelving (van ertsen); uitoefening van eenig industrieel bedrijf; — exploiteur, m. de ontginner, bebouwer, bewerker, opdelver; ook bejager van voordeel of winst; inz. die ongeoorloofde voordeelen van eene bediening trekt, die
iemands vertrouwen, zijne lichtzinnigheid, enz.
tot zijn voordeel misbruikt ; — ook : deurwaarder (vgl. exploit of exploot).
exploreeren, lat. (exploráre) uitvorschen,
navorschen, nauwkeurig onderzoeken, uitpluizen,
ontdekken; — exploratie (spr. t=ts), f. (explorati o) de uitvorsching, navorsching, het onderzoek, de uitpluizing; inz. Med. de nauwkeurige uitvorsching van alles, wat de geneesheer tot grondige beoordeeling eener ziekte

moet weten; — exploratorium, n. nw.lat.
1) z. v. a. dokimastïkon; --2) eene sonde
(z. die woorden); — explorateur, m. fr. een
kondschapper, bespieder; uitvorscher, nauwkeurig onderzoeker.
Explosie, z. ond. e x p l o d e e r e n.

expoliëeren (van 't lat. expolire; vgl.
p o 1 i, enz.) gladmaken, glanzen, polijsten, opsieren, verfraaien; — expolitie (spr. t=ts) of
expolitour, f. (spr. ou =oe) de glanzing, po
verfraaiing, opsiering ; — expolitie-ljsting,
(spr. t=ts) Rhet. eene figuur, die door ver
sierlijke bewoordingen eene zaak om--schilend
schrijft.

exponeren, lat . (exponére) blootstellen;
uiteenzetten, uitleggen, verklaren, ophelderen;
— zich aan een gevaar exponeren,
zich blootstellen, prijsgeven, wagen; — expo
nént, m. (v. 't lat. expónens) Math. de aanwijzer, een getal of eene grootheid, aanwijzende
hoe menigmaal eene andere grootheid, naast
welke zij ter rechterzijde iets hooger staat, als
factor gebruikt is, of hoe dikwijls de eenheid
met een gegeven wortel vermenigvuldigd of gedeeld moet worden om eene zekere macht te
geven ; b. v. in a 2 is 2 de exponent en beteekent a X a of 1 X a X a; a 2 beteekent
1

/a X 1 /a of 1: a X a =

1

(a 2 ; de expo-

nent kan ook eene breuk zijn, b. v. a2/ 3
f,i a 2 ; ook nul, b. v. a° = 1; expunens radicis, de aanwijzer des wortels, b. v. 3 in 1%
a2 ; —

exponentiále (spr. ti=tsi) groot-

heid, eene grootheid, welker exponent eene
veranderlijke grootheid is, b. v. ax ; — expo-

nentiale vergelijking, eene vergelijking,
waarin exponentiale grootheden voorkomen ; —
exponentiaal—rekening, de ontwikkeling der exponentiale grootheden, de rekening
met grootheden van veranderlijke exponenten;
— exponibel, adj . nw.lat. verklaarbaar, voor
uitlegging, opheldering vatbaar; — exposé,
n. fr. (spr. s=z) eene uiteenzetting, openleg
voorstelling, b.v. der strijdpunten, rechts -ginof
betrekkingen, enz.; — expositie-gronde,
(spr. —zi-tsie), f. (lat. exposit`fo) de tentoonstelling van kunstvoortbrengselen ; de stelling of
plaatsing tegen lucht en zon ; uiteenzetting, ver
ontwikkeling van een begrip, ophelde--klaring,
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ring, uitvoerig verhaal of betoog; op het tooneel: de vermelding van hetgeen er voor de
handeling van het stuk is voorgevallen ; — expositio Sanctissime, de tentoonstelling van het
Allerheiligste in de roomsche kerk; — expo-sitief, nw.lat. uiteenzettend, verklarend.
exporteeren, lat. (exportiire) uitvoeren,
(goederen) vervoeren; — exportábel, adj.
nw.lat. uitvoerbaar, vervoerbaar, geoorloofd
uit of buitenslands te voeren ; — exportateur, soms exporteur, m. (eng. exporter)
die waren uitvoert; — exportátie (spr. tie ,
=tsie), f. lat. (exportatio) of export, n. eng.
de uitvoer, goederenuitvoer; — expórten, n.

pl. nw.lat. uitgaande waren, goederen, die uitgevoerd worden ; uitvoerartikelen ; — exportbonificatie (spr. t=ts), f. vergoeding van
belasting bij uitvoer van waren ; — exportbier, n. uitvoerbier, dat expresselijk voor uitvoer is gebrouwen; — export—huizen, zulke

,

handelshuizen, die inz. inlandsche goederen naar
het buitenland zenden.
Exposé, expositie, z. onder e x p o -

n e e r e n.
ex post of ex post facto, lat. van achteren,
achterna, naderhand ; na gebeurde daad, als het.
te laat is
expostuleeren, lat. (expostuláre ; vgl.
p o s t u le e r e n) vorderen, ernstig eischen ; zijn
beklag doen, bezwaren inbrengen, klagen, twisten, verwijten, hard aanspreken, opeischen, ter
verantwoording roepen; -- expostulátie (spr._
tie=tsie), f. (expostulatto) het beklag, de twist,,.
woordenwisseling, 't gekijf.
exprimeeren, lat . (exprira re, van pre-.
mere, drukken) uitdrukken, beschrijven, met verven of woorden voorstellen ; — exprés of fr..
exprès (spr. èxprè) (lat. expréssus, a, um),
uitdrukkelijk, nauwkeurig, juist zoo, voorbedachtelijk, met opzet, willens en wetens; expréssis
verbis, met uitdrukkelijke of duidelijke woorden; een expresse, m . een eigen afgezonden
bode, bijzonder boodschapper; per expréssun,,
lat. of par exprès, fr. afgekort p. expr., dooreen eigen of afzonderlijker bode ; — pro expresse'
postis, voor uitdrukkelijk bijgevoegd te houden;.

— exprestrein, m . sneltrein op spoorwegen;
— expréssie, f . (lat. expressio) de uitdrukking; Pict. de kleurgeving, keuze der kleuren,
de levendige en natuurlijke voorstelling der handelingen, hartstochten enz.; uitpersing, uitwringing (van sappen); con expressióne, it. Muz. met
uitdrukking, nadruk; — expressief, adj. nw.
lat. vol uitdrukking, nadrukkelijk.
exprobreeren, lat . (exprobráre; vgl. pro-b r u m) iemand iets verwijten, voor de voeten.
werpen, in 't aangezicht smijten, hem scherp
berispen, laken, uitschelden ; — exprobrátie
(spr. t=ts), f. de uitschelding, berisping, het ver
doorhaling, wraking.
-wijt,de
ex professo, z. ond. p r o fe S.
expromitteeren, lat . (expromittére; vgl.
p r o m i t t e e r e n) een ander door overneming
zijner schuld van de verplichting ontheffen ; "-^
,
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expromíssie, f. nw.lat. de overneming eener
vreemde schuld, zoodat de verplichting des eigen
schuldenaars tot betaling geheel ophoudt;-lijken
- expromissor, m. de overnemer eener
vreemde schuld.
expropriëeren, nw.lat. (exproprii re, van
proprius, a, um, eigen) van het bezit of den
eigendom berooven, onteigenen ; inz. op hoog
gezag en tot openbaar nut iemand, tegen schadeloosstelling, van zijn eigendom aan landerijen,
gebouwen enz. ontzetten (gelijk dit bij het aanleggen van kanalen, spoorwegen enz. plaats
heeft); - expropriátie (spr. t=ts), f. de onteigening, berooving van bezit, eigendomsontzetting tegen schadeloosstelling, uitkoop ; - eXpropriatie-wet, de onteigeningswet; e$propriatie-recht, het recht tot onteigening, hetwelk aan bepaalde personen of
maatschappijen door den vorst (of de wet) kan
verleend worden.
ex propriis, z. proprium.
oxpugneeren, lat. (expugnáre, van pugnáre, vechten) bevechten, veroveren, door strijd
of bestorming winnen ; — expugnábel, adj.
(lat. expugnab i lis, e) veroverbaar, winbaar ; expugnátie (spr. t=ts), f. (expugnatio) de
verovering, bestorming ; — expugnátor, m.
een veroveraar, overwinnaar.
Expo lsie (spr. s=z), f. lat. (expulsio, van
expellcre) gewelddadige uitdrijving, verdrijving,
verstooting; - expulsief, adj. nw.lat uitdrijvend, afvoerend; - eXpulsiVa, pl. Med. uitdrijvende middelen.
expungeeren, lat. (expungére, v. pungére,
steken) uitkrabben, uitstrijken, uitwrijven, wegdoen, te niet doen; - e$punetie (spr. t=s),
f. (later lat. expunctio) de uitdelging, wegwissching, vernietiging.
expurgeeren, lat. (expurgiire ; vgl. p u rg e e r e n) reinigen, zuiveren ; terechtbrengen,
b. v. plaatsen in een geschrift; rechtvaardigen;
verontschuldigen; - expurgátie (spr. t=ts),
f. (expurgatio) de reiniging, zuivering, afvoering ; rechtvaardiging.
exquireeren, lat. (exquirëre, v. quaerére,
zoeken) uitvorschen, navorschen, nazoeken ; ook
uitzoeken; vandaar exquisiet (spr. s=z) (lat.
exquisitus, a, um) of fr. exquis (spr. ekskie),
adj uitgezocht, uitgelezen, voortreffelijk, uitmuntend; - exquisitie (spr. -zi-tsie), f. de uit
keur ; onderzoek, navorsching.
-zoeking,
ex quocünque capite, z. oud. caput.
ex recensióne, lat. naar de tekstverbetering
(van eenen geleerde).
Exrex, m. nw.lat. (ex en rex, koning) gewezen, voormalig koning.
Exrotulátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (vgl.
r o t u 1 u s, enz.) Jur. de rechterlijke handeling,
door welke teruggekomen acten, die ter rechter
uitspraak verzonden waren, geopend worden.-lijke
eXsealpeeren, nw.lat. (vgl. s c alp e er e n) uithollen, uitschalen.
ex schedtela, lat. van het briefje, de cedel
(aflezen).
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Exsereátie (spr. t=ts), f, lat. (exscreatio,.
van exscredre) het uitrochelen, uitspuwen.
exseribeeren, lat. (ex-scribére) uitschrijven, afschrijven.
exseeeeren, lat. (ex-secure) uitsnijden,.
wegsnijden; - exsectie (spr. t =ts), f. (exsec-tïo) het uitsnijden; lubben.
exseereeren, exseerátie, z. ex e-ereeren, enz.;- eXSequien,z. exequien.
ex Senatus Decréto, lat. volgens (een) besluit
van den senaat.
exsieeeeren, lat. (ex-siccáre) uitdrogen;
- exsiccantia (spr. t=ts), n. pl. Med. uitdrogende middelen; - exsiccátie (spr. t=ts),
f. nw.lat. de uitdroging, het uitdrogen; - e$siccatief, adj. opdrogend — exsiccator,
m. toestel om zonder toepassing van warmtevocht af te dampen, te drogen, enz.
exsolveeren, lat. (exsolvére) oplossen;
exsolutie (exsolutio) en exsolveering,
f. de oplossing.
ex speciáli gratia, z. gr a t i a; - ex speciali
mandáto, z. mandaat.
e$speeteeren, lat. (ex-spectáre, eig. in de
verte uitzien, v. spectáre, beschouwen) verwachten, hopen, wachten, b. v. op een ambt; - ex-speetãbel, adj. te verwachten, vermoedelijk;
— eXSpeetánt, m (exspéctáns) een wachtende, uitziende, iemand, die uitziet of verwachting heeft een ambt te krijgen ; ook een geldinzamelaar bij het zingen op straat der koorknapen; - exspectántie (spr. tie=tsie) of
exspeetative, f. nw.lat. het uitzicht op bevordering of verzorging; - exspeetatief, in
uitzicht staande, afwachtend ; - eXspeetiveeren, hoop geven, vertroosten, uitzicht of
verwachting geven.
exspireeren, lat. (ex-spiráre) den adem
uitblazen, den geest geven, overlijden, sterven;
vervliegen, ten einde loopen, afloopen, verval
i r e e rd, adj. ontzield; uitgebluscht;-len;gëxsp
afgeloopen ; - exspirätie (spr. t=ts), f. (lat.
exspiratio) de uitademing, de jongste uitademing, de dood ; Jur. het ten einde loopen of
verloop van een bepaalden tijd of termijn, de
vervaltijd.
e$apoUëeren, lat. (exspoliáre) uitplunderen, berooven ; - eXSpoliãtie (spr. t=ts),
f. (exspoliatio) plundering, berooving.
oxspueeren, lat. (exspuëre) uitspuwen;.
- eXSpuitie (spr. t=ts), f. de uitspuwing;
het speeksel; - exspuitio sanguinis, de bloed
-spuwing.
exstant, adj. lat. (v. exsti re, voorhanden
zijn) nog voorhanden.
ESstase, z. e k s t a sis.
exsteeren, liever existeeren, z. e x i steeren.
eXstimuleeren, lat. (ex-stimuli re; vgl.
s t i m u l e e ren) aanprikkelen, aansporen, opwekken, aanmoedigen ; - e$stimulátor, m.
de opwekker, aandrjver.
e$stingueeren, - lat. (exstinguére) uit
verdelgen, vernietigen, afschaffen, op--bluschen;
;
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heffen ; — exstinetour, m. fr. (spr. exstènkteur) vuurblusscher, een toestel om spoedig brand
te blusschen; — exstinotie (spr. tie=tsie), f.
(exstinctio) de uitblussching, uitdelging, het uit. sterven; de afkoeling van heete steenen met
koud water; Phys. bet ophouden der luchtgolvingen, inz. ten gevolge harer chemische werkzaamheid; — exstinctief, adj. nw.lat. uit
-.bluschend,
vernietigend.
exstipitátus, a, um, lat. Bot. stronkeloos.
exstivulatus, a, um, lat. Bot. zonder onechte
bladeren.
exstirpeeren, lat. (exstirpáre, van stirps,
-de stam) uitroeien, uitrooien, verdelgen, ontwortelen; uitsnijden; uitpellen; — ëxstirpAtie (spr. tie=tsie), f. (exstirpatio) de uitroeiing,
uitdelging; Chir. het uitsnijden, uitpellen ; b. v.
neen e x s t Ir p a t i e-mes, een instrument, waar
een schadelijk oog, een zieke vrouwe -medn
borst, enz. wegneemt; — exstirpátor, m.
uitroeier, verdelger; een akkergereedschap tot
het zuiveren en losmaken van den grond, de
schoffelploeg.
exstrueeren, lat. (exstruére; vgl. s t r u ct u u r) ophoopen, opstapelen, optrekken, oprichten, bouwen; — exstruetie (spr. tie=tsie), t
(exstructio) de oprichting, opbouwing, bouw.
exsucceeren, later lat. (exsuccáre) uitzuigen, van sappen berooven; — exsuctie (spr.
t=s), f. (exsuctto) de berooving van sappen, de
ilitzuiging.
exsuccis, Bot. zonder sappen, droog.

-

,

,

-

exsudeeren, lat. (exsudáre ; vgl. s u daIn i n a) uitzweeten, door zweet uitdrijven ; —
exsudaat, n. het uitgezweete, de uitgezweete
vloeiende en strembare stof; — exsudátie
(spr. t=ts), t. nw.lat. uitzweeting in de holten
des lichaams.
exsuleeren, z. e x u l e e r e n; — e$sulteeren, z. exulteeren.
exsupereeren, lat. (exsuperare ; vgl. s up e r e e r e n) uitsteken, overtreffen ;— e$superábel, adj. overtrefbaar, overwinnelijk ; —
-exsuperantie (spr. t=ts), f. (lat. exsuperan-tia) de uitstekendheid,
exsuseiteeren, lat. (exsuscitáre ; vgl.
.s u s e i t e e r e n) opwekken, aanmoedigen, aan -,zetten, aanstoken ; — exsuseitátie (spr. t=
ts), f. (exsuscitatio) de opwekking, aandrijving,
aansporing, aanstoking.
Exta, pl. , n. lat. (exta) de ingewanden.
ex tacito, z. ond. lace.
extant, z. exstant.
Extase, z. ,ekstasis.
ex tempore, z. tempus ; -- extemporeeren, nw.lat. voor de vuist of onvoorbereid
iets verrichten, b. v. spreken, schrijven, spelen, zingen, enz.; vgl. i m p r o v i s e e r e n; -extemporále, n. lat. pl. extemporalia,
,.eene voor de vuist of onvoorbereid vervaardigde
taal- of schrijfoefening ; — extemporaan of
extemporair, adj. nw.lat. wat zonder overleg of veetoef, terstond, oogenblikkelijk, voor de
-vuist geschiedt.

-

e

-

-

-

EXTERN

extendeeren, lat. (ex- tendére) in de lengte
en breedte uitspreiden, uitstrekken, uitbreiden,
verwijden; — zich —, zich uitstrekken, ver
voortplanten, vergrooten; — exten--breidn,
sibel, adj. nw.lat. uitrekbaar, rekbaar ; —
extensibiliteit, t. de rekbaarheid, uitrek
— extensj ►, f. lat. (extenso) de uit--barheid;
zetting, uitbreiding, uitrekking; grootte, uitgestrektheid; Muz. het uitstrekken van den pink
der linkerhand boven de applicatuur bij het
vioolspel; — extensief, adj. (later lat. extensivus, a, um) als adverb. ook extensive, volgens uitstrekking, uitgestrekt of uitstrekkend;
omvattend; het tegengest. van In t e n s i e f ; —
— extensieve grootheden, ruimtegrootheden; — extensor, m. Anat. de strekspier; —
extensum, n. Kmt. Bene uitvoerige aanwijzing van de oorzaken des bankroets, met opgave van de schulden en vorderingen (debit en
credit); — in exténso, zeer uitvoerig, volledig,
geheel en al, in zijne volle uitgebreidheid.
Extent, m. eng. de met persoonlijke hechtenis verbonden executie in de bezittingen.
extenueeren, lat. (extenuiire, van tennis,
dun) verdunnen; uitmergelen, uitteren, krachteloos maken, verzwakken; verachtel ijk maken,
smaden, verkleinen ; verschoonen, verzachten;
— extenuantia (spr. tie=tsie), n. pl. ver
— extenuätie (spr. tie=-dunigsmel;
tsie), f. (extenuatio) de verdunning ; krachtvermindering, uitmergeling, uittering; afneming, vermindering, verkleining, verlaging, verzachting,
verschooning, het tegendeel der h y p e r b 01e.
Exterieur, n. fr. (= lat. exterior, exter' us) het uiterlijk, uiterlijk aanzien, buitenwerk,
de buitenzijde, het uitwendige; à l'extérieur,
uiterlijk, naar uiterlijken schijn ; als subst. m.
buitenland; ministre de l'extérieur, minister yan
buitenlandsche zaken; — exterioriteit, f.
nw.lat. (fr. extériorité) de buitenzijde, het uiterlijke, de oppervlakte.
extermineeren, lat. (exterminure) verdriven, uit het land drijven ; uitroeien, verdelgen,
uitdelgen, verderven, vernielen ; — exterminatie (spr. tie=tsie), f. nw. lat. de verdrijving, verjaging; uitroeiing, verdelging, vernieling.
extérn, lat. (extérnus, a, um, van exter,
van buiten aanwezig) uiterlijk, uitwendig; uit
vreemd; buitenwaarts, van buiten;-hemsc,
argumentum externum, z. a r g u m e n t;— OX—
ternen, m. pl. van buiten komenden, leerlingen, die de school bezoeken zonder er in gehuisvest te zijn (in tegenst. met de p e n s i o nn a i r e s), daggangers, stads-, dorpsscholieren;
ook fransche hulpartsen, die niet mede in het
hospitaal wonen ; -- externaat, n. het schoolbezoek door scholieren die buiten de inrichting
gehuisvest zijn; school, waarin enkel daggangers (geene kostgangers) worden opgenomen ; —
externisten, m. pi. Med. uitwendig beschadigden, aan uiterlijke wonden lijdenden; ook zie
niet in het gastbuis opgenomen maar-ken,di
toch daar behandeld en van geneesmiddelen
worden voorzien.
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exterritoriaal, adj. nw.lat. (vgl. t err i
i u m) buiten het gebied van een land ge--tor
legen, uitlandsch, tot vreemd gebied behoorende;
— exterritorialiteit, f. het verbannen-zijn
uit het vaderland ; ook de bevoegdheid van de
gezanten en hun gevolg om in vreemde staten
naar de wetten van hun land te leven, en hunne
vrijstelling van alle persoonlijke staatslasten en
opbrengsten; voorts het recht der oorlogsschepen in vredestijd in buitenlandsche wateren onder de jurisdictie van hun eigen land te blij
ook de vrijdom van belasting, dien de paus-ven;
in Italië geniet.
Extersteenen, n. pl. loodrechte, tot aan
den grond gescheurde rotsen, met uitgehouwen
trappen, vertrekken, enz., gelijk men die in
Westphalen vindt.
-

,

extingueeren, extincteur, extinctie, enz., z. exstiiigue eren.
extipitatus, extirpeeren, enz. zie e x s t—.
ExtispiCium, n. lat. (v. exta, pl. ingewanden en specëre, spicëre, bezien) de ingewandenschouw, bezichtiging van de ingewanden
der offerdieren; — extispiCes, pl. lat. (sing.
,extispex) wichelaars bij de oude Romeinen, die
uit de ingewanden der offerdieren voorspellin,gen deden.
extolleeren, lat. (extollëre) verheffen, prijzen, roemen.
extorqueeren, lat. (extorquëre; vgl. t o rq u e e r e n) afpersen, afdwingen ;— extórsie,
nw.lat. de afpersing, afdwinging, het verkrijgen
door geweld, door gewelddadigheid, het afpereen; — extórtor, n. de afperser.
Extorquent, z. e z t o r t o r.
extra, lat. (samengetr. uit extera, sell. parte,
op de buitenzijde ; vgl. e x t e r n) buiten ; boven
buitendien; buitengemeen, buitengewoon;-dien,
In samenstelling z. v. a. uitstekend, bijzonder;
(b. v. extra -fijn, zeer fijn, bijzonder fijn) ;
iets extra of extra's, iets buitengemeens,
bijzonders, niet alledaagsch ; — extra-blad,
ten bijblad, buitengewone bijlage tot eene courant, enz., zoo ook extra–geld, extrakosten, extra-verdienste, bij- of zak
bijkosten, bijverdienste, enz.; de extra--geld,
post, buitengewone post, eigene post, in te.genst. met de gewone post ; — extra-trein,
m. op spoorwegen: buitengewone trein, buiten
de regelmatig volgens den dienst loopende.
extra-axillaris, lat. Bot. buiten den oksel.
Extract, z. ond. extraheeren.
extra culpam, z. ond. e u 1 p a.
extradeeren, nw.lat. (van ex en tradére,
vgl, t r a d e e r e n) uitgeven, overhandigen, uit leveren, overgeven ; — extradítie (spr. tie=
tsie), f. de overgaaf, uitlevering van een mis
gevangene aan zijnen, natuurlijken-daigerof
vorst of rechter; extraditio actorum, de uitlevering, overgave der acten.
Extrados, m. fr. (spr. dá ; V. dos, rug)
1e naar buiten gebogen (convexe) oppervlakte
vin een gewelf, het tegengest. van i n t r a d o s
-{vgl. duue11c).
,

,

,
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extra ecclesiam nulla sales, lat. buiten de
kerk is geen heil (de grondstelling der alleen
-zaligmkendrosch
kerk).
extra®ssentieel (spr. ti=tsi), nw. lat.
(vgl. e s s e n t i ë ei) onwezenlijk.
extraheeren, lat. (extrahére) uittrekken,
b. v. Arith. den wortel uit een getal; Chem.
het zout uit eene plant, uit een mineraal; een
uittreksel maken; in het kort samenvatten ; Jur.
een bevel of vonnis lichten; — extrahént,
m. (extrahens) een uittrekker; Jur. wie tot de
beslissing eener zaak gerechtelijke hulp vraagt
en ze daarom moet betalen; — extráaet, n.
1) lat. (extráctum, pl. extracta; fr. extrait, op
recepten afgekort extr.), het uitgetrokkene, uit
uitgetrokken sap en krachtstoffen uit-treksl,
vleesch, planten, artsenijen, enz.; inz. extráctum
aqudsum, waterig —, e. vinosum, wijnachtig –,
e. spirituósum, wijngeestig uittreksel; extrácta
composïta, samengestelde extracten; extrácta
frigide pari ta, koud bereide extr. ; extrácta simplicia, enkelvoudige extr. ; 2) (nw.lat. extráctus,
m.), een uittreksel uit schriften, boeken, enz.;
— extrdctus actórum, Jur. uittreksel uit de
rechtshandelingen ; — extraotboek, n. Kmt.
het uittrekselboek, dat uittreksels uit andere
koopmansboeken bevat; — extracteur, m.
fr. toestel In verscheiden industriën om bepaalde
stoffen uit te trekken; — extractief, adj.
nw.lat. uittrekkend; -- extractiefstof, de
door water en wijngeest oplosbare en uit te
trekken bestanddeelen van organische lichamen;
-- extractie (spr. tie=sie), f. de uittrekking, het uittrekken; fr. ook voor afkomst, geboorte, inz. goede afkomst ; vandaar e e n man
van extractie, van goede afkomst, van beschaving en opvoeding, een aanzienlijk man ; —
extráetor, m. toestel aan nieuwere geweren om de leege patroonhulzen automatisch uit
den loop te verwijderen, uitwerper (ook e j e ct o r geheeten) ; ook z. v. a. v e n til at o r (z.
aid.); — extracts, pl. fr. (spr. extrè) bij parfumeurs : spiritueuze oplossingen van reukstoffen, die door het behandelen van de door enTI e u r a g e (z. aid.) welriekend gemaakte vetten met alkohol gewonnen worden ; ook in het
algemeen : mengsels van welriekende stoffen voor
gebruik op zakdoeken, enz. ; extrait d'absinthe
(spr. ekstrè dabsent'), aftreksel of geest van
alsem, een maagversterkende kruidenbrandewijn
extrafoliacëus, lat. Bot. onder den bladsteel,
buitenbladerig.
extra Hungariam non est vita, (et) si est vita,
non est ita, lat. buiten Hongarije is er geen
leven, en zoo er dit is, dan is het toch niet
zoo (de leus van de Hongaarsche patriotten).
extra–judiciaal, adj. nw.lat. (vgl. j ud 1 c i u m) buitengerechtelijk.
extra–liberaal, adj. nw.lat. zeer mild,
zeer vrijgevig.
extra linëam, z. linea.
extra–mundaan, adj. lat. (v. mundus,
wereld) buitenwereldlijk.
extra muros, z. ond. niurus.
30
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Extranéus, m. lat. (van extra, z. ald.)
een buitenlander, vreemdeling; ook iemand die
aan een gymnasium het eindexamen aflegt zonder leerling dier inrichting geweest te zijn; —
extraneïteit, f. nw. lat. verbanning naar
vreemde oorden ; ook de eigenschap van hetgeen
uit verre oorden komt.
extra ordinem, z. ordo ; — extraordinair, adj. (lat. extraordinarsus, a, urn : vgl.
ordinair) buitengemeen, ongewoon ; extraordinarius, m. inz. een buitengewoon hoogleeraar aan eene hoogeschool.
extra-parochiaal, adj. nw. lat. (vgl.
p a r o c hi e) buiten het kerspel, niet tot het
kerspel behoorende.
Extra—post, z. ond. extra; vgl. p o s t.
extrarius, lat. Bot. buiten het kiemwit.
extraseculair, adj. nw.lat. (vgl. sec u1 a i r) meer dan honderdjarig.
extraterritoriaal, z. v. a. e x t e r r itoriaal.
extra—uterinaal, adj. (lat. extra-uterinus, a, tm), op abnormale wijze zich bevindende of zich vormende buiten den uterus (z
ald.) b. v. extra - u t e r i n a l e zwangerschap.
extravageeren, nw.lat. (uit het lat. extra
en vagári, samengesteld ; vgl. v a g e e r e n) uitspatten, buiten de maat, het spoor gaan ; onzin
spreken, ongerijmde, dolzinnige dingen zeggen
en doen, raaskallen ; — extravagant, adj.
uitspattend, uitsporig, buitensporig ; overdreven,
ongerijmd, gek, onbedachtzaam; — extravagánten of extravagántes, pl. de aan
het Corpis juris canonici toegevoegde verzamelingen van decretalen van Johannes XXII en
latere pausen ; -- extravagántie (spr. tie=
tsie), f. de uitspatting, overdrijving; ongerimdheid, onbezonnenheid, dwaasheid, gekheid.
extravaseeren (spr. s=z), nw.lat. (van
extra en vas vat, pl. vasa) Med. uit de eigenlike vaten uittreden, uitvloeien, inz. van bloed;
-- extravasaat, n. het uitgetreden bloed,
de uitstorting van bloed of andere vloeistoffen
in lichamen; — extravasátie (spr. —zd-tsie),
[. de uittreding van het bloed of andere vochten uit hunne vaten ; extravasatio aeris, z. v. a.
e m p h y s e m a; extr. sanguïnis, bloeduittreding.
Extravérsie f. nw.lat. (vgl. ver si e) eig.
buitenwaartswending; Med. uitscheiding van zuren en zouten.
Extrême, adj. fr. (lat. extrëmus, a, um,
superl. van exterior; vgl. exterieur), uiterst,
laatst, hoogst ; buitengewoon ; als subst. n. (lat.
extrëmum, het uiterste; eindpunt; het hoogste,
de top, tinne, hoogste graad ; — extrémes,
m. pl. elkander tegenovergestelde dingen ; ook
overdrijvingen ; les extrémes se touchent, fr. (spr.
lè zelcstrèm s'toesj') de uitersten raken elkander,
de strijdigste dingen vindt men soms bijeen ; —
ad extréma, lat. op bet uiterste ; ad extremum,
ten laatste, eindelijk ; in extremis (scil. momen(is) in de laatste oogenblikken des levens; —
extremiseeren (spr. s=z), nw.lat. het laatste oliesel toedienen ; — extremiteit, t. (lat.
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extrenitas) het uiterste, uiterste einde, eindpunt, beslissend punt ; de uiterste verlegenheid,
nood of gevaar; de laatste toevlucht; extremitas cotyledonaris, lat. Bot. zaadlobbig einde;
extremitas radicalis, Bot. worteleinde; — ex—
tremiteiten, f. pl. de uiterste lichaamsdeelen, eindleden, einden of toppen aan handen en
voeten ; ook in 't algemeen handen en voeten.
extriceeren, lat. (extriclire; vgl. t r i c a>
ontwikkelen, ontwarren, met moeite uitbrengen..
extrinsécus, lat. (v. extrim, ongebruikelijke
adverbiale vorm van exter, van buiten aanwezig, en secus, anders, in samenst. zijde) van
buiten, uiterlijk, uitwendig, buitenwaarts; —
extrinsicaal, adj. uiterlijk.
extrÓrsum, adv. nw.lat. Bot. naar buiten gericht.
Extrovérsie, f. nw. lat. het zelfde als
extraversie.
extrudeeren, lat. (extrudére) uitstooten,
wegdrijven ; — extrusie (spr. s=z), f. nw.
lat. de uitstooting.
extubereeren, lat. (extuberure, v. tuber,
bult, gezwel) opzwellen, oploopen ; — extu—
berátie (spr. tie=tsie), f. (extuberati"o) bet
gezwel, de opzwelling, buil, bult, het uitwas..
extumeseeeren, lat. (extumescére) opzwellen; — extumeseentie (spr. tie=tsie),
f. nw.lat. de opzwelling, het gezwel, de opzet
een been ; — extumídiseh,-ting,b.va
adj. opzwellend, gezwollen, bultig, ongelijk.
exubereeren, lat. (exuberáre, v. uberdre,
vruchtbaar zijn, uber, vruchtbaar, rijkelijk) overzwellen, weelderig wassen, in overvloed zijn;
— exuberant, adj. (exubërans) overvloedig,
onnoodig; rijkelijk, weelderig; — exuberántie (spr. t=ts), f. (exuberantia) de onnoodige
overvloed, overmaat, volheid, overtolligheid, b.
v. van woorden.
Exudenisme, n. gr. (van ex-udenidzein,
voor niets houden, gering achten, enz., V. udén,
niets) de te-niet-doening, wederlegging door minachtenden voorbijgang of spotachtige beantwoording der tegenpartij..
exuleereeren, lat. (ex-ulceráre; vgl. ulcus) zweren veroorzaken, zweren, tot zweren
brengen; ook: openkrabben, opensteken; —
exuleerátie (spr. t =ts), t. (exulceratio) de
ontsteking en verzwering, verettering; zweer.
exuleeren of exsuleeren, lat. (exsuláre; van eisul, balling) buiten het vaderland,
in ballingschap, als balling leven ; onderscheiden van e x i l e e r e n (z. aid.); — exulánt, m.
(exsiilans) een verdrevene, verbannene, balling.
exulteeren, lat. (exultcare, of eig. exsultiire, v. sultdre, huppelen, dansen) van vreugde
huppelen of springen, jubelen, juichen; — exul—
tttie (spr. tie=tsie), f. (exultatïo) bet vreugdegehuppel, gejuich; exultet, een door den H.
Augustinus vervaardigde hymne, welke daags
voor Paschen in de grieksche kerk gezongen
wordt (zoo geheeten naar de eerste woorden:
exultet jam angelica turbo, het engelenkoorjuiche).
exundeeren, lat. (ex-undáre,'van undo,
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de golf) overvloeien, overstroomend naar buiten treden; — exundátie (spr. t=ts), f.
(exundatïo) het uittreden van eene rivier, enz.,
de overvloeiing.
ex ungue ludnem, z. ond. unguis.
Exí stie f. lat. (exustio, v. ex-urëre, uitbranden) Med. de verbranding, brandwond.
ex usu, z.

usus.

Exutorium, n. nw.lat. (van exuére, afof uittrekken) eig. uittrekkingsmiddel; Med.
iedere kunstzweer, door garou-bast, spaanschevliegen, netons, enz. verwekt ; — EXUVief,
f. pl. lat. (exuvaae) uitgetrokken kleederen; aan
den vijand ontnomen rusting, wapens, enz. ;
de afgestroopte huid of het afgestroopt hulsel,
b. v. der slangen, enz. ; exuviae viperrum, slangenhuiden en slangebalgen.
ex voto, z. votum.
Eyra, f. noord. Myth. de godin, die de goden in hunne ziekten verpleegden.
Byxi, f. skand. bijl.

FABEL
Ez, m. hebr. boom.
Ezan, turk. de oproeping tot het gebed van

de tinne der moskeeën; vgl. m o e ë z zin.
Ezeehiël, hebr. (jecheskël, gr. Iezekiél)
mansn.: de sterkte Gods, de sterkte door God;
— Ezeehiëllisten, m. pl. de aanhangers
van James Brothers, die op het einde der 18de
eeuw In Engeland optrad als de profeet, die
geroepen was om de Joden naar Jeruzalem terug te voeren.
Ezelsfeest, een kerkelijk feest uit de middeleeuwen in Duitschland en Frankrijk, waarbij
op kerstnacht een ezel voor het altaar gebracht
en door de geestelijken een gezang gezongen
werd, dat het gebalk van dit dier moest nabootsen; ezelshoofd, Mar. een halfrond,
sterk, dik met ijzer beslagen hout, over den
top van den mast gelegd, en aan 't vooreinde
voorzien van een gat . (de hommer), door 't welk
de steng loopt.
Ezteri, m. de bloedsteen, bloedjaspis.

p( *)
T., verkorting voor fac, lat. maak, factum
gedaan, of flat, het geschiede, toegestaan ! Muz.
= forte of = f, de vierde toon van den grondtoon e; ook = /lius, filia, zoon, dochter; op
het kompas van engelsche uurwerken = faster,
sneller ; F. bij thermometrische waarnemingen
= Fahrenheit; F. bij de romeinen een getal
; F. of F. = 40,000 ; F. voor f u--tekn=40
g i t Iv u s, vluchteling, werd ontvluchten en
weder gevangen slaven op het voorhoofd gebrand ; F. eng. = fellow (z. aid.); F. F. F. F.
als symbool der turners : hgd. Frisch, fromm,
froh, frei; 'fr. franc, frais, fier, fort; eng. frank,
fresh, frisk, free; stal. franco, fresco, hero, forte;
sp. franco, fresco, (arme, fuerte; port. franco,
fresco, Fero, forte ; zw. frisk, from, freidjj, fri
F G. S. = Fellow (of the) Geological Society;
F. H. S. = F. (of the) Horticultural S. ; F.
L. S. = F. (of the) Linnean S. ; F. R. S. =
F. (of the) Royal S. ; F R* S. E. = F. (of the)
Royal S. (at) Edinburgh F. R. S. L. V S.
= F. (of the) Royal S. (at) London V Edinburgh; F. S. A. = F. (of the) S. (of) Antiquarians; F. W. S. = F. (of the) Wernerian
S. z. deze alle onder F e 11 o w; F. = futurum;
F. F. of Fr. Fr. = fratres, z. ond. fr at er;
— f. of fec. = fecit — f. of fem. = femininum ; — f. of /1. = forms, oorenen (z. aid.);
— f. of fol. ook f° . = folium, folio ; — f° . r°.
= folio, recto ; — j'° . v° . = folio verso, z. ond.
folium; —/f, afkorting voor pandecten (z.
aid.); ook voor fecêrunt, lat., zij hebben het
gemaakt ; en voor /l nissimo (z. aid.); — if of
fit., Muz. = fortissimo ; — Fase. = f a s c i k ei
;

;

;

(z. aid.); Febr. = Februari (z. aid.); Fil.
Filippus, (brief van Paulus aan de) Filipensen;
Filem. = (brief van Paulus aan) Filemon ; Fl.
of Flay. = Flavius, oud-rom. naam; f. 1. a.,
f. s. a., F. M., z. ond. flat; — F. M. = francsmacons, vrijmetselaars ; — f. m., z. ond. f o 1 i u m;
— Fr. = f r a t e r ; Fri. = Fraiilein, mejuffrouw,
jonkvrouw; — fr. = franco ; fr., frc., frcs. =
franc, francs; fang. = fungeerend, waarnemend;
fz. = forzando ; F. S. N. = favente summo
numino, onder bescherming van het Opperwezen ; F. C. 0. = /lnis coronat opus, het einde

kroont het werk; chemische teekens zijn : F.
= Fluor; Fe. = ferrum, ijzer ; F. als muntteeken : op oudere duitsche munten : Maagdenburg ; op oostenríjksche : Hall in Tirol; op fransche : Angers ; in het duitsche rijk : Stuttgart.

Faam, z. fama.
Faba, f. lat. de boon ; pl. fabae ; fabae
albae, Pharm. de witte zaden der gewone en

dwergboonen; f. pichurim, pichurimboonen, een
middel tegen buikloop ; — fabarti, m. pl. lat.
booneneters; eertijds iron. benaming der zangers, omdat zij, ter zuiverhouding hunner stem,
veel boonen plachten te eten.
Fab., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor 0. Fabricius (gest. 18).
Fabel, f. lat. (fabüla van fári, spreken,
zeggen) eene verdichte vertelling, inz. de 2eSOpisehe of dieren–fabel, eene soort van
zinnebeeldige leerverdichtsels, bestaande in het
verhaal eener verdichte zinnelijke handeling, die
dieren en anderen voorwerpen wordt toegeschreven, om daardoor zedelijke waarheden aanschou;

(*) Aan 't grieksch of latijn ontleende woorden, die velen met f schrijven (zoo als filozofie, fotographie, enz.) zoeke men bier op ph.
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welijk te maken, verdichtsel, sprookje, leugen;
de fabel van een tooneelspel, de historische stof daarvan ; — fabel-epos, m. een
dierenheldendicht, een iron. heldendicht, waarvan de handelende personen dieren zijn ; — fabelleer, z. mythologie; — fable, f. fr.
fabel ; sine fable convenue, een volgens (stilzwijgende) overeenkomst voor waar aangenomen en
uitgegeven fabel; -- fabuleeren, (lat. fabulári, praten, vertellen) verdichten, leugens ver
beuzelen ; — fabulánt, m. nw. lat.-teln,
een sprookjesverteller, onbeduidend snapper; —
fabulist, m. nw.lat. een fabel- of sprookjes
— fabuleus, adj. (lat. fabulosus, a,-dichter;
um), fabelachtig, naar een sprookje gelijkende,
verdicht, onwaarschijnlijk; -- fabliau, n. fr.
(spr. au=oo), pl. fabliaux, fabelachtige verdichtselen, geestige en naïeve vertelsels uit de
kindsheid der fr. letterkunde; — fabliers,
pl. (spr. fabljé), de dichters daarvan.
Faber, m. lat. de smid, werkman (als
mansnaam gebruikt); bij natuurwetensch. benamingen voor F. Faber (gest. 1828).
fabrica, I. lat. (werkplaats, kunst, vervaardiging, van faber, een werkman in hout en andere harde stoffèn) van katholieke kerken en
geestelijke gestichten : de bouw, het onderhoud,
de bouwplicht, bouwzorg; ook de onderhoudskas eener kerk, enz. ; in fabricam scholae, tot
schoolgebruik, dat is tot onderhoud der schoolgebouwen, tot bezoldiging der leermeesters, enz.;
pro fabrica, voor de kosten van onderhoud; —
fabriek, I. (fr. fabrique) werkplaats, werkhuis, eene inrichting, waarin een zeker getal
arbeiders tot hetzelfde doel, bij geregelde ver
arbeid, werkzaam zijn, en waar-delingva
inz. machines worden aangewend (van ruimer
beteekenis dan manufactuur (z. afd.); —
fabriek, m. de stadsbouwmeester; — fabriekgoud, met koper gemengd goud, vaak
van zeer gering gehalte, ter vervaardiging van
allerlei kleinigheden tot sieraad, enz.; ook eene
soort van bladgoud tot vergulden ; — fabriek planten, zulke gewassen, die Of in fabrieken
als werktuigen gebruikt worden, of het materiaal tot veelsoortige fabriekwaren leveren; —
fabricaat, n. (fabricatum) de vervaardigde
waar, het kunstvoortbrengsel ; — fabricage
(spr. g=zj), I. het stadsbouwmeesterschap; —
fabrikant, m. een werkmeester, de oprichter, bezitter, bestuurder eener fabriek ; ook de
vervaardiger, maker in het groot van zulke
voorwerpen, die door fabrieken geleverd worden, b. v. een hoedenmaker, lakenwever, wapensmid, enz. ; fabrikeur, m. z. fabrikant;
--- fabricátie (spr. t=ts), of fabricatuur,
I. de vervaardiging, bewerking der waren ; —
fabriceeren, lat. (fabricari) vervaardigen,
maken, bewerken, bearbeiden, voortbrengen.
Fabulant, fabuleeren, enz., z. ond.
fabel.
Facade, z. oud. face.
Facehino, m. ital. (spr. fakkiéno, van 't
lat, fax, genit. facis, fakkel, oorspr. een bundel
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hout ; vgl. f a g o t; of voor faschino, van 't lat.
fascis, fascina, pak, bundel, gelijk bet mid.lat.
fachinatio, voor fascinatio ; vgl. Ia q u i n) een
lastdrager; pakdrager.
Face, f. fr. (provene. fatz, facia, fassa,
facha, it. faccia, van 't lat. facies), het aangezicht, gelaat, gezicht, het aanschijn, de voor
buitenzijde; de oppervlakte, het vlak; de-zijde,
toestand, gesteldheid der dingen; Mil. de voor
gezichtslijn van een bolwerk ; ook de-zijdeof
voorhoofdplaat van paarden ; scherpe kant of
lijst bij houtwerk; Muz. faces dun accord, fr.
de verschillende liggingen der tonen in een ac.
coord; — face maken, Mil. het hoofd bieden, pal staan, stand houden ; tegenover staan,
zich tegenover plaatsen ; en face (spr. an —),
van voren, tegenover, in het volle gezicht ; in
tegenstelling van en profil; -- facade, I. (spr.
fassáád') een voorgevel, de voorzijde, het front
van een gebouw; Muz. front of voorzijde van
een orgel; -- facciata, I. it. (spr. fatsjáta) de
voorzijde, b. v. van een bedrukt of beschreven
blad ; — facetten, f. pl. de kanten, hoekig
of ruitswijze geslepen zijden of vlakken aan glaswaren en edelgesteenten ; — facetteeren,
(fr. facetter) ruiten, veelzijdig, veelhoekig of ruitsgewijs snijden of slijpen.
Facenda, z. fazenda.
facesseeren, lat. (facessere) veel te doen
geven, onrust, verdriet aandoen.
FaCetiën. (spr. ti=tsi), pl. lat. (facetiae,
van facetus, fijn, geestig, vernuftig) grappige,
luimige Invallen, scherts, jokkernij, snaaksche
of potsige woorden ; — faeetiëus (spr. ti=tsi),
nw.lat. grappig, koddig, snaaksch; — faceto,
faceta, facetemente, it. Muz. schertsende, op eene
geestige, vrooljke wijze.
Facetten, z. ond. Ia e e.
facheeren, fr. (fácher, spr. fasj ï provenc. fastigar, sp. (astidiar, van 't lat. fastidium,
afkeer, walging, fastidire, ergens van walgen)
boos maken, verdrieten, vertoornen; — far
Cherie, f. verdrietelijkheid, ergernis, kwelling,
ongeneugte ; — facheux, adj. (spr. fas "jeus),
spijtig, verdrietig, ergerlijk.
Fachine, z. fascinen.
Fachinger-water, n. (bij verbastering
ook fachner–water genoemd), een mineraal
water, dat een aangenaam zuurachtigen, eenigszins zilten en zeer verfrisschenden smaak heeft
en veel koolzuur bevat. Het ontspringt bij het
dorp F a c h i n g e n aan de Lahn in het hertogdom Nassau, en wordt van daar, zoo tot geneeskundig gebruik als tot verkoelenden drank,
in kruiken allerwegen verzonden.
facial, (fr. facile, lat. facalis, e, v. facére,
maken) licht, gemakkelijk; gewillig, gedienstig,
wilvaardig; toegevend, verdraagzaam, inschik kelijk; spraakzaam, vriendelijk; facilis descensus
Averno, lat. gemakkelijk is het afdalen in de
onderwereld (citaat uit Virgilius Aeneide) ; —
faciliteit, f. lat. (facilitas) de gemakkelijkheld, lichtheid, vluglïeid, behendigheid ; al te

groote toegevendheid, inschikkelijkheid, vrien
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lelijkheid, gedienstigheid, genaakbaarheid; —
faciliteeren, nw. lat. (fr. faciliter) verlichten, gemakkelijk maken ; zwarigheden opruimen;
— facilitátie (spr. tie= tsie), f. de verlichting, bevordering.
facies, f. lat. (van facere, maken, als zesde
men de makelij, d. 1. de bouw, de vorm of gestalte des lichaams) gestalte, aangezicht, gelaat;
in faciem, in 't gezicht, onbeschroomd; facies
hippocra(ica, f. Med. een doodsgelaat, eene in
het oog vallende verandering van bet gelaat
eens stervenden (door Hipp o c r t e s het eerst
beschreven); — faciaal, adj. nw.lat. het gelaat betreffende, daartoe behoorende ; — faciaal–linie (linéa faciiilis), de aangezichtsBjn
(naar C a m p e r); — faciaal– zenuw, f. de
gelaatszenuw; — facies leprósa, gezichtsuitslag.
Facilet of faciaet, n. (van 't ital. fazzolétto en dit waarsch. van het duitsch fetzen,
fetze, nw.hoogd. vetze, oorspr. een afgesneden
stuk, v. 't oudhoogd. fezan, afsnijden; vgl. het
it. pezzuola, lap en neusdoek) in Opper-Ouitschland gebruikelijk voor : zakdoek, neusdoek, handdoek ; — faei et heet ook bet bekken, dat bij
het misoffer in de r. kath. kerk gekust wordt.
Faciliteit, faciliteeren, enz., z. ond.
fa e1 e1.
facinus, n. lat. (v. facëre, maken, doen) eene
groote, buitengewone daad, inz. schanddaad; pl.
facind ra, Jur. schanddaden, boevenstukken ; —
facinoreus, adj. (lat. facinorósus, a, um)
misdadig, schanddadig.
facTh ut des of fado ut facias, lat. Jur. ik
doe, opdat gij geeft of doet, een minder bepaalde
en verbindende vorm van contract in het rom.
recht ; — fáCit, n. (lat. facit, eig. het maakt)
de som, het gezochte en gevonden getal, bet
hoofdgetal, bedrag ; de uitkomst ; — facit indignatio verscm, de verontwaardiging maak den
dichter (eig. het vers) d. i. geeft aanleiding om
als (satyrisch) dichter op te treden (citaat uit
Juvenalis' satiren).
Facon, f. fr. (spr. fasón ; it. fazione, van
't lat. factio, v. facére, maken, eig. het maaksel) fatsoen, de wijze, manier; de vorm, gedaante van een kunstgewrocht; de welvoeg
wijze van wél te leven en zich te-lijkhed,
gedragen; verfijnde zeden; ook arbeidsloon, maakloon, bestede moeite en tijd; pl. faCons, plicht
omstandigheden, comp 1 i m e n t e n;-plegin,
facon de parler (spr. —parlé), spreekwijze, zegsmanier, onbeduidende woorden; sans facons (spr.
sa-n- fasóue), zonder complimenten ; een sansfacon, een plomp mensch, vlegel ; — faconneeren (fr. faconner), f a t s o e n s e r e n, vormen, de gedaante geven; de vereischte versiering aanbrengen; gefaconneerde stoffen,
gegaufreerde, met figuren bedrukte, gewaterde
stoffen ; fa o n n e r i e, f. het wateren of gaufreeren der stoffen ; — faconneur of fa–
nier (spr. fasonjé), m. een Ia t s o e n e e rd e r, vormer, gebloemde stof- of lintwerker,
smaakvol kunstenaar; de modelteekenaar in de
fabrieken; — faconnier, m. (spr. fasor'cjé)

c
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een compliment-maker, overhoffelijk mensch.
Pac–simile, n. lat. (fac sin le, d. i. maak
gelik !) de nauwkeurige namaak in plaat- of
steendruk, inz. van handschriften en naamteekeningen, een schrift-evenbeeld, handschriftafdruk; — facsimileeren, barb.lat. een handteekening, enz. nauwkeurig namaken.
Fáet, n. eng. z. v. a. fa c t u m ; matter of
fact, feit ; matter-of-fact menschen, zijn dezulke
die zich in voldongen feiten schikken, deze alleen erkennen enz
Facta, z. factum ; — factage, f. fr.
(spr. —azj') het bestelloon ; do verpakking; —
faetiee, adj. fr. (spr. facties') nagemaakt; gekunsteld; somtijds ook verzonnen, ten onrechte
toegekend.
Factie (spr. t=s), f. lat. (factï o, het maken,
de verbinding, v. facére, maken, het met iemand
houden) eene partij, een rot, aanhang; een politieke vereeniging of samenspanning van gelijkgezinden met de kwade bijbeteekenis van hartstochtelijkheid, van het onwettige, in onderscheiding van partij ; — factionair of fac tionist, m. nw.lat. een partijganger, opruier, mui
; — factionnaire, m. (spr. fak.cjonnèr' )-ter
Mil. de schildwacht, wachthebbende soldaat ; —
factiëus (lat. factiósus, a, um fr. factieux) oproerig, muitziek, woelig, onrustig ; — faetiositeit, f. de oproerige gezindheid, de partijgeest.
factisch, z. ond. factum ; — factitief, adj. nw.lat. bewerkend, in werking stellend ; — factitievewoorden of factit1va, p1. Gram. afgeleide werkwoorden, die eene
verrichting beteekenen, door welke het voorwerp in de door het stamwerkwoord aangeduide
handeling verplaatst wordt, b. v. drenken,
doen drinken, z o o g e n, doen zuigen, v e 11 e n,
doen vallen, enz. (ook c a u s a t i v a); — fáe–
tor, m. pl. factoren, lat. (eig. wie iets
doet, een maker) Arith. vermenigvuldigers, samenstellers, zulke getallen, door welker vermenigvuldiging een ander getal (product) ontstaat;
zoo heeten 2 en 3 de factoren van 6 ; eer
factoren, zulke samenstellende deelen-ste
van een getal, die ondeelbare of eerste getal
zijn, b. v. van 12 zijn 2 en 3 de e e r s t e-len
factoren; voorts zijn factoren in het algemeen : de werkzame bestanddeelen of krach
welker samenwerking een geheel als-ten,dor
product ontstaat ; — factoor, m. de opzichter
van een handelshuis of eene fabriek, zaakgelastigde, zaakvoerder, boekhouder, werkmeester, bestuurder; ook wel de brievenbesteller (fr.
facteur); — factorage, f. (spr. —rá-zj') het
loon voor de zaakwaarneming, de provisie,
het commissie-geld; — factorie, faktoriyj,
f. (eng. factory) de post en de woning eens
factoors; ook een magazijn of d e p ó t van koopwaren; eene handelsetablissement enz. in vreemde werelddeelen ; — factory–handel, z.
V. a. commissie - handel (z. aldaar); —
factoreeren, met eene vreemde factorie zaken doen.
;

FACTOTUM
Factotum, of fac- totum, nw.lat. eig. een
doe-al, een mensch, die alles in alles is, die
alles geldt, een al-doener; het drijfrad, de rechterhand, het middelpunt in huiselijke of ook
openbare zaken.
Factum, n. pl. facta, lat. (van facére,
doen) het gedane, de daad, de daadzaak, handeling, het voorval, gebeurde; factum culpósum, Jur. eene strafbare daad, zulk eerre, waarbij
den bedrijver een gebrek aan oplettendheid ten
laste wordt gelegd; f. dolósum, eene arglistige,
boosaardige daad ; f naturae, een natuurlijk,
toevallig voorval, toeval; factum infectum fiéri
nequit, sprw.: gedane dingen hebben geen keer;
facta communia, pl. Jur. handelingen, die met
wederzijdsche inwilliging des eischers en des
gedaagden geschieden ; facta concludentia, feiten, uit welke met logische zekerheid gevolgtrekkingen gemaakt kunnen worden ; res facti,
f, de gebeurde zaak, het feit ; species facti, z.
species; facto, door de daad; de facto, vol gens de daadzaak of werkelijkheid, inderdaad;
op eigen gezag, eigenmachtig, dadelijk, zonder
verdere omstandigheden, zonder aanvraag; de
facto et absque jure, op eigen gezag en zonder
recht, eigenmachtig en wederrechtelijk; in facto,
inderdaad, werkelijk; — factisch, adj. feite
werkelijk, wezenlijk; op feiten gegrond,-lijk,
door feiten bewezen, uitgemaakt; — faetische omstandigheden, feiten, invloedhebbende gebeurtenissen.
Factuur, f. lat. (factura, het maken, de
vervaardiging, it. fattüra) de lijst der afgeleverde waren met de berekening der prijzen, de
warenrekening, koop-, inkoop- en verkooprekening ; — het factuurboek, het boek der
goederenrekening; — facturier, m. fr. (spr.
fakturjd) de handelsbediende, welke dit boek
houdt ; — factureeren, nw.lat. over verkochte of ingekochte waren omstandige rekening afleggen.
Faculteit, f. lat. (facultas, samengetrokken
uit facilitas, vaardigheid in het doen) de natuurlijke kracht, gave, geschiktheid, het ver
om iets te doen; Med. de kracht, die-mogen
de verrichtingen in het levend lichaam bewerkt;
de volmacht, bevoegdheid ; op hoogescholen:
eene der hoofdafdeelingen van de gezamenlijke
wetenschappen : godgeleerdheid, rechtsgeleerd
geneeskunde, wijsbegeerte en letteren ; ook-heid,
de gezamenlijke professoren en doctoren, die tot
eer, bijzonder wetenschappelijk vak behooren;
— facultatief, adj. tot een ambt, bedrijf,
enz. bevoegdheid gevend, bevoegdmakend, machtigend; aan eigen keuze of eigen oordeel overgelaten ; vrijgesteld, b. v. sommige leervakken
aan zekere scholen ; — facultatief burgerlijk huwelijk, waarbij het den burgers vrijstaat het kerkelijk of wel het burgerlijk huwelijk te verlangen, in tegenst. met het
verplichte burgerlijk huwelijk; — facultint, m. een medelid eener faculteit.
Facunditeit, f. lat. (facund'ttas, van faetindus, a, um, bespraakt, van fdri, spreken)
—
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de welsprekendheid, de sierlijkheid van taal,
redenaarsgave ; — Facundus, m. en Pacunda, f. mans- en vrouwennaam : de wel
-besprakt.
Fadda, egypt. zilvermunt = de turksche
para of a k t s j é=
piaster.
fade, fr. (waarsch. van 't lat. fatuus, met
uitvalling der u; vgl. fat) onsmakelijk, laf, flauw,
smakeloos, zouteloos, onbevallig, wanvoeglijk ;
— fadeur, f. lafheid, smakeloosheid, ongezoutenheid, zouteloosheid; — fadaise, f. (spr.
fadèz') beuzelarq, zotternij, nietigheid, wissewasje, laffe taal, platheid, onnoozele praat.
faeces of feces, f. pl. lat. (v. sing. faex, fex)
heffe, droesem, drab, grondsop, moêr; ook de
drek, de uitwerpselen; — feeeula, f. Chem.
een uit geperste plantensappen op den bodem
nederslaand meel, zetmeel (z. v. a. a m y l o n);
— fteeaal, nw.lat. de uitwerpselen betreffende,
drek bevattend; f a e c a l e stoffen, drekstoffen ; — feeealien, pl. drekstoffen, z. v. a. fa ec e s; — feculent, adj. (faculéntus, a, um)
drabbig, dik, troebel; — feeeulentie (spr. t=
ts), f. (faeculentia) het dikke, drabbige bezink
onzuivere ; — foeculome--sel,htibg
ter, m. (fr. féculomètre) toestel om het watergehalte van zetmeel te bepalen.
Fágara, f. (van 't arab. fághirah, de naam
eener aromatische plant) een uitheemsch plantengeslacht, waarvan eene soort, de vleugelfa
Amerika, wegens haar ijzerhard hout-garinZ.
ook s t a alb o o m heet, de zadelboom.
Fagine, f. nw.lat. (van 't lat. Tagus, f. de
beuk) Chem. eene uit de beuknoten getrokken
bittere plantenstof; — fagopyrum, n. lat. -gr.
de boekweit.
Fagót, m. en f. fr. (ital. fagótto, provene. fagot) 1) m. takkenbos, rijsbos, mutsert ; Q) f. een
houten blaasinstrument met vollen, diepen toon,
ook b a s s o n (z. ald.); — fagotaille, f. fr. (spr.
—tdlj') de afdamming met rijshout of takkenbossen; — fagoteeren, takkenbossen maken,
rijshout binden; onder elkander werpen; belachl(jk kleeden; — fagoteur, m. een takkenbosbinder; een broddelaar, knoeier; — fagotier, m. (spr. fagotjé) een potsenmaker ; — fagotin, m. (spr. —tehc) een aangekleede aap;
hansworst; — fagottino, m. ital. eene kleinere
soort van fagot, baspijp, ook t e n o r - fagot;
— fagotist of fagottist, m. de bassonblazer, fagotspeler.
Pagus, f. lat. Bot. beuk, beukeboom.
Faham, n. theesoort van het eiland Bourbon.
Fahlelrts, n. hgd. (fahlerz) eene zeer samengestelde zilverhoudende delfstoffeljke verbinding.
Fáhr, m. arab. muis.
faible, adj. fr. (spr. fèbl'; it. fievole, v. lat.
febilis, klaaglijk) zwak; als subst. n. de zwakheid, zwakheid of neiging voor iets ; — faibleeren, fr. (faiblir) zwak, onmachtig worden ; afnemen, verminderen ; — faiblage, f.
fr. (spr. fèblá-zj') eig. verzwakking; het te min
in gewicht en gehalte, dat den muntmeesters
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Is toegestaan, de remedie ; — faiblesse,
f. (spr. fèbless') de zwakheid, zwakte, krachteloosheid; onmacht, tekortkoming; flauwte, bezwijming.
Faïence, z. f a y e n c e.
Faille, f. fr. (spr. falj') eene zware zijden
stof, welke de vlaamsche vrouwen als sluier of
sjerp om hoofd en schouders dragen ; — f ailleeren, faiuite , enz., z. ond. f a i 11 e e r e n.
Faineant, m. fr. (spr. fène -án ; van faire,
-doen en néant, niets, it. niente, van 't lat. ne,
niet, en ens, entis, wezen, ding) een nietsdoener, doeniet, ledigganger, lanterfanter, straatslijper, dagdief, luiaard; -- faineanteeren
(fr. fainéanter), luieren, lediggaan, dagdieven;
-- faineantise, f. (spr. fène- antiéz') de ledig
luiheid, het ledigloopen, straatslijpen, lan--gan,
terfanten.
fair, adj. eng. (spr. fèr) schoon, fraai, mooi;
fair play (spr. --plee), eerlijk spel; fair light
(spr. — faït), eerlijke strijd; bij wedrennen: In
,orde, naar den regel; in den handel bij de soorten van koopwaar: minder dan fijn en dan nog
onderscheiden in fair en good (spr. goed) fair;
-- fair, f. jaarmarkt, mis; z. fa n c y - fair.
faire, fr. (spr. fèr) maken, doen ; faire part
(spr. par), mededeelen ; lettre de faire part, kennisgeving.
Fairy, f. pl. fairies, eng. (spr. fèri, fèries; V. oudfr. faerie, tooverij, V. faer, tooverij,
V. fae, fee, z. aid.) de fee.
faisabel, fr. (spr. fezdbel, van faire, -doen,
maken) doenlijk, mogelijk uit te voeren; raad
; — faisancen, pl. (spr. fezel ihsen) ver-uam
Inz. van eenen pach- -plichtnge,rds
ter boven zijne te betalen pacht; — faiseur,
mn. (spr. --fez —) een maker, verrichter ; inz. onruststoker, opruier; de werkmeester of werk
uitvoerder (agent) van plannen in het-daige
staatkundig leven, in diplomatieke betrekkingen.
enz. (b. v. de fa Is e u r s van een minister, die
-zijne plannen uitvoeren, enz.); ondernemer van
actie-maatschappijen; faiseur d'esprit (spr. dèspri)
Iemand die gaarne geestigheden debiteert; —
faiseuse, f. fr. (spr. fezeuz') een verstandige
aanlegster of bestuurster van geheime ondernemingen ; ook : modenaaister ; — fait, n. (spr.
fè) een feit, eene daad, z. v. a. 't lat. f a c t u m;
— fait accompli, voleindigde daad, eene niet te
herroepen gebeurtenis, voldongen feit ; — fait
van iets maken, gebruik of aanwending van
iets maken, zich met iets bezighouden of er al
zijne vlijt op aanwenden ; iets drijven ; ook zich
daarop laten voorstaan, zich daarmede gewicht
bijzetten; au fait (spr. ofè), eig. bij de zaak of
daad, bij de werkelijke toedracht der zaak; vandaar
van iets au fait zijn, het ten volle verstaan,
wel begrijpen, In eene wetenschap of kennis
ingewijd zijn; iemand au fait (van iets) b r e ng e n, hem opheldering daarvan geven, aan 't
verstand brengen.
Faisanderie, f. fr. (spr. fèzanderie), z.
fáazanerie.
Faisserie, f. fr. (spr. fèss—; V. faisse, lat.
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en it. fascia, bundel, band) opengewerkt of doorzichtig mand- of korfwerk.
fait, z. ond. faisabel.
Fàja, f. sp. (spr. facha vgl. fascia) band,
sjerp.
Fakirs, p1. arab. (fakir) eig. armen ; mohamedaansche bedelmonniken (d e r w i s c.h e n);
indische kluizenaars, die zich zelven op velerlei wijzen pijnigen.
Paktor, faktoor, faktorier, zie
fact—.
Fál., n. perz. boekorakel, het raadplegen van
een openvallend boek of door het Insteken van
een speld.
Falak of liever falákah, turk. (v. 't arab.
falak, fIlák, spleet, iets opgespletens, v. falaka,
splijten) een hout met Benen strik, waarmede
In Turkije de voeten worden vastgesnoerd van
zulke overtreders, die de bastonade moeten
ontvangen ; ook z. v. a. b a s t o n a de (z. aid.)
Palarica of -.ka, z. phalarika.
Falbala, f. fr. (oorsprong onbekend) een
ruim geplooid boordsel, afhangende versierde
zoom aan vrouwenkleederen, gordijnen, enz.
Falende, f. fr. (vgl. het sp. falcado, it. falcato, sikkelvormig gekromd, van 't lat. falx,
genit. falcis, sikkel) in de rijschool: het sterke
buigen der achterpooten van een paard, e o u rb e t t e s vóor het stilhouden, waarbij het paard
met snelle bewegingen schijnt te gaan zitten;
— falkeeren, eene faicade maken.
falcatus, a, um, lat. (vgl. falx) Bot. sikkelvormig.
falcidia quarta, f. lat. Jur. het vierde gedeelte eener erfenis, dat de erfgenaam van de
door hem uit te reiken, te ruim gestelde legaten des erfmakers vooraf kan inhouden (naar
den voorsteller dier bepaling, den rom. volkstribuun F a 1 c i di u s in het jaar 41 vóor Christus) ; in de middeleeuwen nu eens voor het
wettig erfdeel, dan weder voor ieder vierdedeel
(zonder betrekking op erfenis) genomen.
Faleiféri, pl. lat. (v. falx, falcis, sikkel
en fero, ik draag) sikkeldragers ; — faleifórm,
adj nw.lat. (fr. falciforme) sikkelvormig, omgeslagen.
Faleóna, f. mid.lat. (van het lat. Falco, valk)
faueon, m. fr. (spr. fokón) eene soort van
vroeger gebruikelijk grof geschut, eene veldslang (hgd. falkaune); — falconet, n. (verklw.
van falcona) eene kleine veldslang, de kleinste
soort van veldgeschut.
Palconarius, m. mid.lat. (it. falconiere, fr.
fauconnier; v. lat. Falco, fr. faucon, de valk)
valkenjager, valkenier ; — falconerie, f. (fr.
fauconneri.e) de valkenjacht, de valkerij, vogeljacht met een afgerichter valk.
Palconets, m. pl. napolitaansche staatspapieren (certificaten), naar den bankier
Falconet in Napels (pest. 1837) benoemd.
Faldage, n. eng. (spr. fdldedzj ; mid.lat.
faldagium, van het angels. en eng. fall, fold,
schaapskooi) het drijfrecht in Engeland; het
recht van opslag van schaapshorden om scha;
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pen te parken; -- faldfee, n. (spr. —/ie)
drijfgeld.
Faldétta, f. it. lang gewaad der corsikaansché vrouwen, waarvan het achtereind over
het hoofd geworpen wordt.
Falling, n. eng. (spr. fdl--) een grof soort
laken.
Faldistorium, n. mid.lat. (it. faldistorio,
oudfr. faudestueil, nw.fr. fauteuil, v. 't oudhgd.
faldstuol, v o u w s t o e 1) de bisschopszetel In de
roomsche kerk.
Falérner, m. een bij de oude Romeinen
beroemde wijn uit het gebied van F a 1 e r n e
in Campanië.
Falibourde, f. fr. (spr. —boerd') een
sprookje, eene leugen, fabel.
Fá1ië, n. turk. zundgat.
Faligoterie, f. fr. (spr. —got'rie) gekheden,
malle kuren, onnoozele streken.
falkeeren, z. ond. f a l c a d e.
Fall of rood (spr. fdl of roed), eng. oude
maat In Schotland = 6 schotsche el = 6, eng.
yards = 5,6692 meter.
Fallaeia, lat. (v. fallax, bedrieglijk, en dit
van fallére, bedriegen, misleiden) het bedrog;
Log. eene bedrieglijke sluitrede, een schijnbewijs; fallacia optica, een gezichts- of oogbedrog, eene oogmisleiding; — fallaeiëus, adj.
(lat. fallaciósus) bedrieglijk, misleidend, begoochelend.
falleeren, it. (fallire) of faílleeren (spr
falj--), fr. (faillir, eig. feilen, ontbreken, zwak
worden, mid lat. fallire, v. 't lat. (allëre, misleiden, ontgaan; vandaar romaansch: ontbreken) of falliet (ital. fallíto) of failliet zijn,
buiten zijn schuld niet in staat zijn om te betalen, zijne betalingen moeten staken, zich voor
buiten staat ter betaling verklaren; — fallíbel of faillible (spr. faljibel), adj. aan de
dwaling onderworpen, feilbaar; — fallibiliteit, f. de mogelijkheid tot dwalen, feilbaarbeid ; bedrieglijkheid ; — falllinént (it. fallimento) of faillissement, n. liever faillite,
f. fr. (spr. faljiét') het onvermogen om te betalen, het staken der betalingen, de betalingsonmacht, het (niet frauduleus) bankroet; — een
falliet (ital. fallitoo of failliet, m. een ter
betaling onvermogende.
fallopiseh, adj. naar den ontleedkundige
Gabriel Fallópia (gest. 1562) genoemd ; b. v.
de fallopische gang of de fallopische
waterleiding in het slaapbeen (Fallopii canalis), de fallopische eileiders of trompetten
(Fallopii tubae) .
fallor, lat. ik word bedrogen, ik vergis mij;
ni Pallor, als ik mij niet vergis.
Fálstaff, m. eng. een door Shakespeare
(spr. sjéelcspier) geschapen komische figuur, een
grootsprekend, laf, zedeloos man, maar vol geest
en humor.
Falsum, n., pl. false, lat. (van fallére,
misleiden, bedriegen) opzettelijk bedrog, verval sching, inz. schriftvervalsching; — falsi-rekening, z v. a. regula falsi, z. ond. r e gel ;
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— (also bordóne, it. of faux bourdon, fr. (spr..
fo boerdóh) Muz. valsche steun of begeleiding

(accompagnement), b. v. in sexten-accoorden of
als de verschillende stemmen dezelfde noten
hebben en de bas slechts een octaaf lager gaat;
— falseeren (it. falsdre) of falsificeeren,
nw.lat. vervalschen ; — falsátie of falsiflCätie (spr. t=ts), f vervalsching, schriftvervalsching; -- falsarius, m. lat. een bedrieger,
vervalscher, inz. een vervalscher van handteekeningen, oorkonden, enz.; — falset, n. (it.
falsétto, fr. (ausset, spr. fosè) Muz. de discantof altstem, die door de persing der luchtpijp
wordt voortgebracht en de vrouwenstem nabootst, de faussetstem, valsche stem ; — fal-settíst, faussettíst, m. die met zulk Bene
stem zingt; — falsi$eátor, m. een verval
bedrieger; — falsiloquium, n. lat.-scher,
de valsche, bedrieglijke taal, leugen; — falsimonia, f. bedriegerij, valschheid ; -- falsiteit, f. (later lat. (alsitas) de valschheid,
onwaarheid.
PalX, f. lat. (gen. (alcis, pl. falces) sikkel,
snoeimes (vgl. fa 1 c i f o r m) ; f. arboraria en
vinitoria, tuin- en wijngaardeniersmes; falces
morales, stangen met sikkelvormig gebogen íjzeren einden om muren omver te halen ; falces
navales, sikkelvormige messen aan staken mu
het touwwerk van vijandelijke schepen door te,
snijden.
Fama, f. lat. (het gr. phemé, v. phêmí, ik
zeg) de mare, het gerucht, de algemeene nieuwstiding ; de goede of kwade naam, fa a m ; Myth.
de godin der geruchten, de verbreidster van
goed en kwaad, jongste dochter der Aarde
salva Tama, met voorbehoud en zonder nadeel
des goeden naams; Tama volst, de faam heeft~
vleugels ; — fameus, adj. (lat. famosus, fr. fameux) befaamd of vermaard, zoo ten goede als
ten kwade, beroemd, berucht, wereldkundig;
ook wel: al wat uitstekend, in 't oog vallend
is ; famosus libéllus, m. lat. een schand- of schot
i b dl ; famósa actio, f. eene-schrift,ameu1
aanklacht, die de eer betreft; famosus carmen,
n. een schimpdicht; famosum judicium, een
onteerend vonnis ; — famositeit (spr. s=z),
f. (later lat. famositas) de beroemdheid ; het berucht-zijn, de kwade naam; — famósa, famouse (spr. s=z), f. Bot. eene soort van
anjelieren, die slechts op het bovenste gedeelte
van het bloemblad met 'kleurteekening voorzien, doch van onderen altijd wit zijn ; — fa-miaan, m. famiane, f. namen : de beroemde, de bekende.
Fámes, f. lat. honger; z. c o n d i m e n t u m
en aurum.
Familie, f. lat. (familia, oorspr. de bedienden, v. famulus, bediende; fr. famille) de huiselijke maatschappij (ouders, kinderen, verdere huisgenooten, bedienden), het huisgezin ; de gezamenlijke, onder eenen huisvader staande ver
maagschap, het geslacht, huis, dc.
-wante;d
stam ; de afkomst, oorsprong ; en famille, fr.
(spr. ac famielj') in de familie, in den kring
,
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des gezins, met de tot het huis behoorende personen (b. V. eten); — familie-verdrag, n.
overeenkomst of verdrag tusschen de leden eener
familie ; — familiair, adj. (lat. familiiiris, e)
als adverb. ook familiariter of fr. familièrement, vertrouwd, vertrouwelijk ; gemeenzaam,
gemeen, ongedwongen, vrij; door gewoonte eigen;
ook : al te gemeenzaam, indringend, opdringend;
— famiIiariteit, t (lat. familiarttas) de vertrouwelijkheid, gemeenzame omgang, nauwe kenHIS — zich familiariseeren (spr. s=z),
zich vertrouwd of gemeenzaam maken; zich te
veel vrijheid veroorloven ; zich met eene zaak
nauw bekend maken ; — familiá.ren, m. pl.
eig. huisvrienden, vertrouwden, huisdienaars, inz.
in de woningen der hooge geestelijkheid in
Spanje; kondschappers, spionnen, dienaars der
inquisitie; ook bedienden eener universiteit, enz.
in Spanje ; — familísten, m. pl. eene godsdienstpartij in Engeland en Holland, die zich
tot eene familia caritátis (liefdefamilie) vereenigde, omstreeks 1575 door Heinrich Niklas uit
Munster gesticht; — family compact, n.
eng. (spr. fèmili kompekt) vereeniging van oud
-englschfamiëCd.
Famís, m. fr. pl. Kmt. smirnasche zidën
stoffen, met goud doorwerkt.
Famn, m., pi. famnar, zw. eene zweed
lengtemaat, de vadem = 6 zw. voet =-sche
1,7814 meter.
Famulus, m. lat. een dienaar, oppasser,
helper, inz. de dienaar eens geleerden, eens
professors aan de duitsche hoogescholen, z. v. a.
amanuensis; ook de adsistent van een arts;
— famula, f. dienares, oppasster, helpster; -famulee ren (lat. famulári), dienen, dienst
doen als bediende of adsistent, bedienen, oppassen ; — famulánt, m. (famulans) een dienst
knaap, dienaar; — famulatuur, f.-doen,
nw.lat. de dienst, oppassing, het hulpbetoon.
Fanál, m. fr. (arab. fanár, mid.lat. fanarium, it. fanále, van 't gr. phánós, lantaren)
eene scheeps- of havenlantaren; vuurtoren, vuurbaak, seinvuur op de kusten of aan den ingang
der havens ; oneig. een wegwijzer, gids ; — fanár, m. de wijk der Grieken in Constantinopel (zoo benoemd naar den daar staanden vuurtoren ; nw.gr. fanári); --y fanarióten, m. pl.
meest rijke grieksche familiën in Constantinopel, die afstammen van de grieksche familiën,
die bij de verovering van Constantinopel gespaard
werden.
Fanam, ook fano, fanon, fanum, m.
(port. fanáo) eene gouden en zilveren muntvan
verschillende waarde in O.Indië, van ongeveer
14 cents.
Fanar, fanarioten, z. ond. f a n a 1.
fanatiek, adj. (lat. fanaticus, a, um, van
fanum, heiligdom, tempel) dweepachtig, dweep
vol zotte inbeeldingen, uitzinnig; — f&--ziek,
natIeus, fanatiek, m. (it. fanatico, fr. fanatica) een dweper, geestdrijver, overdreven
ijveraar in godsdienstzaken, uitzinnige ; — fanatiseeren (spr. s=z), nw.lat. dweepachtige
;
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gevoelens inboezemen, fanatiek maken; — fanatísme, n. de dweperij, geloofsdweperij, buitensporige ijver voor geloof en meeningen.
Fanchon, f. fr. (spr. fansjóii) verklw. van
Francisca: Fransje, als meisjesnaam; in de modehandel: een licht hoofddeksel voor vrouwen;
— fanehonnétte, f. soort van fijn gebak.
Fancier, m. eng. (spr. fénsjer) liefhebber
van iets, b. v. flower-fancier, liefhebber van
bloemen.
Fancy, m. eng. (spr. fénssi; van 't fr. fantaisie = p h a n t a Si e) inbeeldingskracht ; inbeelding, gril, luim, inval, enz.; vandaar fancy-artikelen, modewaren, weelde-voorwerpen, enz.; — fancy-fair (spr. — feer), markt
van modewaren; tentoonstelling en verkooping
van vrouwelijke artikelen tot milddadige oogmerken; — fancy-cloth, n. gewerkte, gefaconneerde stof.
Fandángo, m. een spaansche volksdans,
die in .2 maat met castagnetten gedanst wordt.
Fandaróle of farandóle, f. een luchtige, vlugge provencaalsche dans in 6 maat.
faneeren, fr. (faner; v. lat. fcenum, hooi)
verwelken, verleppen, verfensen, mat of glansloos worden.
Fanéga, ook hanega en fanga, f. eene
graanmaat in Spanje en Portugal, schepel, ongeveer 55,4 liter; voorts een voormalige sp.
akkermaat, ook fanegada genoemd = 34,239
ares.
Fanfare, t. fr. (spr. faníáár'; waarsch. een
klanknabootsend woord) een trompetstuk, vroolijk jachtstuk ; het trompetgeschal bij het inhouwen der ruiterij ; ook geraas, groote ophef;
— fanfarón, m. een pocher, grootspreker,
snorker, snoever, zwetser, windbuil, ijzervreter,
opsnijder; — fanfaronnáde of fanfaronnerie, f. pocherij, grootspraak, snoeverij, zwetserij, enz.; — fanfaronneeren, opsnijden,
pochen, den gebraden haan spelen.
Fanfreluche, f. fr. (spr. fan fr' luusj'; oudfr.
fanfelue, it. fanfaluca, v. 't gr. pomphólyx, blaas,
waterblaas; vrouwelijke hoofdtooi) beuzelingen,
strikken en kwikken, snorrepijperij; eene kleine
booze fee of toovergodin in de fr. sprookjesliteratuur der middeleeuwen.
Fanga, f. voormalige port. korenmaat, z.
fanega.
Faniteit, t., z. fanum.
Fankwas, pl. naam der (europeesche)
vreemdelingen in China en Japan.
Fanny, vr. naam : eng. afkorting van Fr a neisca.
Fano, fanon, z. fa n am.
Fanon, m. fr. (spr. fanón ; eig. lap, zwachtel, v. oudhgd. fano, goth. Tana, een stuk doek)
een deel der pauselijke kleeding; Med. met
stroo gevoerde spalk bij beenbreuken.
Pant, m. hoogduitsch (it. (ante, knaap, jongen, Inz. de boer in 't kaartspel, verk. van infante, van 't lat. infans, kind, waarvan ook het
oudd. fandio, Eendo, voetganger, voetknecht ; z.
infanterie) een jong, winderig mensch, een
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zotte, nietsbeduidende windbuil; vandaar het
v erkiw . fántchen (spr. fentchen).
Fantaisisme, n . fr. phantastische, van het
onderwerp afdwalende schrijfwijze der moderne
letterkundigen.
,

Fantasie, beter phantasie (spr. s=z),
L it. - (fantas4a; vgl. phantasie) Muz. een
luimig spel voor de vuist, een willekeurig spel,
eene soort van muzikale improvisatie; — fan-

taseeren, beter phantaseeren (spr. s=z),
yonder noten, enkel willekeurig naar zijn gevoel en zijne invallen, voor de vuist, spelen;

— fantást, z. p h a n t a s t — fant8me, z.
;

p h a n t o m e;— fantasmagorie, z. p h a nt a s m a g o r i e; — fantastico, fantastica, fantasticamente, ital. Muz. wonderlijk, zonderling, luimig, grillig.

Fantoccíni, m . pl. (spr. fantotsjini) it. (v.
fantoccio, pop, v. [ante, kind, knaap ; vgl. fan t)
-een draagbaar poppenspel, een ronzebons.
Fanum, n . (eig. een door woorden ten heiligdom gewijde plaats, v. fari, spreken) eene
aan de godheid gewijde ruimte, een heiligdom,
tempel; z. ook f a n a m; — faniteit, f. in-wijding.
Paquin, m. fr. (spr. faken; v. 't It. facchino.
lastdrager, z. aid.) een houten man of eene pop,
naar welke men in rijbanen met de lans stoot;
sen nietswaardige kerel, rekel, schoft, schobbejak; een onnoozele, ijdele gek; — faquine,
f. (spr. fakien') een slecht, gemeen vrouwspersoon, eene slet, enz.; — faquineriën, f . pl.
schelm- of schurkenstreken, laagheden ; — faquinisme, n. nw.lat. het karakter, het bestaan van een hoogmoedigen zot.
Far, n. lat. spelt; vgl. farina;—far, it,
z. ond. dolce.
Para, it. zal maken of doen, b. v. Italia
Para da se (z. aid.)
Para, m. (uit de talen van den Orinoco,
tr. faras, m. of farasse, f.) het zuid-amerikaansche buideldier, z. o p o s sum.

Faradayisme, faradaïsme of faradisme, n . de door den engelschen natuurkun^1lge Faraday (spr. fèrèdee) in 1831 ontdekte
inductie -electriciteit (z. ald.);—faradisatie (spr. —zd-tsie), f. Med. de aanwending daarvan tot geneeskundige doeleinden.
Paramanen, pl . in het bourgondische rijk
der eerste middeleeuwen de voornamen, zooals
de lombardische a r i m a n e n; vgl. f a r a m u n d.
Paramieten, m. pl. eene mohamedaansche
secte, die de leerstellingen van A li volgt.
,

Faramund, oudd . mansn. (van Para, bet
geslacht, munt, f, bescherming) beschermer van
bet geslacht, familieschuts; of beschermer op
reis.

Farandóle, z. f a n d a r o l e.
F^ras, m. arab. het paard (ook in 't schaak
-spel).

Paratélla, f. een gewicht op het vasteland van O.Indië = 0,8566 kilo.
Farce, f. fr. (spr. Fars'; van 't lat. farsus,
panic. v. farcire, stoppen, vullen) 1) het vul-
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sel, fijn gehakt, met beschuitskruim, kruiderij,
enz. vermengd vleesch tot vulsel; 2) eig. een
gemengd stuk, een mengelstuk; een kluchtspel,
grappig nastukje; malle kuur, snakerij, klucht,

belachlijke streek; — farceur, m. een grappenmaker, koddige of drollige vent, hansworst;
— farceeren (fr. farcir), vullen, met vulsel
stoppen ;— g e fa r c e e r d, opgevuld, volgestopt,
inz van wild, visch, enz., b. v. een gefarceerde snoek; — fareisseur, m . een pastei=
bakker.
Pardage, f. fr. (spr. fardá-zj') Mar. rijshout,
dat ter wering van de vochtigheid in het ruim
wordt gelegd; nuttelooze, hinderlijke voorwerpen, opperlast.
Pardel, n . hoogd. (it. fardéllo, fr. fardeau)
een bundel, pak; ook eene verouderde maat
voor ellestoffen.
fardeeren, fr. (farder, v. fard, blanketsel,

v. 't oudhoogd. gi-farit, gi-farwit, v. farwjan,
verven) blanketten, opsmukken, een schoon voorkomen geven ; een schoonen glans of de apprétuur aan lakens of stoffen geven; bemantelen,
verbergen.

Parding, z. farthing.
Parenteit, z . gordius, ond. gordiaansche knoop.
farewell, eng. (spr. fêrwél) vaarwel! adieu!
het afscheid.
farfárae fotta, pl. (nw.lat. far fora) in de
pharmacie : de bladeren van het hoefblad (Tussilago farfara).
Fárgard , m. perz. afdeeling, hoofdstuk, ni.
van den Vendidad, een gedeelte der Zendavesta.
Fargot, fargo, m. in België en NoordFrankrijk : eene baal koopwaren van 11 cen-

tenaar.

Farib6len, f. pi. fr. (sing. faribole) sprookjes, gekheden, zotheden, vodderij, wissewasjes,
praatjes voor den vaak.
Farina, f. lat. (v. far, koren, grof meel)
het meel; farina hordéi praepardta, bereid gerstemeel, een geneesmiddel ; — farineus, adj.
lat. (farinósus, a, um) melig; Piet. te dof, te

mat van kleur; — farien, farine- suiker,
f. gele meel- of poedersuiker, keukensuiker; z.
moscovade.

Farinélla, f. nw.lat. eene soort van paddenstoel of champignon.
Farinét, m. fr. (spr. farinè) de dobbelsteen, die slechts op eene der zes zijden oogen
heeft.
farineus, farinosus, z. ond. fa r i n a.
Paring, z. fierding.
F'r ris, m. turk. ruiter.
Farizeër, enz., z. p h a r i z a e ë r, enz.
Farm, f. eng. (z. v. a. het fr. ferme) eene
pachthoeve, boerderij ; — farmer, m. een
pachter, hoefpachter; in Amerika: een kleine
grondeigenaar, een vrije eigenaar.
Parmassoen, m . turk. (verbasterd uit fr.
franc-mason) vrijmetselaar.
farnesisch, it. uit de galerij der villa
Farnese te Rome afkomstig, b. v. de Farne-
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sische stier, de f. Hercules, beroemde beeldbouwwerken.
far niente, z. dolce.
Faro, m. it. vuurtoren ; vgl. p h ar o s ; —
faro, n. 1 ° z. v. a. p h ar o s p e 1; gelief
-kosdbiern
België van zuren smaak.
farouche, adj. fr. (spr. faródsj'; v. het lat.
ferox) wild, schuw, schuchter, menschenschuw;
ruw, gestreng.
Farrago, f. lat. (v. far, z. farina) een
mengsel, mengelmoes, bont allerlei; — farra,gineus, adj. nw.lat. verward, gemengd.
Farsang, m. (vgl. parasange) ook
a,gatsj, eene voormalige turksche mijl = 5001
meter.
Fárthing, m. eng. (angels. feordhung, als
ware 't eng. fourthing, deeling in vieren, het
vierde deel) de kleinste eng. munt = 4 p e n fly
(z. ald.); oneig. iets onbeduidends, van zeer geringe waarde; — farthing–satin, smal zijden band, zijden boordsel; — farthingdeal
(spr. —diet) of enkel farthing, farundel,
het vierde gedeelte van een morgen of a are
= 0,10125 bunder.
Farthingale, m. eng. (spr. —geel; uit het
fr. vertugade, z. ald.) hoepelrok der boerenvrouwen in Engeland.
Partor, m. lat. iemand die ganzen, enz.
mest en vet maakt.
fas, n. lat. (eig. de goddelijke uitspraak, het
goddelijke recht, v. fart, zeggen) recht, billijkbeid ; fas et ne fas, recht en onrecht, rechtmatige en onrechtmatige middelen; per fas et ne(as, met recht en onrecht, op allerlei wegen.
Fasees, pl. lat. (van den sing. (ascis, in
't algemeen bundel) de strafbundels, een bundel roeden of stokken, rondom eene uitstekende
pijl gebonden, de pijlbundels, die als teeken
van gezag door de 1 i c t o r e s vóor de hooge
overheidspersonen in het oude Rome gedragen
werden.
Fasching, m. (spr. fdsjing) in Opper
-Duitschland:
vastenavond, carneval.
fascia, f. lat. een band, windsel, zwachtel;
fascia invérsa, f. Chir. het omgekeerde of omgeslagen windsel; f. lata, eig. de breede zwachtel; Anat. de breede d(jscheede, een pezig vlies,
dat de spieren van de bovendij omgeeft ; f. stelláta, Chir. het sterverband; f. trianguldris ad
oculos, het driehoekig oogverband; — faseieeren (lat. fasciáre), met zwachtels omwikkelen, ombinden; — fasciatie (spr. t=ts), f.
nw.lat. de inbinding of inwikkeling in zwachtels
of windsels; — fasciatus, a, um, Bot. gezwachteld ; — fasciola, lat. (verklw. v. fascia) kleine
fascia, bandje.
Pasolkel, m. hgd. (lat. fasciculus, verklw.
van fascis) een bundel, bos, pakje, eene verzarneling, enz.; — faeciculatus, a, urn, Bot. bunilelvormig; —fascieuleeren, nw.lat. in bunidels of bossen bijeendoen, opbossen, tot pak
-ken
binden.
faseineeren, lat. (fascinare, gr. baskainein)
betooveren, begoochelen, beheksen; verblinden;

FAT

— fascinátie (spr. t=ts), f. (fascina(lo) de
zoogenaamde beheksing, betoovering ; verblinding, misleiding.
Faselnes, f. pi. fr. (it. sing. fascina, van
't lat. fascina, fascis, bundel) rijshout, takkenbossen, mutserts, die bij waterwerken, bij den
bouw van veldschansen, batterijen, enz., ook
bij belegeringen, om de grachten voor de vesting tot het stormloopen te vullen, gebruikt
worden.
fascis, m. lat., z. boven bij fasces; fascis
major, m. lat. eene baal; fascis minor, een riem
papier.
Faseole, z. p b a s e o l e.
fas est et ab hoste doceri, lat. het is goed
zich ook door zijn vijand te laten leeren (citaat
uit Ovidius' Metamorphosen).
Fashion, f. eng. (spr. fésjen; van 't fr.
facon) dracht, mode, trant, snit, levenswijs;
rang, stand, staat ; — fashionable, adj. (spr
fésjunneb' l) naar de mode, modisch; beschaafd,
verfijnd, deftig, fatsoenlijk, naar de wereld; een
fashionable, een man van fijne beschaving,
naar de wereld; een modegek, pronkertje, in
de laatste .beteekenis ook fashionist.
Passie, z. ond. fateeren.
Paste, m. fr. (van 't lat. fastus, trots, praal)
de pronk, praal, zwier, pracht, hoovaard(j ; —
fastueus, adj. (fr. fastueux, lat. fastuosus)
pralend, pronkend, zwierig, prachtlievend, hoovaardig, hoogdravend; — fastuosus, lat. Bot.
schitterend; trotsch; — fastuóso (spr. --toeózo),
fastoso, it. Muz. prachtig, plechtstatig, verheven.
faster, adv. eng. (comparatief van fast, snel)
sneller, b. v. (afk. F) op het kompas van eng.
uurwerken.
Pasti of fasten, n. pl. lat. (eig. de lijst
der rechtsdagen, dies fasti) kalender of tijdwijzer, kalender der feesten; jaarboeken, tidboeken; fasti majóres of Capitolini, marmeren tafelen, op het kapitool te Rome geplaatst, en
waarop de namen der consuls, dictators en andere regeeringspersonen, gelijk ook de merkwaardigste gebeurtenissen werden gegriffeld;
fasti minbres, een feestkalender van de pontifices.
fastidiëus, adj. lat. (fastidiosus, a, um,
van fastidïum, trotsche versmading, walging)
langwijlig, verdrietig, lastig, walgljk; — fastidiOSiteit (spr. s=z), f. nw.lat. de fiere ver
versmading; -- fastidiëeren (lat.-achtingof
fastidire), afkeer ondervinden en 'uiten, fier
versmaden.
Fastigium, n. lat. de gevel; — gefastigeerd (lat. fastigatus), gevelvormig toegespitst ; — fastigatus, a, um, lat. Bot. even hoog
of getopt ; — fastigatie (spr. t=ts), f, het
gevelvormige spits toeloopen.
fastoso, fastueus, z. ond. f a s t e.
Pat, m. fr. (van 't lat. fatuus, smakeloos)
iemand vol Ingenomenheid met zich zelven, die
bij vrouwen veel meent te gelden of wiens opschik uiterst gezocht is, een ingebeelde zot;
gekje, pronkertje, lafbek; als adject. (ook wel
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fattig of zelfs fatterig) gek, ingebeeld, laf,
vol eigenwaan ; — fatViteit, f. lat. (fatuitas)
lafheid, zotheid, ongerijmdheid als gevolg van
verwaandheid.
Fata, n., f. pl. van fatum (z. aid.)
Fata, f. midlat. en ital., z. v. a. fee, z.
aid.; — fata-morgána, f. it. opdoeming,
athmospherische straalbreking, eene soort van
gezichtsbedrog, waardoor men in de verte of
aan den hemel als achtergrond, bij helder, warm
en stil weder, beelden van allerlei voorwerpen,
als schepen, torens, kasteelen, enz. bespeurt,
die zich toch inderdaad niet daar bevinden,
maar een gevolg zijn eener bijzondere soort
van straalbreking, bij welke een temperatuurverschil van dicht op elkander liggende luchtlagen van veel invloed schijnt. De gunstige
oorden voor die luchtspiegeling, welke het bijgeloof voor het werk der Fata of toovergodin
M o r ga n a houdt, zijn de kusten der siciliaansche zeeëngte, de groote zandvlakten van Perzië, Neder-Egypte, enz.
fataal, fatalisme, enz., z. ond. fatum.
fateeren, lat. (fateri) bekennen, belijden;
— lassie, f. nw.lat. de bekentenis, aangifte,
inz. de aangifte van vermogen of inkomsten.
Fatha, f. arab. zilver.
Fathom, n. (angels. fadhem = draad) de
eng. vadem = 2 yards = 6 eng. voeten of ongeveer 1,83 meter.
fatigeeren, lat. - (fatigare) of fatigueeren, fr. (fatiguer) vermoeien, afmatten, uitputten ; lastig vallen ; uitmergelen (een akker);
Piet. & Sculp. al te gekunsteld, te angstig bewerken, zoodat de losheid en frischheid verloren gaan ; in de kookkunst : salade fa t ig e e r e n, de saladebladeren een weinig slap
maken door omwenteling in de toebereide pikante saus ; — fatigánt, adj. vermoeiend, afmattend; langwijlig, vervelend; — fatigátie
(spr. tie=tsie), f. lat. (fatigatio) de vermoeienis;
— fatigue, f. fr. (spr. fatieg') de vermoeienis,
vermoeidheid, de afmattende inspanning.
Fátiha (el), arab. (fátihat, eig. de aanvang, v. faiaha, openen, aanvangen) de eerste
s o e r e in den Koran, het hoofdgebed der Mohamedanen.
Fátiine of samengetrokken fatme, arab.
(fátimat, van fatama, ontwennen) vr.naam: de
kinderspenende ; de naam van Mahomeds dochter; vandaar Fatimiden, m. pl. de naam
eener reeks van khalifen in Egypte, die van
haar en haar gemaal All zeiden af te stammen.
fatisceeren, lat. (fatiscére) vervallen, ver
-wern.
Fatsoen, z. faeon.
fattig, z. ond. f a t ; — fattura, it., z. v. a.
factuur; — Fatua, z. Fauna, ond. Fauflus; — fatuiteit, z. ond. fat.
Fatum, n. lat. (eig. bet door de godheid
gezegde of bepaalde, de godspraak, v. fan, zeggen, spreken) het noodlot ; Myth. een zoon van
den Erebus en de Nacht , de blinde, onvermidelijke voorbeschikking der gebeurtenissen zon-
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der grond en doel, het lot, de bestemming; p1.

fata, lotgevallen , sic eunt fata hom num, zoo,
gaan der menschen lotgevallen of zaken ; —

fataal, adj. (lat. fatális, e) door het noodlot

beschikt, noodlottig, onheilbrengend, verderfelijk, onvermijdelijk; leelijk, netelig, treurig, heilloos, onzalig; walglijk of onuitstaanbaar; — fatále, n., pl Patatla, een bepaalde rechtstermijn,
binnen welken iets verricht moet worden, zat
er niet iets nadeeligs uit volgen voor hem,.
wien dat uitstel wordt toegestaan; fatale damnum, n. Jur. een onvermijdelijke, door geen voorzichtigheid af te wenden schade ; — fata
n. nw.lat. het geloof aan de leer van
-lisme,
een onvermijdelijk noodlot, de noodlotsleer, inz.
Theol. de leer van de onbepaalde voorbeschikking tot zaligheid of verdoemenis; vgl. pr
destinatie; —fatalist, m. een aanhanger
van die leer, een noodlotsleeraar, vriend der
voorbeschikking; — fatalistisoh, adj. op het
geloof aan een onvermijdelijk noodlot betrek
hebbende, daaraan gelooven, b. v. fat a--king
listische wereldbeschouwing; — fataliteit, f. (later lat. fatalitas) het onvermijdelijk noodlot, een ongeluk, eene wederwaardigheid, een rampspoed ; noodlottig voorval.
Faubias, m. (spr. (oblá) de held van eenen
in 't begin dezer eeuw vermaarden zedeloozen
fr. roman ('les amours de Faublas"), van Louvet, den bekenden Girondijn.
Faubourg, m. fr. (spr. (oboes' ; oudfr. forbourg, (orsbourg, van 't lat. fors, buiten, en
bourg, vlek, mid.lat. burgus) de voorstad ; inz.
de parijsche voorstad St. Germain op den linkeroever der Seine (Faubourg St. Germain) en
de naar haar zich noemende oude aristocratie,,
wier hoofdzetel zij is.
Faeces, pl. lat. smalle doorgang.
Faueheuse, f. fr. (van (aucher, maaien)
maaimachine (voor gras).
Faucon, z. f al c o n a; — fauconnier,,
m. fr. (spr. fokonji) valkenier; — fauconne-.
rie, f. valkerij, z. f a 1 c o n e r i e; -- fauCon.niére, f. (spr. (okonjèr) valkenierstasch.
fau$leeren (spr. fo—), fr. (aufiler; v. faux,
valsch en filer, rijgen) rijgen, met zeer wijde
steken naaien ; kennissen aanknoopen, verbintenissen aangaan.
Faujas, bij natuurwetenschappelijke bena-.
mingen voor B. Faujas de Saint-Fond (gest. 1819).
Faulde, f. fr. (spr. fold') plaats waar kolenbranders hun handwerk uitoefenen.
Faunen, m. pl. lat. (sing. Faunus, pl.
Fauni) rom. Myth. veld- of boschgoden met horens, bokspooten en staart, voorgesteld als laagzinnelijke, ontuchtige, geile wezens (zij waren
nochtans minder leelijk dan de satyrs, z.
aid.) ; vandaar : een zinnelijk, ontuchtig, geil
man; — fauna, f. de dieren, die in een bijzonder land of oord inheemsch zijn; ook eene beschrijving en lijst daarvan; — faunésk ot
faunisch, adj. naar een boschgod gelijkend,
grof, ruw, plomp, zinnelijk, ontuchtig, geil; -fauni.st, m. dierkundige.
-
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Paussaire, m. fr. (spr fo-sèr') = lat. fa la r i u s, z. ald.

Fausse–alarme, t fr. (spr. Foos'—; van
(aux, fausse, valsch) Mil. een loos of valsch
,alarm, onnoodige wapenkreet; — fausseattaque, fr. (spr. foos'aiták') een schijnaanval ; — fausse-braie, f. (spr. —brè') de onderwal, benedenwal ; voorgrond of terras van
een slot; — fausse–Carte, f. (spr. foos'kart)
kaart zonder waarde, die geen punt telt, inz.
eene kleine kaart, die geen troef is ; — fausse-.
e,lef, f. (spr. —klé) de valsche sleutel, looper, keizer; — fausse–Corde, f. Muz. val
niet zuiver gestemde snaar; — fausse--sche,
CSte, f. (spr. — koot') valsche rib ; — fausse-.
couehe, f. (spr. -- koesj') eene miskraam, te
vroege bevalling — fausse–démarche (spr.
foos'-demdrsj) of —mesure (spr. —m'zuur),
t. valsche stap, verkeerde maatregel; — faussefenêtre, f. een blind venster; — fausse,equerre, f. (spr. —ekèr') zwei, houten schroefpasser; — fausse–gorge, f. (spr. —gorzj')
valsche boezem, valsche borsten; — faussegfrossesse, f. (spr. —grossès) valsche, gewaande zwangerschap ; -- fausse- manche,
f. (spr. —mahsj') overmouw, morsmouw ; —
fausse-messure, f. z.i'au s s e-d é m a r c he;
;

— fausse–monnaie, f. (spr. —né) vaisch
geld ; — fausse–page, f. (spr. pá-zj') de
voorhandsche titel van een boek (doorgaans ver
titel geheeten); — fausse--kerdlijfansch
porte, f. (spr. —port') blinde deur; ook een
gewoonlijk niet gebruikt, gesloten deurtje; —
fausse–queue, fr. (spr. —keu') een onzuivere stoot, misstoot op het biljart; — fausseroute, f. (spr. —roet) weg, waardoor men
zich van het gestelde doel verwijdert, verkeerde
weg ; — fausse–sortie, f. op bet tooneel:
schijnafgang, om dadelijk terug te komen.
fausseeren (spr. fops—), fr. (fausser, van
faux, z. ald.) verbuigen, krommen, b. v. eene
kling; verdraaien, b. v. eenen sleutel; uit de
richting of de rechte lijn geraken.
Fausset, m. fr. (spr. fo -sè), z. v. a. falset,
z. ald.
Fausseté, f. fr. (spr. foos'té) valschheid.
Faust, Faustjjn en Faustinus, lat.
(van Faustus, gelukkig) mansn.: de gelukkige;
f. Faustine ; — Faust, inz. de naam van
een in de volkssage berucht toovenaar; door
Goethe gestempeld tot het type van den geestelik steeds werkzamen mensch, die alle wetenschap beproefd heeft en door alles teleur
onbevredigd is en dan uit de we--gestldn
reld van de boeken en het denken treedt in
de wereld van het genot en de handeling.
Faute, f. fr. (spr. foot'; oudfr. faulte, it.
falta, v. lat. fall#re, feilen, ontbreken) fout,
teil, gebrek, misslag, verzien; faute d'argent
(spr. dargán), bij gebrek aan geld; faute de
mieux (spr. —n eu), bij gebrek van beter; saus
faute (spr. san—), zonder fout, ongetwijfeld,
voorzeker, vast.
Fauteuil, m. fr. (spr. fo- tuilj'; van 't oud-
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hoogd. faldstuol ; vgl. tal dis to r i u m) een armstoel, leuningstoel; de eerezetel, de voorzittersstoel ; In Frankrijk inz. een der 10 zetels of
plaatsen in de academie.
Fautor, m. lat. (van favere, gunnen), fr.
fauteur, een begunstiger, beschermer, bevorderaar, schutsheer, patroon ; fautor delicti, de
bevorderaar of begunstiger van een misdrijf.
faux, fausse, fr. (spr. fo, fooss'; van 't lat.
falsum, a, um) valsch, onecht, onwaar; -faux–air, n. (spr. fozèr) bedrieglijke gelijkenis ; — faux–argent (spr. fo-zarzjáh), valsch
zilver; — faux..-bond, m. (spr. fo-bón) verkeerde terugsprong van den bal ; oneig. overtreding of niet-vervulling van zijn plicht ; —

faux -bourdon, z. (also bordóne — fauxbrillant, m. (spr. fo-briljár'it) een onechte of
;

valsche edelsteen ; in 't algemeen valsche glans,
bedrieglijke schijn, klatergoud, schijnverdienste,
valsche welsprekendheid, enz.; — faux-col,
m (spr. fo -kól) los boordje om aan bet hemd
vast te knoopen ; — faux–coup, m. (spr. fokóé) een misstoot. misslag ; — faux–emploi,
m. (spr. fozanplod) valsche rekening, waarin
sommen als uitgegeven voorkomen, die het niet
zijn; — faux–feu, Mar. blikvuur, een nachtelijk scheepssein met buskruit; ook het afbranden van het pankruit ; — faux–fourreau,
n. (spr. — foeró) foedraal, waarin zich eerst het
eigenlijke foedraal bevindt; — faux-frais,
pl. (spr. fo-frè) kleine onkosten, bijuitgaven; —
faux-f rère, m. (spr. fo- frèr') valsche broeder, verrader; — faux-fuyant, m. (spr. fofwí jdh) eene uitvlucht, een valsch voorwendsel; — faux–jour, n. (spr. fo-zjoer) valsch
licht, verkeerde lichtgeving aan schilderijen;
vallicht ; — faux–ménage, n. (spr. —ázj')
onecht huwelijk, samenwoning buiten huwelijk;
— faux-pas, m. (spr. fo pd) een misstap ; —
faux -plafond (spr. — fón), faux-plancher (spr. planajé), n. plafond, zoldering onder de balklaag tot vermindering der kamer
— faux–ph, m. vouw op eene plaats;-hogte;
waar er geen behoort te zijn; — faux –pont,
n. (spr. -pon) Mar. de zoogenaamde koebrug,
halfdek; — faux–semblant, n. (spr. fo,
sanblah) valsche schijn, misleiding, verblinding - faux–titre, m. Typ. de verkorte titel op
het blad, dat den waren titel voorafgaat, v o orha n d s eb e titel (bij verbastering vaak f r a ns eb e titel geheeten).
favëte linguis enz. (v. favere, genegen zijn)
„zijt gunstig met de tongen !" uitroep des rom.
priesters bij het begin van het offer aan de
omringende menigte (gr. euphemëite), d. i. bevorder het offeren door aandachtige stilte en
het vermijden van alle storende of onheilige
woorden ; voert vrome redenen, onthoudt u van
slechte redenen, bewaakt uwe tongen, zwijgt
Payola, f. it. tabel.
Favonius, m. lat. (v. foyers, warmen) de
westenwind, de z e p h y r der Romeinen.
Favor, m. lat. (van favere, gunstig zijn)
faveur, f. fr. gunst, genegenheid, gunstbetui-
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ging, begunstiging; bescherming, welwillendheid,
goedheid, zachtheid, genade, vergeving; beleefdheid ; favor de fensiónis, lat. Jur. begunstiging der
verdediging, d. I. alle verlichtingen en verzachtingen, die eenen beklaagde bij een crimineel
proces ten goede komen ; in favórem, Jur. ten
gunste, ten beste; in favórem prolis of prolium,
ten gunste der kinderen of nakomelingen; à la
faveur, fr. onder begunstiging, onder bescherming,
met hulpe van ; en faveur (spr. an—), ten gunste, ten behoeve, ten voordeele, in trek, begeerd (van waren, effecten, enz.); par faveur,
uit gunst of beleefdheid; — faveurs of faveurtjes, n. pl. gunstbetooningen : ook eene
soort van zeer smal zijden lint ; — faveur–
dagen, Kmt. nazicht-dagen, wisseluitstel, z.
respijtdagen; — favorabel, adj. lat. (favorabilis, e) gunstig, genegen, voordeelig ; —
favoriseeren (spr. s=z), fr. (favoriser) begunstigen, gunstig of genegen zijn; — favoriet, m. (it. favorito, fr. favori) een gunsteling, lieveling, in samenst. b. v. f a v o r i e tpaard, favoriet - spijs, enz., het geliefdste
paard, de lievelingsspijs, enz.; — favori, m.
fr. ook bakkebaard; — favorite, t de gunsteling, begunstigde, geliefde, b. v. sultan e
favorite, diegene onder de vrouwen des sultans, wie hij gerekend wordt de meeste liefde
toe te dragen en die hem den vermoedelijken
erfgenaam des troons heeft gebaard; ook de
naam van vele aanzienlijke landhuizen ; N. H.
het geelsnavelige waterhoen van Cayenne; soort
van omnibus; in het kaartspel: de kleur of de
soort der kaart, die gekeerd is en den voorrang boven de andere heeft, de beste, de kleur;
— favorieten, pl. de bakkebaarden ; — faVorietje, zeker modekrulletje aan den hoofdtooi der dames; — favoritisme, n. barb.lat.
het stelsel of het misbruik van het bevorderen
der gunstelingen; de zwakheid om zich door
lievelingen te laten beheerschen.
Favus, nw.lat. de honigraat; Med. een hoofduitslag met honigachtige vochtigheid; — favosieten (spr. s=z), m. pl. nw.lat. eene cel
— favosus, a, um,-vormigekalstn;
lat. Bot. cellig; honigraatvormig; favosus -dehiscens, Bot. met cellen openspringende.
fax et tuba, f. lat. eig. fakkel en trompet;
de aanvoerder, aanlegger, raddraaier, belhamel,
hoofdpersoon.
Pay of faye, f. fr. (spr. fajj) een zware
fransche (oorspr. vlaamsche) zijden stof; vgl.
faille.
Payal, m. een witte wijn van 't gelijkn.
Azorisch eiland; — fayaliet, n. een op dit
eiland voorkomend, uit kiezelzuur en ijzeroxydul
bestaand mineraal.
Fayence of faience, n. fr. (spr. fajáns';
it. faenza, porcellana di Faenza) eene soort van
plateel- of aardewerk; soort aardewerk, onecht
of half porselein, halfgoed, zoo geheeten naar
de plaats der uitvinding Fa ë n z a (lat. Faventja) in Italië; v. a. echter naar het vlek
F a y e n c e bij Frejus in Z. Frankrijk, alwaar
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eene fabriek van fayence is ; vgl. majolica.
Fazant, m. (gr. phasii nos, lat. phasianus, scil. ornis, vogel, naar de rivier P h a s i
in Azië; fr. faisan) een vogel van bet hoen
welks vleesch zeer geschat wordt,-dergslacht,
goud- en zilverfazant; — fazanerie, f. een
fazantentuin; — fazántstaart, de staart van
een geangliseerd paard.
Fazénda, f., pl. fazendas, port. (spr.
z=s; z. V. a. sp. hacienda) groote landgoederen in Brazilië ; — fazenda réal, f. de staatsschatkist, de schatkamer, financie-kamer in Portugal ; — fazendeiro, m. (spr. —dero) de
eigenaar van een groot landgoed, heereboer in
Brazilië.
Fazzolétto, n. it. zakdoek, halsdoek.
Pb., bij natuurwetenschappelijke benamingen
afk. voor J. C. Fabricius (entomoloog, gestorven 1808).
Féauté, f. fr. (spr. fe -oté; oudfr. féalté, prov.
fealtat, V. lat. fidelitas) leentrouw, trouw aan
den leenheer.
febris, f. lat. (v. fervère, koken, kokend heet
zijn) de koorts; — f. adynamica, zenuwkoorts;
f. albs, witte koorts, bleekzucht; — f. arden,
heete koorts; — f. catarrhalis, verkoudheidskoorts; — f. continua, aanhoudende koorts; —
f. currens, loopende koorts; — f. erethica, ontstekingskoort; — f. gastrica, darmkoorts; — f.
hectica, teringkoorts; — f. intermittens, tusschenpoozende of afwisselende koorts; — f. maligna,
eene kwaadaardige heete koorts; — f. quartdna,
eene derdendaagsche koorts ; — f. quotidiána,
alledaagsche koorts; — f. recurrens, terugloopende koorts (hgd. riickfallsleber, eng. relapsingfever) epidemisch optredende, typhusachtige besmettelike ziekte, met (6 à 8 daagsche) koorts
aanvallen; — f. remit--vrijhedtuscnw
tens, met tijdperken van afneming afwisselende
koorts; — f. tertiána, eene anderdaagsche
koorts ; — febrieiteeren (lat. febricitare),
met de koorts behept zijn, de koorts hebben,
aan de koorts loopen ; — febrieitánt, m.
(febricitans) een koortslijder ; — febrifugium, n. nw.lat. het afnemen, wijken, ophouden der koorts ; — febri f uga, n. pl. koortsverdrijvende, koortsgenezende middelen; — fe
of febrilisch, adj. nw.lat. koorts--briel
achtig, koortsaardig ; — Febronia, f. vrouwennaam : de koortsachtige.
Febrionianisme, n. nw.lat. dat stelsel
der kath. kerk, dat eene zelfstandige bisschoppelijke nationale kerk in Duitschland ten doel
heeft (opgeworpen door den wijbisschop te Trier,
v. Hontheim, die schreef onder den naam van
Justus Febronius).
Februari, m. lat. (Februarius, van den
oud-ital. god der onderwereld F e b r ii u s, aan
wier deze maand, waarin het jaarlijksche rei
verzoeningsfeest [februa, pl.] der-nigsof
oude Romeinen gevierd werd, waarschijnlijk was
toegewijd) de tweede maand des jaars, oudtijds :
sprokkelmaand.
feces, z. faeces.
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Feciales, liever f e t i a 1 e s (z. ald.)
fecit, lat. (perfect. van facëre, maken, doen)
of afgekort fee., hij heeft het gemaakt (op

kunstwerken).

feculent, feculentie, feculometer,

z. f x c u 1 e n t, enz., onder faeces.

feeundeeren, fecundatie, enz., z.
faeeundeeren.
Fédawih, m. arab. uitvoerder der bevelen
van den Sjeik el dsjebel.
Feddan, m. arab. (v. feddán, een juk ossen,
eene ploeg) eene akkermaat in Egypte, Nubië,
enz., ongeveer morgen = 24 kirat (deelen),
in het gewone leven = 59,290 are, bij de belastinghefng slechts 44,591 are.
Federaal, federalisme, enz. , z. f c d eraal, enz.
Federal, m. eng. (spr. fédderel; vgl. f md e r a al) een verbondene, lie d e r al i s t (z. ald.)
b. v. in den noord-amerikaansche burgeroorlog
f e d e r al s, de unie -mannen of aanhangers der
noordelijke staten, evenals g e e o n f e r e e r den,
de secessionisten of aanhangers der zuidelijke
staten ; — federalist, m. (spr. fedderellist)
in Noord-Amerika oorspr. de naam voor de partij,
welke voor het centrale gezag de grootst mogelijké macht verlangde, later N at i o n a 1 Rep u b l i c a n s en dan Whigs genoemd, zooals
voor de tegenpartij, die voor de regeeringen der
afzonderlijke staten de grootst mogelijke macht
verlangden, den naam gold van A n t! - f e d eralist, later Democrat of Republican,
vervolgens Jackson-man, daarop Tory en
later Locofoco.
Fee, f. (fr. fée, oudtr. feie, fae, it. fata, v.
't later lat. fata, eene schikgodin, van fatwa,
waarzegster; naar het volksgeloof, inz. der cel
landen : bovenmenschelijke-tischenroma
vrouwelijke wezens, die waarzegsters en tooveressen zijn, doch eene beperkte macht hebben,
deels schoon gevormd en goed, déels leelijk en
boos zijn; eene toovergodin; — féerie, f. fr.
de tooverkunst, betoovering ; ook een ballet,
waarin de tooverachtige veranderingen door de
machinisten de hoofdzaak zijn.
fee, n. eng. (spr. fie; z. v. a. feudum, z.
ald.) leen, cijns, belooning, fooi.
Feinam, m. eene oudere koperen munt In
Britsch-Indië (in Surate), omtrent = 4 cent.
Feinte, f. fr. (spr. fént'; van feindre) de
veinzerij, list, boze streek, vond, uitvlucht ; een
misleidende stoot bij het schermen, fint (z. aid.)
Feiticeira, f. port. (spr. fetisera, vgl.
f e t i s c h) tooveres ;— feiticeiro, m. (spr.
—éro) toovenaar; — feitico, m. betoovering.
fel, n. lat. de gal; — fel carpionum, karpergal; fel tauri, ossegal; fel vitri, glasgal; —
— felline -zuur, f. nw.lat.-nederl. het galzuur; — felleus, adj. (later lat. fellósus, a,
um), gallig, vol gal.
Félar, n. soort kleedingstuk der Tsjerkessen.
felice notte, it. (feliedzje—) goede (eig. geluk
nacht; felicissima notte (spr. feliedzjissi--kige)
ma—) beste (gelukkigste) nacht.
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Felicitas, enz., z. ond. F el i x.
Felin, fellin of ferlin, m. fr. (spr. —len),

een voormalig goud- en zilvergewicht te Parijs
en te Brussel, = 0,411 gram.
flina, pl. lat. de katachtige roofdieren;
— felis, f. kat. b. v. felis domestica, huiskat;
felis leo, leeuw enz.
Felippo, z. Filippo.
Felix, lat. gelukkig; — felix, m. mansn.
de gelukkige; — felictter, gelukkig, ook heil U!
geluk er meê ! en z. v. a. bravo ; — felix
merttis, gelukkig door verdienste, de zinspreuk
eener door den handelstand gestichte maat
beoefenaars en beminnaars der-schapijvn
wetenschappen en kunsten te Amsterdam; —
Felicitas, t de vergode gelukzaligheid bij de
oude Romeinen ; — Felieitas ' Julia, f. de
rom. naam voor Lissabon ; — feliciteeren,.
nw.lat. (fr. féliciter) gelukwenschen ; pour feliciter, op visite-kaartje (gew. afgek. p. f.) om.
geluk te wenschen ; — felicitatie (spr. tie=
tsie), f, de gelukwensching, heilwensch, zegen
-wensch.
Fell, m. eene voormalige rekenmunt op de
Faröer-eilanden, ongeveer = 9 centen.
Félla, m. turk. openbare omroeper; heraut.
Fellah, m. arab. (falldh, van falah, splijten, groeven, ploegen), landbouwer, landbouwdrijvend Arabier, inz. in Egypte.
felleus, z. ond. fel.
Fellin, z. f e l n.
Felline-Zuur, z. ond. fel.
Felloplastiek, z. p h e l l o p l a s t i e k.
Fellow, m. eng. (spr. féllo ; angels. felaw,
van feligean, volgen; ijsl. felagi, deensch faille)
gezel, genoot, makker, kameraad ; ambtgenoot,
medelid, inz. medelid van eene inrichting voor
hooger onderwijs, van een college in Engeland;
Fellow of the Geological Society, lid van het
geologisch genootschap ; F. of the Horticultural
Society, lid der Maatschappij van tuinbouw ; F.
of the Linnean Society, lid van het Linneesch
genootschap ; F. of the Royal Society, lid van
de koninklijke maatschappij van wetenschappen
te Londen; F. of the Royal Society at Edinburgh, lid der koninklijke maatschappij van wetenscbappen te Edinburgh ; F. of the Royal S
at Londen and Edinburgh, lid der beide laatstgenoemde maatschappijen ; F. of the Society ot
Antiquarians, lid van het oudheidkundig genoot-.
schap ; F. of the Wernerian Society, lid vas
het Wernergenootschap ; — féllowship, n.
(spr. —sup) het lidmaatschap, het aandeel aan
eene geleerde stichting ; — fellow-ehris-.
tian, m. (spr. kristjen) mede-christenen; —
fellow-student, in. (spr. stjóédent) mede
-studen.
Feloek, f. (fr. felouque, it. feluca, felucca
van 't arab. feloeka, van falaka, varen) een
snelschip, een licht, lang en smal vaartuig zonder verdek, met zeilen en riemen voor de kust vaart in de middéllandsche zee vgl. galei.
Felonie, f. (fr. félonie, mid. lat. felonia,
van feb, fello, een trouwelooze, opstandeling;
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Ir. félon, it. fellone, van 't eelt. feat, bedrog,

verraad) de schending der leenplichten van eenen
vazal jegens zijnen leenheer, of ook omgekeerd,
leenmisdaad, leenplicbtschending; trouwbreuk
jegens de overheid; in Engeland iedere dood misdaad.
Felour, eene noord-afrikaansche koperen
munt, omtrent = 1 cent.
Feip, z. fulp.
female, adj. eng. (spr. Piemel) vrouwelijk,
voor het vrouwelijk geslacht bestemd.
femincus, a, um, lat. Bot. vrouwelijk, slechts
met stempel.
feminznus, a, um (van (emina, vrouw) vrouwel ijk ; een femininum, n. een vrouwelijk
woord; -- genéris feminini, van het vrouwelijk
geslacht; -- feminiseeren (spr. s=z), barb.lat. vrouwelijk of verwijfd maken.
femme de chambre, f. fr. (spr. faam' de sjanbr')
kamenier; — femme de charge (spr. sjárzj'),
huishoudster; — femme de journée (spr. zjoernée),
werkster in dagloon; — femme de ménage (spr.
mená-zj'), huishoudster; — femme du monde,
femme honnéte (spr. onnèt'), fatsoenlijke vrouw;
— femme pot-au-feu (spr. poto féu), huishoudelijke vrouw, huismoeder; — femme entretenue,
.z. e n t r e t e n u e; — femme publique (spr. — publiek), publieke vrouw, hoer,
femoraal, adj. lat. (van femur, dij) wat
liet dijbeen betreft, tot de heupen behoort.
Pen, n. chin. z. hang, t s j i en tan.
Pencibles, pl. eng. (spr. fénsibb' ls, van

-

fence, beschutten, verdedigen) kustbewaarders,

strandverdedigers.

Fenegriek, n. (lat. faenum graecum) eig.
grieksch hooi, een sterk riekend medicinaal kruid,
dat wel als huismiddel gebruikt wordt.
fenereeren, lat. (fenerari, v. fenus, rente)
geld op rente uitleenes, woekeren ; — fenerátie (spr. t=s), f. (feneratio) het woekeren,
de woeker.
fenestratus, a, um, lat. Bot. getralied, gevensterd.
Fenetrage, f. fr. (spr. ---trddzj', van fenétre = lat. fenéstra, venster) het vensterwerk,
de gezamenlijke vensters van een gebouw.
Penians, pl. eng. eene, naar men beweert,
reeds in de 3de eeuw bloeiende, het land voor
.indringers beschuttende, nu ook In Amerika
verbreide Iersche geheime broederschap, welke
in den laatsten tijd zich ten doel stelt Ierland
van Engeland los te maken en eene iersche
republiek te stichten ; — feniansvuur, n.
een vloeibare brandstof, door de fenians gebruikt om brand te stichten; — fenianisme,
T'. het politiek stelsel der fenians ; — fenianistisch, adj. tot de fenians of bun systeem beboorende, daarop betrekking hebbende ; — fe–
nier, m. hgd. z. v. a. f e n i a n.
Fenn, n. ijsl. moeras, draslanden, peelland.
feodaal, feodaliteit, enz. fr. voor f e udaal, enz., z. feudum.
Féodor, russ. mansn., z. v. a. Theo door;
--Feodosia,z. v. a. Theodozia; --Fe-

,
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odorowitsj, m. en Feodorówna, t
russ. eigennamen: zoon, dochter van Feodor.
Fér., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor A. E. j~'érussar (gest. 1836).
Fera, t. lat. wijd dier, roofdier; — ferinus, adj. den wilden dieren eigen; — feriteit, f. (lat. ferïtas) ' wil4beid, wreedheid.
For cheval,' n. fr. (spr. fer a sj'wál)
eig. hoefijzer; Mil. een rond buitenwerk.
Feraciteit, f. lat. (feracitas, van ferax,
vruchtbaar) de vruchtbaarheid.
Ferandine, z. F e r r a n d i n e.
fer aut Teri, ne feriaris feri, lat. sprw.: draag
of sla, d. 1. wilt ge niet geslagen worden, sla
dan zelf.
Ferculum, n. lat. (v. Eerre, dragen) baar,
berre; een opgedragen gerecht, een spijsscho
fercula, vroeger ook : offerpennin--tel;p.
gen voor geestelijken bij huwelijksplechtigheden.
Pérdinand, mansn. (gevormd uit bet sp.
Fernando, oudsp. Hernando, Hernánd, v. 't oud
Herinand, van heri, goth. harjis, liet-hogd.
heer, leger, en nanthjan, wagen) de stoute in
't leger, de stoute krijgsman.
Ferédsj e, f. arab. een turksch overkleed,
naar onze kamerjaponnen gelijkende.
Feretrum, n. gr. (phéretron, v. phérein,
dragen) draagbaar, berrie, baar; een lijkkist.
Feriën, pl. lat. (feriae) feestdagen, vrije
dagen, rustdagen, dagen van uitspanning ; va
— feriae canicülares, vrije bondsdagen,-cantie;
hondsdagen-rusttijd; — feridles libri, de boeken
in de oude christenkerk, waarin de feesten der
martelaren opgeteekend waren; —feriaal, adj.
de feriën betreffende; — feriatum tempus, n. de
tijd, waarin huwelijken verboden zijn.
Ferik–pasja, m. turk. (v. 't arab. fertzk,
afdeeling, z. v. a. divisie - generaal; —
feriki–bahrieh, z. v. a. admiraal.
Ferio, in de zegswijzen : iemand in ferio
o v e r t u i g e n, d. I. hem eene dracht slagen toedienen, afrossen (met Iron. zinspeling op het
lat. ferire, slaan, en ferio, een verouderd scholastiek woord, dat zekere soort van sluitreden
aanduidde) .
Ferka, f. arab. afdeeling, sectie, vereeniging van verscheiden d o e a r s (z. ald.) onder
den sjeik.
Ferlét, n. een werktuig der papiermakers
en boekdrukkers in den vorm eener j , om er
het papier mede op te hangen en af te nemen.
Perlin, z. felin.
ferm, adj. (fr. ferme en als adv. fermement
van 't lat. /irmus, a, um) vast, onbeweeglijk,
sterk, standvastig, mannelijk, f e r m ; ferma, ook
fermata, of fermate, f. it. Muz. een aanhouder, het aanhouden of de stilstand van het gezang of spel op éenen toon; — fermete, f. fr.
fermeteit, de vastheid, standvastigheid, degelijkheid, kracht; — con fermézza, it. Muz.
met kracht en stoutheid.
Fermage, z. ond. ferme.
Fermail, n. (spr. fermdlj), fr. (v. fermer,
sluiten, v. 't lat. /irmare, vastmaken, bevesti-

a

;

FERMAN

481

'gen) in de wapenkunde : de gesp ; — gefermailleerd, adj. (fr. fermaillé) met gespen
voorzien, gegespt.
Ferman, minder goed $rman, m. perz.
(fermán, bevel) een schriftelijk bevel des turkschen keizers, keizerlijke verlofbrief (patent);
pas, aanstelling, enz.; ook in O.Indië de schriflelijke vergunning aan vreemde kooplieden om
iiandel te drijven, handelspas.
fermate, it. Muz. houdt op, sluit, staat stil.
Ferme, f. fr. (van 't lat. firma, dewijl zij
aanvankelijk met muren als bevestigd waren)
do boerderij, pachthoeve, meierij, het landgoed;
de pacht, verpachting; — ferme modèle, modelboerderij; — fermier, m. (spr. fermjé) een
pachter; — fermier général (spr. —zjenerál), een
opperpachter, benaming van hen, dier weleer de
inkomsten (fermes) des konings van Frankrijk
In pacht hadden; — fermage, f. (spr. fermá-zj' )
:het pachtgeld, de pacht.
Fermént, n. lat. ferméntum, voor fervisnéntum, van fervëre, opbruisen, gisten) het
Best- of gistmiddel, de giststof, het gistdeeg,
zuurdeeg, de gist, een stikstofhoudend middel,
dat door zijne oplossing ook andere organische
verbindingen tot oplossing doet overgaan ; —
,ferméntum morbi, n. de ziektestof; f. ventriculi,
liet maagsap ; — fermenteeren, (lat. fermentáre) in gisting brengen ; gisten, in gisting
geraken; — fermentábel, adj. nw.lat. voor
gisting vatbaar; — fermentatie (spr. tie=
tsie), f. de gisting, het gisten; oneig. de groote
,gemoedsbeweging, de volkswoeling, het oproer;
-- ferm©ntatief, adj. gisting verwekkend,
bevorderend.
Ferme —porte, m. (spr. ferm'port') fr. (v.
fermer, sluiten en Porte, deur) de deursluiter,
een ijzeren stang die de deur toeduwt ; fermez la porte (spr. fermé—) sluit de
de deur! (opschrift op deufen, die niet opengelaten mogen worden).
Fermeté, fermeteit, z. ond. f e r m ;
-- fermier, z. ond. ferme.
Fermezza, f. it. vastheid, kracht.
Fermoir, n. fr. (spr. —moár, van fermer,
sluiten) boekenhaak of -slot, z. v. a. c 1 a u s uur;
de sluithaak in plaats van eene gesp , ook eene
soort van beitel.
Fernambuk, n. (naar de landstreek en
-stad Fernambuco of Pernambuco in Brazilië)
b r u i n- h o u t, cone voortreffelijke, zware, zeer
harde houtsoort uit Brazilië in Z. Amerika, van
roodachtig gele kleur ; zij wordt geraspt inz.
tot verfstof en rooden inkt gebruikt; ook b r az i l i e h o u t geheeten.
feroce, it. (spr. ferootsje; van 't lat. ferox)
Muz. wild, onstuimig ; — ferociteit, f lat.
iferocitas) de wildheid, woestheid, grimmigheid;
onmenschltjkheid, wreedheid; — con ferocita, it.
met stoutmoedigheid, onstuimigheid, woestheid.
Ferólia, f. Bot. een groote boom van Guiana,
die het feroë, gesatineerd of atlas-hout
oplevert, dat eene schoone roode, met geel gevlamde kleur heeft, de atlasboom.
-

-
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Feronia, f. rom. Myth. eene oud-italiaansche, oorspr. sabinische godheid, van duistere
beteekenis; men houdt haar voor de godin der
boomvruchten, boomkweekerijen en lustwaranden; v. a. de godin der vrijgelaten slaven;
Astron. een in 1861 door Peters ontdekte asteroYde.
ferox, lat. Bot. wreed, sterk gewapend;
vgl. feroce.
Ferráade, f. fr. brandteeken, het merk, dat
den stier in de zuidelijke landen met een gloeiend ijzer wordt opgedrukt.
Ferrador, m. port. smid.
Ferrádsje, m. turk. pels met wijde mouwen.
Ferrage, f. fr. (spr. ferrá-'f) het loon der
muntstempelsnijders; ook dat der lakenplombeerders; het boeien der misdadigers; het beslaan der paarden.
Ferraille, f. fr. (spr. —rálj ; van fer = lat.
ferrum, ijzer) oud ijzer, oud roest; — for-.
railleeren, (fr. ferrailler) eig. met den degen kletteren; hevig vechten ; — ferrailleur,
m. een vechtersbaas, voorvechter.
Perrandine of ferandíne, f. fr. eene
soort van halfzijden stof, welker inslag uit wol,
katoen, enz. bestaat (naar den uitvinder F e rr a n d i n benoemd).
Ferreiro, port. (spr. ei=é) z. v. a. f e rrado.
Ferrement, n. fr. (spr. ferremáia) ijzer
-werk,btuig.
Ferrocyankalium, n. ook kalium ij zercyanuur of geel cyan j zerkahum, n. Chem. bloedloogzout of ijzerblauwzuur kali, gewonnen uit dierlijken afval, potasch
en ijzer ; — ferrideyankalium, ook kaliumi j zercyanide of rood cyanij zerkalium, n. uit het vorige door chloorgas
bereid.
Ferronnière, f. fr. een metalen voorhoofdband, dames-hoofdsieraad van paarlen, edelgesteenten, goud, enz (eig. ijzerkoopster;
zoo geheeten naar de schoone schilderij van
Leonardo de Vinci, la belle ferronnière ; men
zegt ook dat deze naam gebruikt werd voor
eene maitres van Frans I, de vrouw van zekeren Ferran).
Ferrotypie, f. lat -gr. (v. ferrum, ijzer en
typlein, slaan, drukken) photographie op ijzer.
forrugineus, adj. nw.lat. (van ferrugo,
Ijzerroest, v. ferrum, ijzer) ijzerhoudend, ijzer
roestkleurig; — ferruginósa, n. pl.-achtig;
ijzerhoudende geneesmiddelen, die eene samentrekkende en bloedvormende werking hebben;
— ferruginositeit, f. ijzerhoudendheid;
roestkleurigheid.
ferrum, H. lat. bet ijzer; — ferrümen, n. het
soldeersel; — ferrumineeren, samensmeden, aaneenwellen ; — f©rruminátie (spr.
t=ts), f (ferrumina(io) het samenwellen van bet
ijzer; de verbinding van twee stukken metaal
zonder een derde als soldeersel te gebruiken.
fertiel, adj. lat. (fert(lis, e, v. ferre, dragen) vruchtbaar, vruchtgevend; — fertiliteit
31
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t (fertititas) de vruchtbaarheid, weligheid; —

fertiliseeren (spr. s=z), barb.lat. vruchtbaar
maken ; bezwangeren.
Ferto, n. lat. (eig. Imperatief van ferre
ferto, laat zij wegnemen) dat gedeelte van het
vermogen eens kath. priesters, dat hij in zijn
uitersten wil aan de kerk moet vermaken.
Ferula, f. lat. het priemkruid; in 't algemeen een dun takje, roetje; de tuchtroede,
de plak der voormalige schoolmeesters; Chir.
spalk of scheen bij 't zetten van gebroken pijpbeenderen.
fervent, adj. lat. (férvens, v. fervëre, bruin, gloeien) ijverig, vurig, blakend; hitsig, heet;
— fervesceeren, (lat. fervescere) verhitten,
ontgloeien, toornig worden, blaken; — fervet
opus, lat. het werk gaat ijverig voort; — férvor, m. lat. of fervour, f. fr. de ijver, inz.
bij zaken van godsvrucht, bij het gebed, enz.
innige vrome aandrift; hitte, gloed; — fervidor, z. t h e r m i d o r; — fervido, fervida, fervidaménte, it. Muz. bezield, vurig; — con fervore, it. met vuur, innigheid, ziel.
Fes, z. fez.
Feseenninen, m. pl. of fescennijlische gedichten, n. pl. lat. (fescennini, stil.
versus, naar eene oude stad F e s c e n n i a in
Etrurië) eene soort van oud-rom. schimp- of
spotverzen, vol plompe aardigheden en onzedelijjke uitdrukkingen, die bij wijze van samenspraak door twee personen werden opgezegd;
oneig. wulpsche bruiloftsgedichten.
Fesiod, n. skand. beurs, geldbuidel.
Fesse–mathieu, m. fr. (spr. fèsmatjéu)
teener op pand, woekeraar.
festa, enz., z. ond. festum.
festief, adj. lat. ((estivus, a, urn, v. festum)
feestelijk; — festivo of con festivitd, it. Muz.
feestelijk, met plechtigheid ; — festival, n. fr.
muziekfeest; — festiviteit, f. (lat. festivitas)
feestelijkheid, plechtigheid, vreugdefeest; — fes
f. pl. feestelijkheden.
-tiven,
Festiloog, z. ond. festum.
Festin, fr. (spr. festeh; van 't lat. festum)
festijn, n. het feest, gastmaal, eeremaal, de
vreugdedisch, smulpartij; — festfno, m. it.
een ital. gemaskerd bal, eene avondvermomming ; ook z. v. a. soirée.
festineeren, lat. (festina re) haasten, spoeden ; iets verhaasten, bespoedigen ; — festina
lente ! lat. haast u langzaam ! spoed u met bedachtzaamheid ! — festinátie (spr. tie=tsie),
f. (lat. festinat(o) de Ijlvaardigheid, spoed, gezwindheid.
festino, z. ond. f e s t i n.
festivo, festiviteit, z. ond. fe s t i e f.
festivole, festivolmente, it. opgeruimd, vrooltjk.
Feston, m. fr. (spr. fèstóih ; It. festone, v.
't lat. festum, feest, dus oorspr. een feestelijke
tooi) f e s t o e n, een loof- of lofwerk van bloemen, een opgehangen slingersnoer van loof, vruchten en bloemen, enz.; bloemtwijgeu; — fes
(fr. festonner), met bloem- en loof-toner
werk versieren, behangen, omzoomen ; kleine
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op bloemslingers gelijkende bogen stikken festosetto, festosetta, festosamente, it. feestelijk, vroolijk, levendig.
festum, n. lat. het feest; pl. festi; festa chori,
koorfeesten, enkel kerkelijke (niet te gelijk burgerlijke) feesten in de rom. kerk ; post festum,
na bet feest, d. I. te laat, mosterd na den
maaltijd; — festiloog, m. lat.-gr. eene lijst
der heiligen-feesten.
Fête, f. fr. (van 't lat. festum) een feest,
feestdag, vierdag, verjaardag, naamdag, gast
i n ; -- fête–Dieu, d. 1.-mal,enz.;fst
eig. Godsfeest; de sacramentsdag; — f ê teer e n (fr. féter), vieren, feestdag houden; i e m a n d
féteeren, hem hooglijk eeren, wel ontvangen, feestelijk onthalen, vleien.
Fetfah, liever fatwa (z. aid.)
Féth, perz. verovering.
Fetiális of fetiaal, m., pl. fetiáles,
priesters in het oude Rome, die een college
van 20 personen uitmaakten en wier voornaamste taak was, den oorlog te verklaren, over
den vrede te onderhandelen, geschillen met of
tusschen de bondgenooten te beslissen, enz.,,
veldpriesters, herauten van vrede en oorlog.
Fetisch, m. fr. (fétiche ; van 't port. feitico,
toover(j, betoovering, van 't lat. facticius, door
kunst voortgebracht, kunstig) de laagste soort
van goden, doordien een of ander voorwerp,
een steen, een stuk hout, enz. als god beschouwd en vereerd, maar ook spoedig weder
verworpen en met een ander verwisseld wordt,
inz. bij de Negers in Guinea, enz.; ook een
toovermiddel ; — fetisehisme of fetieisme, n. de fetischdienst, de vereering van zoodanige voorwerpen.
Fetus, z. fwtus.
Fetwa, m. arab. (v fata, leeren, onderwijzen) eene rechterlijke uitspraak of een schriltelijk bescheid van den turk. mufti over eens
betwiste zaak; ook de bekrachtiging van een
vonnis door den grootvizier, zonder welke geene
misdaad met den dood kan gestraft worden ; —
fetwa–emini, m. (van 't arab. einin, opziener) de gheimraad of helper van den mufti.
feu, m. fr. vuur ; feu d' arti/ice, kunstvuur,,
vuurwerk; feu /ichant, z. onder tic h e e ren;
féu sacré, heilig vuur; feu Tollet (spr. —lè)
dwaallichtje; feu volage (spr. wolai-zj), Med. een
roosachtig uitslag in het gelaat der kinderen.
Feudum, n. midlat. (ook feodum, óf van
't bongobard. flu, oudhoogd. fehu, angels. feoh,
Both. faihu, oorspr. goed, bezitting, vermogen,
vee; vervolgens: geld, cijns, met ingeschoven d,
bf van 'tzelfde woord en 't oudduitsch 6d, d. k
goed, eigendom; vandaar fah-Gd, eig. cijnsgoed,
in tegenstelling met alód, z. al 1 o di u m) een
leen, leengoed ; pl. feuda, inz. de verzameling der longobardische leenrechten; feuduin
aedifcii, een leen, waarvan het voorwerp een.
gebouw is; f. antiquum, een oud stamleen;.
f, apertum, een onbezet of opengevallen leen;
f. aul•ïcum, een hofleen; f. castaldiae of qua-staldiae, ambachtsleen; f. castrénse, burgleen;,
,
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f. censuale, cijnsleen; f. collaterale, een leen
van zijverwantschap ; f. commune, een gemeen
leen ; f. culináre, een keukenleen;-schapelijk
f. datum, een gegeven leen ; f. de camere, een
leen of jaarlijksch inkomen uit de kamer; f. de

cavia, leen uit den kelder; f. devolütum, een

vervallen en ingetrokken leen ; f. domesticum,
een stamleen ; f. ecclesiasticum, een geestelijk
of kerkelijk leen; f. extra cortem, een buiten
het gebied van den landheer gelegen leen ; f.
femininum, een vrouwenleen ; ook : spilleleen
of sluierleen; f. francum, een vrgleen, eereleen ; f. gentile, een stamleen ; f. habitatiónis,
een leen, welks voorwerp een woningsrecht is;
f. hereditarium, een erfleen ; f. ignobile of plebéjum, een onadellijk, burgerlijk of boerenleen;
f. intra cortem, een binnen het gebied van den
landheer gelegen leen; f. masculinum, een mannelijk of mansleen ; f. mixtum, een gemengd
leen, waarin bij gebreke van mannelijke erfgenamen ook vrouwen tot de erfopvolging werden toegelaten; f. nobile, een adellijk of ridderleen, riddergoed; f. novum, een nieuw leen;
f. oblátum, een leen, door overdracht des oppereigendoms ontstaan ; f. of cii, een ambachtsleen; f. oppignorátum, een verpand leen; f.
plebejum, z. f. ignobile; f. rusticum, een boe
; f. seculáre, een vorsten- of vaanleen;-renl
f. urbánum, een burgerleen ; f. venaticum, een
leenrecht op eene jacht ; f. vetus, z. f. antiquum; f. vivum, een levend leen, d. 1. zulk
een, waarop de bruiker leven of zich ophouden moet ; — feudí acquisitáo, L de verwerving
van een leen; f. alienatto, f. de vervreemding
van een leen ; f. amissio, f. verlies van een
leen ; f. privatio, f, de ontzetting van een leen;
— feudaal, adj. (mid.lat. feudális) een leen
aangaande, het leenstelsel of het leenrecht betreffende, leeroerig; curia feudalis, een leengerecht, leenhof; feudalis successie, f. de leen
feudale debitum, eene leenschuld,-opvlgin;
een leenplicht ; feudle judicium, n. eer, leengerecht ; feudatïa, pl. leenzaken ; — feudaal –
recht, leenrecht ; in het algemeen elk recht,
waarvan de oorsprong kan worden teruggebracht tot middeleeuwsche toestanden en ver
; — feudaalsysteem, n. het leen--houdinge
stelsel; — feudalen, pl. aanhangers van het
leenrecht en der middeleeuwen in het algemeen,
inz. in zoover de handhaving en verzekering
der voorrechten van den adel betreft; — feudaliseeren (spr. s=z), naar het feudalisme
Inrichten ; — feudalist of feudist, m. een
leeraar of kenner van het leenrecht ; — feudalisme, n. het leenstelsel en de verkleefdheid daaraan, het voorstaan daarvan ; — feudalistisch, adj. het leenstelsel betreffende of
in de verkleefdheid daaraan gegrond ; met voor
gehecht aan de middeleeuwen ; — feu--liefd
daliteit, f. de leenverhouding, des leenheers
recht en des leenmans plicht ; -- feudáster,
n. een onecht leen, eene leenachtige rechtsverhouding ; — feudatarrus. m. een leenman, beleende, vazal.

FIASCO
Feuille, f. fr. (spr. fuilj'; V. 't lat. fólUum,
feuille de route, f. (spr.

pl. tot(a) blad; —

—d'roet') Mil. een marschbrief, de marsch-aanwizing, pas; — feuille de placage (spr. plakaazj')
fourneerblad; — feuille-morte, adj. bruingeel, donkergeel als verwelkt loof; — feuillage, f.
(beter n.) (spr. fuild-zj') loof, loofwerk, inz. gesneden of geschilderd loof; — feuillaison, f.
fr. (spr. fuiljèzón) bladschieting; tijd waarop
de bladeren te voorschijn komen; — feuillanten., pl. (fr. feuillants, naar Feuillans, in
Languedoc, hun uitgangspunt) eene voormalige
fr. monniken-orde van den strengen regel van
St. Bernard; ook eene club van gematigde mannen in de fr. revolutie, die hare vergadering
in het klooster dier monniken had ; vandaar
feuillantísme, n. barb.lat. de gematigde gezindheid en handelwijze van die staatspartij ; —
feuillantine, f. eene non van eene orde
die onder den regel van den H. Bernard staat;
vgl. f e u i l l a n t e n; ook z. v. a. feuilletage, n. (spr. —td-si') eene soort van gebak,
uit bladdeeg; boterkoekjes; — feuilleteeren
(fr. feuilleter), bladeren, doorbladeren, naslaan;
— feuilleton, n. een klein blad, een blaadje,
vliegend blad; ook een van het politiek gedeelte
afgescheiden gedeelte van een grooter dagblad,
hetwelk wetenschappelijke mededeelingen, critiek der letterkundige werken, der tooneelstukken, enz. of wel romantische verhalen, novellen
en dgl. bevat ; — feuilletonist, m. schrijver
van een feuilleton; — feuillétte, f. een fr.
wanvat, bourgogner vat, houdende in den kleinhandel 134,110 liter, in den groothandel (nog
thans gebruikelijk) = 136,974 liter.
Fexen, m. pl. naam der c r e t i n s (z. aid.)
in het Salzburgsche.
Fez of fes, f. turk. een donkerrood wollen mutsje met blauwen kwast, sedert 1826 als
algemeene militaire dracht in Turkije ingevoerd
(naar de stad Fez in Afrika, waar die mutsen
oorspr. gemaakt werden).
fi, fr. foei ! tij ! — /1 donc (spr. —dón), wel
foei!
fiaccamente, it. Dauw, zwak, verwijfd.
Fiacre of fiaker, f. fr. een huurkoetsier;
Bene buurkoets, een tweespan, dat op pleinen
en straten van groote steden in menigte gereed
staat (zoo geheeten naar den schotschen hei
i a c r e [Fiacrius] daar de Franschman-ligeF
S a u v a g e, die in 1650 te Parijs het privilege
ter Invoering van openbare rijtuigen kreeg, in
een huis woonde, waar de heilige Fiacre uit
-hing).
Fiale, f. gr. (vgl. p hi o o 1) Arch. spits torentje op een pilaar (in den gothischen stijl).
Fialfrass, fialfress, m. tins. (eig. rotsof bergbewoner) de veelvraat, bergbeer (Ursus
pule).
Fiasco, m. it. (pl. fiaschi, spr. >iáski, mid.
lat. fiasco) eene flesch; eene vochtmaat in Florence = b a r i l e wijn of 2,179 liter; ook
= T barfile olie of 2,089 liter; — fiasco
maken, (oorsprong der uitdrukking onbekend,
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geheel en al mishagen, uitgefloten worden (van
een tooneelstuk, een tooneelspeler) ; oneig. geheel mislukken (van ondernemingen, enz.)
fiat, lat. (van fiFri, worden, geschieden) het
geschiede ! of toegestaan ! bewilligd, verleend!
flat applicatto, men make de toepassing; flat
insinuat"ao, het worde ingeleverd; fiat Justitia
et perëat mundus, de gerechtigheid worde uitgeoefend, al zou de wereld daarbij vergaan!
fiat lux! er zij licht ! flat voluntas tua, uw wil
geschiede ; fiat lege artis of fiat secündum artem, ook afgekort : f. 1. a. of f. s. a. Med.
naar het voorschrift der kunst te bereiden ; fiat
mixtura, afgekort F. M., de menging geschiede !
het worde gemengd.
Fiata, f. it. (fr. fois) maal, b. v. una fiata,
éenmaal ; due fiate, tweemaal, enz.
Fibel, f. hoogd. (óf als bijvorm van bibel,
bijbel, v. 't lat. bibla voor biblia ; vgl. bij b ei;
óf waarschijnlijker v. 't lat. fibula, hechtnaald,
kram, waarmede men het boek sloot; dus eig.
een boek dat gesloten kon worden) een ABboek.
fibra, f. lat. vezel, inz. spiervezel ; — fibrillae,
pl. lat. Bot. wortelvezels ; — fibrillen, f. pl.
nw.lat. Anat. zeer kleine vezeltjes; — fibreus,
adj. vezelig; — fibrine, f. Chem. de dierlijke
vezelstof (van twee soorten : vleeschflbrine en
bloedflbrine); — fibroïne, f. Chem. het hoofd
zijde, der zoogenaamde herfst--bestandlr
draden en in het algemeen van de spinsels der
dieren ; — $brolíth, m. lat.gr. de vezelsteen,
een witachtig grauwe steen uit kiezelzuur en
leemaarde ; — fibrosus, a, um, lat. Bot. vezelig.
Fibula, f. lat. gesp, haak, kram ; — $bulatie, f., z. infibulatie.
Ficelle, f fr. (als kwame 't van een lat.
f licella, v. filum, draad) het bindgaren; — $eelleeren (fr. ficeller), met bindgaren samenbinden, omwinden, omwikkelen, b. v. vuurballen en brandkogels; — $oeuist, m. naam eener
partij in Genève.
ficheeren (spr. fl -sf—), fr. Eicher, provene.
ficar, it. ficcare, als ware 't lat. figicare, van
figére, hechten, bevestigen) Mil. boren, inboren,
inheien, inslaan, indrijven ; — feu fichant (spr.
—fc-sján), inborend vuur, strijkvuur, waarbij de
kogel de voorzijde van bet naaste bastion treft;
— fiche, f. (spr. fesj') Mil. een paal ter afsteking der legerplaats; een speelteeken, speelmerk, beentje; het pennetje, waarmede men
zijne winst in het triktrakspel aanteekent ; ook
fichet, m. (spr. fi-sjè) ; — fiche de consolation (spr. — sjón), kleine vergoeding of schade
-losteing.
Fichu, n. fr. (spr. fi-sju; V. lat. fixus, v.
fire, hechten, bevestigen, aan -, omhangen;
vgl. ook fichu, als adj.: nietig, slecht, erbarmelijk) een driehoekig vrouwenhalsdoekje.
Retie (spr. t=s), f. lat. (fictio; vgl. f1 ng e eren) de verdichting, vinding; het verdicht
onwaarheid, leugen ; het voorgeven, voor--sel;d
wendsel; Jur. de aanneming van het niet gebeurde als ware het gebeurd, de onderstelling
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van een geval (fictio juris); — fictief, adj. fr.
(fictif) verzonnen, uitgedacht, verdicht, ingebeeld, enkel in de verbeelding bestaande.
$Ctiel, adj. lat. (fictilis, e, v. fangëre, vormen, eerre gedaante geven) van aarde of leem,
leemen, aarden; —$ etiliën, n. pl. lat. (fctilia)
aardewerk, plateelwerk, pottenbakkerswaren ; —
$etïle, n. een potje, inz. bij apothekers, vandaar op recepten : detur cum fictili, afgekort
d. c. Pict. het worde in een potje gegeven!
ficus, f. lat. de vijgeboom, de vijg en de gansche daartoe behoorende plantensoort; ook Med.
de vijgwrat, zeker vleeschachtig uitwas van ver
hoedanigheid, meestal venerisch van-schilend
aard (ficus veneréa) ; — ficus indica, f. de banaanboom; ficus religiósa, f, de heilige vijgeboom der Indiërs, pagodenboom.
Fidálgo, m., pi. fidalgoa, port. of hidalgo, pl. hidalgos, sp. (vermoedelijk samengetrokken uit fijo of hjo [lat. filius] de
algo [= aliquo], d. 1. zoon van iemand) edelman, de adellijke in Portugal en Spanje ; —
fidalguia, port. of hidalguia, f. sp. de
adel.
fide, sed cui, vide ! lat. sprw.: vertrouw, maar
zie toe wien ge vertrouwt ! vertrouw, maar
schouw !
Fiddle, eng. viool; — fiddler, m. violist,
vioolspeler; — fiddle-stick, strijkstok; —
$ddle—string, vioolsnaar.
fides, f. lat. de trouw, bet geloof; ook ver
-godin der trouw, die als zooda--personlijktd
nig te Rome veel tempels had; Astron. een in
1855 door Luther ontdekte asteroïde; fides carbonaria, het kolenbrandersgeloof, d. i. een geloof zonder onderzoek, blind geloof; f. documénti, de geloofwaardigheid eener oorkonde ; f.
graeca en f. punica, d. I. eig. grieksche, punische (karthaagsche) trouw; trouweloosheid,
kwade trouw ; f. implicita, het onvoorwaardelijk, blind geloof; f. juridica, de geloofwaardigheid in rechten ; f mala, arglistigheid; f. pastorális, de geloofwaardigheid des geestelijken;
sub fide pastorali, op de ambtelijke verzekering
van een geestelijke ; f. publica, de openbare geloofwaardigheid ; sub fide remissionis, in vertrouwen op terugzending; f. sacerdótalis, geloofwaardigheid des priesters, betuiging of verzekering op priesterwoord; f. sponsalitia, de
trouw, verplichting der verloofden ; — bona fide
handelen, ter goeder trouw, eerlijk, oprecht,
zonder erg handelen; — bonae fidéi ecotor, een
kooper te goeder trouw, die den verkooper voor
den rechtmatigen eigenaar houdt ; bonae fidéi
posséssio, — possessor, z. ond. p o s s e d e e r e n;
mala fide, ter kwader trouw, trouweloos,
arglistig, met boos oogmerk; — malae fidei pos
ond. p o s s e d e e r e n; —-seio,—p rz.
in [idem, ter bevestiging, ter waarborging, b. v.
iets attesteeren (vandaar misschien f i d e m e er e n beter dan v i d e m e e re n, z. ald., voor:
als echt waarborgen, van het gebruikelijke onderschrift „in (idem copiae," tot staving der
echtheid van het afschrift); (idem declarare, het
—

FIGHT

485

FIDIBUS

geloof uitleggen, een geloofsstelling opperen; —

haar ook afgeleid van /1l de bois, fr., d. i. houtvezel, spaantje.

hebben, te goeder trouw geven ; — fideicommis, n. lat. (fideïcommissum, oorspr. iets
dat aan de goede trouw toevertrouwd wordt)
eene erfmaking, waarbij den erfgenaam de ver
wordt opgelegd om het erfgoed of een-plichtng
deel daarvan, na verloop van zekeren tijd of
bij het plaatsgrijpen van zekere omstandigheden, weder aan eenen derde af te staan, goed
in vruchtgebruik, onvervreemdbaar stam- of familie-erfgoed; fideicommissum universále, eene
algemeene of algeheele erfmaking van bovengenoemden aard, in zooverre zij het gansche
vermogen des testateurs betreft; f. particulure,
eene gedeeltelijke erfmaking van dien aard, in
zooverre zij slechts een gedeelte betreft; f. perpetzum, een altijddurend of bestendig erfgoed,
dat altijd bij de familie moet blijven; f. fami-

Fido, fiduciarius, enz., z. ond. fides.
/idus schates, de trouwe Achates (bij Vir-

fidem hebben, (idem geven, vertrouwen

liae of familie –fdeïcommis, eene fami -

lievermaking, een fideïcommis, dat voor altijd
of voor langen tijd in de familie moet blijven;
fideïcommissar'^s of fideicommissair, m. hij, wien
zulk eene erfmaking ten deel valt en daarvan
het vruchtgebruik heeft ; fidei• committens, de
insteller of vermaker van zulk een erfgoed; —
fidejubeeren (lat. fidejubëre), waarborgen,
borgtocht stellen, goedspreken ; — fidejussio, f.
de borgtocht ; fidejussio succedanea of surrogata, de achterborgtocht, borgtocht voor een
borgtocht; fidejussor, m. een borg, borgtochtsteller ; — fideel, adj. (lat . fidelis, e) trouw,
trouwhartig, getrouw; ook voor vroolijk, opgeruimd, goedgehumeurd; joviaal; — $deles,
m. pl. geloovigen, naam der Christenen in 't algemeen; — fidelissimus, m. allergetrouwste, titel der koningen van Portugal -- fideliteit, f. (fidelitas) de trouw, trouwhartigheid,
getrouwheid; ook voor vroolijke luim, goed hufeur ; — fidelitas feud?-slis, de leenmanstrouw;
— fido, m. it. vertrouwen, z. v. a. c r e diet;
fido geven of $deeren, Kmt . vertrou weri schenken, crediet geven ; — fiducie, I.
(lat. fiducia) vertrouwen, verzekerdheid, koen held, stouthartigheid ; in de middeleeuwen een
gewoon pand; con fiducia, it. (spr. —doetsja)
Muz. met vertrouwen, vastheid; — fiducialiter,
adv. later lat. met vertrouwen, uit goed ver
lat. de tijdelijke-trouwen;—fidlas,m.
erfgoedhouder, die het toevertrouwde goed weder heeft uit te leveren, de bezitter van een
;

fideïcommis (z. aid.); — $dueit, n. barb.lat.
het vertrouwen, de berusting ; in de taal der
duitsche studenten bet antwoord op de toege-

brachte drinkgroet of gezondheid (s c h m o 11 i s);
— fiduciteit, L nw.lat. het vertrouwen.
Fidibus, m. een gevouwen strookje papier om de tabakspijp aan te steken. De oor
dezer zonderlinge benaming wil men zoe--sprong
ken in /ide(libus fatri)bus, lat., d. i. voor vroolijke broeders : de aanvangswoorden der op eene
papierstrook geschreven uitnoodiging tot eens
geheime tabakspartij, welke strook later werd
gebruikt om de pijp aan te steken ; men heeft

gilius de trouwste makker van Aeneas en vandaar gebr. voor : boezemvriend; ook : iemand
die een ander als zijn schaduw volgt).
Fief, m. fr. (spr. (je f; ontstaande uit het
oudfr. lieu, provenc. feu ; vgl. fe u d u m) een
leen, leengoed; — fieffánt, m. de leenheer,
beleener; — fieffataire, m . (spr. tér) de leen-

man; — $effeeren, beleenen; — $effé,
adj. beleend; met scheldwoorden verbonden:
carts..... b. v. fripon fie f fé, aartsschelm.
Field, n. eng. veld b. v. gold-field (spr.
goold), goudveld.
fier, adj. fr. (spr. fjèr; v. lat. ferns, wild)
fier, stout, moedig, fier, koen, trotsch; ijdel,
opgeblazen, vermetel ; fieraménte, fiéro of con
fierézza, it. Muz. heftig, wild ; — $erté, f.
fierheid, trots, trotsche ijdelheid, overmoed, ver
-metlhid.
Fiéra, f . it. (provenc. feira, fr. foire, van
't lat. feraa, pl. feriae, feestdagen, feesttijd, dewijl de jaarmarkten gehouden werden op feest
als wanneer het ter stad gaande land--dagen,
volk liefst zijne inkoopen placht te maken) jaarmarkt, mis; — fieránt, m. een misbezoeker,
koopman, die de jaarmarkt of mis bezoekt, miskramer.
/iero, Eiera, fieraménte, it. z. onder f ier.
Fierding, n. deensch, een vierendeel, een
ijslandsch gewicht = 10 deensche ponden ; —
fierdingkar, m. (van Eerding en kar, vat)
eene korenmaat, in Denemarken = 1 schepel
= 11• ton of 4,3e8 liter; ook een deensche akkermaat = ton lands (tonde land) = 1,728 are
Fierté, z. ond. fier.
Fierton, f. fr. (spr. fjertón) het proefgewicht, eene ronde metaalplaat, die tot model
of monster voor de munten dient; — fier

Fiesta, I. sp. feest, feestelijkheid.

-toneur,m.d zi

$fre, m . fr. (it. pilfero) dwarspijp, veldpijp,
kleine dwarsfluit.
Figále, f. een klein oostindisch vaal tuig,
met éenen mast s dat zoo wel zeilen als riemen
voert.
Figaro, m. naam van den doorslepen barbier in Beaumarchais blijspel le Barbier de Séville, en de daarna bewerkte opera's van Mozart en anderen ; vandaar in 't algemeen : een
sluw onderhandelaar en koppelaar in liefdeszaken; vandaar a la figaro, in het biljartspel =
à la pyramide.
figeeren, lat. (/igëre, vastmaken, hechten;
vgl. f i x e e r e n) een vloeibaar lichaam door uit
afkoeling of door eenig bijvoegsel ver-damping,
maken, doen stremmen, stollen;-dikenofvast
— $gentia (spr. t=ts), n. pl. stremrnende
middelen.

Fight, n. eng. (spr. fait) gevecht, strijd;
prize-fight (spr. praiz), wedstrijd om prijzen;
fair fight, z. fair.
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Pigment, z. ond. f i n g e e r e n.
Figuur, f. lat. (figura, van ftngere, vormen, eene gedaante geven) de gedaante, gestalte ; de afbeelding, afteekening, het beeld,
model, patroon; in het kaartspel: de heer, vrouw
en boer, een prentje; in het dansen: de ver
lijnen, die men al dansende beschrijft,-schilend
de toeren; Geom. de uitgebreidheid, zoo als zij
door de onderlinge ligging van hare grenzen bepaald is; Gram. en Log., een woordenbeeld,
redebeeld, eene redeversiering, eene zinnebeeldige of verbloemde zegswijze tot verfraaiing der
rede; Pict. en Sculp. de voorstelling van een
persoon of beeld; Muz. eene rij van snel op
elkander volgende, met elkander verbonden, den
hoofdtoon als sieraad omschrijvende tonen ; —
f i g u u r m a k e n, zich (goed of slecht) voordoen;
uitblinken, in 't oog vallen, zich onderscheiden,
opzien baren, eene rol spelen, een grooten staat
voeren ; wel of kwalijk bij elkander passen of
komen; — figuraal, adj. Muz. met figuren
voorzien; — figurale muziek of ge$
muziek, zang, enz., in tegenst.-gured
niet de eenvoudige koraal-muziek, die geene figuren heeft ; — $ gurábel, adj. nw.lat. vormvatbaar, onder eene gedaante te brengen; —
figurabiliteit, f. Phys. de eigenschap der
lichamen om eene zekere gedaante aan te nemen, vormvatbaarheid; --- figurant, m. $guránte, f. hij of zij op het tooneel, in het
ballet, enz., die slechts figuur maakt, eene
stomme rol vervult, eene plaats bekleedt, bij
bijdansers; ook: een onbeduidend han -spelr,
industrieel ; — $ gurátie (spr. t=ts),-delarof
f. lat. de vorm- of gedaantegeving, vorm ; de
verbeelding; het gebruik van beelden in de rede,
de vermenging van stemmende en niet-stemmende accoorden ; de verlevendiging eener rede
of van een muziekstuk door figuren ; — figuratief, adj. nw. lat. wat de figuur van iets
voorstelt, het zinnebeeld van iets is; — figurato, it. gefigureerd b. v. Muz. canto figurato,
z. onder c a n t o — figureeren (lat. /lgurare), afbeelden, aanschouwelijk, zinnelijk of
door een zinnebeeld voorstellen, f i g u u r m ak e n (z. boven); voor f i g u r a n t (z. boven) dienen ;— g e f i g u r e e r d, adj. gebloemd, b. v.
van stoffen met ingeweven figuren; Muz. ver
i g u r a al ; gefigureerde of-sierd,z.vaf
figuurlijke getallen, in de boogere Arith.
zulke getallen, die gevormd worden door de
leden van alle aritbmetische reeksen van boogere orden, welker eerste lid de eenheid is,
b. v. de triangulair getallen, polygon a a l getallen, enz. (z. ald.); -- $gurinen,
f. pl. bijfiguren, bijbeeldjes, inz. bij landschap
verschiet ; — $ gurísme, n Theol.-peni't
de mooning van ben, die de gebeurtenissen, in
bet 0. T. geboekt, als beelden of figuren
van die des N. T. beschouwen, z. v. a. t yp o 1 o g i e; — $ gurist, m een aanhanger van
die leer; een beeldhouwer, schilder of maker
van allerlei figuren; een danser, die figureert
of sierlijke dansen maakt ; — $ guron, in. sp.
;
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de eerste held op het tooneel ; — figuurlijk,
adj. en adv. een beeld voorstellende, zinnebeeldig, verbloemd, oneigenlijk, in de gedaante van
een beeld; figuurlijke getallen, z. gefigureerde getallen; — figuurlijk
kenvermogen, Phil. het vermogen om door
woorden of andere teekens zich een begrip van
eene zaak te vormen (cognitio symbolica).
Fib.l of f11, m. arab. afrikaansche olifant.
fikfakken (van de verouderde woorden
fikken en Pakken, die beide aanraken beteekenen) op en neer drentelen, lanterfanten, beuzelen ; — :Wakker, beuzelaar; — fikfakkerij, beuzelarij.
Filadière, f. fr., een platboomd vaartuig
op de Garonne.
Filagrám, n. barb. lat. (v. 't lat. fatum,
draad, en 't gr. grámma, schriftteeken, teekening) de koperen draadletters of figuren, op den
papiervorm aangebracht en waarvan de afdruk
op het vel papier zichtbaar is, de teekenletters ; de afdruk daarvan, het watermerk.
Filament, n. nw.lat. (/ilaméntum, van 't
lat. filum, de draad) de vezel, het vezeltje aan
planten en dieren; in bloemen: de helmdraad,
die het helmknopje tot ondersteuning dient; —
filamentosus, a, um, lat. Bot. dradig; vezelachtig ; — $largnomon, m. nw. lat. gr. de
draadzonnewijzer, bij welken bet meridiaanvlak,
dat door eene kleine opening in eene metaalplaat gaat, door een afhangenden draad wordt
aangewezen; — ifiatorium, n. pl. $latori n (vgl. f11 e e r e n), een garen- of zijdewinder, een werktuig tot het afwinden en tweernen der zijde; ook: zijdetweernerj; — fi.lándres, f. pl. fr. (spr. filándr') herfstdraden,
lange, witte draden, die op schoone herfstdagen door de lucht zweven ; — filatrice, f.
fr. eene soort van half-zijden stof; — filet,
n. fr. (spr. /iiè) netwerk, allerlei gemaasde stof,
open kant; de trens, een zeker paardenbit; een
als vermicelli langwerpig gesneden gebak ; ook
een lendentuk, nierstuk, b. v. filet de boen f, lenden ruggestuk; pl. $1©ten., Typ. de gefigureerde metalen lijnen tot scheiding van hoofd
kolommen, enz. ; bij boekbinders : de-stuken,
vergulde, gefigureerde of gebloemde lijnen en
lijsten op den band van een boek ; ook de daartoe dienende stempels, streep- of draadstempels,
filet of fileetijzer.
Fildsjan, in. arab. klein kopje voor kof
-fie,sorbtnz.
fileeren, fr. (filer, van Pal = lat. Blum,
draad) spinnen ; Muz. eenen toon zoo lang zin
aanhouden, als de stem toelaat; in het-gend
kaartspel: bedriegen, Bene kaart ondersteken,
wegmoffelen; ook de kaarten langzaam een voor
een open leggen; — gefileerd, adj. gesponneu, netvormig, tralievormig; — filature, f.
fr. de spinkunst; het spinnen, de spinnerij; -filanda, t. ital. zijdespinnerij ; — filure, f,
de gesponnen draad, het spinsel.
/ilïa, r. lat. de dochter; (ilia legitima, de
wettige, d. i. echte dochter;
naturiilis, eene
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/ltius, m. lat. de zoon ; — f. legitimus, een
natuurlijke, d. I. onechte dochter; — filiaal,
H. nw. lat. (filiiile, van 't mid.lat. filiális, kin- wettige, d. i. echte zoon ; f. naturális, een na
i. onechte zoon.
-turlijke,d.
derlijk, in verhouding van zoon of dochter tot
lille, f. fr. (spr. lieu'; = lat. fi1a) een meisje,
vader en moeder staande) een dochter-inrichting,
eene dochter; — flUe de boutique (spr.
eene bij- of ondergeschikte inrichting, inz. z. v.
a. filiaal-kerk, eene dochterkerk, bijkerk, boetiek), winkeljuffrouw ; — flue de joie, f.
in tegenst. met de moeder- of hoofdkerk, bij fr. (spr. /ielj' de zjoá') een meisje van pleizier,
welke zij is ingelijfd; — filiaal–bank, f. openbaar, veil meisje, eene hoer; — fille
bijbank, succursale; — filiaal–bureau, d'honneur (spr. — donneur), eene eeren. (spr. buró) bijkantoor; — filiaal–handel, dame, hofdame; — $page, f. (spr. /lljdázj')
-een bijhandelshuis, dat een koopman op eene de meisjesstaat, maagdelijke staat.
Filoche, f. fr. (spr. /ilosj', v. Ill, draad)
andere plaats voert, enz. ; — filiaal–magaz],jn, H. bijwinkel of magazijn eener firma in eene soort van weefsel; vandaar fcloché, geBene andere plaats ; — filialist, m. een ge- $loeheerd, geweven ; — Filoselle, f. fr.
(spr. s=z) of $10Zá1, grove zijde of floret.
meentelid eener dochterkerk; ook de geestelijke,
Filomele, z. p h i l o m e 1 e.
the daarin den dienst doet ; — $liáster, m.
Filou, m. fr. (spr. filóé; misschien met félon
een stiefzoon ; — filiatie (spr. t=ts), f. de
kinderlijke afhankelijkheid, verplichting ; Jur. verwant ; Z. ond. f é l o n i e; mid.lat. fib, fillo,
wettige afstamming; de gehoorzaamheid der deugniet) een listige bedrieger, beurzensnijder,
gauwdief, spitsboef, fielt, schurk; — filoute'kloostergeestelijken aan hunne overheid.
Filibey, m. Schotsch. schort der berg- r1e, f. spitsboeverij, fielterij, afzetterij, gauwdievenstreken ; — fiilouteeren (fr. flouter),
schotten van tartan.
Fílibert, oudd. mansn. (v. oudd. fali, veel, listig stelen of bedriegen, kapen; ook foppen,
zeer; vgl b e r t h a) de zeer glanzende, de zeer beethebben.
Filozel, z. fibs e l l e.
beroemde.
Pils, m. fr. (spr. ft en fles); fibs de France,
$lieauliseh, adj. nw.lat. (v. 't lat. filum,
z. enfants de France, onder enfant; fibs
draad) met draadvormigen stengel.
Eikees, f. pl. (van den sing. filix) varen- amzné de l'Eglise, oudste zoon der kerk, titel der
kruiden; — if ieifériseh, adj. nw. lat. met fr. koningen.
Filtrum, n. mid.lat. (fíltrum, feltrum, ital.
indrukken van varenkruid ; — $licieten, pl.
feltro, fr. feutre en filtre ; v. 't angels. en eng.
nw.lat. versteende varenkruiden.
$licórniseh, adj. nw.lat. (v. 't lat. filum, felt = vilt) ieder voorwerp (papier, doek, spons,
draad) met draadvormige voelsprieten ; — fili- steen, enz.) geschikt ter doorzijging, een doorférisch, $ligériseh, adj. nw.lat. met ve- zijger, zijgdoek, zijgpapier, zijgtrechter, zijgvat,
zels bezet ; fili formis, lat. Bot. draadvormig ; — kleinsdoek, fijne garen of haren zeef, doorslag
filifóliseh, adj. (lat. filicifolius) met vezelige (wel te onderscheiden van p h i 1 t r u m z. aid.);
-bladeren; — filiform, adj. (lat. /ili formic, v. — $ltreeren (ital. f ltrare, feltrare, fr. filtrer),
doorzijgen, door den zijger laten loopen, kleinIlium, draad ; fr. /Ui forme) draadvormig.
Filière, f. fr. (spr. —ljèr') trekijzer bij het zen ; — filtraat, n. de doorgezegen vloeistof;
trekken van draad en waskaarsen ; registerschaaf — $1tr^tie (spr. tie=tsie) of filtreering,
f. de doorzijging ; — filtreer– machine, f.
voor orgels.
Filigraan, filigrein, n. (fr. filigrane, een werktuig ter zuivering, inz. van het drink,v 't lat. filum, draad, en granum, korrel), fijn, water; — filtreersteen, m. de zijgsteen,
tralievormig draadwerk inz. van goud en zilver
een grove zandsteen tot filtreering van het daarop
ook dat van den papiervorm voor het-dra;
gegoten water.
$lure, z. ond. f i l e e r e n.
watermerk ; — filigraniseeren (spr. s=z),
filigraanwerk maken.
Fimbria, f. lat. (alleen pl. f mbriae, ver$lipedisch, adj. nw.lat. (v. 't lat. Blum, want met fibra) het vezelige, de franje; — fm•draad) met lange dunne voeten; — $lipen- briatus, a, um, lat. Bot. van franje voorzien.
$mieólisch, adj. nw.lat. (v. 't lat. Eimus,
dula, f. nw. lat. (fr. filipendule, van 't lat.
, filum, draad, en pendulous, a, um, hangend) Bot. mist, en colére, kweeken) op mest groeiend, in
rle roode steenbreke, eene plant niet voedzamen mest levend.
wortel, die vroeger ook in de geneeskunde tefin, f. fr 1 °. (spr. —fen = lat. finis) het einde;
gen witten vloed werd gebruikt (Spiraea filipen- — á la fin, aan 't einde, ten slotte ; — . als
dula, L).
adj. fin, fine, fijn, slim ; le fin mot (spr. mo),
Filippo of Felíppo, m. it. eene onder de ware beteekenis, bet eigenlijke doel ; fines
-de sp. koningen Philips III, IV en V geslagen
herbes (spr. flenezérb'), fijne groenten of krui.inilaneesche, ook eene oude mantuaansche zil- den; fine lame et belle fourchette, (spr. dien
veren munt = 7 lire correnti of 22 lire van laam' é bel' foersjêt'), iemand die goed vechMantua, in waarde f 2,75 à f 2,85.
ten en goed eten kan.
filiróstrisch, adj. nw. lat. (van 't lat.
finaal, lat. (finális, e, v. finis, einde) wat
filum, draad) met langen dunnen snavel; — zich aan het eind bevindt, wat om te eindigen,
fzlitársiseh, adj. met lange dunne voetwor- te sluiten . dient, eindelijk, ten slotte; als adverb.
4els; — $liteliseh, adj. wijde netten spinnende.
ook finaliter; b. v. finale besluiten eind,

,

,

-
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besluiten ; ook : het doel betreffende of uitdrukkende, vandaar finale eonjunetiën, f. pl.
Gram. doelaanduidende voegwoorden, b. v. opdat,o m te, enz. ; — finaal of finale, n.
het einde, slot, laatste; Muz. finale, het slotstuk, eindstuk van een muziekstuk, van eene
opera of een ballet, de slotzang; de sluittoon,
slotnoot ; — finaliseeren (spr. s=z), barb.
lat. eindigen, een einde maken, afsluiten ; —
finaliteit, f. het op-'t-einde zijn; de doelsbepaling, doelbegrip.
finamente, it. Muz. teergevoelig, fijngevoelig.
Financiën, f. pl. (mid. lat. financia, fr.
finance, it. finanza, geld, inkomen van mid.lat.
fináre, oudfr. finer, belastingen betalen, It. /1nare, quitteeren, kwijten, afmaken; v. lat. finis,
einde) de staatsinkomsten, openbare geldmiddelen, staatshuishouding, het staatsvermogen, de
schatkist ; ook de toestand van het vermogen
eens privaatpersoons, geldvoorraad, gereed geld,
klinkende munt; financiën zoeken, allerlei
middelen te werk stellen om aan geld te komen ; — minister van financiën, de
bestuurder van 's rijks schatkist, rijksrentmeester; — ministerie van financiën, de
gezamenlijke ambtenaren, die onder den minister 's lands geldmiddelen beheeren ; bet ambt
van rjksscbatmeester, zijn b u r e a u; — f inaneiëel, adj. de staatsinkomsten, de geldzaken
betreffende ; — financier, m. fr. een ambtenaar bij de staatshuishouding, bestuurder van
geldmiddelen, rentmeester, bankier ; een ver
geldbeheerder, overleggend huishouder;-standig
iron. geldschieter, geldbezorger; — finaneieeren., de staatsinkomsten vermeerderen, den
publieken schat vergrooten; ook het geldvinnen verstaan, woekeren.
Finasserie, f. fijne slimheid, sluwe intrigue ; — $nasleur, m. sluwerd, fijn intrigant.
Fináaster, m. fr. (finátre) eene soort van
slechte zijde, waarmede de a r d a s s i n e soms
vervalscht wordt.
fine, it. (= lat. finis) Muz. einde ; — fr. z.
fin (2° ) .
f ineeren, Chem. scheiden, b. v. het goud
van bet zilver.
Finesse, I. fr. (van fin, fijn) de fijnheid,
teederheid, teerheid, dunheid; list, loosheid,
sluwheid, geslepenheid, doortraptheid ; — Finette, vrouwenn.: de fijne, listige geslepene,
een sluw meisje.
Fingan, m. arab. kopje (voor koffie, enz.)
f ngeeren, lat. (fingcre) verdichten, ver-

zinnen, voorgeven ; -- gefingeerd,

adj. ver -

dicht, verzonnen; enkel gedacht, en niet wezen
gefingeerde munten,-lijkvorhande;b.
zulke munten, naar welke wel gerekend wordt,
maar die niet wezenlijk voorhanden zijn ; gefingeerde rekening, z. v. a. conto into;
— fingíbel, adj. (later lat. fingib).'lis, e) ingebeeld, schijnbaar, bedenkbaar; -- figment,
n. iets verdichts, eene verdichting, z. fictie.

FIRE

Fingerglass, n. eng. kleine glazen schotel om de vinger in te wasschen.
Tani, adj. fr. (van fin, spr. fèn, einde) geeindigd, uit, af, klaar.
finis, m. lat. het einde, besluit ; het doel,.
einddoel, doelwit ; finis primarius, het hoofddoel; f. secundaritus, een bijdoel; finis corónat
opus, lat. spr.: het einde kroont het werk ; f.
scantificat media, het doel heiligt de middelen;.
— finitum, adj. geëindigd, gesloten ; — finito,.
It. Kmt. de sluiting der rekening; — finissage, I. fr. (spr. finisáázj') of $nisseering,.
I. de voleindiging, de voltooiing van een werk,
de afwerking inz. van een samengesteld uurwerk ; — finisseur, m. hij die een in teekening aanwezig werk uitvoert, inz. modelleur,
nateekenaar.
finish, eng. (spr. /innisj' van lat. finis)
eindigen; als transitief: klaarmaken, in orde
brengen, appreteeren, monteeren.
finissimo, it. afgekort if., zeer of hoogst fijn„
extra fijn.
Finnen, m. pl. (d. I. moerasbewoners, v.
het duitsch fenn, moerasland, oudhoogd. fenni,
fenna; goth. fani, slijk) een der vier hoofdtakken van den altaïschen of toeranischen volksstam, die den grondslag der bevolking van noordelijk Scandinavië en Rusland, van de Oostzee
tot aan de oostzijde van 't Oeralgebergte, vormt,
en van welken ook de Hongaren afstammen.
Finochétto, m. it. z. v. a. brighellw
(z. aid.).
Fint, I. (van 't it. Pinta, fr. feinte, v. lat_
fingére, verdichten, valsch voorgeven) veinzerij,
streek, list, sluwheid, verschalking; inz. schermlist, eene misleidende beweging bij het schermen.
Fioeehezza, I. it. (spr. fiokedza) heeschbeid, flauwheid.
Fiocchi, pl. it. (spr. fiokki, van den sing.
fiocco = vlok) de kwasten aan een kardinaalshoed; de met goud en zilver omvlochten zijden
kwasten aan den kop der koetspaarden.
$óeo, it. Muz. (v. lat. flaccus, slap, mat,
flauw) zacht, zwak.
Fiona, I. eelt. naam bij Ossian z. v. a,
bet bekoorlijke meisje.
Fiool, I. z. phiool.
Fior de Prancia, n. ft. (spr. frdntsja)
eig. bloem van Frankrijk, soort van gebrocheerd
atlas.
Fiord, z. fjord.
f oreggiante (spr. fioredzjiante), fiarito, it.
Muz. versierd.
Fioríno of $orfno, m. it. (vgl. f 1 o r i n>
eene siciliaansche rekenmunt, een gulden ; ook,
eene voormalige toskaansche rekenmunt = G5
à 6'l cents.
Piorituur, I. it. (fioritura, v. Fiore, bloem)
Muz. de versiering van 't gezang.
Fire, eig. (spr. fair) vuur; — firebrand,_
m. (spr. fai'rbrend) vuurbrand, bijnaam van Lord,
Palmerston ; — fire-eater, m. (spr. ieter)
»vuurvreter" een hartstochtelijk, overijld handelend mensch; in den noordamerik. burgeroor-•
;

FIRENKI

489

log : de heethoofdige aanvoerders der zuidelijken ;
-- fire–test, eng. »vuurproef ' de bepaling
van regeeringswege van de ontbrandingstemperatuur van petroleum.

Firenki, m. pl. turk. (firenk, frenk) d. i.
Franken, bij de Turken de gewone naam der
Europeanen; — $renki–beg, de vorst der
Franken, d. i. de paus; — firenkistan, n.
Frankenland.
Firk, m. deensche en zw. kopermunt, in
Denemarken tot 1813 geldig = ,. skilling,
f 1,15 ned. courant.
Firkin, n. eng. (spr. fur—) engelsche biermaat, vroeger voor a 1 e = 8, voor bier (b e e r)
= 9 biergallons van 4,62 liter; nu = 1 kil
-derkin=
40,892 liter.

firm, lat. (v. firmus), z. f e r m ; — firma,
f. it. de titel of benaming van een handelshuis,
de naam, onder welken een handel gedreven
wordt, handelsnaam ; de handteekening van een
huis van koophandel ; firma geven, eenen
koopmansbediende volmacht geven om in naam
des principaals te handelen en te onderteekenen ; — firmeeren (it. firmare), met den
handelsnaam onderteekenen; — $rmamént,
n. lat. (firmaméntum) de hemelveste, het schijnbare hemelgewelf, de sterrenhemel; het uitspansel ; — firmamentaal, adj. nw.lat. aan den
hemel, aan het uitspansel, hemelsch, het hemelgewelf betreffende ; — firmant, m . iemand
die voor de firma onderteekent (firmeert) ; —
firmiteit, f. (lat. firmitas) de vastheid, sterkte,
duurzaamheid; volharding, standvastigheid; firmiter, lat. (adv. v. firmus) vast, standvastig,
stijf en strak.
Firman, liever 1e r m a n (z. ald.).

firmeeren, z. ond. firm.

Firmiaan, Firmiane ; Firmiliaan,
Firmiliane ; Firmin, Firmine, eigen
lat. firmus) de sterke, de krachtige.-name(v
Fisch., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor G. Fischer von Waldheim
(gest. 18i3).

Fiscus, m. lat. (fiscus, eig. een korf, geldmandje) het staatsvermogen, de openbare schat,
's lands inkomsten, de rentkamer, staatskas, de
vorstelijke schatkamer; ook straf- of boetekas;
—

fiscaal, adj. wat den fiscus betreft ;

-- fiscaal, m. nw.lat. (fiscalis) een openbaar
aanklager, ambtenaar van het openbaar ministerie , de ambtenaar, die voor de naleving der
wetten, inz. voor de rechten van den f1 s c us
waakt en bij schending daarvan als eischer in
rechten optreedt ; ook 's lands schatbewaarder;
— fiscalaat, n. het ambt des fiscaals ; —
fisealiseh adj . (lat. fisca lis, e), wat de staats
(fiscus) of den openbaren eischer (fiscaal)-kas
betreft; — $sealisehe goederen, zulke,
die strijdig met de wet ingevoerd worden; —
fiscaliseeren (spr. s=z), bestraffend onder
ook bestraffen ; -- $sealiteit, f. het-zoekn,
streven om de staatsinkomsten te vermeerderen.

fiselleeren, z. f i c e 1 l e e r e n;
hout, z fustikhout

— $set-

FIXE

Fisk, m. deensch (eig. visch) eene ijslandsche koperen munt, van eene nominale waarde
van 7 centen, in werkelijkheid slechts 3. cent..
Fislot, n. voormalige schotsche biermaat.
= ongeveer 52,4 liter.
Fisolen, z. p h a s e o 1 e; — $soleeren,.
pl. it. (van fisole, de duikeend, duiker) kleine
snelvarende schuiten of booten te Venetië.
fissiel, adj. lat. (fissi lis, e, van findëre,
splijten) splijtbaar; — flssidakt iliseh, adj.
lat.-gr., met gespleten, gescheiden teenen; —
$ssifióriseh, adj. nw. lat. met gespleten
bloemkrans; — fissifóliseh, adj. met gespleten bladeren; -- fissilábrisch, adj . met
gespleten lip; — $ssiliteit, f lat. splijtbaar
$ssinérviseh , adj. nw. lat., met-heid;—
gespleten bladribben; — $ssipariseh, adj.
door splijting barende ; — $ssipeden, pl. (lat.
fissip^des), dieren met gespleten klauwen of hoeven ; — fissipénniseh, adj. nw. lat., met
overlangs gespleten vleugels ; — fissiróstriseh, adj. met gespleten snavel; -- fissus, a,.
um, lat. Bot. gespleten, door insnijdingen in.
spitse 'o slippen verdeeld; — fissuur, f. lat._
(fissüra) eene reet, spleet, inz. beenderspleet,
of spleetbreuk van een been.
Fistel, f. (v. 't lat. fistula) eene buis, pijp;
eene nauwe, lange en diepe etterwonde, pijp zweer; een vochtafleider, etterpijp, etterdracht.
in den arm, enz., om scherpe vochten af te•
leiden; fistula ani, lat. eene endeldarmfistel;

fistula dentális, tandfistel; fistula lacrymális,
traanfistel; Muz. de gedwongen hooge stem, z.
falset ; vandaar flstuleeren, nw.lat, d. i.
gedwongen hoog zingen; — fistuleus, adj.
buis- of pijpvormig, pijpzweerachtig; — fistulosus, a, um, lat. Bot. hol; buisvormig; pijpig,
pijpvormig, lang en van binnen hol.
Fit, eng. aanval, kuur, iets dat bij vlagen

en plotseling komt, z. boutade.
fit, lat. wordt b. v. fit fabricándo fáber, (eig.
al smedende wordt men smid) al doende leert
men, oefening maakt den meester; non fit poeta,,
nascitur, men wordt geen dichter (door oefening,
enz.), maar wordt als zoodanig geboren.
Fitildsji, m. turk. lontenmaker.
Fitre, arab. gift aan de armen op het bei

-ramfest.
Fitter, m. eng. (van fit, pasklaar maken,
aanpassen) werkman op een gasfabriek, inz. hij
die den aanleg de pijpen In elkaar past en legt.
Fitz, m. eng. (oorspr. normandisch, van 't
fr. fils, lat. filus), de zoon, inz. onechte zoon,
in samenstellingen, b. v. Fitz-Clarence,
Fitz-Roy, Fitz-William, enz.
Fiveshooter, m. eng. (spr. faivsjoeter)
een vijfschoter, een revolver met 5 loopen.
fixe, fr. (spr. feeks ; v. 't lat. fixus, a, um,
van figére, hechten, bevestigen) vast, bestendig, vuurbestendig of bestand tegen het vuur,
blijvend, onbeweeglijk; zeker, gewis, bepaald;
vandaar prix fire, m. (spr. pri feeks') een bepaalde, vastgestelde, gefixeerde prijs ; —
idée fixe. f. een vaststaand. overheeischend

FJALL
,denkbeeld, eene voorstelling, die het gemoed
en den wil beheerscht, de dolende inbeelding
eens zielekranken; — air five, m. (spr. Ir fieks')
vaste lucht, koolzuur of koolzuurgas; — fixa
,cedes, lat. een vaste zetel, blijvende woonplaats;
-- fixa vincta, aard- en nagelvast ; -- f See–
ren, nw.lat. vastmaken, bevestigen, vasthouden, bepalen, vaststellen; zich metterwoon ne derzetten; een vast, onwrikbaar besluit nemen;
vestigen, b. v. den blik op iets; iemand
f ix e e r e n, hem stijf en strak aanzien, met de
oogen als ware het doorboren ; ook zooveel als
f i g e ere n (z. ald.); — f x tie en fixeering,
f. de vestiging, vastzetting, bepaling, bestendiging; aanwijzing van een vast inkomen; —
flatoir, n. fr. (spr. —todr) een middel om
:stijf te maken, baardwas, soort pomade; —
fixiteit, f. de bepaaldheid, het vaststaan, de
onveranderlijkheid, onbeweeglijkheid; vuurbestendigheid; — $xum, n. iets bepaalds, vaststaande, inz. voor fixum salarium, de vaste
bezoldiging, het zekere, bepaalde salaris of inkomen.

,

Fjäll, field, n., pl. fields, deen^ch =
veld, hoogd. Feld, eng. field) hoogvlakten,
woeste bergvlakten in Zweden en Noorwegen.
Fjerdingar, n inhoudsmaat in Zweden =
tunna (ton) = 18,32 liter.
Fjord, m . deensch, een zeeboezem In Noorwegen.

Plabbe, f. eene voorm. nederlandsche zilvermunt = 16 cents.

Plabéllum, n. lat. (verklw. van jlabrum,
het blazen, waaien der winden, van flare, blaten, waaien) een waaier; — flabelleeren
(later lat., flabelláre), waaieren, met den waaier
wuiven; — flabellãtie (spr. t=ts), f. nw.lat.
liet luchten, wuiven met den waaier; Chir. de

verversching van de lucht onder een gebroken
lid ; — flabellatus, a, um of f abelli formis, lat.
piot. waaiervormig; — fiabellieórniaeh,
adj. met waaiervormig uitgespreide bladeren; —
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door den kluizenaar Rainer te Perigua, die
zich voor verplicht hielden, hun lichaam op zekere tijden openlijk door vinnige geeselslagen
te teisteren. Later vervolgd wordende, namen
zij in Frankrijk den naam van B e g n a r d e n,
In Duitschland dien van Kruisbroeders
aan; — flagellátie (spr. t=ts), L de geeseling.
Flageolét, f. fr. (spr. flazjolét van 't
oudfr. fageol, provenc. flaujol, als ware 't lat.
fautiolus, verklw. van 't it. flauto, fluit; vgl.
ft a u t o) eene kleine fluit met helderen, schellen toon, de fijn- of hoogfluit; een vogelfluitje;
ook een register aan orgels ; — flageoletíst,
m. een flageolet- of hoogfluitblazer ; — fla–
geolet– of fluittonen, pl. op snaarinstrumenten door zachte aanraking met den vinger
te voorschijn geroepen en 2 octaaf hooger dan
;

hun plaats.

$agiteeren, lat. (flagitáre) hevig eischen,
dringend manen ; — $agitatie (spr. tie=tsie),
f. (flagitatio) de dringende vordering, scherpe
aanmaning; — $agitátor, in. de scherpe
maner.
fagitium, n. pl. fiagitia, lat. Jur. eene
schanddaad, een schelmstuk; — $agitieus
(spr. t=ts), adj. (lat. fagitijsus) schandelijk,
schelmachtig.
flagorneeren, fr. laag en aanhoudend
vleien, flikflooien, oorblazen, oogdienen ; — fla–
gorneri.e, f. de oorblazerij, flikflooierij, oogendienerj ; — flagorneur, m. een lage vleier,
oogendienaar, overgedienstige en valsche aanbrenger.
fiagreeren, lat. (flagráre) branden, gloeien,
in vlam staan; — flagrant, adj. lat. (fldgrans)
als brandend, in vlammen staande, hevig ; duidelijk in het oog vallend, openbaar, pas gebeurd; — crimen flagrans, lat. misdaad waarbij
men den dader betrapt (zoodat geen loochenen
mogelijk is); — in flagránti (scil. delicto), lat.
en fagrdnt délit, fr. (spr. an fagrdn deli) op
heeterdaad (b. v. betrapt), toen de misdaad

flabellipédiseh, adj. met waaiervormig geplaatste voeten.
flaccesseeren, lat. (flaccessëre, v. laccus,
flets, slap) slap of verslenst worden ; — flaeeescentie (spr. t=ts), f. nw.lat. slapheid; —
ftaccescentia pulmónum, Med. slapheid of ver
longen; — flaccide, adj. (lat.-lamingder
fiaccidus, a, um) slap, verwelkt, verslenst; —
$acciditeit, f. nw.lat. (fr. l accidité) de slapheid, verslenstheid; — fl.accus, m. lat. naam:
slapoor, hangoor, b. v. Horatius.
Flacon, n. fr. (spr flakón ; van 't mid.lat.
.fiasco, it. fiasco) een fleschje, inz. een reuk -

Flair, m. fr. (spr fur) scherpe reuk (der
jachthonden); oneig. een goede neus; — flaireur, m. fr. (v. flairer, ruiken, v. lat. fragrare, geuren, rieken) speurhond, inz. als sclheldnaam voor politie-agenten; — flaireur de cuisine, f. de table, tafelschuimer, klaplooper.
flamand, adj . fr. (spr. famán) vlaamsch,

fieschje; ook soort wijnflesch.
Flag, f. eng. vlag.

scherssloep op de fransche kusten ; Mar. het
St.-Elmsvuur.

1

zooeven begaan werd ; — flagrántie (spr.
t=ts) f. hitte, vuur, gloed, heftigheid.

wat tot Vlaanderen behoort, aan Vlaanderen
eigen is; nederlandsch.
Plambart, m. fr. (spr. flanbár) eene vis -

Flagéllum, n. lat. (verklw. van flags-urn,

Flambouw, m. (fr. flambeau, spr. f anbó;

zweep) de geeselroede, roede; Bot. uitlooper;
-- flagelleeren (lat. lagellare), geeselen;
— lagelli ferus, lat. Bot. wortellot-vormend ; —

van flamber, vlammen, flikkeren, v. 't lat. Ham
m d la, kleine vlam) de fakkel, toorts, de wasfakkel; groote waskaars; ook een hooge luchter of blaker; — flambeeren, vlammen;
over de vlam houden of laten heengaan, zen
roosten, bedruipen ; oneig. g e 11 a m b e e r d-gen,

Iagellátor, m. of flagellant, m. geeselaars geeselmonniken of geeselbroeders, eene
broederschap van monniken, ingesteld in 1260

-
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z ij n, weg, verloren, geruïneerd, een bedorven
man zijn.
flamboyant, adj. fr. (spr. flanboaján) vlammend, op vlammen gelijkend; — style flamboyant, de latere gothische stijl der 15de en
16de eeuw in Frankrijk, met vlamachtige ornementiek aan zuilen, vensterbogen, enz.
Flamen, m. lat., pl. ham nes; een oudrom. offerpriester van eene bijzondere godheid,
aanvankelijk slechts 3 in getal, n. 1. de flamers
Dialis, Martiális en Quirinális, de priester van
Jupiter, Mars en Romulus ; later tot 15 vermeerderd; — flaminica, f. de vrouw van een
II a m e n als priesteres eener vrouwelijke godbeid, b. v. flaminica Dialis, priesteres van Juno.
Flamingo of fr. fiamant (spr. flamán
van 't lat. gamma, wegens zijne roode kleur)
een groote watervogel met eetbaar vleesch aan
de kusten der warme landen ; hij behoort tot
de familie der breedsnavelige steltloopers en
wordt gemakkelijk aan zijnen in het midden
geknakten bek herkend; eertijds droeg hij den
naam van phoenokopterus, en komt nog
onder dien van k o r k ó r r e en b e c h a r o e voor.
Flammétte, f. fr. (eig. vlammetje, van
,lamme, de vlam) Chir. de laatvlijm.
/lamméus, a, um, lat. Bot. vuurrood.
f ammulus, a, um, lat. Bot. gevlamd.
Planconade, z. ond. f1 a n k.
flaneeren, nw.fr. (flaner) ledig rondslenteren, op zijn gemak rondkijkend langs de straat
slenteren ; zich met nietigheden ophouden ; —
flanerie, f. het flaneeren ; — flaneur, m.
een rondslenteraar, gaper, lanterfanter.
Flanél, n. (soms f.) (fr. flanelle, it. flanella,
eng. flannel, mid. lat. flancha ; van 't oudfr. Elaine,
beildetijk) eene lichte, weinig gevolde stof van
strijkwol ; flanelle de santé, gezondheidsflanel
(om op het bloote lijf te dragen) ; flanelle de
Galles (spr. —gal' ), blauwachtig flanel ; flanelle
de Saxe (spr. —sales' ), wit flanel.
Plank, f. (fr. en provene. flanc, m. it. fianco,
de weeke zijde des buiks, de lende, waarsch.
neet ingeschoven n, van 't lat. flaccus, slap,
week) de zijde ; Mil. de zijvlakte, strijklinie van
een vestingwerk ; het uiterste einde van den legervleugel; — flankeeren (fr. flanquer), van
ter zijde bestrijken of dekken, met zijwerken
voorzien ; ook toesmijten, op het hoofd werpen
{b. v. een vocht door het venster); — flanqueur, m. (spr. flank—) een lichtgewapend
ruiter ter herkenning of verontrusting van den
viand, voorlooper, tirailleur ; — flanconáde, f. in 't schermen: een zijstoot, zijhouw.
flat, adj. eng. vlak, plat (vgl. f1 at t e er c n).
Flath—innis, n. celtische Myth. het paradijs der oude Galliërs.
flatteeren, fr. (flatter, oorspr. strijken, d. I.
glad of vlak maken y van 't oudn. flair, angels.
,lat, vlak, glad, effen) vleien, liefkoozen, valsche
hoop geven, naar den mond praten; — flatter
la corde (spr. flatté' la hord') fr. Muz. de snaar
streelen, zacht spelen; — fiatterïe, f. de
vlc:ei, liefkoozing, iets vleiends; — flatteur,
;

,
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m. de vleier; --• flatteuse, f. (spr. —euz')
vleister.
Flatus, m. pl. flatus, lat. (van flare, blazen) Med. winden; — flatulent, adj. nw.lat.
aan winden onderhevig; nietig, onbeduidend,
ijdel; — flatulentie (spr. tie=tsie), f. de winderigheid, opzetting door winden.
flauto, m. it. (v. 't lat. flatus, het blazen, v.
flare, blazen) de fluit; het fluitregister bi het
orgel ; — flauto dolce (spr. —dóltsje), z. flute
douce; flauto itálico, de fluitbas, een orgelregister; — flauto piccolo, it. de kleinste dwarsfluit, het klein octaafIluitje; — flauto travérso
of fr. flítte traversière, de dwarsfluit, duitsche
fluit ; — flautándo, ital. Muz. fluitend, als fluitende ; — $ autíno, m. de flageoletstem der
viool.
flaveseeeren, lat. (flavescëre, van flavus,
a, um, goudgeel) geel, goudgeel of blond worden; — $ aveseént, adj. (flavéscens) in 't gele
overgaande, geelachtig; — flavieaudiseh,
adj. nw.lat. geelstaartig ; — favieólliseh,
adj. geelhalzig; — fflavieómisch, adj. lat.
blondharig; — $ avieórnisch, adj. met gele
voelsprieten; — fiavifemóriseh, adj. met
gele dijen ; — fiavigastriseh, adj. geelbui
avigulair, adj. met gele keel; —-kig;—$
flavilábrisch, adj. met gele lippen ; — fla—
vipédiseh, adj. geelvoetig; — flavipénnisch, fiaviptériseh, adj. met gele vleugels; — flaviróstriseh, adj. met gelen snavel; — fiavisquáamisch, adj. met gele
schubben ; — flavivéntriseh, adj. geelbuikig.
Flavét, n. (v. (lave, lat. flavus, geel) een
dunne, gladde fr. wollen stof.
Flavius, m. Flavia, f. ook Plaviaan,
Plaviane, eigennamen (v. lat flavus, geel)
de blonde.
f ébile, it. (lat. f ebilis, e, van flére, weenen)
Muz. klaaglijk, jammerend, weenend, smeekend.
Flèche, f. fr. (spr. flèsj'; v. 't mid.hoogd.
vliz, boog, strijdboog, f1 i t s b o o g, van 't oud
flizan, strijden, kampen) eig. de pijl;-hogd.
Mil. eene soort van klein pijlvormig buiten
pijlschans, bestaande uit 2 onder een-werk,
hoek van 60 à 90 0 op elkander uitloopende'
borstweringen.
$ecteeren, lat. (flectëre) buigen; inz. Gram.
een woord verbuigen, het al zijne naamvalsveranderingen doen ondergaan; — fectamus genua, laat ons de knie buigen ; — flectére si
nequéo Supéros, Acheronta movebo, »als ik den
hemel (de oppergoden) niet vermurwen kan, zal
Ik de hel (den Acheron) in beweging brengen"
een sprw. naar Virgilius; — fiéxie of $eiuur,
f. lat. (flexio, flexüra) de buiging, kromming;
woordbuiging, verbuiging ; — flexibel, adj.
(lat. flexibilis, e) buigzaam, buigbaar, lenig, gedwee, handelbaar; Gram. voor verbuiging vatbaar; — flexibiliteit, f, de buigzaamheid,
gedweeheid, lenigheid; -- flexicaulisch,
adj. nw.lat. met gebogen stengel ; — flexi—
fólisch, adj. met goltswtjze bladeren — flexi-
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pédisch, adj . met gebogen voeten ; — lexilis, e, lat. Bot. buigzaam ; — flexor, m. Anat.
eene buigspier; -- flexuosus, a, um, lat. Bot.
heen en weer gebogen.
Flegma, z. phlegma.
Flem., bi natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor J. Fleming.
Flentes, pl. lat. (v. fiere, weenen) de weenenden, de lste der 4 klassen van boetelingen
in de oude kerk ; vandaar afgeleid het iste
boetstation voor de kerkdeur, waar de boete
voorbijgangers om voorbede aan -linged
-spraken.
flenzen, het spek van de walvisschen, robben, enz. in kleine stukken (f l e n s s t u k k e n)
snijden.
flessibile, it. buigzaam, lenig (vgl. flexibel).
Plett of flecht–daller, m. eene deensche
zilvermunt, ongeveer = 1 gl. 50 ct.; — flettmark, f. insgelijks eene deensche zilvermunt,
omtrent = 60 et.
fietrisseeren, fr (flétrir, oudfr. flaistrir,
eig. verwelkt maken, v. flaistre, verwelkt, kleurloos) verwelken ; brandmerken, beschimpen, onteeren ;— g e f 1 e t r i s s e e r d, adj. gebrandmerkt,
onteerd; — $étris, pl, fr. (spr. —tri) scheldnaam der l e g i t i m i s t e n (z. aid.) ;— $étrissure, f. verwelking; beschimping, hoon,
smaad ; brandmerk.
Fleur., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor Fleuriau de Bellevue (gest. 1852).
Fleur, f. fr. (lat. flos, genit. Floris) bloem,
bloesem; bloei, bloeitijd, de tijd, waarin zekere dingen hare grootste schoonheid, kracht,
enz. bezitten; in de fleur van bet leven,
In het beste gedeelte, de volle kracht des levens; à fleur de, fr. op bet niveau van b. v.
à fleur d'eau, gelijk met het water, in den waterspiegel, tusschen wind en water; fleur de
lis (spr. —ii), lelie, de wapenbloem van het
huis Bourbon ; vandaar fleurdelisé (spr. s
=z), met leliën bedekt (in de wapenkunde); —
$eurét, f. fr. (spr. fleurè; dus genoemd, wegens bet bloemvormig knopje aan het einde)
een schermdegen, rapier; ook vlokzijde, filozel,
gew. floretzijde; — fleurétten, pl. fr.
(fieurettes eig. bloempjes, van fleur, bloem)
vleierijen, zoete woordjes, minnepraat; dikwijls
herhaalde lievelingsgedachte van een componist; — fleurig, adj. bloeiend, gezond, vroolijk
van voorkomen ; — fleurist, m. ook $Oríst,
m. een bloemenvriend, bloemkenner, bloemkweeker, bloemist ; bloemschilder; — fleuron, n.
(spr. fieurón) bloemwerk, bloemsieraad, bloementooi, lofwerk van bloemen.
flexibel, f exilis, flexie, flexuosus,
Sexuur, z. ond. f1 e c t e e r en.
F1ibustiers, m. pl. eene vereeniging van
eng. en fr. zeeroovers en vrijbuiters, die zich
op het einde der 16de eeuw op het eiland
St.-Christoffel vestigden en den Spanjaarden in
de westindischewateren veel te doen gaven
(zoo geheeten naar het fr. Jlibot, sp. flibote,
eng. flyboat, nederl. v 1 i e b o o t. d. i. snelboot,
;
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klein jacht, omdat zij bij hunne zeerooverijen~
in zulke booten voeren; v. a. zou het woord
ontstaan zijn uit het eng. freebooter, vrijbuiter>
ook boucanier, z. ald.
Flicker, f. zw. meisje.
Flint, m. eng. vuursteen, spaathijzersteen;
— flintglas, eene vroeger alleen in Engeland vervaardigde glassoort (van kiezelzuur, potasch en loodoxyde), loodhoudend kristalglas, dat
tot vergrootglazen wordt gebruikt, en in behoorlijke verbinding met c r o w n g i a s volkomen kleurlooze beelden geeft ; vgl. a c h r o m atisch en Dollond.
Flip, m. een eng. matrozendrank uit bier,
brandewijn en suiker; — ook eene samentr. van
den mansn. P h i l i p p u s (z. ald.)
flirteeren, eng. (flirt) zich uit speelschheid verliefd aanstellen, coquetteeren; — flirtatie, f. (spr. t =ts) speelsche verliefdheid, coquetterie.
floccosus, a, um, lat. Bot. vlokkig.
Floers, n. (van fr. velours, fluweel) eene
lichte, dun geweven stof van zijde, netelgaren
of fijne wol, zwart gaas, krip.
Flokata, f. rok zonder armen der Albaneezen, enz.
Flor, f. sp. de bloem.
Flora, floreal, enz., z. ond. flos.
Floreen (nw.lat. florénus, van flos, bloem),
florijn, m. (fr. form) gulden, bloem- of lelie gulden, eene in de lade eeuw door de stad
Florence geslagen goudmunt, welker naam
men afleidt van de lelie (het wapen der stad),
waarmede zij gestempeld was. Uit dezen tbneen ontstond de g o u d g u l d e n der middeleeuwen en de g u I d e n der latere tijden, dien
men nog tegenwoordig vaak met ft. aanduidt;
— floreenplichtig, adj. verplicht om in,
de grondlasten (thans dijklasten) bij te dragen
(afkomstig van den frieschen goudgulden, waarmede in Friesland het eerst zekere grondbelasting betaald werd); — floreenstelsel, n.
het op de voormalige grondbelasting berustend
stelsel van heffing der gelden, noodig tot het
onderhoud van dijken (in Friesland).
Florence, f. fr. (spr. flordns'), florentijnsch taf, n. dun licht taf, sterk taf tot
voering; — florentijnseh lak, n. eens
voortreffelijke verf, door een franciskaner monnik te F l or e n c e uitgevonden, toen hij bij
een mengsel van cochenille en sal tartani toevallig een zuur goot ; — florentjjnsehe
School, f. de beroemde schilders en beeldhouwers van F l o r e n c e (lat. Florentia) sedert
de 13de eeuw, toen zich de eerste kunstenaars
uit Griekenland in die stad nederzetten ; —
florentijnseh werk, n. eene soort van
mozaïekwerk van edelgesteenten en marmerstukken ; z. verder ond. fibs ; — florentina,
f. het beroemde handschrift der pandekten uit
Amalfi, vervolgens te Rome; — florentine
(spr. — rahtien') florentijnsch atlas, vornisatijn.
Floretzijde, floret, florist, z. ond.
fleur en flos.
›
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Florijn, z. f l o r e e n.
flos, m. lat. (pl. lóres) bloesem, bloem, enz.;
— flos afrieánus, m. de fluweelbloem, eene
00rspronkelijk afrikaansche bloem; — flos eu-

,

culi, koekoeksbloem; — flores, f. pl. bloemen, bloesems ; oneig. verscheiden stoffen in
fijn verdeelden, onsarnenhangenden toestand (als
.sublimaten); fibres anli,nonai, spiesglansbloemen ;
f. cupri, koperbloemen; P. plumbi, loodbloemen ; P. stanni, tinbloemen, wit tinoxyde ; P.
sulphuris, zwavelbloemen ; P. zinci, zinkbloemen, witte, lichte vlokken van zinkoxyde, z.
V. a. nihilum album ; flores sparsi, verstrooide,
saamgebrachte bloemen, bloemlezing; in (lore
en in /loribus, in bloei, in welstand; — Flora,
f. lat. de bloemgodin; ook al de in een land
of oord inheemsche planten; het boek, de lijst
daarvan, b. v. zweedsche Flora, de beschrijving der in Zweden wassende bloemen;
Astron. een in 1847 door Hind ontdekte asteroide; — (loralis, Bot. bloemig; — floreál, m.
onder de eerste fransche republiek de bloeimaand, de 8ste maand van het republikeinsche
jaar, van BLO April tot 19 Mei; — florëos, lat.
moogt gij bloeien ! moge het u welgaan; —
florëat, lat.. hij (zij, het) bloeie, gedije ! —
Florentínus of Florentijn, en Plo rentíne, nw.lat. mans- en vrouwenn.: de
bloeiende ; — floreeren, lat. (f orere) bloeien,
in welstand zijn; gedijen, voorwaarts gaan, in
voorspoedige omstandigheden komen, zich ver
— floreseentie (spr. t=ts), f. nw.lat.-hefn;
de bloei, wijze van bloeien, bloesemverbinding,
onderlinge stand der bloesems of bloemen ; —
floret, n. (mid.lat. (lorétum) het bovenste,
grovere spinsel van den zijworm; ook de afval
van goede zijde ; f. ook : schermdegen, z. f l e ur e t ; -- floretzijde,
de, ook fleuret, vlokof floszijde, ruwe zijde, f i 1 o z ei ; — floret—
zijdelint,
delint, lint van vlokzijde ; — florets,
pl. glimmende, van teekeningen voorziene eng.
stoffen ; — f loretta's, pl. fransch lijnwaad ;
engelsche d r o get s (z. ald.); — florette, f.
oude fr. zilveren munt ; — floribundus, lat. Bot.
bloeirijk, bloemrijk ; — Plorián en Floriáne, mans- en vrouwenn.: de bloeiende ; — floridus, a, um, adj. lat. Bot. bloemig, bloemrijk,
bloeiend; — f loriditeit, f. nw.lat. de bloeiende
toestand; — florifer, f lorifériseh, adj. bloem
— florilegium,, n. eene bloemle--dragen;
.zing, verzameling van schoone stukken uit schrijvers ; vgl. anthologie;— f lorimaan, m.
bartstochtelijk bloemenliefhebber ; — flori—
Manie, f. lat. gr. de overdreven zucht of liefbebberf voor bloemen ; — Floris, mansn., ver
— florissáut,-kortingvaFleus;
-adj. fr. (spr. flori-sán) bloeiend; — florist,
.z. f l e u r i at, ond. f l e u r; — f lost iclae (verklw.
van flos) Log. bloempjes, redebloempjes, redetooi, op sierlijkheid jacht makende schrijf- of
-Spreekmanier ; — f losculeeren, bloemrijk
schrijven of spreken; — floseuleus, add. vol
redebloempjes; — floseuli, pl. Bot. bloempjes.
Flotte, f. fr. (it. flotta) vloot, inz. van oor-

logsschepen; — flOtteur, m. luchtledige kast
om schepen te lichten ; — flotteeren (fr.
(totter) drijven, dobberen ; onzeker zijn, weifelen ; — dette f lottante, f. fr. (spr. dit'
flottánt') vlottende schuld; — flottille, f. fr.
(spr. flottiélj' verkiw. van flotte, vloot, inz.
van gewapende schepen) ft o t i e l j e, smaldeel,
klein eskader.
f lou, fr. (spr. floe) Pict. flauw, week, zacht,
mat ; faire flow, in onduidelijke, matte omtrek
-kent of
schilderen.
Plouche, f. fr. (spr. floesj') of floese,
f lose, arab. (eig. foeloés, pl. van fels, kleine
munt) eene kleine rekenmunt te Bassora en
Marokko = ongeveer , cent.
Flower, f. eng. (spr. flou'r) bloem.
Fluaten, z. fluor.
fluctueeren, lat. (fluctu?are) dobberen,
weifelen, aarzelen, onzeker, besluiteloos zijn; —
f luetuátie (spr. tie=tsie), f. (fluctuatto) het
golven, kabbelen van ingesloten vloeistoffen en
vochten, de vochtgolving; het weifelen bij het
nemen van een besluit, de wankelmoedigheid,
besluiteloosheid, onbestendigheid; — fluetueus, adj. golfvormig, kabbelend, golvend,
woelig, in hevige beweging.
Fligel of fli gelpianoforte, f. hgd.
vleugelpiano.
fluide, fr. (lat. fl(dus, a, um, van flu ire,
vloeien) vloeibaar, vlietend; oneig. ongedwongen; — fluid meat, n. eng. (spr. floeïd miet)
vloeibaar vleesch, uit mager vleesch door Darby
vervaardigd praeparaat ; — con fluidezza, Muz.
met vloeibaarheid, zachtheid, ineensmelting, binding; — fluido, fluida, fluidamente, it. vloeiend.
Ineensmeltend, gebonden ; — fluidum, n. (pl,
fluida) een vloeibaar lichaam, iets vloeibaars,
eene vloeistof ; ook de onderstelde stroom van
onweegbare stoffen, b. v. van het magnetisme:
— fluide imperial (spr. fluied' imperiáal)
keizerswater, een haarkleursel; — fluidificatie, f. (sp. t=ts) nw.lat. de vloeibaarmaking; — fluïditeit, f. nw.lat. de vloeibaarheld; gemakkelijkheid in overgangen, ongedwongenheid eener rede ; flumen dicéndi, n. lat. de
redevloed, de gemakkelijke, vloeiende voordracht;
-- f luminel, n. vervalscht saffloers.
Fluit, f. (fr. flute) 1) fluitschip, eene bijzondere soort van driemast-vrachtschepen van
bijzonder maaksel, voerende doorgaans 300 lasten (in deze beteekenis, alsmede in die van
smal en lang drinkglas, komt het woord van
vlieten, v 1 o e d); 2) (lat. fistula) een bekend
blaasinstrument; — fluitist, m. de fluitspeIer ; fld te à bec, eene fluit met 9 gaten, 'waarvan het blaaseinde de gedaante van een vo
heeft, snavelfluit ; fl'ute d'amour (spr.-gelbk
—damdér) de liefdefluit ; fld te douce (spr. -does')
of ft. flauto dolce, eene kleine fluit; vgl. flauto;
;

fl4te traversière, z. flauto traverso.
flumen dicendi, fluminel, z. flu

i d e.

Flunkey, m. eng. (spr. ey =ie) bediende,
dienstbare geest; — flunkeyism, n. de bediendengeest.
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Fluor, m. lat. (van fluére, vloeien) eig.
het vloeien ; Chem. eene tot de zoutvormende
bases gerekende niet-metallische grondstof, die
in verbinding met waterstof het flu o r w a t e rs t o f z u u r of vloeispaathzuur, met calcium het
f 1 u o r c a 1 c i u m of vloeispaath vormt ;— fluorescentie, f. (spr. t=ts) een gekleurde ontbinding van het licht in sommige doorzichtige
lichamen, b. v. vloeispaath ; — fluoresceeren, die eigenschap vertoonen ; — fluoriden en fluoruren, pi. fluorverbindingen,
inz. flurometalen, de eerste met o x y d e n, de
laatste met o x y d u l e n overeenkomende ; —
fluaten, pl. vloeispaathzure zouten.
Fluse, z. f louche; — flf.te, z. fluit.
fluviaal, adj. lat. (fluvialis, e, van fluvius,
rivier, stroom) de rivieren of stroomen betreffende, daartoe behoorende ; in rivieren of in
water groeiend (van planten) : — fluviale,
liever p l u v i al e, z. ald.; — fluviometer,
m. stroommeter, werktuig om de stroomsnelheid van rivieren te bepalen; -- flexie, f.
(lat. fluxio, v. fluere, vlieten) de vloeiing, strooming, de vloed, het vlieten; Med. zinking; buikloop; Math. z. v. a. differentiaal (Newton
noemde f l u a i ë n, wat Leibnitz door differ e n t i a l e n aanduidde); fluxi o alvi of ventris,
de doorloop, buikloop; — fluxes, m. lat. de
vloed, bet vloeien; fluxes aurium, de vloeiing
uit de ooren, z. o to rh ee a ; fluks cwliácus,
m. de melkpersloop, witte loop, chijlvloed; fl.
hcemorrho'idá lis, de aambeienvloed; fl. lochiórum of lochialis, de zuivering der kraamvrouwen ; fl. menstruus, de maandstonden ; —
fluxionnai.r, m. nw.lat. (fr. fluxionnaire)
die aan vloeiingen onderhevig is.
Fly, f. eng. (spr. fbi pl. flies) vlieg; ook
wel voortijlende wagen ; — flyboat, f. eng.
(spr. flaiboot) snelle boot, klein jacht, v 1 i eb o Ot ; — flying, adj. vliegend, b. v. flying
Dutchman (spr. dutsj-men), vliegende Hollander;
— f lyfishing, n. (spr. flai/lesjing) het visschen of hengelen met een vlieg (of ander insect) aan den angel.
Fo, m. de goddelijk vereerde stichter van den
volksgodsdienst in China en Japan, z. v. a. de
indische B oe d d h a;— foísme, n. het geloof
aan Fo, de fo-dienst.
focoso, z. fuocoso.
Focus, m. lat. (eig. de haard) het brandpunt bij brandglazen en brandspiegels ; in den
schouwburg : eene voor bijzondere standen afgezonderde plaats ; — foeaal, adj. (fr. focal)
wat het brandpunt betreft; — focale dis
(spr. tie=tsie), f. de brandpuntsafstand,-tánie
;

afstand des brandpunts van het brandglas.

Fodder, n. eng. loodgewicht van : - $0
centenaar, elk van 50,8 kilo.
feeeundeeren, lat. (fwcundáre of fecundáre, van fecundus) vruchtbaar maken; -- fweundátie (spr. t=ts), f, de vruchtbaarmaking,
bevruchting; — f(Beunditeit, f. de vrucht
-barheid.
fcederaal, adj. nw.lat. (van 't lat. faedus,

verbond) het verbond betreffende ; vgl. fe d er al ; -- fcederale methode of faederale theologie, f. bij de nederlandsche ge
behandeling der theologie vol--refomdn
gens de twee verbonden (der werken en der
genade), die God met den mensch zou gemaakt
hebben; — faederalf sme, n. (fr. fédératisme)
een verbondstelsel, systeem der vrije verbinding
van bijeenbehoorende en verwante staten en
volksstammen, het tegengestelde van c e n t r a1 s m e ; de zucht tot verbonden sluiten ; -fcederalíst, m. een aanhanger van dat stelsel; vgl. federalist; — foederaliseeren
(spr. s=z), (fr. fédéraliser, later lat. fwderi re)
verbinden, in een verbond vereenigen; eene
bondsgrondwet aannemen ; — foedereeren
(later lat. fcaderáre) verbinden ; — feederátie(spr. t =ts), f. nw.lat. de verbinding, het bondgenootschap van verscheiden staten, inz. tot
onderlinge bescherming; — feederatief, adj.
verbondsmatig, tot het verbond behoorende, ver
een foederatieve staat, een bond--bonde;
staat, gelijk weleer de zeven Vereenigde nedProvinciën, en heden de Vereenigde Staten van
N. Amerika — fcoderatiefsysteem, n. ver-.
bondsstelsel, statenbond ; — gefcedereerden, m. pl. (fr. fédérés) de verbondenen, tot
een bondstaat vereenigden (verschillend van g econfeedereerden).
Foedraal, n. hoogd. futterál, van f u t t e r,
voering, mid.lat. fodrus, fodorus) de scheede,
koker, het overtreksel, de doos.
Foelie, f. (v. 't lat. fothcm, blad) 1) ieder
dun blaadje van metaal, gekleurd papier, enz.,
dat, onder doorzichtige stoffen, b. v. edelsteenen, spiegelglas, enz. gelegd, haren glans ver
daar het de lichtstralen terugkaatst ; zi-hogt,
wordt in alle kleuren, inz. uit tin en bismuth
vervaardigd; oneig. al het onechte, waaraan
iets een hoogeren glans ontleent ; 2) muskaatbloem, eene bekende specerij, het netvormig
vlies over den eersten bast van de muskaatnoot ; — foeliën, verfoeliën, met foelie,
bladtin beleggen, bekleeden, onderleggen ; met.
foelie, muskaatbloem bestrooien.
Fóemba, f, in Afrika: slaapzak van dubbele matten van palmbladeren.
Foendoek, arab. -turk. z. f o n d a c o.
FceniCUlum, n. lat. (ook feniculum ; eig.
verklw. v. feenura, hooi) venkel, een bekende
bloemschermdragende plant.
fcenum graecum, n. lat. eig. grieksch hooi,
fenegriek, eene plantensoort.
Feernig, m. een gewicht op IJsland = 10
deensche ponden of ongeveer 5 kilo.
PÓeta, f. turk. schort.
Foetus, m. lat. (fmtus of fetus, oorspr..
het particip. van 't oud-lat. féo, ik bevrucht,
dus eig. bevrucht) de lichaamsvrucht, z. v. a.
embryo (z. aid.); — fcetaal, adj. nw. lat. tot
de lichaamsvrucht behoorende; — fcetátie
(spr. tie= tsie), f. de vruchtvorming.
Poezel, f. de stof die aan ongezuiverden,
spiritus dien eigenaardigen hoogst onaangenamen
;
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smaak en reuk geeft ; bij uitbreiding ook : slechte
jenever of brandewijn ; — foezelolie, f. collectieve naam voor een groep van alkoholen en
dgl. stoffen, die bij gisting van geestrijke stoffen
ontstaan, inz. uit de aardappelen ; het hoofd
-bestandlimykoh
Foezoel, m. turk. iemand die glad en geslepen is, die overal wat weet te verdienen.
Foggy, m. eng. (spr. y=i) domkop.
Foglietto, m. it. (spr. fo- ljétto ; verklw.
van foglio, blad papier) Muz. de eerste viool
waarin de soli der andere partijen aan--partij,
geduid zijn; — foglietta, f. (verklw. van
foglia, boomblad) eene vochtmaat te Rome en
te Bologna van 0,33 tot 0,51 liter.
Fohehio, m. eig. het boek der schoone
bloemen ; de bijbel der Japaneezen.
Potei, m. een chineesche heros, die van
3468 tot 295 voor Chr. geleefd zou hebben, en
die voor den uitvinder der wetenschappen en
kunsten en voor den eersten wetgever wordt
gehouden.
Föhn of fáhnwind, m. (spr. Teun—, v.
lat. favónis) hevige, zwoele zuidenwind aan de
noordoostelijke hellingen der Zwitsersche Alpen.
Föhrde, f. nederd. (spr. feurde) zeebocht;
golf in Sleeswijk-Holstein.
foi, f. fr. (spr. foá) geloof, trouw, woord;
de bonne foi, te goeder trouw, oprecht, b. v.
iets de bonne foi doen (gem. op de bonne
f o o 1 d o e n), iets in goed vertrouwen, op goed
geluk af doen ; ma foi ! waarachtig ! voorwaar!
par ma foi, op mijne eer!
Poiblage, Foiblesse, z. f a i b l—.
Foïsme, n. z. v. a. boeddhaisme In
China.
Fok, f. op groote schepen : het onderste
razeil aan den fokkemast of voormast ; op
kleine vaartuigen het driehoekig zeil, dat tusschen den fokkemast en den boegspriet wordt
geheschen ; sprw. d e fok opzetten, den bril
op (den neus) zetten (waarbij men dan boertender wijze den neus als den boeg van 't aangezicht beschouwt).
Fokára, m. turk. arab. (v. arab. Pakara,
denken) in Boven-Egypte: een geleerde, d. I.
iemand die den koran lezen en tooverschrift
schrijven kan.
Fc kul, m. zweedsch, een gletscher in het
Scandinavisch gebergte.
foldtre, adj. fr. moedwillig, lichtzinnig, dartel, kortswijlig, vrooljk ; — folatreerell,
dartelen, boerten ; — fo]. trerie, f. kortswijl,
grappen, dartelheid.
Foldage, n. eng. (spr. fooldedzj') hordenrecht, recht om schapen te parken.
Foliant, foliátie, enz. z. and. f o 11 u m.
Foliehon, m. fr. (spr. sjóra) snaakje, speelsche guit.
Folie, f. fr. (v. (ol, fou, dwaas ; v. eelt.
oorsprong) de dwaasheid, zotheid, zinneloosheid;
— folie raisonnante (spr. rèzonánt'), waanzin
waarin methode heerscht, waarin men uit val
logische gevolgtrekkingen-scheondrtlig:

maakt; folie d'Espagne (spr. despánj'), d. i..
eig. spaansche dwaasheid; een nu eens sneller,
dan langzamer dans in z maat; ook de muziek
van dien dans.
Folium, n lat. een blad, b. v. in koop-mansrekenboeken ; pl. folia; folium Cartesii,
Arith. eig. bet blad van Cartesius, eene door
dien wijsgeer gevonden kromme lijn; — f0-liánt, m. een boek in folio, d. 1. In het
formaat, waarbij het vel papier slechts eens.
wordt toegevouwen en vier bladzijden heeft ; —
een gek in folio, iron. een zeer groote
gek; folio meo, of afgekort f. m., op mijn blad,
d. 1. op het blad mijner uitgave; f°. r°., d. I.
folio recto, op de rechter- of voorbladzijde ; f°.
V0., d. i. folio verso, op de keerzijde ; — foliacëus,
a, um, lat. Bot. bladachtig, op een blad gelijkend, bladvormig; — foliátie (spr. t=ts), f.
nw.lat. de bladontwikkeling, het uitloopen der
boomen in de lente ; — foliatus, a, um, lat. Bot.
met bladeren - voorzien, gebladerd; — foliatuur, f. lat. de vorm of de gedaante der bladeren ; — folieeren, 1) de bladen van een
boek met cijfers teekenen (onderscheiden van
p a g i n e e r e n) ; 2) spiegelglas, enz. met f o e1 i e (z. ald.) beleggen; foeliën, verfoeliën; —
foliëus, adj. lat. (foliásus) bladrijk, vol bladeren; — folieóliseh, adj. nw.lat. op bladeren levende of groeiende; — foliiférisch,
adj. bladeren dragende ; — foliiféro$Orifériseh, adj. te gelijk bladeren en bloemen
voortbrengende; — foli.ifiorisch, adj. met
op de bladeren staande bloemen ; — foliipáriseh, adj. bladeren voortbrengende ; —
foliólae, kleine bladeren, blaadjes ; — folioleus, adj. rijk aan blaadjes; — folioférisch,
adj. blaadjes dragend ; — foliopédiseh, adj
met bladvormige vliezen aan de voeten ; — folioa, um, lat. Bot. bladerrijk, rijk aan bladeren, gebladerd.
Folkething, m. deensch. Volkskamer,.
rijksdag, huis der volksvertegenwoordigers (onze
tweede kamer).
Pole, f. fr. (van fol, fou) gekken, dwaze
vrouw; lajolle, du logfis (spr. lozjie), de verbeeldingskracht, de p h ant a s i e; — follet.
(spr. lè) of esprit follet, plaaggeest, kabouter; Z. ook feu.
Folli, m. (mid.lat. follis,, mid. gr. fóllis en
fólla) eene verouderde turksche munt, ongeveer
= 3 gl. 60 ct.
F011ia, f. it. en sp. dwaasheid (vgl. f o 1 i e);,.
Muz. vrool(jk spaansch muziekstuk met variaties.
Tollis, m. lat. de beurs, buidel, zak, tasch ;
in Tolle, door elkander, bij den roes, eig. in den
zak, d. f. onbezien, b. v. iets koopen ; — folliculaire, m. fr. (van 't lat. folliculus, een
zakje, bolletje, windbal, dus eig. een windmaker, opsnijder) een slecht, galzuchtig dagbladschrijver of journalist; een papierbekladder; —
follieulus, m. fat. (van follis, zak, beurs)
het vlies, waarin het zaad der bloemen is be-sloten, vruchthulsel; zaadhulsel; ook de galblaas;
—

—

— folliouhtis, I. Med. de galblaasontsteking_
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Follower, m. eng. volger, opvolger, navolger.

Fomént, n. lat. (foméntum, van fovere,
verwarmen) een warme omslag, stoning, een tot
uitwendig gebruik dienend vloeibaar artsenijmiddel, dat door middel van daarin gedompelde en
uitgedrukte linnen en flanellen lappen of van
eene spons geappliceerd wordt; — fomento, sp.
verwarming, ondersteuning; ministério del foménto, ministerie van binnenlandsche zaken, vgl.
4elegados del fomento onder d e 1 e g e e r e n;fomenteeren, warmen, stoven, door warme
omslagen versterken; oneig. aanstoken (twist,
-opstand), in gisting brengen; — fomentátie
'(spr. tie= tsie), f. de stoving, verwarming door
warme omslagen; gisting.
foncé, fr. (spr. fonsé), donker, b. v. rouge
fonré (spr. roezj'—), donkerrood.
Foncét, m. fr. (sp. fonsè) de grootste soort
Ader fransehe rivierschuiten; ook de binnenplaat
van een slot.
Fonctionnaire, m. fr. (spr. fonsjonnèr'),
= functie, z. ald.) een ambtean fonction =
•naar, beambte; — fonetionomie, f. de leer
van de dierlijke verrichtingen; z. verder f u n c t i e.
Fond, m. fr. (spr. fors; V. 't lat. fundus)
de grond, bodem, grondslag; ook de achtergrond
van een tooneel; de achterzitplaatsen in een
rijtuig; a fond, grondig, door en door (b. v.
iets kennen); au fond (spr. o—) in den grond,
wel ingezien ; fond d' or, goudgrond, een soort
1) r o c a a t (z. ald.) — fondatie, fondeeren, z. ond. fundus.
Fonda, f. sp. (v. 't lat. funda, geldbeurs,
mid lat. de verzamelplaats der kooplieden, waar
hun gemeenschappelijke geldschat berustte, beurs)
een hotel of logement van den eersten rang.
Fondáaeo, m. it. (arab. fondak, fondok, gr.
pandokeion, herberg) koophuis, magazijn, gemeenschappelijke bergplaats van waren van
vreemde kooplieden.
fondanénto, m. it. (= lat. fondamentum, vgl.
,fundament) Muz. de grondbas, grondstem.
Fondant, n. fr. (spr. fonddi ; v. fondre,
smelten) in den mond smeltend suikergoed, gevuld suikergoed.
Fonderie, f. fr. (spr. fond —; v. fondre,
;smelten, = lat. fundére) eene gieterij, metaal -smelterij, smelthut; — fondeur, m. gieter,
smelter.
Fond jiwára, m. eerste minister van den
mikado (in Japan).
Fonds, n. fr., pl. fondsen, eene min
of meer aanzienlijke som gelds tot eenig gebruik bestemd, gelden, geldvoorraad, geldvermogen, het ter beschikking staande kapitaal;
het kapitaal of hoofdgoed, de warenvoorraad;
de gezamenlijke werken, waarvan een uitgever
van boeken het kopij-recht of recht van uit
heeft; oneig. grondigheid, grondige ken--gave
nis, voorraad van wetenschap ; — publieke
fondsen of enkel fondsen, de staatsschuldbrieven, de waarde der actiën daarvan, negotiaatie•-kapitalen, enz., z. ook fund.
,

,

-

-
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Fonduk, m. turk. (v. 't perz.-arab. foendoek, hazelnoot) eene turk. goudmunt, ongeveer
= 6 gl. 30 cent.
Fontange, f. fr, (spr. fontáhzj') een lintstrik op den hoofdtogl der dames, eene soort
van hoog kapsel (zoo geheeten naar de jonge
hertogin de F o at a n g e s, die bij haar optreden aan het fransche hof in 1679 het eerst dien
hoofdtooi droeg) .
Fontein, f. (fr. fontaine, v. 't lat. fontána,
scil. aqua, bronwater, later lat., provenc., it.
en sp. ook fontana, als substantief voor Eons,
bron) de bron, springbron, wel; — fontanél,
f. nw.lat. mid.lat. fontenella, it. fontanelle, ver
fontana) eig. eene kleine bron, een-klw.van
fonteintje ; Med. eene kleine kunstzweer, die
men verwekt en onderhoudt om eene ziekte te
voorkomen of schadelijke vochten af te leiden;
ook de slechts met weeke kraakbeenstof opgevulde opening in den schedel bij pasgeboren
kinderen, bij wie de beenderen zich nog niet
vereenigd hebben.
Fontinaliën, pl. lat. (fontinalia, v. Eons,
genit. fontis, eene bron) het bronfeest, ter eere
van de bronnimf in het oude Rome, dat den
13den October gevierd werd; -- Fontinalis,
de brongod.
fooi (op de bonne), z. ond. foi.
fool caps, pl. eng. (spr. foel leeps) eig.
zots-kappen, een soort van engelsch schrijfpapier.
Foot, eng. (spr. foet) pl. feet (spr. fiet),
de engelsche voet = 3 yard = 12 inches (duim)
= 0,305 meter; -- footman, m. (spr. fóétmen) loopknecht.
Fop, m. eng. (vgl. hel nederl. f o p p e n),
een gek, zot, kwast.
brain, adj. fr. vreemd, vgl. f o r e i g n.
Foramen, n. lat. (v. foráre, boren) eene
opening, een gat; pl. foramina; — foramineus, adj. (later lat. foraminósus, a, um),
doorboord, met openingen of gaatjes voorzien.
Porban, m. fr. (spr. forbá rc) een zeeroover,
die zoowel vriend als vijand aantast, kaper, vrijbuiter; ook eene soort van kleine visscliersboot.
Forbearance, f. eng. (spr. forberens) ver
streven om zorgvuldig alles-dragzmhei,t
te vermijden wat iemand krenken kan.
Forcat, m. fr. (spr. forsá) galeislaaf, -boef.
Force, m. fr. (spr. fors'; van fort = lat.
fortis, z. ald.) de sterkte, kracht, macht, het
geweld ; de dwang; eene gevangenis te Parijs;
à toute force, (spr. a toet' —), met alle kracht,
met geweld, volstrekt ; par force, met geweld;
z. verder parforce ; force majeure, fr. (spr.
zjeur) of vis major, lat. eig. grootere of hoogere macht ; hinderpalen die men niet overkomen kan, omstandigheden die men niet in zijn
macht heeft; maison de force, tuchthuis; —
forceeren (fr. forcer, dwingen), drijven, nood
geweld aandoen, overweldigen, overman--zaken,
nen, met geweld nemen ; openbreken, openloopen, met geweld openen, den toegang banen;
bestormen, door storm veroveren ; een g e f o re e e r d e m a r s c h, verlengde en versnelde tocht,
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°verdubbelde tred; — forceeren, In 't kaart
zijne partij eene kleur aanspelen, die hij-spel:
niet heeft, en hem zou noodzaken met troef te
bannen; noodzaken om solo te spelen; — e0dille-foreé (spr. kodielj'—), gedwongen c 04i lie, als men genoodzaakt is op codille te
£pelen ; zonder 't welk de omber winnen zou;
--- spadille–force (spr. spadiélj—), het spel,
waarbij men genoodzaakt is te doen spelen zoo
dikwijls men s p a d i 11 e heeft; — foreé par
tout (spr. —toe), z. v. a. c a s c o (z. ald.); —
mat force, in 't schaakspel: gedwongen mat,
wanneer de koning, niet schaak staande, echter
niet van plaats veranderen kan zonder zich
schaak te zetten, pat.
Forceps, m. en f. lat. eene verloskundige
lang.
. Foreest, n. (mid.lat. foresta, hoogd. forst,
fr. forét) een bosch, woud (oorspr. eene omheinde
beplante plaats, park).
Foregone, adj. eng. (spr. fórgun) voorafgegaan, gereed, uitgemaakt; foregone conclu-sion (spr. konklóésjen), sedert lang uitgemaakte
-

zaak.

Foreign, adj. eng. (spr. fórrin) vreemd,
buitenlandsch; v. f o r e n sis 2); — foreigner,
.m. vreemdeling; — foreign–office, n. eng.
, (spr. fórrin ófs) in Engeland het ministerie van
,buitenlandsche zaken.
Forél, f. een visch van de familie der zal
zich enkel in diepe, heldere en koele-men,di
bergstroomen, ook wel in zee ophoudt (Salmo
(ario); de z a l m f o r ei (Salmo trutta) huist in
de Noordzee en wordt tot hoogstens 15 kilo zwaar;
forelporselein, n. (fr. porcelaine truitée)
-chineesch en japansch porselein met zeer fijn
waarvan de barstjes roodach--mazigcrquelé,
lig zijn.
forénsis, e, 1) lat. (van forum, z. ald.) ge'rechtelijk; van daar medicina forensis, z. ond.
n e d i e u s; forénsis, 2) m. pl. forenses, mid.lat.
(van 't lat. foris, buiten, uitwendig) Jur. een
buitenlander, vreemdeling, inz. die in het land
•grondeigendommen heeft ; ook kooplieden die
zich in een vreemden staat ophouden.
Forestagium, n. mid.lat. (v. 't mid.lat.
,foresta, fr. forét, bosch, van 't lat. foris, daar
.buiten, het buiten de omtuining liggende bosch)
het boschgebruik, het recht, dat de houtvester
van eenen beer verplicht was jaarlijks als leen.schatting op te brengen.
Forestiere, forastiere, m. it. vreem,deling, buitenlander.
forfait, n. fr. (spr. for fè ; mid.lat. forefactum,
van forts acre, als zeide men : daar buiten,
-i. i. buiten het recht, tegen den plicht handelen) misdrijf, euveldaad, misdaad, om wraak roepend of hemeltergend vergrijp (erger dan crimen);
— à forfait, koop of verkoop van waren in eens,
bij den hoop, bij den roes; bij aanbesteding,
,aanneming ; tegen een bepaald loon (niet stuksgewijs) b. v. betaald worden); — forfanterie,
f. fr (spr. forfaht'rie; v. 't it. forfante, praler,
eig. het particip. v. 't oud-it. forfdre, misdoen,
VIERDE DRUK.
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zich vergrijpen, fr. en provenc. forfaire, mid.
lat. foris facére) de zwetserij, opsnijder(, windbreker(j, snoeverij, snorkerij.
foris positi, pl. de buiten zittenden, in de
oude kerk de in den ban gedane lieden.
Forlána, f. it. een vroolijke boerendans,
in Venetië (in $ maat) .
Forlo, m. egypt. munt = nog geen „ cent.
forma, f lat. v o r m, gedaante, gestalte, de
schikking der deelen van een lichaam, waardoor
het zich van andere meer of min onderscheidt;
de wijze of manier van handelen, spreken, zich
gedragen volgens zekere vastgestelde gebruiken;
het voorbeeld, de leest, z. m o d e 1; pro forma,
lat. en pour la forme, fr. (spr. poer—) voor
den schijn, welstaanshalve; in optima forma,
lat. in den besten, den vereischten vorm; in
forma consuëta, in gewonen of gebruikelgken
vorm; in forma patérite, in aankondigende wijze,
door openbare aanplakking; in forma páuperis,
als armenzaak, volgens armenrecht ; in forma
probánte, Jur. in bewijzenden vorm; sub utráque
forma, onder de belde gestalten van brood en
wijn (bij het h. avondmaal) ; — formaal (lat.
formlilis. e) of formeel (fr. formel), adj. de
gedaante of uiterlijke gesteldheid van iets betreffende, het tegengest. van materieel; als
adverb. formaliter, vormelijk, volgens den vorm,
in tegenst. van materialiter, zakelijk, volgens
den inhoud; — formeel, adj. en als adverb.
formellement (spr. formell'máh), vormelijk, in
behoorlijken vorm ; uitdrukkelijk, duidelijk ; —
formaat, n. de vorm, de grootte, of lengte
en breedte eens boeks, afhangende niet zoo zeer
van de grootte van bet papiervel, als van de
wijze, waarop het gevouwen is : eenmaal gevouwen met 1 bladzijden heet folio -formaat ;
Smalen met 8 blz. quarto- formaat (4° );
3malen met 16 blz. oetávo- formaat (8° );
wordt 3 van het vel, dat 24 blz. heeft, afgesneden, en dit Smaal gevouwen, dan heet bet
duodecimo- formaat (12° ); heeft een vel
32 blz., zoo verkrijgt men na vouwing s e d ecimo- formaat (16° ); met 36 blz. octo-dec i m o (18 ° ) ; kleinere formaten noemt men in
'talgemeem miniatuur-formaten. Al deze
formaten worden nog in groot en klein, soms
ook in middel verdeeld, zoo heeft men b. v.
groot- en klein -octavo- formaat, en nog
een middelformaat, dat post -octavo - f o rm a a t geheeten wordt; — formaatboek,
n. een boek, dat de teekeningen en behandelingswijzen van alle voorkomende formaten bevat; — formále, n. nw. lat. de vorm, de
gedaante van iets; in tegenst. met het mat er i ë e 1 e, dat de stof en den inhoud eens dings
aanduidt: — formaliën of doorgaans formaliteiten, pl. de vormelijkheden, de gewoonten, gebruiken, alles wat de beleefdheid
vordert, de regels en vormen van rechtspleging,
enz. ; — formaliseeren (spr. s= z), de uiter1(jke vormen en regels nauwkeurig in acht ne
complimenten, plichtplegingen maken; —-men;
zich formaliseeren (fr. se formaliser),
32
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zijne bevreemding of misnoegen over iets uiten,
iets kwalijk nemen, aanmerkingen over iets maken, zich beleedigd achten ; — formalisme,
n. bet inachtnemen der uiterlijke vormen (b.v.
eener wetenschap), zonder tot inhoud en geest
door te dringen; — ook Philos. het metaphysisch stelsel, waarbij bet bestaan der stof geloochend en baar enkel de vorm wordt toegekend; — formalist, m. wie zich uitsluitend
aan den vorm, het uiterlijke houdt; ook een
complimentenmaker, plichtpleger, g e f o r m a 1 is e e r d mensch; — format, n. fr. (spr. forma)
f o r m a a t (z. aid.) ; format charpentier (spr.
sjarpantjé), fr. romanformaat in 12 ° ; — formatus,
a, um, adj. lat. gevormd; in den besten vorm
gesteld; litterae formi tae, z. v. a. epistolae canonicae, bisschoppelijke brieven tot onderhouding
der betrekkingen met vreemde gemeenten; —
formarius m. formaria, f. in kloosters :
de monnik of de non, die wegens hun strengen wandel den anderen tot voorbeeld en tot
opzieners over hen gesteld worden; — formeeren, lat. (formáre ; fr former) vormen,
gedaante, gestalte geven, maken, vervaardigen,
voortbrengen, verrichten, ontwerpen; Mil. zich
in rij en gelid plaatsen, zich verzamelen ; —
zich formeeren, zich zelven opleiden, bekwamen, beschaven; — formatie (spr. t=ts;
lat . formaSo, f o r m e e r. i n g) f. de vorming, gedaantegeving, schepping; de formatie van
een 1 e g e r, de regeling, inrichting van een leger; in de geognosie : eene reeks van steen massa's, die naar de opeenvolging der lagen
harer versteeningen, enz. als de leden van een
in hetzelfde tijdvak gevormd geheel beschouwd
worden ; — formatiseeren (spr . s=z), tot
eenen bepaalden vorm en bepaalde grootte brengen b. v. steenen met den hamer; -- formier,
m. fr. (spr. formjé) een leestmaker, leestverkooper; — formlíle, f. (lat. formula) voor
bijzondere gevallen voorgeschreven of door het
gebruik ingevoerde woorden, wendingen en
spreekwijzen, de zegswijze, woordverbinding, het
voorschrift, de uitdrukking; Math. eene alge
berekening ge--menltruidkg,o
vonden algemeene regel, het rekenvoorschrift,
de vaste regel; formula juraménti, eedsformulier; formula concordiae, f. het concordiënboek,
een der luthersche gelgofsboeken, op last van
Augustus van Saksen in 1579 samengesteld; formula magistrális of . extemporanca, het door den
arts voorgeschreven recept, dat onderscheiden,
onder elkander te mengen artsenijmiddelen bevat, in onderscheiding van f. oficinalis of dis pensatoriális, een recept, dat door de p h a rm a c o p ee a wordt voorgeschreven ;— formularisch, adj. nw. lat. vormelijk, voorschriftmatig ; — formuleeren, in een formule of.
bepaalden vorm van uitdrukking opstellen, vormelijk uitdrukken of redigeeren ; — formulier, n. (nw.lat. formulare, fr. formulaire, it.
formulario) een door het gebruik ingevoerde
regel, het woordelijke voorschrift voor eene bandeling, rede of geschrift, b. v. eene huurcedel,

een testament, voorbeeld van gebeden, brieven,
verzoekschriften enz. ; — formulierboek,,
n. verzameling van formulieren voor geestelijke.
en wereldlijke verrichtingen; — formulist,.
m. de vriend van formulen; stijve aanhanger
der vormen of formaliteiten.
Fórmand, m. deensch. „voorman", aanvoerder inz. eener boot.
Formica, f. lat. de mier ; — formica...

zuur of formylzuur, n. Chem het mierenzuur (acidum formicicum) een in de mieren
voorkomend organisch zuur; -r formyl, n.
het vermoedelijk radicaal daarvan ; — for-mylchioride, n . z. c h l o r o f o r m;— formicdtie (spr. t=ts), f. lat. (formicatzo) Med.
het mierenkruipen, een gevoel der huid als liepen er mieren over, het gekriebel, jeuken in
de huid; — formicieten, m. pl. nw. lat.
versteeningen van mieren.
formidabel, adj. lat. (formidabilis, e, v._
formidare, vreezen) vreeselijk, verschrikkelijk,,
geducht, ijzingwekkend.

Formeeren, formule, formulier,.
enz., z. ond. forma.

Formositeit, f. lat. (formositas, v. formosus, schoon) schoonheid, welgevormdheid.

Formyl, z. ond. f o r mi c a.
Fornax, lat . de roostoven bij de Rome!nen ; — fornaealiën, pl. feest ter eer van
het korenroosten.

Forneerhout, z. onder f o u r n e e r e n.

Forneiro, m. port. (spr. ei=é) een z.amerikaansche vogel, die zijn nest uit leem bakt
als steen (pedra) In den vorm van een ronden:
bakoven (forno), Ook: p e d r e i r o.
Fornicánt, m. later lat. (van fornicáre,
hoereeren, v. fornix, eig. gewelf; woonplaats
der openbare vrouwen) een hoereerder, iemand
die eene vrouw buiten huwelijk bezwangert; —
fornicaria, fornicátrix, f. eene hoer; --fornicarius, m., z. v: a. fornicant; --,
fornicátie (spr. t=ts), f. hoererij ; fornica-tus, a, um, lat. Bot gewelfd.
forsan et haec olim meminisse juvabit, lat.
misschien zal het eens een genoegen zijn, ook
aan deze dingen te denken (citaat uit Virgilius.
Aeneide I, f203).
Forséti, m. noordsche Myth. Balders zoon,
de God der gerechtigheid, die de pleiters verzoende.
Forsk ., bij natuurwetenschappelijke bena-.
mingen afk. voor P. Forskal (gest. 1763).
Forst ., bij natuurwetenschappelijke benamingen afkorting voor J. R. Forster (gestorven
1198).

Fort, n. fr. (spr. for, v. fort, = lat. fortis,._
sterk, vast, enz.) eene kleine vesting, schans,
bijvesting; ook forteresse, f.

forte, forte-piano, enz., z. ond. fortis.

fortificeeren, lat . (forti,/icare) of fortif iëeren, fr. (fortifier) sterken, kracht geven, versterken; Mil. verschansen, bevestigen,
versterken, vesten ; — forti$e^tie (spr. tie=
tsie), f. het vestingwerk, de vestingbouw, be--

vestiging of versterking eener plaats ; de kr(jgsbouwkunst, versch.ansingskunst.
Fortin, m. 1 ° voor 1871 eene korenmaat
in Constantinopel = 4 kiló of killows (d. i.
maat, tobbe) = 144 liter; 2 °. fr. (spr. (ortèn),
kleine schans, sterreschans, hulpschans.
fortis, e, adj. lat. sterk, dapper; — fortes
fortuna (adjuvat), lat. sprw.: de fortuin helpt
de moedigen; met moed begonnen is half gewonnen ; forte, it. Muz. sterk ; fortement, fr.
(spr. fort'mán) sterk, nadrukkelijk ; forte piano,
it. eerst sterk, dan zacht ; — forte piano
of piano—forte, I. eig. het sterk-zachte of
zacht-sterke slagspeeltuig, hamerklavier naar
aanleiding van het -oude klavier uitgevonden
omstreeks 1710 door Cristo For!; — fortissimo
(spr. forties—), zeer sterk, allersterkst, zoo sterk
mogelijk; — fortvater in re, suav'ter in modo,
vast in de zaak, maar zacht in de wijze van
uitvoering; — fortiter, lat. adverb. sterk, dapper, moedig; — fortitüdo, I. lat. de dapperheid.
Fortuin, z. Fortuna.
fortuito, lat. (v. fors, toeval), toevallig, onverwacht ; casus fortuitus, m. een toeval.
Fortuna, lat. (v. fors, toeval) de Fortuin, de godin des geluks (gr. Tyche), dochter
van Oceanus, het verpersoonlijkte Fatum ; fortuna cui favet, sponsa petita manet, lat. sprw.
die het geluk heeft, voert de bruid mede, d.i.
zonder geluk vaart niemand wel; ook fortune,
fr. (spr. fórtuun) gelukkig voorval, geluk, al
wat iemand goeds of kwaads kan overkomen,
lot, lotgeval, ontmoeting, wedervaren; vermogen,
bezitting, omstandigheden, staat ; fortuintje,
gelukkig voorval, toevallig voordeel, buitenkansje; -- bruta fortuna, lat. blind. (eig. onverstandig, dom) geluk; ad meliorem fortunam,
tot beter lot, in beter omstandigheden (geraken);
a la fortune, fr. op goed geluk ; à la fortune
du pot (spr —po), woordel.: op goed geluk
van den pot, d. i. zoo als de kok schaft, de
keuken oplevert, op den daagschen pot (b. v.
uitnoodigen); de fortune, bij toeval; homme de
fortune, iemand die klein is begonnen, maar
fortuin gemaakt heeft; soldat (spr. da) de fortune, een man van geringen stand maar die in
den oorlog tot hoogen rang is opgeklommen;
bonne fortune, goed geluk, gunstbewijs der fortuin ; inz. geluk dat een heer bij de dames
heeft ; hommes à bonnes fortunes, Iemand die
zeer gewild is bij de dames; — fortuneteller, m. eng. (spr. fórtsj'n—) waarzegger;
—

—

FOUGADE

499

FORTIN

Fortunátus en Portunáta, mans en
-

vrouwenn.: de gelukkige, met goederen ruim
bedeelde.
Fort—vêtu, m. fr. (spr. forwètu), iemand,
die boven zijnen stand gekleed is, een burgertje
in 't heerenpak.
Forum, n. lat. de markt, het marktplein,
de verzamelplaats, oom de rechtbank, het gerecht, de rechterstoel vierschaar (omdat bij de
Romeinen de rechtszaken op de marktplaats
beslecht werden) ; in foro, voor of in het ge-

recht; forum apprehensions, de gerechtsplaats
waar een misdadiger gegrepen werd; forum
boarium, de rundermarkt (te Pompeji) ; forum
cambiále, het wisselrecht, de rechtbank voor
wisselzaken; f. compétens, de bevoegde recht
f. contrdctus, de rechtbank van de plaats,-bank;
waar een verdrag of contract is aangegaan;
f. delicti commissi, de rechterlijke macht der
plaats, waar eene misdaad is begaan; f. domicitii, de rechtbank der verblijf- of woonplaats;
f. extérnum, het buitenlandsch gerechtshof; f.
incompétens, eene onbevoegde rechtbank; f. intérnum, het inlandsche gerechtshof; f. orig^nis,
de rechtbank der geboorteplaats; f. privílegidtum, een bevoorrecht gerechtshof, zulk een,
waaronder iemand wegens zijn ambt of zijn
persoon staat ; f. rei sitae, het gerechtshof van
de plaats, waar de goederen, inz. de betwiste
goederen liggen ; f. suprëmum, het opperste
gerechtshof.
forward, adv. eng. voorwaarts.
Forza, I. it. kracht, sterkte ; con f., met

kracht.

forzando, it. (van rinforzare, versterken)
Muz. versterkend; forzato it. (rinforzato) versterkt.
Fossa, f. lat. (eig. gracht, v. fodëre, graven; fr. fosse) Med. eene groef- of gootvormige
indieping, een kuiltje; fossa axilláris, oksel
f. lacrymalis, traanholte; f. poplitea,-holte;
knieholte ; — fossiel, adj. lat (foss i lis) uit
den grond gedolven, uitgegraven, inz. als voor
overblijfsels, versteend (fossiel e-werldigk
planten, beenderen, enz.); — fossiel,
n. pl. fossiliën, delfstoffen, uit de aarde gegraven onbewerktuigde lichamen, mineralen ;
in engeren zin: versteende organische overblijfsels uit de voorwereld, versteeningen ; — fo8silist, m. nw. lat., z. v. a. m i n e r a 1 o o g;

--- fóssor, m. een graver, schansgraver, z.
mi n e u r; — fossula, f. lat. kleine f o s s a.
Fossorier, n . fr. (spr. fossorié) tot in 1851
een vlaktemaat in Waadtland = 4,5 are.
Foster, n. engelsch gewicht voor lood van
28 eng. centenaars = 1422 2 kilo; vgl. f o d der.
Fot, m. een zweedsche voet = 0,2969 meter.
Fou, m. fr. (spr. foe) de gek, dwaas, nar,
een mal mensch; ook de raadsheer of looper
in 't schaakspel.
Foudre, f. fr. (spr. foedr'; van het lat.
fulgur) bliksem; bliksemstraal, donderslag; —
foudroyeeren (spr. foedroaj—), Mil. geweldig beschieten; nederdonderen, vuur spuwen,
razen en tieren, scheiden en razen ; — foudroyante, f. (spr. foedroajáñt een zeker
zwaar knallend vuurwerk, springraket, donderstar.
Fouet, m. fr. (spr. foe-è) roede, zweep.
fouets, pl. fr. (spr. foe-è) engelsche rij
-zwep.
fouette, adj. gezweept ; z. onder c r ê m e.
Fougade, of ook wei fougasse, I. fr.
(spr. foe--; van fougue, hitte, woede, it. fuga
voor fuoga, v. 't lat. focus, vuurhaard, mid.lat
')
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vuur) Mil. eene kleine mijn, floddermijn; fougueux (spr. foegeu), adj. opbruischend, driftig,
wild, oploopend.
Fouilleur, m. fr. (spr. foeljéur; V. fouiller,
omwoelen, opgraven) Mil. een schansgraver.
Foul, adj. eng. bedorven, vuil, slecht, onbruikbaar; foul air (spr. er), bedorven lucht.
Foulard, m. fr. (spr. foelár; van fouler,
vollen) eene indische bont gedrukte zijden stof
voor shawis, zakdoeken, enz. ; inz. zulk een zij
-den
bals- of zakdoek.
Poule, f. fr. (spr. Poel'; it. folla) eene merigte menschen, een volkshoop, gedrang, samenloop ; groote hoop ; het gros der menschen ; en
foule (spr. an Poel'), in menigte, hoopsgewijs,
met stroomen
Foundation, f. eng. (spr. foundeesj'n) z.
fundatie.
Fourage of fourrage, f. fr. (spr. foerá-zj';
van 't oudhoogd. fuatar, voeder) vee- en inz.
paardenvoeder, legervoeder; — fourage–magazijn, n. een voedervoorraadshuis; — fourageur, m. (spr. foerazjeur), een voederhaler),
die op het verkrijgen of in-beslag-nemen van
voeder uitgaat ; — fourageeren (spr. foerazj — fr. fourrager) voeder of ook levensmiddelen opsporen en halen, leeftocht zoeken; —
fourageering, het voederbalen, het uitgaan
op fourage.
Fourbe, m. fr. (spr. foerb'; It. furbo, van
't fr. fourbir, it. forbire, schoonmaken, poetsen,
v. 't hoogd. furben, poetsen, dus eig. een geslepen man ; vgl. fripon) een bedrieger, schelm,
schurk ; — fourberie, f. de bedriegerij, arglistigheid, schelmerij, schurkenstreek.
Fourehette, f. fr. (spr. foersjét; verklw.
V. fourche, v. lat. furca, gaffel, tweetandige
vork) vork (om te eten) ; déjeuner a la fourchette, z. onder déjeuner; z. ook fin 2) ;
Muz. fourchette tonique, stemvork.
Fourgon, m. fr. (spr. foergón ; V. het lat.
furca, vork, it. forcone) ovenijzer, vorkvormig
rakelijzer der bakkers : zeker rijtuig met een
gaifeldissel; Mil. overdekte legerwagen voor bagage, pakwagen; — fourgonneeren (fr.
fourgonner) eig. met bet ovenijzer poken, omwoelen.
Fourier of foerier, m. fr. (fourrier; it.
furiere, mid.lat. fodrar)'us, van fodrum, voeder ; vgl. f o u r a g e) eig. wie voor het onder
troepen enz. zorgt, een onderofficier,-houder
]gelast met het houden der monsterrol eener
compagnie, de inlegering der soldaten, enz., de
veld- of krijgsschrijver; ook de naam van een
]bekenden socialist (gest. 1837), vandaar fourierisme, n. het naar hem genoemde socia1 istische stelsel ; vgl. ph a l a n st è r e; — fourierist, m. aanhanger van Fourier; — hof
een hof-officier, die voor de aanko--fourie,
mende gasten zorgt en in het algemeen de bevelen van den hofmaarschalk volbrengt.
four in hand, eng. (spr. for in hènd')
met de vier (rijden), met een vierspan.
fourmilleeren (spr. foermi- ij—), fr. (four;
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miller, van fourmi, mier) wemelen, krioelen

(als mieren) ; — fourmillement, n. (spr.
foermi- lj'mán) z. v. a. to r mi c a t i e.
Fourneau, m. fr. (spr. foernó) Mil. een

in den grond gegraven en met kruit gevuld
gat, om eenig vestingwerk te doen springen,
mijnkamer.
fourneren (spr. ou =oe; fr. fournir, it.
fornire, van 't oudd. frumjan, bezorgen, enz.)
met iets verzorgen, voorzien, bijstaan ; ondersteunen; iets leveren, bijdragen, aanschaffen,
verschaf en, bezorgen; het ontbrekende aanvullen, volmaken, zijne bijdragen betalen, b. v.
voor eene klasse der loterij, of een lot f o u rn e e r e n; bij schrijnwerkers (fr. plaquer, eng.
veneering) : met fijne houtbladen beleggen, inleggen ; — fourneerwerk, n. inlegwerk ; —

fourneer, forneer, fornierhout, furnier (fr. plaque, feuille de placage), het hout
daartoe, inleghout, fijne houtbladen; — forneermachine, f. (fr. machine a plaquer,

eng. veneering-machine) toestel om voorwerpen
van gebogen en ronden vorm te forneeren ; —
fournisseur, ook fourniteur, m. de verschaffen, leveraar, leverancier; — fournisseur de
la cour (spr. koer), hofleverancier ; — fournissement, n. inlage, toelage, het bijvoegen
van het nog ontbrekende, de aanzuivering; —
fourniture, f. de levering; de noodige voorraad, behoefte; geld voor de garde-robe aan
balletdansers ; ook : houtbelegging, bekleeding
met forneerhout.
Fourpenee, m. eng. (spr. fóórpens) een
geldstuk van 4 p e n c e (z. aid.)
Fourrage, enz., z. fourage.
FOurráre, f. fr. (van fourrer, voeren, met
voering voorzien, sp. forrar, it. foderare, van
't it. fodero, voeder tot voedsel, en voering,
binnenbekleedsel; vgl. f o u r a g e) pelterij, pels
pels, pelsrok, pelsmantel; heimelijk in--werk,
gelaschte, ondergeschoven plaatsen in een geschrift ; ook de binnenbekleeding van een schip;
het hermelijn In de wapenkunde.
Fourth party, f. eng. (spr. foors pdrti)
eig. vierde partij : fractie der conservatieven in
het eng. parlement onder lord Randolph Churchill (in onderscheiding van de drie bestaande
partijen: liberalen, conservatieven en Ieren) uit
-muntedorviganBecsfld
haat tegen Gladstone: de heethoofden der conservatieve partij.
Fovéa, f. lat. de groef, b. v. Med. in een
been; -- fovea nectarifera, Bot. honiggroefje.
foveeren, lat. (fovere) koesteren, warm
houden; begunstigen; oppassen, verplegen, opvoeden.
Fog, m. eng. vos ; — foxhound, m.
jachthond voor vossen; — foxhunting, f.
vossenjacht.
Foyer, m. fr. (spr. foajé; provene. foquier,
v. 't lat. focarius, den haard betreffende, van
focus, haard) de baard, haardstede ; het brandpunt, middelpunt, de zetel eener kwaal; ir
schouwburgen en dgl.: de koffie- of verwar-
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mingskamer, de verzamelzaal tusschen en na
de vertooning.
Fr., bij natuurwetenschappelijke benamingen
afk. voor J. L. Frisch (gest. 1743).
Pra, it. afkorting van (rate, broeder, ordebroeder, voor den naam der geringere monniken gebruikelijk, b. v. fra Bartolomeo ; — fra
Diavolo, broeder Duivel, de naam van een
in .1806 te Napels opgehangen beruchten roover en voormaligen kloosterbroeder; vandaar
oneig. rooverhoofdman.
Fracas, m. fr. (spr. —ká; it. fracásso, v.
fracassáre, breken, vernielen) bet gekraak, geraas, gedruiscb, getier, de opschudding, ver
luide twist; — fracasseeren, ver--warde,
pletten, verbrijzelen.
Fractie (spr. t=s), f. lat. (fractio, van
frangëre, breken) Arith. eene breuk, een gebroken getal; ook doorsnede; Phys. de breking
der lichtstralen; ook een onderafdeeling eener
politieke partij ; in parlementen : een georganiseerd aantal van gelijkgezinden; — fractieóllisch, adj. nw.lat. met eene kerf of insnede
in het halsstuk ; — fracticórmseh, adj. met
schijnbaar gebroken voelsprieten ; — fraetipediseh, adj. met schijnbaar gebroken voeten ; — fractus, a, um, lat. gebroken; — crimen
fractae pacis publicae, z. onder crimen; —
fractuur, f. (lat. fractura) Med. eene breuk,
beenbreuk ; Typ. de naam der duitsche, hoekige of gebroken drukletters ; — fraeturee
breken, inz. in vele stukken bre--ren,w.lat
ken (van beenderen); — fragiel, adj. lat. (fragilis, e) breekbaar, bros ; vergankelijk, broos,
zwak, gebrekkelijk; — fragiliteit, f. (lat.
fragilitas) de breekbaarhei^i, brosheid; oneig.
gebrekkelijkheid, veranderlijkheid, broosheid,
bouwvalligheid ; — fragment, n. lat. (fragméntwm) een afzonderlijk stuk van een geheel,
brok, stuk, inz. gedeeltelijke overblijfsels van
oude schriften ; — fragmenteeren, verdeelen, in stukken breken ; — fragmentárisch,
adj. nw.lat. afgebroken, bij gedeelten of stukken, stuksgewijs; — fragmentxst, m. een
schrijver of uitgever van fragmenten.
fragiférisch, adj . nw.lat. (v. . 't lat. fraga,
aardbeziën) aardbeziedragend; — fragifórm,
adj. aardbezieachtig.
fragrant, lat . (frágrans, van fragráre, welriekend zijn) welriekend, geurig, liefelijk van
reuk; — fragrántie (spr . t=ts), f. (lat. fragrantia) welriekendheid, geurigheid; — fragrantissima, lat. Bot. zeer sterk riekend.

Frei of fra►ile, z. fray.
Fraicheur, f fr. (spr. frèsj—; van frais,
fraiche, frisco) de aangename koelte; levendig
kleur.

-heid,frscbvan

frailty, thy name is woman! eng. (spr. fréélti,
thy neem is wóémen) zwakheid, uw naam is
vrouw ! (citaat uit Shakspeare's Hamlet).
Frais, pl. fr. (spr. frè; v. 't mid.lat. fredum,
fredus, fridus, prijs, som, geldstraf, oorspr. wegens vredebreuk, van 't oudboogd. fridu, de
vrede) onkosten, kosten, uitgaven, uitschotten;
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— a pets de frais, met geringe kosten, met weinig moeite.

Praise, f. fr. (spr. frèz'; oudfr. frese, van
friser, (raiser, krullen, versieren) de kraag, geplooide halskraag der vrouwen ; Fort. de stormpaal, het paalwerk; — fraisette, f. een halskraagje.
Prak, m . (fr. frac, en dit van 't eng. frock;
fr. froc, provenc. /loc, monnikskap ; mid.lat.
frocus, froccus, focus, floccus, v.

't lat. floccus,

vlok, alzoo oorspr. vlokkige stof en een kleed
daaruit) een korte, lichte, dichtsluitende mansrok, die van voren enkel de borst bedekt en
van achteren twee lange panden heeft.
Frlse, f. zw. (spr. fret—) de vrijdom van
belasting; — fralsemann, m. bezitter van
een belastingvrij adellijk goed — frlseränta,
f. (spr. ä=è) cijns welken de boeren aan hu n
;

f r d 1 s e m a n n geven; — fralseutlagor, p1.
de belastingen, welke de edellieden aan do
kroon, de kerk, enz. opbrengen moeten.
Frambces 2e, pl. barb. lat. (van framboise,
braambezie, oudd. brámberi, hgd. brombeere)
Med. uitwassen, wratten of pokken op de huid
In de gedaante van moerbeziën of frambozen,
indische pokken, pokken van de Goudkust,
frambozenuitslag, y a w s (z. aid.), eene huidziekte der heete landen.
Frame, f. eng. (spr. Treem) vorm, gestalte;
rib, spant van een schip, inz. bij machinebouw : raam, gestel, stellage.
Framéa, f. lat. (uit het oudd.) een kort,
naar eene werpspies gelijkend stootgeweer der
oude Duitschers; in de middeleeuwen : een stokdegen,

een dolk.

Frank of franc, m. pi. francs of franken , een fransche munt, de eenheid van het
fransche muntstelsel, dat door de zoogenoemde
latijnsche muntconventie in het jaar 1865 door
alle zuid-europeesche staten (Portugal en Turkije uitgezonderd), alsmede in België aangenomen werd. Een franc (= sp. p e s ë t a van 100
centimos, it. l i r a van 100 centesimi, gr. d r a c hm e van 100 lepta, zwits. f r a n k e of Ir a n c
van 100 rappen of centimes, roem. 1 ë u (leeuw)
van 100 bani of para) = 100 centimes (spr. santiem) = 47 à 48 centen nederl. courant ; — 5
centimes = 1 sou der oude munt, 10 centimes of 2 sous soms d é c i m e (spr. desiem)
genoemd; — franc d 'argent (spr. darzjáh),
een oudfr. zilvermunt, die onder Hendrik 11I
het eerst werd geslagen.
francais, francaise, fr. (spr. fransè, fransèz')
franscb ; als subst.: een Franschman, eene fransche vrouw of fransch meisje; à la francaise,
op zijn fransch ; — f rancaise, f. fr. (fransèz')
een vroolijke dans in 6 maat ; ook c o n t r edans.
Franc –archers, pi. fr. (spr. —arsjé vgl.
archer) in 1418 opgerichte fr. vrijschutterscompagnieën met boog, pijl, rusting en degen.
Francatu, n. fr. een groote, bruinroode
platte appel.
Francatuur, z. ond. franco.
;
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Pranceschino, m. it. (spr. —tsjeskino)
eene voormalige florentijnsche zilvermunt, de
helft van een franeescone, geldende 33
lire of 2 Hoo r i ni of 5 p a o Ii, ter innerlijke
waarde van 1 gld. 35 ct. (zoo geheeten omdat
zij 't eerst onder Frans [it. Francesco] III geslagen werd).
francese, adj. it. (spr. —tsjeez') fransch;
z. furia.
franchement, fr. (spr. fransj'mán; adverb. van franc = frank ; vgl. franco) vrij,
vrijmoedig, openhartig, ronduit, zonder omwegen ; — franchise, f (spr. fransjiéz') de vrijheld, vrijmoedigheid, openhartigheid, rondborstigheid; eng. (spr. fréntsjes) vrijdom, voorrecht;
inz. kiesbevoegdheid, kiesrecht, b. v. lodgers'
(spr. lodzjers) franchise, kiesrecht van huurders
van kamers ; educational franchise, kiesrecht
van zoogenaamde capaciteiten; vgl. edue a t i o n al ; — post—franchise, vrijdom van
postgeld; a c t i e v e —, d. i. vrijstelling voor
brieven, die de daarop rechthebbende afzendt;
p a s s i e v e —, voor brieven, die hij ontvangt.
Franehipáne, frangipáne, f. fr. (spr.
(ransjipaan', franzj') eene schoone sappige herfstpeer met dikke schil.
Franciáde, f. fr. (spr. fraizsiáád') eene
tijdruimte van 4 schrikkeljaren in de eerste fr.
republiek.
Franein, m. fr. (spr. fransen) fr a n c ij n,
fransijn, volkomen zuiver, helder, vlekkeloos perkament.
Franciscus, Francisca, mans- en
vrouwenn : de vrije; — Frans, afkorting van
Franciscus; — Fransje, verklw. v. Frans,
.00k voor Francisca ; — franciscanen, m.
pl. Minderbroeders of Minorieten, monniken van
de orde des heiligen Franciscus van Assisi (gesticht in 1210), wier oorspronkelijke bestem
bedelen en prediken was; zij splitsten-ming
zich later in verscheiden takken, als : B a r r evoeters, Observanten, Cordeliers, Capucijnen, Colletten, enz.
franciseeren (spr. s=z), fr. (franciser),
een franschen vorm geven (b. v. aan een woord);
tot Franschman maken, verfranschen; de Franschen naapen, — franeisãtie (spr, za-tsie),
f. verfransching; franschverklaring (b. v. van een
vaartuig).
Franc—mason, m. fr. (spr. Fran masón)
een vrijmetselaar; — franc—maconnerie,
f. de vrijmetselarij.
franco, it. (fr. franc, v. het duitsch-lat.
Francus, frankisch, Frank ; vgl. F r a n k e n) vrij,
portvrij, vrij van kosten, zonder onkosten, vrijgemaakt — frankeeren, it. (francáre) vrijmaken, de port of het postgeld vooruitbetalen,
vrachtvrij maken; — francatuur, f. barb.
lat. het vrijmaken, de vrijmaking, vooruitbetaling van het port of de vracht voor brieven,
pakketten, enz.
francogáliiseh, adj. nw. lat. m e r o vi ng i s c h, tot de eerste dynastie der frankische
koningen behoorende, daarvan afkomstig.
;

FRATER

Franeomanie, f. lat.-gr. z. v. a. g a l-

lomanie (z. aid.)

Pranctireurs, pl. fr. vrijschutters, vrijwillige met geweer gewapende ongeregelde troepen in den fransch-duitschen oorlog van 1870-71.
Frangula, t. lat. Bot. vuil- of sporkenboom.
Franje, r.' (fr. frange, mid. lat. frangia,
oudfr. en eng. fringe, waarsch. van 't lat. fimbria, zoom van een kleed, punten der haarlokken, enz.) een weefsel, waarvan draden afhangen, die tot sieraad voor kleederen, meubelen,
enz. dienen; hangend, vezelig boordsel; -- frangeeren, fr. (spr. g=zj) met franjes bezetten.
Frank, m. de algemeene benaming der
Europeanen in de Levant ; ook een muntstuk,
z. franc; als adject. en adverb.: vrij, ongedwongen, onbevangen ; — frank (vrank)
en Vrij, zonder eenig bedwang, dubbel vrij;
— Franken, m. pl. (waarschijnlijk de vrijen,
onafhankelijken) eene vereeniging van duitsche
volksstammen, welke het eerst in de 3de eeuw
na Christus aan den Nederrijn optreedt; —
frankeeren, z. ond. franco.
Franklin, f. soort van open haard.
Frans, z. Franciscus.
Fransijn, z. francin.
Fransquillon, m. (spr. - kieljoñ) Franschgezinde (d. i. aan de fr. taal en cultuur gehechte) Belg (door de vlaamsche partij aldus
genoemd).
frappeeren, fr. (frapper, eig. slaan) bevreemden, treffen, verrassen, ontstellen, indruk
maken ; ook : (wijn, enz.) in ijs zetten, sterk
afkoelen; -- frappant, adj. treffend, verrassend ; eene frappante gelijkenis, een sprekend gelijkend portret.
Frasco, m. (eig. flesch = mid.lat. fiasco, it.
fiasco, fr. flacon, z. aid.) eene vochtmaat in
Rio-Janeiro, iets meer dan 2 liters.
Frasqueras, pl. sp. (spr. qu=k) flesschenkelders (om flesschen op reis mede te nemen) .
Frater, m. lat. broeder, inz. orde- of kloosterbroeder, p1. fratres; frater consanguinèus,
een halve broeder, broeder van vaderszijde;
frater uterinus, een halve broeder, broeder van
moederszijde; fratres matruéles, pl. zonen van
twee zusters, zusterszonen ; fr. minores, z. v. a.
minorieten ; f patruêles, broederszonen, zonen van twee broeders; fratres calendarii, z.
v. a. kalandsbroeders, z. ond. kaland;
--- fraternél, adj. fr. broederlijk; — fraterniseeren (spr. s=z), (fr. fraterniser)
broederlijk of vertrouwelijk met elkander leven,
zich verbroederen ; — fraternis átie (spr.
—za-tsie), fraterniseering, f. de verbroedering; — fraterniteit, lat. (fraternitac) of
fraternite, fr. f. de broederschap, verbroedering, broederlijke liefde en vriendschap ; broederlijke omgang en verkeer; fraternïtas, f. of
fratriagium, n. mid.lat. het erfdeel van nageboren broeders; — fratrieelli, m. pl. (spr.
—tsjélli) dwepers der 14de eeuw, die uit de
franciscaner-orde ontstonden — fratricide
;

FRAUS

503

in. lat. (fratricïda) de broeder- of zustermoor
— fratricidium, n. de broeder- of-iler;
zustermoord.

fraus, f. lat. het geheim bedrog, arglistig
loosheid, doortraptheid, ontrouw; fraus-heid,
optica, optisch bedrog, z. aid.; in fraudem
^reditórum, tot bedrog en schade der schuld
in fraudum legis, tot schade der wet;-,eischr;
pia fraus, een vroom, welgemeend bedrog ; —
fraudeeren (lat. fraudáre), bedriegen, misleiden, verkorten, sluikhandel drijven, smokkelen; fraudátie (spr. t=ts), f. (fraudatio)
—

benadeeling, bedriegerij, oplichting; — fraud átor, m. de bedrieger, oplichter ; — frau-

dulént of frauduleus (frauduléntus en
fraudul©sus, a, um) adj. bedrieglijk ; frauduléntie (spr. t=ts), f. (fraudulentia) de be—

idrieglijkheid.

Fravardegán, pl . bij de Parzen: de laat
dagen des jaars als eigenlijke feesttijd,-ste10
waarin de geesten (fravashis of frohars)
`tot het bezoeken van het huis uitgenoodigd
worden.
Fraxinus, I. lat. de esch; — fraxinéus,
a, um, lat. Bot. op een esch gelijkend; —
fraxinine, f. nw.lat. Chem. een in den bast
van den esch ontdekte kristallinische, zeer bittere stof.
Fray (spr . fra -i; van 't lat. frater, prov.
fraire) of frá ile, m. sp de ordebroeder, monnik , onderscheiden van fret' of freïle, m.
een orderidder, medelid eener geestelijke rid-

FREQUENT
Freeholder, m. eng. (spr. friehoolder, v.

free, vrij en hold, houden) de kiesgerechtigde
landeigenaar; — freesoilers, pl. (van soil =
lat. solum, bodem) vrijgrondmannen; in Noord -

Amerika de partij, welke kostelooze verdeeling
der staatslanderijen onder werkelijke grondbebouwers verlangt, ten einde den woeker met
den bodem tegen te gaan ; — free–trade, f.
(spr. frie-treed') de vrije handel; — free–

trader, m . (spr. —treeder) vrijhandelaar, voor-

stander van den vrijen handel (het tegengest.
van protectionist).
Frees, f. z. fraise.
Fregat, n. (fr. frégate, it. fregáta, sp. fragáta, welk laatste waarsch. gevormd is van
't lat. fabricate, iets getimmerds) een licht,
snelzeilend oorlogsschip met een of twee ver
linieschepen volgende;-dekn,iragop
een snelvliegende zeevogel, met zeer breede en
lange vleugels, gevorkten staart, zwarte vederen en rood gekromden bek, fregatvogel (Pelecánus aquanus, L.); ook: het oorlogsschip (Ta
— fregattón, n. (fr. frega--chypetsaquil);
ton) een klein fregat.
Freia, of liever Freya, f. (oudhoogd.
Frouwá) f. noord. Myth.: de godin der liefde
en vruchtbaarheid; Astron. een in 1863 door
d' Arrest ontdekte asteroide; — Freir, Freyr
of Freier, m. haar broeder, een goedaardig
god, die over regen en zonneschijn en over de
vruchtbaarheid der aarde beschikte; het zwijn
was hem gewijd.

4erorde.
Frazáde, f. sp. (spr. z=s) eig eene wollen bedde- of paardedeken; mansmantel der lazere volksklassen in Mexico.
Fredaine, f. fr. (spr. —din'; vgl. oudfr.
frados, fradous, prov. fraidel, fraiditz, ellen-

Fretle, z. fray.
Freisehtltz, m. hoogd. (spr. —sjuuts) de
vrijschutter, volgens de s a g e een schutter, die
zich door een verbond met den duivel zoogenaamde vrijkogels verschaft, waarvan er zes

dig, schandelijk, goddeloos) een moedwillige,
dolle streek, jeugdige dwaasheid.

echter den duivel toebehoort, die dezen eene
richting naar zijn believen geeft ; de door W eb e r gecomponeerde opera van Kind, welke deze
sage behandelt, is wereldvermaard geworden.
frelateeren, fr. (frelater) vervalschen, inz.
den wijn.
Frenesie, f. fr. (spr. s=z; vgl. p h r e n es i e) de hersenwoede, krankzinnigheid, dolheid,
razernij ;
frenetiek, adj. (fr. frénétique)
krankzinnig, uitzinnig, dol, razend.
frequent, adj . lat. (fréquens) wat dikwijls
gebeurt, herhaaldelijk, menigvuldig, b. v. een
fr e q u e n t e pols, een menigvuldige pols ; volk
levendig, druk bezocht ; — frequentee--rijk,
ren (lat. frequentere), vlijtig bezoeken, dikwijls bijwonen; — frequentánt, m . Kmt. een
regelmatig jaarmarktbezoeker, een koopman, die
geregeld de duitsche missen bezoekt ; — frequentátie (spr. tie=tsie), f. (lat. frequentatio) het menigvuldig gebruik, verkeer, de gedurige omgang ; — frequentato, it. Muz. met de

Predegonde of Fridegonde, oudd.
vrouwenn.: de vreedzame, vredelievende.
Predon, m. fr. (spr. fredón) eene rolling,
sleping of trilling in de stem, een triller ; —
fredonneeren, fr. (fredonner) Muz. trillen
of slepen in het zingen; — fredonnement,
n. (spr. —man) het trillen ; het gehommel der
bijen en vliegen; het dof gedruisch van een
volkshoop.
Freddezza, f. it. Muz . koelheid onver:schilligheid; — con f., met koelheid.
freddo, fredda, freddamente, it. koel, koud,
onverschillig.
,

,

Frederik of Fredrik, en Frederika
(hoogd. Friedrich en Friederike, oudhoogd. Friduurih, goth. Frithareiks), mans- en vr.naam:
de vredevorst, vredevorstin, de vrederijke, vredelievende.
Predum, n. (vgl. fr ai s) in de middel
afstandssom (compositie)-euwn:htid
mede begrepen bedrag () ), dat aan den fiscus
des konings moest betaald worden.
Freedman, m. eng. (spr. fríédmen) vrjge' laten slaaf (in Amerika).

onfeilbaar op eiken afstand treffen, de zevende

—

gewone stem; — frequentatïvum, n., pi.
frequentativa, nw.lat. (eig. verbum frequentativum) Gram. een herhalingswoord, een
werkwoord, dat een dikwijls herhaald doen uit
, b. v. k 1 a p p e r e n, d. i. telkens klappen;-drukt
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FRIMAIRE

Priand, m. fr. (spr. frián; van frire, in de,
de menigvuldigheid, herhaalde wederkeering, ge- pan bakken, braden, = lat. frigëre) een lekkerbek, snoeper, smulbroer; vgl. g o u r m a n d; —
durige herhaling; talrijke vergadering, menigte;
friandise, f. (spr. friandiéz') de lekkernij,.
veelheid, toeloop, ophooping.
Prère, m. fr. broeder; — frère d'armes snoeperij, het lekkerbeetje; de snoepzucht, smul-—dárm), wapenbroeder; — frère de graagheid; — fricandeau, m, fr. (spr. - kandó} -(spr.
lait (spr. —lè) zoogbroeder; — frère ter- een gespekt en gesmoord stuk kalfsvleesch, met
rible, de broeder in de vrijmetselaarsloge, wittebrood, kruider(jen, enz.; — fricandeldie de nieuw aan te nemen leden door schrik- len, pl. (fr. (ricandelles) gebakken vleescbken beproefd; — frères ignoranties, pl. klontjes; — fricasseeren, fr. (fricasser) stuk(spr. ienjoranterc ; V. ignorer, niet weten) broe- jes of reepjes vleesch opstoven, fruiten; oneig.
Iron. in de pan hakken, neersabelen ; — friders der christelijke liefde.
Freronisme, n. de bittere, ongenadige eassée, f. een vleeschgerecht, klein gesneden.
boekbeoordeeling, naar F r e r o n, een fransch vleesch met eene saus.
Fríetie (spr. t=s), f. lat. (frictio, v. fri-belletrist en scherp recensent, inz. van Voltaire,
die hem echter met het wapen der satyre uit cáre, wrijven) de wrijving, het wrijven ; ook
het veld sloeg, zoodat zijn naam later wel eens fig. als belemmering der beweging; — friegebezigd werd om een onbeschaamden criticus torium, n. lat. de kamer, waar men na het
of recensent aan te duiden. bad gewreven werd, wrijfkamer; — frictiefresco, fresca, frescamente, it. (gevormd uit vuurtuig, een strijkvuurtuig, lucifer.
Friday, m. eng. (spr. frdidee) Vrijdag; -het duitsch f r i s c h, ons v e r s e b) Muz. vroolijk, levendig, opgewekt; — fresco, n. of good (spr. goed) friday, goede Vrijdag.
Fridolin, oudd. mansn.: de vreedzame,
fresco-schilderkunst, de kunst van met
waterverven op natte kalk te schilderen, bet beschermende ; — Friderieiána, f. naam der
kalkschilderen ;— al fresco s c h i 1 d e r e n, op hoogeschool te Halle ; — Friedrich, m., z..
versche, natte kalk schilderen ; — fresco- Frederik; — Friedrichs d'or, een vooranecdote, f. een versch of nieuw historietje. malig pruisisch vijfthalerstuk met de beeltenis
Presons, pl. fr., z. f r i s o n, onder f r i- des konings, gouden Frederik, zoo geheeten,
omdat hij 't eerst in 1713 onder Frederik I gese eren.
Pret, 1) m. fr. (spr. frè : an vracht, slagen werd.
Friedmar, m. oudd. naam : de vredever-eng. freight, ontstaan) de scheepsvracht, zeelading; bet vrachtgeld; de huur van een schip; meerder.
Fries, f. (fr. (rise, eng. coating) eene ze— freteeren (fr. fréter), een schip verhuren;
uitrusten, bevrachten ; — freteur, m. de ree- kere wollen stof, dikker en langer van haar
der, eigenaar van een schip, scheepspatroon; dan laken, sterk gevold, maar minder genopt
— fret, 2) n. (mid.lat. furectus, furo, van 't en geschoren; Arch. bet middelgedeelte eener
lat. fur, dief, v. a., van v r e t e n) een klein, hoofdlijst, tusschen de kornis en architraaf; de
slank, geelharig, viervoetig dier van 't geslacht naam van , onderscheiden aangebrachte sieraden,
der wezels, waarmede de konijnen in hunne In bouw- en beeldhouwkunst, loofwerk aan geholen gevangen worden, de fretwezel; — fret, schut, enz.; — friesch paard, Mil. spaan
forét, eene zekere boor (van 't lat. fo- sche ruiter, een groot stuk hout, met lange-3)of
ijzeren punten of beslagen palen bezet.
r?ire, boren).
fretilleeren, fr. (frétiller; spr. — tielj—; Frigg, f. (oudhoogd. Fria) noord. Myth.:
als 't ware v. lat. frictillare, zich heen en weer de gemalin van den godenkoning Wodan of
wrijven, v. fricare, wrijven) onrustig zijn, zich 0 d In, dochter van F Id r g y n, de beschermster
gedurig heen en weer bewegen ; — fretillant of godin der huwelijken, zij, aan wie het lot
(spr. fretilján), onrustig, heen en weer loopend, van alle stervelingen bekend is, en naar wie
onze V r ij d a g zijnen naam draagt; — frigga,
woelig.
f. it. (v. frettare, vegen, met den be- f. Astron. een in 1862 door Peters ontdekte
fretta,
zem keren, van 't lat. fricure, wrijven) Muz. asteroïde.
Friggitóre, m. it. (spr. fridzji—; van
spoed, haast; — con fretta, Muz. met spoed,
friggére = lat. frigére, braden) een ital. pannehaastig.
Pretum, n. lat. de zeeëngte; — fretum Si- koeken- of oliekoekenbakker.
frigtdus, adj. (v. frigere, van koude verstijculum,
de straat van Sicilië; — f. Gaditánum,
ven) koel, koud, laf, flauw, koudhartig, gevoelde straat van Gibraltar.
Freule, f. (hoogd. fräulein, dus eig. vrouw- loos; — frigidarium, n. de afkoelingskamer
tje, wijfje) titel van adellijke ongehuwde vrou- in de baden der Ouden ; — frigideeren (lawen, jonkvrouw. ter lat. frigidáre), afkoelen, koud maken ; —
frigiditeit, f. nw.lat. de koudbloedigheid,
Frey, z. fray.
de koude natuur, harteloosheid, koelzinnigheid ;,
Freya en Preyr, z. ond. Prei a.
adj. lat. (friabilis, e, v. friitre, fijn- ook : mannelijk onvermogen.
friebel,
licht fijn te wrijven, te verbrijzelen,
Primaire, m. fr. (spr. frimèr'; v. frimas,
wrijven)
; — friabiliteit, f. nw.lat. (fr. friabilité) rijp, v. het ijslandsch hrim, deensch rim, eng.
bros
de wrijfbaarheid, brosheid.
rime, nederl. r ij m) de rijpmaand; de 3de maand
-- frequéntie (spr. t=ts), f. lat. (frequentia)

-

-

-

,
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FRONT

In den voorm. fr. republikeinschen kalender, van
21 November tot 20 December.
fringeeren, fr. (fringuer, oorspr. van het
angels. vr! n g en, nederl. wringen) sterk uit
uitdraaien, inz. in ververijen, waar-wringe,
dit geschiedt door een werktuig, fr in g e e rij z e r geheeten.
Fringilla, f. lat. de vink, eene soort der
zangvogels.
Fripier, m. fr. (spr. fri pjé; van friper,
mid.lat. frepare, afdragen, verfrommelen, bederen, verdoen) een oude kleerkooper, uitdrager;
— fripière, f. eene uitdraagster; — friperie, f. de handel in oude kleederen, de voddenmarkt, voddenkraam ; — fripon, m. fr.
(spr. fripór) een schelm, guit, schurk, spitsboef, schalk, deugniet, bedrieger ; — friponneeren (fr. friponner), bedriegen, schelmstukken uitvoeren ; — friponnerie, f. de schel
ij, schurkerij, guiterij, het boevenstuk,-mer
schelmstuk.
Frisage, f. fr. (spr. —zaazj') latwerk, traliewerk.
frisehen, hoogd. (spr. friesjen) frisschen,
dat proces of die verrichting der ijzerhutten,
waardoor ruwijzer in smeedbaar of taai ijzer
wordt veranderd, louteren, a f f i n e e r e n.
friseeren (spr. s=z), fr. (friser, verwant
met het duitsche fries; vgl. fr als e) krullen,
het haar krullen, opmaken, opkammen; Typ.
het dubbelveren, d. I. dubbel afdrukken der
letters, hetzij door haren lossen stand in den
vorm of door een gebrek der pers; Manuf. noppen, kleine knopjes of krulletjes van de haren
der stoffen maken; in de danskunst: eenen pas
eenigszins boogvormig maken ; in de kookkunst:
appelen, rapen, enz. kunstig uitsnijden ; — frise,

men gesmolten, half verglaasde lichamen, glas
— friture, f. fr. (van frire, in de pan-schuim;
bakken) in eene pan gebruinde boter, gesmolten boter, vet of olie; ook het gebakkene, gebradene; b. V. een pannekoek, = it. fritella, f.
Frith, m. eng. zeeboezem, golf.
Frits, verk. v. Frederik (z. aid.)
frivóle, adj. fr. (lat. frivolus, a, um) ijdel,
nietig, gering; onbeduidend, armzalig, zonder
waarde, kleingeestig, beuzelachtig, lichtzinnig,
los; frivóla appellabo, Jur. een lichtzinnig, ongegrond en derhalve vergeefsch beroep; fr. exceptio, eene kennelijk nietige uitvlucht of tegenwerping; — frivoliseeren (spr. s =z),
lichtzinnig behandelen ; — frivoliteit, f. nw.
lat. (fr. frivolité) de nietigheid, onbeduidendheld; beuzelarij, kleingeestigheid, lichtzinnigheld, ijdelheid; — frivolité, t haakwerk (een
dameshandwerk).
Frodíne, oudd. (van fród, fruot, v r o e d,
wijs, goth. froths, v. (rothjan, denken) vrouwennaam : de verstandige, wijze.
Froel., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor J. A. v. Frölich (gestorven 1811).
Fróhar, m. z. fravardegan.
Froideur, f. fr. (spr. (road—; v. (roid =
lat. frigidus, koud) koudheid, koelheid, onverschilligheid.
Fromage, m. fr. (spr. fromáázj'; it. formággio, V. lat. forma, dus eig. iets dat in een
vorm geperst is) de kaas, b. v. fromage de
Gruyère (spr. gru'i. jèr'), zwitsersche kaas.
Fronde, f. fr. (spr. frónd'; eig. een slinger, v. lat. (unds, met ingelaschte r) eene fr..
oppositie-partij der llde eeuw, die zich gedu-

n. fr. (spr. —zé) het met goud of zilver be-

rende de minderjarigheid van Lodewijk XIV
tegen het hof en het ministerie van den kar-

sponnen gekrulde spinsel, ook door de wevers
tot brocbeeren gebruikt; — friseur, m. een
haarkruller, -opmaker, kapper; — friseuse,
f. een haarkrulster, - opmaakster; — frisuur,
f. (fr. frisure) de haarkrulling, haartooi, het
kapsel ; ook het kronkelig bezetsel of opnaaisel
aan een vrouwenkleed ; bet noppen der lakens,
enz.; — frisolétlint, vlokzijde-lint ; -- frison, n. fr. (spr. frizón) eene gekrulde wollen
stof, fries; — fresons, p1. fr. kleine lokjes,
die aan de frisuur vastgemaakt worden.
Friskét, n. (fr. frisquette, f.) Typ. (ook
V e r s c h et) het raam, dat op het witte blad
wordt gelegd, opdat de inkt niet bezoedele wat
wit moet blijven.
Frisolétlint, z. ond. f r i s e er e n.
frissonneeren, fr. (frissonner; spr. frison—; v. frisson, huivering, rilling, als 't ware
v. lat. frigitio, v. frigere, van 'uc►•ude verstipven) huiveren, rillen, trillen, beven ; — fris
-sonemt,
n. (spr. fri-sonn'mán) eene lichte
huivering of rilling.
Frisuur, z. ond. friseeren.
fris
Frit of fritte, n. fr. (it. fritta, v. (riggere, bakken, koken, lat. frigere, frictum, braden, roosten) de glasmassa, glasstof; onvolko-

dinaal Mazarin verzette (dus geheeten, omdat
men het parlement met kinderen, die met slingers spelen, had vergeleken); — frondeeren(spr. frond—; fr. fronder), eig. slingeren; openlijk en vrij tegen de regeering spreken ; berispen, hekelen, beschimpen, belachen ; — frondeur, m. een onvergenoegde, een luid berisper
der regeering.
frondesceeren, lat. (frondescére, van
frons, genit. frontlis, loof) uitschieten, bladeren
krijgen; — frondeseéntie (spr. t =ts), f.
nw.lat. (frondescentia) het uitloopen der boomen, bladmaking ; — frondeus, adj . lat. (frondàsus) sterk bebladerd, bladrijk, loofrijk; -fondiférisch, adj. nw.lat. loofdragend; —
frondipáarisch, adj. bladeren voortbrengend;
— frondositeit (spr. s=z), f. nw.lat. de blad
dichte loof der boomen.
-rijkhed,t
Front, m. fr. (spr. (rón' ; van 't lat. frons,
genit. frontis) het voorhoofd, de voorzijde, de
voorgevel ; Mil. het voorste gelid ; front t o
den vijand maken, hem de spits bie--gen
den, hem van voren aangrijpen ; front à front
(spr. (ron ta fróh), recht tegenover elkander,
man tegen man ; de front, van voren ; naas t
,
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elkander; en front (spr. an—), van voren, in
het voorste gelid; — frontboxes, eng.,
frontloges, fr. pl. de loges of afgesloten
aitplaatsen in den schouwburg tegenover het
tooneel; — frontaal, adj. nw.lat. tot het front,
de voorzijde, het voorhoofd behoorende, inz. in
samenstellingen, b. v. frontaal– arterie, f.
voorhoofdslagader ; — frontaal-been, voor
— frontaal- marseh, m. de-hofdsben;
beweging eener legerbende in volle linie; —
frontále, lat. of frontaal, fr. n. een hoofdsieraad, b. v. der paarden ; hoofdpranger, een
voormalig foltertuig, bestaande in een touw met
knoopen, dat om het voorhoofd werd aangetrokken ; Chir. een voorhoofdverband, een omslag
met kruiden en dgl.; ook een altaardoek; pl.
f r o n t a 11 ë n, de behangsels der hoogaltaren ;
— frontaliers, m. pl. (spr. fronta -ljé) grensbewoners van Frankrijk bij de Pyreneën; ook
"marskramers; — frontieren, f. pl. (fr. frontières) de grenzen van een land; — frontierstad, frontierplaats, eene stad, plaats
aan de grenzen; — frontispice, n. (spr.
froiiti- spiés'; mid.lat. frontispicium, v. lat. spicére, specére, zien) de voorgevel, de voornaamste zijde van een gebouw; inz. het boven de
eerste verdieping uitstekende gedeelte; ook het
titelblad of de titelplaat van een boek; —
frontísten, m. pl. waanwijze onderzoekers
of uitvorschers; — fronton, n. (spr. frontón)
Arch. het geveldak, driehoekig of halfcirkelvormig sieraad boven aan gebouwen, vensters,
deuren.
Frontignan, doorgaans frontignac,
m. (spr. fronti -njdk) een fr. muskaatwijn van
F r o n t i g n a n, eene stad in het voormalig
Languedoc.
frotteeren, fr. ((rotter; van duitschen
oorsprong; vgl. het oudfriesch frotha, wrijven)
wrijven, schuren, boenen, gladmaken, poetsen;
— frotteur, m. de wrijver, boender, hij, die
de vloeren boent, d. i. met was blinkend wrijft;
— frotteuse, f. (spr. s=z) de wrijfster in het
bad; — frottement, n. (spr. —máhh) het wrjven; — frottoir, m. (spr. —todr) de wrijf-,
schuur-, boenlap; wrijfborstel; het rolvat der
speldenmakers.
fructus, m. lat. (v. frui, gebruiken, genieten)
ide vrucht, het voordeel, nut; pl. fructus; fructus consumti, p1. verteerde of verbruikte vruchten ; fr incérti, onzekere vruchten ; fr. industridles, nijverheidsvruchten; fr. in herbis, te
veld staande, nog niet afgemaaide vruchten,
vruchten in of op den halm ; fr. pendéntes, nog
aan de boomen hangende vruchten ; fr. percépti, ingeoogste, gewonnen vruchten ; fr. percipiéndi, intezamelen vruchten, d. i. zulke, die
de rechte eigenaar, wanneer hij tot het vrucht
zaak ware gekomen, in nog hoo--gebruikd
gere mate zou ingewonnen hebben ; fr. primi
.znni, vruchten of inkomsten van het eerste jaar
(van prebenden); — fructidór, m. fr. (spr.
fru-kti—) de vruchtmaand, de 13de maand in
den kalender der eerste fr. republiek, van 18
-
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Aug. tot 16 Sept.; — fructifeeeren, later
lat. (fructificare), fructifiëeren, fr. vrucht
dragen, vrucht opleveren ; bevruchten, vruchtbaar maken; — fruCtifiCátle (spr. tie=tsie),
f. Bot. (fructif catio) het tijdperk der vrucht
bevruchting ; —-dragin,vuchtowkeld
fruetíst, m. een kruidkundige, die de gewassen naar hunne vruchten rangschikt ; —
fruetuarius, m. Jur. een vruchtbruiker; —
fructueus, adj. (lat. fructuósus, a, um)
vruchtbaar, vruchtdragend, voordeelig; — fruetuositeit (spr. s=z), f. nw.lat. de vruchtbaarheid, weligheid — fructuósus, m. fructuósa, f. eigennamen: de vruchtrijke.
frugaal, adj. lat. (frugális, e, van frux,
genit. frugis, vrucht, dus oorspronkelijk vrucht
of nut aanbrengende) huishoudelijk, met weinig
tevreden, matig, spaarzaam ; eenvoudig, karig,
behoeftig, sober; — frugaliteit, f. (frugalitas) de tevredenheid met weinig, de matigheid,
eenvoudige levenswijze, onthouding; spaarzaam
-heid,
eenvoudigheid, karigheid, soberheid.
(rupee, pl. lat. (van den sing. frux, genit.
frugis) vruchten, inz. veldvruchten; fruges consumére nati, tot verteren of genieten geboren
menschen, weelderige lediggangers; — frugifer, lat. (v. Terre) vruchten dragend.
Fruit, m. fr. (spr. (rut) vrucht, ooft ; —
fruits de mer, versche eetbare mosselen, oesters en andere schaaldieren ; — fruit sec (spr.
—sek), gedropen student, mislukt jongmensch,
iemand die het tot niets brengt in de wereld.
frustra, lat. vergeefsch, vruchteloos, om niet;
— frustreeren (lat. frustrnri), verijdelen,
teleurstellen, misleiden; — frustratie (spr.
tie=tsie), f. (frustratio) de verijdeling, teleur
-steling,h
verijdelen.
Frustum, n. lat. een stuk, brok, deel van
een geheel; eene bete.
frutescens of fruticosus, lat. Bot. struikachtig; heesterachtig.
Frut9x, m. lat. Bot. de struik.
FrutO, m. sp. (lat. fructus) vrucht, opbrengst;
— tutti frutti (spr. u=oe), allerlei vruchten;
ook: allerlei, gemengd gerecht ; — frutti di mare,
zeevruchten, visch enz.
Fuchsia, f. eene soort van sierplanten met
afhangende, meestal donkerroode bloesems (naar
den geleerden arts en kruidkenner Leonhard von
F u c h s, gestorven te Tubingen in 1565, genoemd) .
Fuchsine, f. prachtige roode verfsto:, die
men verkrijgt door aniline (z. aid.) te verhitten met watervrij tinchloride.
FuCile, n. it. geweer ; vgl. f u s ii.
Fueus, m. lat. (eig. eene roodkleurende
verfplant, vandaar ook blanketsel, gr. phykos)
het wier, zeewier, zeegras, een plantengeslacht,
waarvan men de soda bereidt; — fucieten,
m. pl. nw.lat. zeewier-versteeningen ; — fucoloog, m. kenner der zeegewassen ; — fucologie, f. lat. -gr. de leer van de zeegewassen,
beschrijving der zeewieren.
Puddea, m. eng. -ind. (spr. fóddie) kope;
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,ren pasmunt te Bombay van 50 op een ropij.
Pueros, m. pl. sp. (spr. u =oe ; sing. fuero,
rechtsverhouding, wet ; V. lat. forum, marktplein, gerechtsplaats) voorrechten of vrijheden
(privilegiën) van zekere provinciën, inz. de oude
voorrechten der baskische provinciën.
fuerte, adj. sp. sterk.
fuga, f. lat. (v. fugëre, vluchten) de vlucht;
-- fugae suspéctus, lat. Jur. verdacht wegens
vlucht of uitwijking; — fuga vacui, de afkeer
van het ledige, die men vroeger aan de natuur
toeschreef; — fugax, lat. Bot. vluchtig; vergankelijk; zeer spoedig afvallende; — fugaeiteit, f. nw lat. (van fugax, vluchtig) de vluchtigheid, vergankelijkheid, korte duur; — fagitief, adj. lat. (fugitivus, a, um) vluchtig,
-voortvluchtig, ontvloden, ontloopen; oppervlakkig.

-

-

Fuge of it. fuga (spr. foega), L (fr. fugue) Muz. een veelstemmig stuk, waarin een
melodisch thema, eene keurige welluidende ge-dachte heerscht, die afwisselend door de .eene
stem na de andere op velerlei wijze herhaald
wordt ; — fugdto, it. (spr. foeg—) op de wijze
„der fuge gezet; — fugeeren, op de wijze
-eener fuge zetten of componeeren ; — fughetta, f. eene kleine fuge.
fugit irreparabile tempus, de onherstelbare
tijd vervliegt (citaat uit Virgilius Georgica III,
284).

fuimus Troés, lat. (v. fui, ik ben geweest,
perf. van esse, zijn) sprw.: wij zijn Trojanen
geweest, d. i. wij zijn weg ! 't is met ons rijk
- gedaan ! — fuit! hij (zij, het) is er geweest, 't is
weg, voorbij!
Fulcrum, n. pl. fulcra, * Bot. steuncel ;
-- fuleratus, a, um, gesteund.
fulgént, lat. (f ulgens, v. fulgere, blinken)
blinkend, schitterend, glinsterend, oogverblindend; — fulgentie, f. (spr. t=ts) de glans,
schittering ; — fulgureeren (fulgurári, van
fulgur, bliksem) bliksemen; — fulgurial,
adj. den bliksem betreffende ; — fulgur^tie
(spr. t=ts), f. (fulguratio) het bliksemen, weerlichten ; Chem. het blikkeren van goud en zilver in den smeltkroes ; — fulgurator, m.
lat. een priester, die den bliksem waarneemt,
:bliksemkijker ; — fulguriet, m. nw.lat. een
dondersteen; bliksemsinder, door den bliksem
baif gesmolten, buisvormige ophoopingen van
kwartskorrels, die in sommige oorden aan de
helling van heuvels menigvuldig loodrecht in
het zand staan.
fuligineus , adj. lat. (fuliginósus, a, wm,
v. fuligo, roet) roetig, roetachtig ; — fuliginéus,
-a, um, lat. Bot. roestbruin; — fuliginositeit (spr. s=z), f. nw.lat. de roetigheid, roet-achtigheid.
full, adj. eng. (spr. foei) vol, volledig; —
full dress, n. de volle of geheele kleeding, het
volledig ambtsgewaad ; — fully, adv. (spr.
fóéli) volledig, geheel.
fulmineeren, lat . (fulmináre, v. fulmen,
bliksemstraal) donderen, onweeren, vreeselijk
uitvaren, schelden, dreigen, razen, tieren, vloe-

-
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ken ; Chem. knallen, bersten, kraken, ontplof
— bruta fulmina, forsche woorden zonder-fen;
kracht ; — fulmicoton, n. fr. (spr. —kotóh)
schietkatoen; — fulminánt, (fulminans) hevi g dreigend, donderend, vreeseljk razend, tierend; — fulminans aurum, f. argentum, knalgoud, knalzilver; — flllmináten, n. pl. nw.
lat. knalzure zouten ; — fulmin^►tie (spr. t=
ts), f, lat. (fulminatio) het knallen en bliksemen van het slaggoud of knalpoeder; de afkondiging van den pauselijken kerkban, de banbliksem.
Fulp, felp, n. (it. velluto, felpa, sp. felba,
van 't lat. velluc, vlies, vacht) fluweel.

fulvibárbisch, adj. nw.lat. (van 't lat.
fulvus, geelrood, goudgeel) met geelrooden baard;
— fulvieóllisch, adj. met geelrooden hals;
— fulvieórniseh, adj . met geelroode voelsprieten; — fulvieruriseh, adj. met geel
schenkels ; — fulvipenniseh , adj. met-rode
geelroode vleugelen; -met geelrooden buik.

fulviventriseh, adj.

Fumaria, f. nw.lat. (fumaria oficinális,
van fumus, rook) de gemeene aardrook, duivenkervel, het schurftkruid, eene zeer heilzame
zomerplant ; — fumaarzuur, n. aardrook zuur; — fumarium, n. lat. de rookkamer;
droogkamer; ook een rookvat; — fumarólen,
f. pl. it. opst(jgende, waterachtige dampen; —
fumet, m. fr. (spr. fumè) een aangename geur
van wijnen en vleeschspijzen, eene vluchtig streelende kitteling op smaak of reukzenuwen, inz.
van wildbraad; — fumifugisch, adj . nw.lat.
rookverdrijvend; — fumigeeren, lat. (fumigare) rooken, berooken; — fumigátie (spr.
t=ts), f. nw.lat. Med. de berooking, het rook-

of dampbad; Chem. het doordringen van een
metallisch lichaam met de dampen van het cementpoeder; — fumivóre, n. fr. een toestel
boven eene lamp of vlam, waarin de damp ver
rookvang ; — fumivórisch, adj . nw.-dwijnt,
lat. rookverterend.
Fumus, m. lat. de rook, damp; — fUmeus, adj. (lat. fumosus) vol rook, dampig;
— fumeeren (fr. fumer), rooken; berooken;
bemesten ; — fumeur, m. (tabaks)rooker ; —
fumist, m rookverdrijver, deskundige in bet
aanleggen van rookvangen en schoorsteenen; —
fumosus, a, um, lat. Bot. rookgrauw.
Fun, m. eng. eene pots, grap, guitenstreek;
een potsenmaker, guit.

Funambulist, m. nw.lat (fr. funambule,
lat. funambilus, van Tunis, touw en ambuláre,
wandelen) een koordedanser.
FuneiÓn, f. sp. f u n c t i e, verrichting, inz.
die der stierenbevechters, het stierengevecht.
Functie (spr. t=s), f. lat. (funct-io) de
verrichting, werkzaamheid ; inz. de ambtsverrichting, de beroepsplicht, bet ambt, beroep,
de bediening, post ; Math. eene veranderlijke
grootheid, die van eene andere afhangt ; —
functioneel, adj. op de functie betrekking
hebbende, de verrichting van een orgaan betreffende; — functioneeren, nw. lat. of
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fungeeren, (lat. fungi) den ambtsplicbt uitoefenen, zijn ambt waarnemen, verrichten, dienst
doen.

Funda, z. f u n t a
Fundus, m. lat. de grond of bodem; de
.

grootste wijdte van eene holte, b. v. van de
maag; een grondeigendom en de daaruit komende voordeelen ; z. ook fond en fonds;
ad fundum, tot den bodem; fundus dotulis, een
uitzet, bruidschat ; f instructus, een welingericht landgoed, volledige boerderij ; ook de kostenberaming voor aanslag, onderhoud en beheer
van spoorwegen; r- fund, n. eng. in Engeland : grond, stamgeld, kapitaal, to n d s; ook:
stichting, fu n da t ie ; -- funds, fr. fonds,
p1. gelden of staatsinkomsten tot dekking der
staatsschuld ; de staatsschuldbrieven, zie ook
fondsen; — fundament, n. lat. (fundaméntum) de gelegde grond, de grondslag, grond veste ; pl . fundamenten, de grondslagen,
aanvangsgronden, eerste beginselen, eerste gronden, grondbeginselen, grondbegrippen ; fundaméntum agéndi, Jur. de grond van den eisch;
f. dividéndi, de verdeelingsgrond; f. probatiónis, een bewijsgrond; — fundamentaal of
fundamenteel, adj. tot den grond behoorende of dienstig, wezenlijk, oorspronkelijk; ook
de grondbeginselen of eerste gronden betreffende ; — fundamentals artikelen,
grondartikels, grondstellingen, hoofdpunten; —

fundamentale begrippen, grondbegrippen; — fundamentale wetten, grQndwetten, zulke wetten, die den grondslag der
staatsinrichting uitmaken; — fundeeren (lat.
fundure), gronden, stichten ; — gelden fundeeren, gelden beleggen ; — gef andeerde schuld, eene op bepaalde inkomsten aan
staatsschuld (z. v. a. g e c o n s o 1 i--gewzn
d e e r d e s c hul d); — fundatie (spr. t=ts),
f. de gronding, grondlegging, grondvesting, stichting, eerste aanleg; ook: gesticht; beurs, fonds
tot zeker doel aangewezen ; — fundator, m.
de grondlegger, stichter; — fundeering, f.
de gezamenlijke fundamenten van een gebouw.
funèbre, adj. fr. (v. 't lat. funebris, van
funus, z. ald.) tot de uitvaart, begrafenis,
ljkstaatsie behoorende, treurig, somber, naar,
akelig.
Funechoregraphie, f. lat.-gr. (v. 't lat.
funis, touw, koord, en c h o r e g r a p h i e, z.
ald.) de beschrijving der koordedanserskunst,
de aanleiding daartoe; — funechoregráphisch, adj. het koordedansen betreffende,
daartoe behoorende.

funereeren, funeralién, funest, z.
ond. f u n u s.

fungeeren, z. ond. fu n c t i e.
fungibel, adj. nw.lat. door verbruik te
verteren, uit te putten; — fungibiles res, f. pl.
lat. verbruikbare dingen, b. v. levensmiddelen.
Fungus, m. lat. de zwam, aardzwam, kam
fungus-pernolj,adsthuivelbrod;
articulórum, Med. sponsgezwel der gewrichten,
witte gewrichtszwelling; fungus haematödes,

bloedsponsgezwel; f. medulláris, mergiponsgezwel ; — fungeus, adj. (lat. fungósus) spons achtig; — fungiformis, lat. Bot. schimmelachtig ; — fungosus, a, um, lat. Bot. zwammig ; —
fungositeit, f. (spr. s=z) nw.lat. het spons
uitwas ; — fungine, f. de zwamstof,-achtig
eene eigenaardige plantenstof in zwammen of
paddenstoelen; — fungiet, m. eene koraalspons, eene sponsvormige versteening.
funiculatus, a, urn, lat. Bot. met een navelstreng; vlecht- of strengvormig.
Punta, funda, f. het russische pond, verdeeld in 96 solotnik, het, van een poed
of p u d = 0,109 kilo.
Funus, n. (pl. fun éra) lat. de begrafenis;
ook het lijk; — funereeren, (funeriire) begraven, beaarden ; — funeraat, m. (funerd
tus) een begravene; — funerátie (spr. t=ts),
f. (funera(io) de beaarding, begrafenis ; — funeraliën, f. pl. nw.lat. de toebereidselen ter
begrafenis en de begrafeniskosten ; de lijkstaatsie; het lijk- of doodmaal; ook: lijkredenen of
eene gedrukte verzameling daarvan ; — funest,
lat. (funéstus, a, um, en fr. funeste) • doodelijk,
verderfelijk, verderf- en onheilbrengend; treurig, ongelukkig, heilloos, rampzalig, noodlottig.
fuocóso of focóse (spr. fokózo), ook con fuoco,
It. (spr. foko) Muz. met vuur, vurig, hartstochtelijk, zeer levendig.
fuóra, it. (van 't lat. foras, fors, daar bui-ten) buiten, daar buiten; fuora di banca, it.
Kmt. eig. buiten de bank; in loopend geld,
-

kasgeld.

Fur, m. lat. dief; — furaeiteit, f. lat.
(furacttas, van furax, diefachtig, van furári,
stelen) de neiging tot stelen, steelzucht, dief
aard.
-achtige
Furacáno, m. sp. orkaan.
furca, f. lat. vork, gaffel , furcae caudinae,
pl. caudinsche vorken (fr. fourches caudines),.
eene bergengte in Italië tusschen Caudium en
Benevento, alwaar in 321 vóor Chr. de romeinlegioenen door de Samnieten ingesloten en -sche
tot een allerschandel jkst verdrag genoodzaakt
werden ; vandaar eene plaats, waar iemands
eer, goede naam gevaar loopt; — furcátus, a,
um, lat. Bot. gevorkt of gegaffeld; — furci-

férisch, adj. nw.lat. vorkdragend ; — fur-,
eilábriseh, adj. met gevorkte lippen; --

fureipiliseh, adj. niet vorkswijze gespleten
baren.

Fureur, z. ond. F u r i e.
Furfur^tie (spr.

t=ts), f,

nw.lat. (vary

furfur, zemelen) Med. de zeinelachtige haarworm, een uitslag op het hoofd; — furfuréus,
a, um, furfiurosus, a, um, lat. Bot. zemelachtig.
Furie, f. lat. (fur)'a, v. furëre, razen, woeden) de woede, razernij, onstuimigheid ; Myth.
eene wraakgodin, plaag- of kwelgodin, naam
der 3 vreeselijke halfgodinnen, die de boozers
in de onderwereld tuchtigen, in het gr. E r i nny en en Eumeníden genoemd, n. 1. Tisiphóne, Megwra en Alékto, met afschu-
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welijke gezichten en slangenharen ; oneig. een
overmatig toornig, boosaardig, wraakzuchtig wijt;
de hellefurie (furia in fernáiis;, de dolworm,
een bij uitstek gevaarlijke worm in noordelijk
Bothnië, Lijfland, enz., die een brandend boosaardig huidgezwel veroorzaakt; — furia, f. it.
Muz. onstuimigheid ; — con f., met onstuimigheld, kracht en overhaasting; — furia francese,
•de »fransche furie," d. 1. de onstuimigheid der
fr. soldaten bij den eersten aanval ; — furiëus,
adj. (lat. furiósus, a, um, ir. furíeux) woedend,
razend, tierend, onzinnig, dol, grimmig, heftig;
--- furióso, It. Muz. hevig, razend, wild, woedend ; — furor, m. lat. of f ureur, fr. f. de
woede, razernij, bezetenheid ; blakende zucht,
hevige begeerte; furor amatorius, de minnewoede, liefderazernij; f. poeticus, de dichter
woede, wilde geestvervoering; f. uterinus,-lgke
de ontembare drift naar mannen, mansdolheid;
— furóre, it. eene levendige, luide goedkeuring, of toejuiching; furore maken, luiden
bijval inoogsten.
Furlong, n. eng. (van a furrow long, d. 1.
eene vore lang ; angels. furlang, v. fur, voor
en lang, lang) eene lengtemaat = 40 eng. roeden = 220 yards = 201,1662 meter.
Furnace, n. eng. (spr. —néés; van lat.
furnus, oven) bakoven, f o r n UI s.
Purnologie, f. lat.gr. (v. lat. furnus, oven
en gr. logos, rede) de leer van het ovenbouwen.
Furólles, f. pl. fr. ontvlamde uitdampingen, die zich soms zoo op het land als op de
zee vertoonen, hip- of dwaallichtjes, St.-Elmusvuur.
Furor, furore, z. ond. Furie.
furtum, n. (pl. furta) lat. de diefstal; furtum
attentrztum, een slechts beproefde, niet vol
diefstal ; f. domestïcum, een huisdief--brachte
stal door huisgenooten of leden van het gezin;
f. maniféstum, een klaarblijkelijke, betrapte diefstal; f. nocturnum, een nachtelijke diefstal; f.
non-exhibitum, een ontkende diefstal ; f. periculósum, een gevaarlijke of gewaagde diefstal;
f. primum, de eerste diefstal; f. quali/Icutum,
,een nader bepaalde, door de wetten als bijzonder strafbaar aangeduide diefstal, die eene hoogere straf ten gevolge heeft dan gewone dief-stal, b. v. straatrooverij, diefstal met braak,
met wapens, enz.; f. rei communi s, de ontvvreemding eener gemeenschappelijke zaak; f.
-reïteratum, een herhaalde diefstal ; f. simplex,
.een eenvoudige, door niets bijzonders onder:scheiden diefstal; — furtief, adj. (lat. furtivus, a, urn) heimelijk, diefachtig, steelswijze;
furtim, adj. ter sluik, steelsgewijs.
Furunkel, m. lat. (furunculus) Med. een
'hardacbtig, pijnlijk, blauwrood ontstekingsge-zwel, eene bloedvin, bloedzweer.
Fusa, f. it. Muz. een achtste noot.
fuscus, a, um, lat. Bot. bruin, lederbruin;
— fuseicóllisch, adj. nw.lat. met bruinen
hals; — fuscieórnisch, adj. met bruine
hoornen ; — fuseine, f. de bruine stof uit
olie; — fuseipédisch, adj. met
,

,

,

FUSTIEKHOUT

bruine voeten ; — fuscipénnisch, adj. met
bruine vleugelen; — fuscivéntriseh, adj.
met bruinen buik.
Fusée, f. fr. (spr. fuzé; eig. bet om de klos
gewondene ; mid.lat. fusata, v. 't lat. fusus, de
spil of klos, provenc. fus, fr. fuseau) de kruitloop, lont eener bom; de vuurpijl, rak é t (z.
ald.); — fusieórniseh, adj. nw.lat. met spil
hoornen; — fusifórm, adj. (fusifor--vormige
mis) spilvormig; — fusipédisch, adj. met
spilvormige voeten.
fusibel, adj. fr. (fusible ; spr. s=z) smeltbaar; — fusibiliteit, smeltbaarheid; z. verder fusie.
fusieórnisch, fusiform, zie onder
fu s é e.
Fusie (spr. s=z), f. lat. (fusio, v. fund ire,
gieten) de smelting, het gieten, inz. van metaal, metaalgietsel; oneig. ineensmelting, ver
vermenging, b. v. van eigenlijk in-enigof
hare meeningen verschillende partijen, die een
gemeenschappelijke daad willen uitvoeren; —
fusionist, m. voorstander eener fusie ; —
fusionistisch, adj. tot ineensmelting strekkende, daarop doelende.
Fusil, m. fr. (spr. fuzi; = It. focile, futile,
oorspr. vuurstaal, vuurtuig; van fuoco, fr. feu,
vuur, van 't lat. focus, haard, haardstede, mid.
lat. vuur) een snaphaan, roer, geweer; — f.
a deux coups, geweer met dubbelen loop ; —
fuselier, liever fusilier (spr. s=z), een
snaphaandrager, geweervoerder, een licht voetsoldaat met een geweer gewapend ; — fusillette, f. (spr. fuzi- ljétt') eene kleine vuurpijl; — fusilleeren (fr. fusiller), met bet
geweer doodschieten, als krijgsstraf; — fusillade, f. (spr. fuzi- ljddd') het klein geweervuur, snaphaanvuur ; het doodschieten met
het geweer.
fusipédisch, z. ond. f u s é e.
Fust, n., fustage (spr. — tdzje), f. (verwant met vat) Kmt. vaatwerk, alles waarin
koopwaren Ingepakt en - verzonden worden ; -f u sti, n. it. (eig. de plur. van fuste, steel,
stengel bij rozijnen en dergel. waar) Kmt. de
aftrek, al hetgeen voor beschadiging of onzuiverwording der waren wordt gerekend; —
fusti–rekening, de aftrek- of schadeberekening.
Fustanélla, f. (fr foustanelle, nw.gr. fustani, van 't oudfr. fustaine, nw.fr. futaine, it.
fustagno, bombazijn, zoo geheeten naar Fostat
of Fossat, d. I. Cairo, waar die stof eerst vervaardigd werd) een kort, helder wit onderkleed,
een Albaneezer hemd, een gedeelte van de nationale dracht der mannen bij de Grieken.
Fustein, n. (fr. futaine) zekere stof met
linnen schering en katoenen inslag.
Fusti, enz., z. ond. fu s t.
Fustian, n. eng. (spr. fustjen; fr. futaine;
vgl. fustanelle) bombazijn, z. fustein.
Fustie, f. het kind van een blanke en van
eene mustie.
Fustiekhout, n. (eng. fustic, sp. fustete,
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fustoque, fr. fustet. mid.lat. fustetum, de looiers-

futures, a, gum, lat. toekomstig ; — f'U.tu-

of verversboom op Jamaïca, enz., van 't lat.
fustis, stok, knuppel), ook fisethout, fuStoe, geelhout, geel braziliehout, van den verfmoerbezieboom in Brazilië, Mexico en op de
Antillen, dat men tot verfstof en ingelegd werk
gebruikt; ook hongaarsch geelhout, eene verfstof van eenen in Hongarije wild wassenden
struik (Rhus coanus); — fustine, f. het kleurende bestanddeel van 't fustiekhout.
Fustigeeren, f. mid. lat. (fustigare, van
fustis, knuppel) geeselen, afrossen ; — fuStigátie (spr. tie=tsie), f. de geeseling.
Fustine, z. ond. fustiekbout.
Putaille, f. fr. (spr. futálj', oudfr. fustaille,
van 't lat. fustis, stok, steel) een groot vat;
een vat over een ander vat heen, voervat.
Futaine, f. fr. (spr. futèn') z. fu stein.
futiel, adj. lat. (futilis, e) nietswaardig,
onbeduidend, armzalig, voddig, nietig; — futiliteit, f. (lat. futilïtas) nietswaardigheid,
nietigheid, erbarmelijkheid, armzaligheid, niets
zaak.
-heduin

rum, n. lat. Gram. de toekomst of toekomende

G. (als romeinsch getal) = 400 ; U = 400,000;

floersdoek; — gazeeren, omsluieren, met gaas,
floers, enz. overtrekken, overgazen.
Gabah, mal. z. ond. b r a s, 2e art.
Gabán, m. (vgl. het ital. gábbano, eenee
soort van overkleed) een regenmantel van vilt
in Turkije; — gabanitza, f. de kostbare
pels van den sultan, des zomers met hermelijn,
des winters met zwarte vossevellen gevoerd (zulks
een pels mag niemand buiten hem dragen).
Gabáre of gabárre, f. fr. (van 't mid.
lat. gabbarus, eene soort van zeekreeft, vgl.
c a r a v e l l e) een klein, breed en plat schip om.
de rivieren op te varen; een wachtschip tot
het visiteeren der in- en uitgaande schepen en
het ontvangen der rechten ; een lichter, tot in-en uitladen van groote, diepgaande schepen;
eene modderschuit ; een klein slagnet der visv gabarot, m. een kleine lichter.
schers
Gabbatha, f. hebr. de rechtplaats te Jeruzalem (JQh. 19, 13) .
Gabbro of euphotide, n. - een uit labrador en dialloog gemengd kristallinisch kor
gesteente.
-relig
gabélla, mid.lat. en it., of gabelle, fr. f.
(provenc. en sp. gabéla, hetzij van 't zelfde arab.
woord als het spaansche alcabála, hetzij van 't
angels. ga fob, ga ful, eng. gavel, mid.lat. gabalum, gabulum, gablum, v. 't angels. gifan, goth.
giban, geven), Jur. de indirecte 'belasting, im
post, opbrengst ; thans : tol en de plaats, waar
die geheven wordt, tolhuis; in Frankrijk de
zoutbelasting sedert Philips V in 1518; ook zoutpakhuis, zoutmagazgn; — gabella emigratiô nis,
de optebrengen schatting van 't vermogen eens
uitlandig gaanden, aftochtgeld ; g. hereditdtis,

G = Gajus (oud-rom. voornaam, ook Cajus) ;
in de heraldiek = go u d; Muz. de vijfde toon
in de diatonische toonladder; G. = gram; G.
(in opschriften) = Gallia, Gallië, Frankrijk of
Germania, Germanië, Duitschland ; G. verkorting van genius, gens, genus, gratia, gratis, glori.a, gummi (zie die woorden) ; — Ga. chemisch
teeken voor g a 11 i u m ; Ga. officieele afk. van
den noordamerikaanschen staat Georgia ; — Gal.
= Galaten (brief van Paulus) ; — Geb. = geboren ; Geb. of Gebr. = gebroeders ; — geh. =
gehucht; — Gel. = geleerde; — Gem. = ge
— Gen. = Genesis (1e boek van Mo--ment;
zes); gen. of genit = genitivus, z. casus ; --Gent. = gentleman (z. ald.); — Geogr. = geographic, aardrijkskunde; — get. = geteekend;
— gew. = gewoon ; — gez. = gezusters ; Gez.
of Gz. = Gezang ; — G. Gl. = goudgelden ;
— gl. = gulden; — G. L. 0. of gew. lag. ond.
= gewoon lager onderwijs; — g. m. = geographische mijl, 13- uur gaans; g. m. of gl. m.
of glor. mem. = gloriósae memoriae, (z. aid.)
— gr. = groot (z. ald.); — Gr. = granum,
grein ; -- gran. = granüla, korrels ; — gr. m.
grosso modo, grof gesneden, gestooten, enz.;
— gtt. = guttae, droppels; — gyl. = gijlieden;
— gymn. = gymnasium, latijnsche school.
G. als muntteeken : op oudere pruisische munten = Stettin ; op oostenrijksche : Nagybanya;
op zwitsersche : Genève ; op fransche : Poitiers;
In het duitsche rijk : Carlsruhe.
Gaas, n. , (van 't fr. gaze ; oorspr. van de
stad G a z a in Syrië) een licht, dun, opengewerkt weefsel van garen, zijde, enz. sluierdoek,

,

tijd; futurum exáctum, de voltooide toekomende
tijd, tweede of samengestelde toekomende tijd,
vgl. t e m p u s ; in futurum, of pro futuro, voor
de toekomst, voor het vervolg, ad futuram memoriam, tot toekomstig aandenken of latere gedachtenis ; — futur, m. fr. (spr. futuur) de
aanstaande, verloofde, bruidegom ; — fu.tura,.
lat. of future, fr. f. de aanstaande, verloofde,
bruid; — futuribile, barb. lat. wat geschied
zou zijn onder eene voorwaarde, die niet vervuld wordt ; -- futurítie (spr. tie=tsie), f.
barb.lat. de toekomstigheid, het toekomend aanzijn, de wording.
Fuyard, m. fr. - (spr. fui jar van fuir,
lat. fugére, vluchten) een vluchteling, vluchtend
soldaat.
Py, f. bij veeartsen: zeker huiduitslag
Fyeósis, f. Med. de haarworm der oogleden.
Pyrk, fyrke, m. tot 1813 eene deensche
kopermunt van 6 penningen of skilling of
1,2 cent nederl. T b deensche r i k s d a a l d e r.
;

; —

,

-

GABIANOLIE

5l l

GALAKTAKRATIE
vriendschap ; gage d' amour (spr. —damóér), minnepand , geschenk der liefde ; — gageeren,;
bezoldigen; ook wedden, eene weddingschap aangaan ; — gageering, f. (spr. ga-i—) de be-

of hereditaria, de opbrengst van eene erfenis.
Gabianolie, f. (fr. huile de Gabian) een
soort steenolie, die van een rots in de nabij
bij Beziers in Frankrijk afdruipt.-heidvanGb
Gabier, m. fr. (spr. gabjé; v. gabie, mars
van den mast, it. gabbia, eig. kooi, van het lat.
cavia) Mar. de marswachter, de man op den
uitkijk; — gabion, m . fr. Mil. een schanskorf,
eene mand, die men met aarde vult om eene
borstwering te maken ; — gabionnáde, f.
eene verschansing van schanskorven.
Gabriël, hebr. mansn.: de man Gods of
de sterkte Gods ; naar de latere joodsche Myth.
een der 7 aartsengelen; volgens de rabbijnen
de doodsengel voor de Israëlieten; naar den
Talmud de vorst des vuurs en des donders ; —
Gabriela, Gabrielle, f. eigennaam: god-

zoldiging; — gage{lre, f. (spr. gazjuur') de
weddingschap ; — gagíst, m. (spr. gazjist)
een bezoldigde, in eens anders soldij staande,
zonder eig. zijn dienaar te zijn.
Gagliarde, z. gaillarde.
gagné, fr. (spr. ganjé; van gagner, winnen,
oudfr. gaigner, provenc. gazanhar voor gadanhar, it. guadagnare, v. 't oudd. weidanón, jagen, bejagen, weiden) gewonnen; — gagne-^
petit, m. (spr. ganse peti) rondreizend scha
-renslijp;—gau,m.dewinr
Gahniet, z. automolith.
gai, adj. fr. (spr. ghè) vroolijk; Muz. z. v.
a. allegro (it. g a j o) ; — gaiement of gatment, adv. (spr. ghèmán) vroolijk; — gaieté
of gatte, f. vroolijkheid, lustigheid, uitgelaten „
held ; de gaieté de coeur (spr. keur), moedwillig,
Gale, f. serv. zijden zondagsche broek.
Gaillard, m . fr. (spr. galjár; provene. galhart, sp. gallardo, it. gagliardo; vgl. gala en,
't angels. gagol, Beagle, dartel, moedwillig) 1}.
een vroolijke broeder; rare snaak, slimme vogel; 2) het kasteel, de schans of het verhoogde
gedeelte van het scheepsdek; 3) eene kleinesoort van drukletter (van 8 punten) tusschen
garmond en brevier (zie drukletters);,
— gaillarde, fr., of gagliarde, it. f. (spr.

delijke vrouw.

gácheeren (spr. gasi—), fr. (gácher, van
't oudhoogd. wascan, wasschen) eig. kalk beslaan ; slecht schilderen, kladschilderen ; beneden
den prijs, de markt verkoopen ; — geheur,
m. een kladder, kladschilder ; een prijsbederver.
Gachupines, pl. sp. (spr. gatsjoe—), z.
V. a. chapetones, z. aid.
Gada, f. arab. hoogvlakte in de Sahara.
Gadacz, m. slay. (spr. —datsj) waarzegger.

,

Gadár, m. turk. een soort korte sabel,
dat onder den buikriem . van het paard vastgegespt wordt.
Gadoliniet, z. y t t e r i e t.
Gads(e)ho, m. »blanke", bij de heidens
of zigeuners de naam voor de niet-heidens.
Gádus, m. nw.lat. eene vischsoort, bevattende : de dorsch, schelvisch, kabeljauw, enz.
Goea of gea, f. gr. (Baia, ge) de aarde;
Myth. de godin der aarde, moeder en gemalin
van Uranus, in bet Latijn T e 11 u s geheeten;
— geeistiek, f. de aardkunde, natuurleer der
aarde.
Gaels, Gaelen, m. pi. (een andere vorm
van den volksnaam Kelten, Celten) de overbltjfsels van eenen weleer wijd verbreiden volksstam
(de Celten) in de westelijke deelen van Europa,
in bet fransche Klein-Bretagne, in Hoog- Schotland, Wallis, het eiland Man en in Ierland; —
gaelisch, gaelsch, n. de taal, welke door
dien volksstam gesproken wordt, een tongval
van het celtisch, onderverdeeld in e r s i s c h,
de taal der iersche boeren, en c al e d o nis oh,
die der schotsche bergbewoners of Hoogschotten.

,

Gagaat, gagaath, m. of gagaathkool, (gr. en lat. gagetes, van G á g a s, eene
rivier en stad in Lycië, waar men hem inz.
vond), zwarte barnsteen, slakkig aardpek, pek kool, eene soort van steenkolen, die tot sieraden wordt verwerkt.
Gage, f. fr. (spr. gaazj'; it. gaggio, van
't mid.lat. gallium, vadzum = lat. vadimon)'um,
borgtocht, pand, van 't goth. vadi, oudhoogd.
vetti, pand, handgeld, loon, w e d d e) het onderpand of pand; inz. het loon, dienstloon, de
bezoldiging; van soldaten: soldij, gage; gage
d'amitié, een vriendschapspand, geschenk der

galjárde) een boertig, vroolijk volkslied in de
16e eeuw; een voorm. vroolijke italiaanschedans, ook romaneske geheeten, als zijnde
uit Rome ; — gaillardíse, f. (spr. -orsp.
galjardiéz') vrooljkheid, moedwil, snakerij.
gtjo, it. en gaiment, (spr. gémàn), fr. adj.
(provenc en Sr. gai, T. 't oudhoogd. gáhi, nw.
hoogd. jdhe, ranch, krachtig, hevig) Muz. vroolijk, lustig, blijgeestig.
Gaitan, m. turk. soldatenjas met snoeren,.
gajoela, arab. dameszadel in Marocco.
Gala, f. sp. (van onzekeren oorsprong, waar
hetzij dschala, v. half, halát,-schinljkV.'tarb
(vrouwelijke) tooi of khila, eerekleed vandaar
ook g al a n, g a 1 a n t, enz.) de hofstaatsie, het:.
hoffeest ; de staatsiekleeding, feestelijke opschik;
— en gala, fr. (spr. ah gala) of in gala, in
hof-, pronk- of staatsiekleed, in 't beste pak;

groot gala houden, een feest met zang,

dans, prachtigen maaltijd, enz. vieren, banket-teeren; ook in samenst. g al a-c o r s o, g al a-d i
er, gala - opera, enz. vgl. het tweede lid.-n
Galgo, m. langpootaap.
Galaktakratie (spr. tie=tsie), f. gr. (v.
gala, genit. gálaktos, melk, en a k r a t i e, z.
ald.) Med. de zogvloed, eene ziekte der borsten,.
waarbij de melk van zelve uitvloeit; — ga
laktiet, m. de melksteen, melkjaspis, delfbare maansteen ; — galaktisehesis, f. de
,

onderdrukking der zogafscheiding; — galak-

todendron, m. Bot. melkboom, koeboom in
Z. Amerika (aldaar palo de vacà geheeten), waarvan stam en takken een zeker melkachtig en:

GA.LAM -BOTER
voedzaam vocht bevatten; -- galaktographie, f. beschrijving van het zog; — ga
f. de leer van het zog; — ga-laktogie,
f. de zogverplaatsing; —-latomesái,
galáktometer, m. melkmeter, een werktuig om het gehalte of de vervalsching der melk
.naar graden te bepalen ; vgl. la c t o s k o o p; —
galaktophaag, m. een melketer, papeter;
-- galaktophagie, f. de melkvoeding; —
galaktophóra of galaktophorische
middelen, pl. melkaanbrengende of melkopwekkende middelen ; — galaktophórisch,
adj. melkbrengend, melkdrij vend ; — galaktopiometer, m. melkvetmeter, roommeter,
werktuig om het botergehalte der melk te bepalen ; — galaktoplanie, f. de uitstorting
van het zog in het celweefsel of in eenige holte;
— galaktoplerósis, f. de overvloed van
het zog; — galaktopóiésis, f. de zogbereiding, zogafscheiding; — galaktoposie
(spr. s=z), f. de melkkuur, het melkdrinken tot
herstelling; — galaktopoot, m. de melk.
drinker; — galaktop f ra, f. of galaktopyrétos, m. de zogkoorts; — galaktornccea, f. de zogvloeiing; — galaktosehésis, z. ga1aktisehësis; — galaktósis,
I. de overgang tot, verandering in melk of zog;
— galaktoskoop, m. melkmeter, waardoor
na het melken het roomgehalte der melk aangegeven wordt ; — galaktostasis, f. melkophooping; — galaktotrophie, f. de voeding der melk ; — galaktozemie, f. het
zogverlies; — galakturie, f. het melkwateren; — galaxie, f. de melkweg aan den
JJiemel.
Galam–boter, f. (naar het afrik. rijk
Gala m in S e n e ga m b i ë) een boterachtig
,smakelijk plantenvet uit de vruchten van een
-afrik. boom, ook b a m b o e k- of b a m b a r r a.boter geheeten.
Galan, m. sp. (vgl. gala), fr. galant, m.
-een minnaar, vrijer, verliefde; — galant, adj.
fr. (it. en sp. galante; vgl. gala) smaakvol gekleed, getooid, net en sierlijk; aardig, hoi lijk,
beleefd, wellevend, gedienstig, voorkomend, inz.
. jegens het vrouwelijk geslacht ; verliefd, minneziek ; galante stijl, Muz. z. v. a. wereld
stijl, in tegenst. met den geestelijken of-lijke
kerkelijken; galante ziekte, z. v. a. galanterie-ziekte (z. lager); — galanterio, f. 1) opschik of sieraden, vandaar gal a nt e r i e- waren, voorwerpen, koopgoederen tot
tooi, opschik, genoegen; galanterie-kram e r, een koopman in zulke goederen ; 2) hoffelijkheid, beleefdheid, kiesche vrouwenvereering,
•dienstvaardigbeid, voorkomendheid omtrent vrouwen; ook een geschenk uit beleefdheid; 3) minnehandel, boeleering; liederlijkheid; vandaar galant erle-z onden,galanterie - ziekten
-4of venerische ziekten ; — galants, pl. fr. (spr.
—lán) lintstrooken als sieraad; ook gewonden
en oversuikerde oranje- en citroenschilletjes; —
galant–homme, m. (spr. galantámm') een
.man van eer, een braaf, edeldenkend man ; ook
,

-

-

-

512

GALEI

een fatsoenlijk, een fijn beschaafd man, man
naar de wereld, iemand van geregelde en beschaafde levenswijze; — Re–galantuomo,
It. de koning — man van eer, de edeldenkende,
ridderlijke koning, bijnaam van den koning Victor Emanuel van Italië sedert 1859 ; — homme
galant, m. (spr. omm'galán) een jegens vrouwen voorkomend man; — galantin (spr. galantèh), modepop, fat, saletjonker; — galantiseeren (spr. s=z), den verliefde, den ootmoedigen vrouwendienaar spelen; — galantíne, f. een tusschengerecht van gespekt hoen
ook een met boendervleesch gefar--dervlsch:
ceerde kalfskop ; — galailtisme, n. barb.lat.
de schijnkunde, oppervlakkige wetenschap, die
alleen berekend is op figuurmaken.
Galanga, f., z. v. a. g a 1 g a n t, z. ald.

Galant, galanterie, galantuomo,
enz., z. ond. g a l a n.
galanthus, Bot. sneeuwklokje.
Galata, f. gr. Myth. eene Nereïde, die
den herder A c i s beminde, maar den cycloop
Polyphëmus versmaadde; Astron. een in 1862
door Tempel ontdekte asteroïde.
Galatíne, z. V. a. gelatine (z. ald.)
Galaxie, z. ond. galaktokratïe.
Galbánum, n. (lat. galbánum, gr. chalbáne, hebr. chelb'náh, waarsch. v. chaláb, vet
zijn, of van chelbón, Aleppo, en dit v. chéleb,
vettigheid, vruchtbaarheid) moederhars, eene
harsachtige, genees- en heelkrachtige gom, die
door insnijding uit eene schermdragende plant
in Afrika en Perzië wordt verkregen.
Galbulus, m. lat. Bot. kegelbes.
Galeánkon, m. gr. (v. galéè, wezel, kat,
en ankón, de arm) Med. de katten- of wezelarm, zekere wanstaltigheid van den arm, uit
eene onregelmatigheid van het schoudergewricht
ontstaan ; — galeanthropie, f. de kattenzucht, de waan van eenen mensch, dat hij In
eene kat is veranderd.
Galeas, z. ond. galei.
galeatus, a, um, lat. Bot. helmvormig.
galeátum exordium, n. of galedtus prológus,
m. lat., z. prologus gal—.
Galei, f. (it. en oudsp. gales, provenc. gales,
galé, galeya, fr. galère, sp. en it. galéra, hoogd.
galeere, mid. lat. galea, galeida; vgl. 't arab.
chalijah, bijenkorf en groot schip; een roeischip
met laag boord en 2 masten, 20 à 22 vadem
lang en 3 breed, reeds in de oudheid bekend
en de eenige soort van oorlogschepen in de
middeleeuwen ; — galei is ook de naam van
het houten plankje, waarop de letterzetter de
regels uit den zethaak overbrengt; alsmede die
van een langwerpig destilleerfornuis, eene soort
van reverbereeroven ; — galeislaven, de
roeiers der galeien, waartoe de Turken en barbarijsche roofstaten meest gevangen Christenen,
de staten aan de Middellandsche zee, inz. Frankrijk en Italië, misdadigers gebruikten ; — galeistraf, eene der zwaarste in Frankrijk en
andere zeestaten, die den misdadigers vroeger
den galeidienst oplegden, maar hen thans, na af-
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,schaffing der galeien, tot vestingbouw, havenarbeid, enz. veroordeelen ; — galeás, galjas, f. (it. galeazza, fr. galéasse, galéace) eene
groote galei, een driemastroeischip, de grootste
soort van oorlogsvaartuigen der republiek Venetië tijdens haren hoogsten bloei; ook de naam
van kleine, in de Oostzee gebruikelijke vaar
galeïde, f. eene kleine galei; —-tuigen;—
galjoen, n. (sp. galeon, m., it. galeone, fr.
galion, mid.lat. galeo, galio) eig. eene groote
galei ; een spaansch zilverschip, groot koop
oorlogschip, inz. om het zilver, enz.-vardijen
uit Amerika te halen; ook het voorste gedeelte
van het schip, waar matrozen en soldaten hun
-verblijf hebben; — galionellen, pl. schipof schuitdiertjes, een soort infusoriën ; — galjoeníst, m. die handel drijft door middel van
galjoenen, in tegenst. met den II o t t i s t; —
galjoot, I. (sp. galeote, fr. galiot, it. galeotto)
de roeier op eene galei; ook (it. galeotta, fr.
galiote) een vaartuig met éenen mast, klein roei
galei ; ook een vrachtschip van 50-schip,alve
tot 300 tonnen ; Z. ook b o m b a r d e e r g a l j o o t
ond. bom.
Galéna, I. Chem. zwavellood, loodglans,
glazuurerts.
Galenist, m. Med. een aanhanger van
G a 1 é n u s, een beroemden oud-griekschen arts;
ook werd eene partij der nederl. Doopsgezinden, naar haren leeraar G a 1 e n u s d e H a en,
G a l e n i s t e n geheeten ;— galènisehe
aderlating, eene tot flauw woraens toe gedreven aderlating; — galëni.sehe medicamenten, galen"ica (remedia), n. pl. eenvoudige, of eenvoudig bereide geneesmiddelen;
-- galenisme, n. de grondstellingen en gelieeswijze van den oud-griekschen arts Galenus.
Gálenok, russ. (v. t eng. gallon gevormd)
eene russische wijnmaat = $ w e d r o of emmer, bevattende 1,536 liter.
Galeomachie, I. gr. (v. galée, kat) de
kattenoorlog ; — galeomyomachie, f. de
katten- en muizenkrijg, een gr. komisch heldendicht van Theodorus Prodrómus, eene navolging
van de batrachomyomachie, (z. ald.)
Galera, I. sp. eigenlijk eene galei (z. ald.);
ook eene soort van met linnen bedekte, van
voren open reiswagen in Spanje.
Galerij, f. (mid. lat. galeria, it. galleria,
Ir. galerie, overdekte gang, mid. lat. galeria,
sierlijk gebouw, ingesloten plaats, hof, oorspr.
feestzaal, oudfr. vreugdefeest, van gale, pronk,
praal; vgl. gala); de overdekte gang in een
gebouw, tralie- of hekkengang ; zuilengang ; de
gang, door welke de verschillende vertrekken
gemeenschap hebben, z. v. a. c o r r i d o r; —
de schilderijzaal of -gang; vorstelijke verzameling van schilderijen; oneig. eene geschiedenis,
een verhaal, enz, waarin veel portretten voorkomen, beeldengalerij ; Mil. een lange, smalle
gang naar de buitenwerken, mijngang; ook een
onderaardsche gang der bergwerkers; Mar. het
uitstek of open balcon aan het achterschip; in
.schouwburgen: de plaats boven de 1 o g e s; de
1
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toeschouwers aldaar; ook wel de wereld, de
menschen voor zoo verre zij de daden hunner
medemenschen beoordeelen; galerie noble (spr.
nobl') de rijen zitplaatsen of loges van den eersten rang galerij van Rubens, schilderijen, waarin Rubens de geschiedenis van Maria
van Medicis heeft voorgesteld.
Galérne, I. fr. (provene. galerna, sp. galerno, v. celtischen oorsprong ; vgl. het iersch
gal, eene windvlaag) een koude noordwestenwind in 't N.W. van Frankrijk.
Galeropïe, I. gr. (van galerós, verlicht,
en optein, zien) Med. het ziekelijke helderzien,
waarbij al de voorwerpen als in eene heldere
en deels luisterrijke verlichting omdrijven, zoodat men bij zwak licht beter ziet dan bij helder.
Galet, m. fr. (spr. gale) steenen van allerlei
gedaante en aard, strandkeien, kittelsteenen, die
door de zee worden aangespoeld; het keistrand
zelf; ook galets, pl. eene soort glasparels of
glaskoralen.
Galétte, fr., of galétta, it. I. (provene.
galeta. sp. galleta) eig. een broodkoek, een ronde
en platte koek, scheepsbrood, scheepsbeschuit;
slechte vlokzijde, ongesponnen zijdeafval.
Galgánt, m. (in 't later gr. en lat. galánga,
v. 't arab. chálandsján, perz. choelandsján, chávalindsján, v. 't arab. chalandsj, perz. choelandsj,
een boom, waaruit vaatwerk gemaakt wordt)
eene oostindische plant en haar aromatische
wortel, die een voortreffelijk middel der spijs
vandaar galgantolie, een aethe--vertings;
rische olie.
Galimafree, I. fr. gehakt vleesch met pepersaus, eene soort van f r i e a s s é e; verwarde
rede, wartaal.
Galimatias, fr. of gaUimatthías, m.
(ontstaan uit een in 't latijn gevoerd pleidooi
over eenen haan, waarbij een der advokaten,
inplaats van gallus Matthiae (de haan van Matthias), telkens zeide galli Matthias (de Matthias
van den haan) derhalve, woordverspreking, wirwar van woorden, onverstaanbaar, verward gesnap, onzin, brabbeltaal, kramerlatijn.
Galióndsji–aga, m. turk. de opziener
of bevelhebber der matrozen.
Galioníst of galjoenist, z. ond. galei.
Galipot, n. fr. door verhitten van terpentijn verkregen wit hars of pik der strandnaald
-bomen.
Galitzensteen, m. witte vitriool of zinkvitriool, zwavelzuur zink.
Galiváten, pl. oostindische vrachtschepen.
galjetkolen, pl. (fr. gaillette, galiette)
stukken steenkool van middelmatige grootte.
Galjoen, galjoot, enz., z. ond. galei.
Galla, z. g a 1 a ; -- gallaten, z. onder
g all uszuur.
Gallas, pl. (v. galla, aanvallen) een ver
verspreid negervolk in Afrika.
Galláta, it. het halen van al de slagen
in het t r i z e t s p e 1, door twee der drie spelers ; — gallatóne, m. de partij, waarbij al
de trekken door den speler gemaakt worden.
33
;
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Gallego, m. sp. (spr. galjégo) een Galliciër ; vandaar : de van Gallicië afwaaiende noordwestenwind, warme avondwind.
Gallen, f. pl. kleine gezwellen of blaren
aan de uiterste leden der paarden ; de uitwassen aan boomen en planten (inz. van den eiken
hun ontstaan aan insecten verschul--bom),die
digd zijn ; de ongevulde plaatsen in gegoten
metaal; gallen, in ververijen : door een
afkooksel van g a 1 n o t e n halen, een galnotenbad geven.
—

Gallerij, z. galerij.
Galliámbu13, m. gr. (vgl. j a m b u s), pl.
galliamben of galliambisehe ver zen, liederen, welke de G al I i, priesters van
Cybele, bij hunne offers zongen in eene vers
uit een anap estus en tribachys be--mat,die
stond( — ^----^ `- -: onbegrijpelijker).
. Gallicinium, n. lat. (v. gallus, de haan,
en canére, zingen) het hanengeroep, de morgenschemering, de dageraad.
Gallicola, f. nw.lat. de galwesp (als wo
-nedi.galot)
;
fransch.
lat
Bot.
gallisch
gallicus,
a,
urn,
J.•
Gallie, n. (lat. Gallia, f.) Frankrijk; —
Gallier, (lat. Gallus, pl. Galli; fr. Gaulois),
eig. de naam der oudste (celtische) bewoners
van Frankrijk ; voorts in 't algemeen Franschman, oude en nieuwe Franken ; gallieaansch, adj. fransch, (alleen van de kath.
kerk van Frankrijk gebruikelijk, anders : g a llisch): de gallikaansche kerk, die zich
van de moederkerk alleen door de grootere onafhankelijkheid van den pauseljken stoel onder
--scheidt(ng.mulraont
s c h e) ; gallicus morbus, m. lat. de Fransche
ziekte, de venuskwaal, venerische ziekte, syphilis ; gallicum (return, n. (z. fr e t u m) het nauw
van Calais; gallicus sinus, m. de golf van Marseille ; — gallieísme, n. een fransch taal
eigenaardige fr. woordenschikking of uit -eign,
gebrekkige navolging van zulke-druking;e
zegswijzen in eene andere taal; gallicisten, pl. aanhanger der fransche litteratuur in
Spanje, in tegenst. met de g o n g o r i s t e n; —
—

—

gallicomanie of gallománie, lat. gr. de
-

zucht of overdreven liefde voor al wat fransch
is; gallomaan, m. een overdrijvend bewonderaar van al het fransche ; — gallo—bataafseh, adj . Fransch-Nederlandsch ; — gallophilus, ni. een Franschen vriend, vriend
der franschen ; gallophoob, m. iemand
die eene overdreven vrees voor Frankrjks macht
koestert ;
gallophobie, f overdreven
vrees voor Frankrijk.
Gallieten, z. ond. g a l l u s z u u r.
Gallimatthias, z. g a l i m a t i a s.
Gallinacéën, p1. lat. (gallinacéae, van
gallinaccus, a, um, hoenderachtig, gallina, hoen,
hen) hoenderachtige vogels.
gallionísme, n. onverschilligheid omtrent
onderscheid in godsdienst (zoo geheeten naar den
rom. proconsul G a 11 i o, die den apostel Paulus
tegen de Joden in bescherming nam, dewijl men
—

-

—

—
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uit Handelingen XVIII 12, volgg. verkeerdelijk
opmaakt, dat bij hem heidendom en jodendom
evenveel golden) z. v. a. indifferentisme; —
gallioníst, m. een onverschillige omtrent.
godsdienstgeloof, indifferentist; ook z. v. a.
galjoenist (z. ond. galei).
Galliseeren (spr. s=z), (volgens de uit
te Trier) geringe-vindgaDr.LuwGl
soorten van druivenmost of wijn door toevoeging van suiker en water verbeteren en het
zuurgehalte met 5 tot 7 pct. verminderen.
Gallísme, n . de hersenschedelleer van Dr.
F. J. Gal 1 (gest. 1828), volgens welke de ver
-standlegmoinvadesch
uit de gesteldheid van zijnen schedel wordt opgemaakt.
Gallitypie, f. een door Galli te Milaan
uitgevonden handelwijze om voor het boekdrukken te graveeren op met krijt en stijfsel overtrokken houten platen.
Gallitziniet, n. Min. geoxydeerd ijzer
ontdekt-houdentiam,pSesrt
door prins Gallitzin.
Gallo, m. sp. haan; coliseo de gallos, strijd
-perk
voor hanengevechten.

Gallomaan, gallomanie, zie onder
Gallic.

Gallon, m . eng. (spr. ghéllun) (v. t' oudfr.
galon, jalon, mid.lat. galo, galona) eene engel
inhoudsmaat, voor droge en natte waren-sche
= 4,54361 liter; zij is verdeeld in 4 quarters
en 8 pints; een peck heeft 2, een bushel
8 gallons.

Gallophilus, gallophoob, z. onder
Gallic.

Gallowayketel, m . (spr. gtiellowé—) door
Galloway te Manchester vervaardigde stoomketel bij welken de vlampijp door konische pijpen
(Gallowaypijpen), die ze doorkruisen, versterkt en
het door het vuur aangeraakte vlak vergroot is.
Gallus—zuur, n. nw.lat.-nederl. (v. 't lat.
galla, galappel) een in de galappels vervat zuur;
— gall^ten, pl. gallaszure zouten ; -- gal—
lieten, pl. versteende galappels.
Gallus, m. lat. haan, ook Galliër ; gallus
gallini céus, huishaan.
galmaces, pl. stoffen die op 1 o n d r e s.
en demi -londres gelijken.
Galmei, m., z. k a l a m ij n.
Galnoten, f. pl. kleine knobbels, als uit
vele eikensoorten, ontstaan door-waseniz.op
een insect (cynips quercus fo)i), en waarvan
men zich tot zwart en bruin verven, alsook tot
het maken van den gewonen schrijfinkt bedient.
Galoche, f. fr. (spr. galósj' it. galoscia,
sp. galocha, mid.lat. galochia, v. 't lat. gallica,
stil. soléa of crepida, gallisch schoeisel) oorspr.
houten schoenen, klompen ; gew. overschoenen.
Galon, n. fr. (it. galone, v. gala, z. aid.)
een lintvormig weefsel van goud of zilverboordsel, eene tres; een gekleurde streep aan de buitenste broeknaad ;
galoneeren, (fr. galonner, it. galonnare) met boordsels beleggen,
omzoomen.
;

—

GALOP5I5

GAMEHNIA

Ga16p, m. (fr. galop, it. galoppo; waarsch. gen; — galvanokaustiek, f. de toepasoorspr. duitsch van 1 o o p e n, goth. gahlaupan) sing van den galvanischen stroom door middel
de springloop, snelrit, snelste ren van een paard; van een gloeienden draad als etsmiddel voor
— galopeeren, (fr. galoper, it. galoppare, geradeerde koperen platen enz. ; — galva
n. z. v. a. e 1 e e t r o m a g--nomagetis,
prov. galaupar) met sprongen loopen of rijden,
rennen, voortjagen , — galopáde, f. een- zeer n e t i s m e;— galvanometer, m. of galsnelle dans in 2 maat, springdans; — gab— vanoskoop, m. een werktuig om de kracht
pin, m. (spr —pen) 1 ° een loop-, keuken-, van den galvanischen stroom te meten ; — galpostjongen, boodschapper te paard; ook voor- vanometallurgie, f. een door Becquerel
heen z. v. a. ordonnans-officier bij eenen ge- voorgeslagen handelwijze om langs galvanischen
neraal ; 2° pl. (galopins) de beide laatste paar- weg metalen in 't groot te verkrijgen; — galden eener t r o i k a (z. aid.) ; 3 ° een oude fr. vanoplastiek, f. eene door J a c o b i te Petersburg In 1838 uitgevonden handelwijs, om
maat = w setier (z. aid.)
Gaboubet, m. fr. (spr. —oebè) kleine, op den galvanischen weg metalen afdrukken of
schelklinkende fluit, 2 octaaf hooger dan de vormen van eenig voorwerp te verkrijgen, dooi
ontbinding van eene kopervitriooloplossing door
dwarsfluit.
Galóétha, f. hebr. de ballingschap ; de middel van een galvanischen stroom ; ook wel
ter vergulding, verzilvering enz.; — galvain de (babylonische) ballingschap levende joden.
Galvanisme, n. de door professor Galvani nopunctuur, f. aanwending van het galvanisme in verbinding met de a c u p u n c t u u r
in 1791 te Bologna ontdekte (door hem »dier
(z. aid.) ; — galvanostegie, f. de aanwengenoemde) aanrakings-electri--lijkectr"
citeit, die door bloote aanraking van twee on- ding van den galvanischen stroom tot het neergelijksoortige zelfstandigheden (b. v. platen van slaan der metalen op een lichaam, waarop die
zink en koper of van metalen met zuren) op- nederslag blijft, gelijk b. v. bij verguldingen.
Gam, eene perz. lengtemaat van 3 schreden.
gewekt wordt; — galvanisch, adj. het galGamaches, z. c a m a c h e s.
vanisme betreffende of daardoor veroorzaakt; —
Gamaliel, hebr. mansn.: Gods vergelder.
galvanisch vernis, bij ijzer tegen het,
Gamander, m. (mid.hoogd. gámandrê, fr.
roesten aangewend, bestaande uit met gepulveriseerd zink aangemengd l'jnolievernis; — gal- germandrée, it. calamandrea, sp. camedrio, van
vanisehe batterij of Volta'sche ko— 't lat. chamaedrys, gr. chamaidrys, d. i. eig.
lom, een door prof. Volta het eerst vervaar- aardeik) een plantengeslacht (Teucrium) waardigde uit lagen bestaande zuil, waarin zich de toe het amberkruid, de bathengel, het waterlook, enz. behooren.
verschillende metalen en vloeistoffen in regelma
Gambáde, f. fr (van 't it. gamba = fr.
opvolging herhalen, waardoor men een ster--tige
ken galvanischen stroom verkrijgt; — jambe, been, oudsp. camba, van 't telt. cam,
galvanisch licht, het zeer intensieve licht, camb, gebogen, gekromd, gr. kampti, kromming,
dat door den stroom eener krachtige Volta'sche buiging) een luchtsprong, vreugdesprong, kinkolom tegen twee dicht bij elkander staande dersprong, bokkensprong, kromme sprong ; rascel
koolspitsen ontstaat ; — galvaniseeren (spr. besluit ; uitvlucht ; — gambadeeren (fr.
s=z), metaalprikkels aanwenden d. i. den elec- gambader) kromme sprongen maken ; allerlei
dolle streken uitvoeren ; — gambarón, m.
trischen stroom eener galvanische batterij als
geneesmiddel gebruiken ; ook door middel van iemand, die dikke, geheel ronde beenen heeft;
een gloeienden draad dien als bijt- of etsmiddel bijnaam van Robert, hertog van Normandtje ;
gebruiken; of ook tot het door een boven het — gambe, f. it. (vióla di gamba) de kniesmeltpunt verhit zinkbad met zink overtrekken viool, de basviool, die men met de knieën vastvan ijzer, dat eerst in eene salmiakoplossing houdt, z. v. a. v i o 1 o n c e 1; ook een zacht en
liefelijk orgelregister ; - gambíst, m. een
gedompeld en weder gedroogd is ; — galva
gambespeler; — gambette, f. een naar den
f. eene door v. Ommeganck te
-noglyphie,
Brussel uitgevonden, het eerst in 1856 toegepaste kievit gelijkende (langbeenige) vogel van Europa
methode, om door cnemische middelen met be- en Afrika (Tringa gambetta) ; - gambit, m.
hulp van galvanisme op eene metalen plaat tee- fr. (waarsch. van 't it. dare it gambetto, d. i.
iemand een beentje zetten, arglistig met hein
keningen of kopergravures e n r e 1 i e f te ver
galvanographie, f. de door-vardigen;— te werk gaan) een misleidende zet in het schaakF. von Kobell te Muntpen uitgevonden methode, spel door middel van een voor den raadsheer
om eene op eene zilveren plaat opgedragen tee- staanden looper of pion, den g a m b i t 1 o o p e r.
Gambir, n. mal. op catechoe gelijkend
kening in de kopervitriooloplossing en onder eene
galvanische strooming te brengen, waardoor het plantenextract dat gebruikt wordt bij het leerlooien en verven (van Nauclea of Uncaria gamkoper zich op de zilveren plaat en het schil
bir op Sumatra.
langzamerhand een ko--derwknslat
Gambrinus, m. een tot den tijd der saperen plaat vormt, waarin de teekening verdiept
voorhanden en voor afdrukken geschikt is ; — gen behoorende nederduitsche of vlaamsche kogalvanographisch, adj. op die wijze ont- ning, aan wien de uitvinding van het bier wordt
staan ; — galvanographiseeren, door toegeschreven
Gamehnia, gaminahoeja, ook gagalvanisme prenten en afbeeldingen vervaardi-
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mahé, gamaheu, benamingen, onder welke
eene soort van speksteen (ook de onyx) voor
figuren besneden, bij de India--komt,die
nen tot amulet diende (de woorden c a m a ï e u,
e a m é e (z. aid.) zijn van deze afgeleid) .
Gamelan, f. mal. Javaansch orkest, volledig stel Javaansche muziekinstrumenten.
Gamelión, m. gr. (v. gamèin, trouwen),
t1e 'ide maand van het oude attische jaar van
10 Jan. tot 6 Febr., waarin de meeste huwe1 jken gesloten werden; men riep dan inz. J up i t e r en Juno onder den naam van Game1 i u s en Game 1 i a, als huwelijksstichters aan.
Gamin, m. fr. (spr. gamey) loopjongen,
keukenjongen; straatjongen.
y);
Gamma, f. gr. naam der G
i)enaming van het oude toonstelsel van Guido,
omdat het met G begon; vandaar gamme,
f. fr. Muz. de toonschaal, toonladder, z. s e a 1 a;
ook N. H. een nachtvlinder met eene gouden
grieksche G op eiken bovenvleugel ; — gamlnodion, n. gr. eene stof met figuren, die
4 gamma's of een kruis vormen ; ook het gewaad van grieksche bisschoppen.
Gammarolith, m. (gr. kámmaros, lat.
cammnarus, gammarus, mid. lat. gambarus, sp.
gambaro, it. gambero, kreeft) de kreeftsteen;
— gammarologie, f. de kreeftkunde, leer
van de kreeften en in het algemeen van de
schaaldieren.
Gamme, z. ond. g a m m a.
gamogastrisch, adj. gr. (van gámes,
bruiloft, huwelijk) N. H. met vele samenhangende eierstokken ; — gamologie, f. gr. eene
verhandeling over het huwelijk; — gamono—
mie, T. de kennis der huwelijks- of bruiloftswetten ; — gamopetálisch, adj. Bot. met
samenhangende bloembladeren ; — gamosepáliseh, adj. met veelvoudige stijltjes.
Ganache, f. fr. (spr. ganásj', It. ganascia;
vergrooting van 't lat. gene, wang) het onderste
kakebeen van een paard; ook een domkop; —
ganachie, f. en ganachf sme, n. de dom
stompzinnigheid.
-heid,
gandavensis, lat. Bot. Gentsch, van Gent afkomstig.
Gandin, m. fr. (spr. ganden, v. boulevard
de Gand, den voornaamsten wandelweg der boulevards of van een personnage Paul Gandin,
uit Barrière's Parisiens de la décadence) fat,
pronker, modegek, dandy (later ook p e t it
C r e v d en gommeux geheeten).
Gandoera, f. soort dalmatica als dracht
van afrikaansche vrouwen.
Gandsoer, n. het godsdienstboek der Boeddhisten (vgl. B o e d d h a, enz.).

(r,

ganeeren , Z. gano.
Ganeónen, pl. lat. (ganeones, van den
sing. ganéo) zwelgers, brassers, doorbrengers.
Ganésa, m. ind. Myth. de god der wijsheid, zoon van Sjiva en Párvati; hij wordt
voorgesteld als een kort dik man met een olifantshoofd en vier handen.
Ganf, m. z. gannet

GARA

Ganglion, n. gr., pl. ganglien, Anat.
peesknoop; Chir. een hard pijnloos gezwel van
de grootte eener hazelnoot ; overheen, kraak
uitwas; ganglïa lymphatica, watervaat--benig
klieren, watervaatknoopen ; ganglia nervosa,
peesknoopen; — gangliitis, of ganglionitis, f. peesknoopontsteking.
Gangreena, f. gr. (gángraina) Med. het
koudvuur, eene onvolkomen of gedeeltelijke versterving ; — gangreeneseéntie (spr. t=s),
I. nw.lat. de overgang tot koudvuur; — gangr2eneeren, door koudvuur aangetast worden; — gangreeneus, adj. koudvuurachtig.
Ganivet, n. fr. (spr. ganiwè ; provenc.
canivet, verklw. van 't fr. canif, pennemes, v.
't ijsl. kni fr, angels. cnif, nw. hoogd. kneif,
kneip ; nederl. k n ij f) ; het snijmesje der wondheelers.
Ganjawas, pl. kleine turksche vaartuigen.
Gánnef, m. (pl. gánné fen of gánnëven)
joodsch-nederl. (v. hebr. gánábh) dief; inz, als
scheldwoord; oneig. en euphemistisch : guit, boze
vos, slimmerd ; — gánnéfen of gánnéven,
stelen ; oneig. op behendige wijze iets wegkapen.
gano, fr. (oorspr. misschien het sp. gano, ik
win, ganar, winnen, vgl. gagné) in 't omberspel : laat den slag loopen ; — ganeeren,
den slag laten loopen.
Gant, f. hoogd. (v. 't lat. quanti, hoe hoog,
hoe duur? fr. encant, encan, m., it. incanto,
mid.lat. incantum, voor incantatio, wegens het
luid opbieden en afmijnen) de openbare verkoop
aan den meestbiedende, verkooping bij opbod,
veiling inz. bij onvermogen van betaling eens
schuldenaars (concours), z. v. a. auctie ; —
ganten, openbaar bij opbod verkoopen, veilen.
Gantang, n. indisch gewicht en maat voor
rijst van zeer verschillende waarde b. v. in Macassar = 5,66 kilo (bij de inlanders slechts -3
daarvan) ; op Java een gewicht van 12 oude
ponden = 6,152 kilo ; — ganta, op de Philippijnen een inhoudsmaat van 3 à 4 liter.
Gantelet, m. fr. (spr. gar'ct' lè ; v. cant,
handschoen, it. guanto, mid. lat. wantus, zw.
en deensch vante, nederl. want) een pantserhandschoen, ijzeren handschoen; Chir. een zwachtel, die de gansche hand omwikkelt, pantserhandschoen; — ganterie, f. handschoenwa.
ren; handschoenwinkel; de handschoenmakerij,
handschoenfabrikatie ; — ganteeren, van
handschoenen voorzien ; g e e 1 g e g a n t e e r de
h a n d e n, met gele handschoenen aan.
Ganymedes of Ganymeed, m. gr.
Myth. een zoon van Tros, koning van Troje,
een zeer schoon jongeling, door Zeus of Jupiter
in de gedaante van eenen adelaar ontvoerd, en
diens lieveling en schenker; een schandjongen.
Ganza, m. eene rekenmunt in Pegu van
tin en koper, omtrent = 10 centen.
Ganzo, m. en ganza, f. ital. minnaar,
vrijer ; minnares, liefste.
Gaol, m. eng. (spr. dzjeel) gevangenis; —
gaoler (spr. dzjeëler), kerkermeester, cipier.
Gáira of Ghára, m. arab. wollen zal
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om de lederen waterzakken in te plaatsen, ten
einde verdamping tegen te gaan.
Garamantiet, m. de oude naam van den
agaat.
Garamond,. z. gar m o n d.
garancage, f. fr. (spr. gtwansaazj'; van
garance, meekrap, mid.lat. garantia, sp. grtme)
het verven met meekrap ; — garaneeux,
m., of garancee, f. de andermaal bruikbare
verfstof, die men uit de reeds tot verven gebruikte krap heeft getrokken ; — garaneine,
f. een uit den meekrapwortel getrokken praeparaat, dat de verfstof in zuiveren vorm bevat ; — garanceeren, met meekrap verven,
krappen.
Garant, m. fr. (spr. garán ; oorspr. guarant,
provenc. guaran, guiren, it. guarento, mid.lat.
varens, oudhoogd. werênt, oudfriesch veerand,
warend, waarborg v. 't oudhoogd. werén, waarborgen) de borg, waarborg, goedspreker, die
zich verantwoordelijk stelt voor de daad van
een ander of van zich zelven ; — garantie
(spr. t=ts), f. de waarborg, borgstelling, borgtocht, verzekering, goedspreking, vrijwaring; —
garanteeren (fr. garantir), doorgaans garandeeren, borg blijven, borgtocht stellen,
waarborgen, voor iets instaan, goedspreken.
tiaras, garras, (uit het duitsch groschen
ontstaan) hongaarscb, voor groschen, groot
(eene munt) = 6 cents; in Oost-Indië: sterke
katoenen stof.
Garavelen, pl. z. v. a. caravellen
(z. aid.)
Garbáanzo, m. sp. sisser-erwt.
garbato, garbata, garbatamento, it. Muz. bevallig, aanminnig, gracieus, liefelijk; con garbatezza, met bevalligheid, met gratie; con garbo,
met sierlijkheid, elegance, bevalligheid.
Garbelage, f. fr. (spr. — laazj') Kmt. In
Frankrijk eene belasting op koopwaren, inz. op
goederen, die uit Marseille naar de Levant
worden gezonden.
Garbo, m. it. en sp. (van 't oudhoogd. garawi, garwi, sieraad, tooi, v. garawan, bereiden, tooien) aanvalligheid, sierlijkheid; con garbo,
Muz. bevallig, sierlijk.
Garce, f. fr. (spr. gars' mid.lat. garcia,
oorspr. meisje, dienstmeisje) eene liederlijke
deern, hoer; ook eene maat en gewicht, z.
g a r s a ; — garcon, m. (spr. garsó ra ; mid.lat.
garcio, jongen) een vrijgezel, ongehuwd man,
vrijer, knaap, jongen; ook oppasser, bediende
in een koffiehuis, logement enz., jan; garcon
de boutique (spr. — boetiék' ), de winkelbediende;
en garcon (spr. án —) 1 e v e n, ongehuwd, als
vrijgezel leven; — garconniêre, f. (spr. garsonjér') een jong, lichtzinnig meisje, allemans vriendin; — garconneeren, met schandjongens gemeenschap hebben.
Garey, z. ond. g a r n e z.
Garde, f. fr. (it. en sp. guardia, oorspr.
uit het oudhoogd. Warta, wacht) de wachter;
de wacht, inz. de lijfwacht van eenen regent;
de beroemde lijfwacht van Napoleon, onder;
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scheiden in oude en jonge garde, gevormd
voor en na den slag bij de Moskwa; ill ruimer
beteekenis : uitgelezen manschap Van allerlei
wapens als afzonderlijke legerafdeeling; garde
à cheval (spr. gard' a sj'wal), de ruiterwacht;
garde du corps (spr. - -kir), de lijfwacht, gewoonlilk te paard; garde avancée, buitenste
wacht, voorpost ; garde des sceaux de France,
grootzegelbewaarder van Frankrijk; — corps
de garde, z. c o r p s — gardiaan, z.
ond. guar dia; — gardist, m. lijfwachter,
man van de garde ; — gardeeren, fr. (garder) bewaken, beschutten, beschermen, dekken,
hoeden, wachten, bewaren, behouden ; prenez
garde, wacht u, wees op uwe hoede, wees
voorzichtig; gardez (spr. gardé; prov. guardar,
v. oudd. wartën, acht hebben) pas op ! neem
in acht, b. V. g. la reine, de koningin ! in 't
schaakspel : gardez -nous (spr. —woe), wacht u
— garde-boutique, f. (spr. — boetiek')
winkelwacht, d. 1. verlegen waar; — gardechampêtre, m. (spr. —sjai pètr') veldwachter, toeziener op overtredingen van jacht en
visscherij, koddebeier; — garde-chasse, m.
(spr. sjáss') een jachttoeziener, koddebeier; —
garde—cote, m. een kustbewaarder, kust
garde—feu, m. een vuurscherm,-wachter;—
ijzeren hek aan den haard; — garde-fou,
m. (spr. —foe) leuning aan bruggen, grachten,
enz.; — garde—magasin, m. (spr. -- magazen) magazijnmeester ; — garde— manche,
m. (spr. —mdiesj') overmouw, morsmouw ; —
garde—manger, m. (spr. —mahzjé) de spijskamer, etenskas, spinde ; — garde-meuble,
f. (spr. —meubl') kamer tot berging van huisraad, rommelkamer ; — garde—nappe, m.
wat het tafellaken beveiligt, een schotelring,
stroobord, enz.; — garde-robe, f. de kleerkamer, kleerkast; de gezamenlijke kleederen;
aan hoven: de kamer der bedienden en der
gezamenlijke dienstboden; de kleedkamer bij
een tooneel; kamer om hoeden, overjassen enz.
bij partijen en dergel. te bergen ; — garde—
robier, m. (spr. —robjé), garderobière,
hij of zij, die het opzicht heeft over den kleedervoorraad bij tooncelen, enz.; — garde—
Vue (spr. -- nu'), een oogenscherm, lichtscherm.
Garden, m. eng. tuin.
gare ! fr. (spr. gaar'; V. gayer, prov. Barar,
behoeden, oppassen, van oudd. warón, in acht
nemen) voor u (gezien !) ruim baan ! berg u!
buk ! enz.; — gare, f. naam der stations op
spoorwegen.
Gargalisme, n. gr. (v. gargalidzein, kittelen) Med. het kittelen, inz. het tegennatuurljke.
gargariseeren (spr. s=z), gr. (gargaridzein) gorgelen ; — gargarisma, n. het gorgelwater ; — gargarísme, n. of gargarisátie (spr. —za- tsie), f. Med. de gorgeling,
het gorgelen.
Gargoerans of goergoerans, pl. zware oostindische en chineesche zijden stoffen (vgl
gingiras).
;

GARGOTE

518

Gargóte, f . fr. (spr. gargott'; van 't oudfr.
gargoter, koken, zieden, bruisen; anderen lei-

GAS

garnisair, m. fr. (spr. garnizèr) een soldaat

als dwanginlegering bij achterstallige belastingschuldigen ; — garnizoen, n. (fr. garnison)
den 't af van het duitsche garkoch, gaarkok)
de gaarkeuken, het spijshuis; ook een slechte
de bezetting van troepen, die in eene stad, inz.
herberg ; — gargoteeren, (fr. gargoter) in in eene vesting, gelegerd is, ook de plaats zelve
eene gaarkeukei eten ; — gargotage, fr. (spr. van het garnizoen, inz. vestingen ; de stand-taazj') de onzindelijke pot, slecht toebereide plaats van troepen; — garnizoensdienst,
maaltijd; poespas ; — gargotier, m. (spr.
die dienst, welke geen zuiver militair doel heeft,
gargotjé) een gaarkok, gaarkeukenhouder; ook: maar meer met politie in verband staat, zooslechte, vuile kok; — gargotière, f. eene
als de wacht- en patrouille-dienst ; — garnionbekwame, onzindelijke keukenmeid.
zoneeren, in bezetting leggen.
Gargouille, f. fr. (spr. gargoelj ; van garGarnez, m. russ. of garniec, póolsch,
gouiller, plassen, morsen) de waterspuwer, een pl. garey of garnitzi, (poolsch garnet of
karikatuurkop, die bij fonteinen het water uit
garniec, p1. garcy, d. i. eig. kookpot) eene poolleeuwen- of drakenkop aan dakgo--werpt;d
sche en russ. inhoudsmaat = .1w t s j e t w e r t
ten ; — gargouillade, f. (spr. gargoeljaad') = 3,28 ; in Polen voorheen 4 liter.
een danspas met velerlei wendingen ; — garGaromantie, f . gr. het waarzeggen uit
gouillette, f. (spr. —ljèt') waterkruik, wa- flesschen.
terilesch met langen hals.
Garroehon, m . sp. (spr. garrótsjoon, ver
Gargousse, f fr. (spr. gargoess') Mil. de
v. garrocha, eene soort van werpspies of-klw.
kardoes, stukpatroon, de omwikkelde lading lans met een haakje, v. garra, klauw, provene.
kruit voor een kanon.
been, knieboog, v. 't telt. gar, been, schenkel,
Gari, n. eene rekenmunt in Delhi = 4000 scheenbeen) kleine lans, die bij stierengevechropijen.
ten gebruikt wordt.
Garia, f. arab. slavin.
Garróte, sp. of garrot, fr. m. (vgl. het
Garibaldi, m. soort van lagen hoed.
ondfr. garret, nw.tr. jarret, kniehoog, haze, it.
Gariglione, it. (spr. gl=1.j ; fr carillon) garretto, provenc. garra, z. g a r r o c h o n) een
klokkenspel.
knevel, korte knuppel; ook : strik, inz. als strafGarita, f. su. (fr. guérite) schilderhuis, werktuig tot verworgen van misdadigers ; ook
wachthuis voor eene vesting.
de doodstraf door verworging; — garrotteeGarnaeha , f. sp. (spr. ch=taj) een roode, ren, fr. (garrotter) knevelen, sterk binden met
zoete en zware wijn uit Aragon en Catalonië.
een prop in den mond ; op straatroof met kneC- armónd of garam.ond, n. Bene soort veling uitgaan; — garrotteurs, m. pl., eng.
van drukletters (van 10 punten) tusachen d e s- garrotters, knevelaars, roovers, die de mensendiaan en galjard (z. drukletters),
schen een prop in den mond steken en knezoo geheeten naar den Lett ergieter Claude G a- velen.
r a m o n d, gest. te Parijs 1561.
Garruliteit, f. lat. (garrulitas, van gagarneren, fr. (garnir, it. ga.^arnire, van rïclus, a, um, snapachtig) de snapachtigheid,
't angels. varnian, zorgdragen, hoeden, oadhgd.
babbelzucht.
warnón, w a r e n, hoeden, beschutten, waarschuGarsa, f de gewichtseenheid in een gewen) voorzien, uitrusten, omzoomen, omzetten, deelte van O.Indië, te Madras = 4534,44 kilo;
beleggen ; overtrekken, voeren, stoffeeren ; op- ook eene inhoudsmaat voor droge waren, te
tooien, met het vereischte toebehooren opschik- Madras = 4916,97 liter, te Poudichery = 366,36
ken ; Mar. den scheepsbodem met eene onder- liter.
laag voorzien; ook optakelen; — garni, adj.
Girt. of Gaert ., bij natuurwetenschappefr. bezet ; van huisraad voorzien, geheel inge- lijke benamingen afk. voor J. Gartner (gestorricht, b. v. chambre garnie, gemeubeleerde ka- ven 1791).
mer; hotel garni, hotel waar men gemeubeGarter –orde, f. de eng. orde van den
leerde kamers huurt voor langeren tijd, maison kouseband (van 't eng. woord garter, kousegarnie, huis waar men gemeubeleerde kamers band, fr. jarretière, v. jarret, knieboog, haze;
verhuurt — garneering of garnituur, vgl. garrote).
f. fr. (garniture) al wat dient om iets volledig
Garzette, f. fr. (sp. garceta, verklw. van
te maken en te versieren, op te schikken, te garza, reiger, v. bask. coarza) de kleine witte
stofïeeren ; het toebehooren, de omzetting ; be- reiger; z. v. aigrette.
legsel op vrouwenkleederen ; garnituur eener
Gas, n. (fr. gaz, waarsch. van duitschen
kamer: al hare meubelen, kleeden, gordijnen, oorsprong en verwant met gist, gisting ;
enz. ; garnituur van een bed : matras, pe- liet eerst door van H e 1 m o n t [gest. 1644]
luw, deken, gordijnen enz.; bet beslag, b. v. gebezigd voor den damp, die uit gistende vloei
van een rotting, een degen, enz.; ook een vol
opstijgt) lucht, luchtsoort, luchtvormige-stofen
stel van onderscheiden bijeenbehoorende-ledig
vloeistof, inz. die ook bij gewone temperatuur
dingen, b. v. van kanten, porselein, diamanten; luchtvormig blijvende stoffen (het tegengest. van
een doos met messen, vorken enz.; een gelijk
d a m p e n); atmospheeriseh gas, gebewerkte, met eenerlei steenen bezette-vormig
wone lucht ; — mephítiseh gas, (zie ook
parure; ook een rij ingezette tanden; — m e p h i t i s) eene voor de inademing ongeschikte,
;
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verstikkende, doodelijke lucht, stiklucht; —
phlogístisch of gephlogistiseerd
gas, bedorven, onzuivere lucht, stikstoflucht,
stiklucht ; — gedephlogistiseerd gas,
van brandstof bevrijde lucht, zuivere lucht, le`enslucht, zuurstoflucht ; gas acidi carbonici,
koolzuurgas, koolzuur als geneesmiddel voor de
maag; gas azóticum, stikstofgas; g. hepat"icum,
zwavelwaterstofgas; g. hydrogenium, waterstofgas; — gazeux, adj. fr. (spr. —zeu) gasachtig, gashoudend, b. v. limonade gazeuse;
— gas$ambouw, m. groote luchter voor
lichtgasvlammen; — gasgenerator, m. barb.
lat. gasvormer, een van boven gesloten schacht -o ven, waarin uit steenkolen of andere brandstoffen gas gevormd wordt; — gazi$eãtie
(spr. t =ts), f. barb.lat. luchtvorming, luchtontwikkeling; — gázochemie, f. chemische leer
van de gassen ; — gázofaeteur, m. fr. fabriek voor draagbaar gas ; — gázolitrum,
n. nw.lat. -gr. (fr. gazolitre) de gasmaat, een
toestel tot onderzoek der hoeveelheid van het
in een voorwerp vervatte gas ; — gázometer, m. barb.gr. eng. luchtmeter ter onderzoek van den ruimte-inhoud der gassoorten;
gewoonlijk : de groote ontvangbak of ijzeren
kist voor bet brandbare gas in de gasfabriek;
ook de gasfabriek zelve ; — nog verstaat men
door gazometer of gasmeter, bepaalde
toestel, door Grafton te Londen uitge--lijkhet
vonden, waardoor het verbruik van gas wordt
,gecontroleerd of aangegeven; het gelijkt van
buiten veel op een uurwerk en wordt voor de
uitstroomingspijp aangebracht (fr. compteur d
gaz); — gazomoteur of gazomotor, m.
.gaskrachtmachine, door gasvlammen in beweging gebrachte machine ; — gazopyrion, n.
een luchtvuurtuig ; werktuig om gas te ontwikkelen, z. v. a. t a c h y p y r i o n (z. aid.)
Gascon, m. fr., pl. Gascons (sp. Gasco nes, it. Guasconi) of Gaseonjers, bewoners
der provincie Gascogne in Frankrijk, die voor
grootsprekers en praalhanzen doorgaan; vandaar in 't algemeen voor grootsprekers, pochers,
windbuilen ; — gasconisme, n. Gram. de
verkeerde woordvoeging, ook de eigenaardige
muitspraak der Gasconjers; — gaseógniseh,
.gaseónisch, adj. grootsprekend, pochend,
.snorkend ; — gasconade, f. grootspraak,
windbreker(j, snoeverij, enz.; — gasconeeTen, snoeven, opsnijden; liegen; een gasconjischen tongval hebben.
Gaselen, z. g h a s ei; -- gasmeter,
-enz., z. ond. gas.
Gaskino, z. c a s c h i n o.
Gassa, eene rekenmunt te Gambron of
Bender-Abassi aan de perz. golf = a s c h a h i
= v ir kran = Ta cent.
1r
Gassátie (spr. t=ts), f. hoogd. (gassation,
van gassa, straat) een muziekstuk, inz. voor
blaasinstrumenten, om bij nachtmuziek op straat
uit te voeren ; — gassatim g a a n, iron. uitdruk
studenten voor langs straat-kingderutsch
.loopen, rondslenteren.
,

,

,

r

GASTERALGIE

Gassendísme, n. het wijsgeerig stelsel
van G as s é n di in het begin der 16de eeuw.
Gastaldus, m. mid.lat. (it. gastaldo of
castaldo) in de middeleeuwen : beheerder van
koninklijke kroongoederen, rentmeester, huishof
-mestr.
Gasteralgie of. gastralgie, f. gr. (van
gastêr, buik, maag, genit. gastéros, gewoonlijk
gastrós) Med. de maag- en buikpijn; — ga
m. de verte-steránaxofg ,
maag; — gasterem--ringswekzamhd
phráxis, f. de overvulling der maag, verstopping der maagvaten ; — gasteropóden,
z. gastropoden; — gastrenterisch, adj.
(v. poster, maag en entéra, ingewanden) maag
en darmen betreffende ; -- gastrenteritis,
f. maag- en darmontsteking ; — gastrepátiseh, adj. maag en lever te gelijk betreffende ; -- gastrepatítis, f. maag- en leverontsteking; — gastrieísme, n. de geneeskundige stelling, volgens welke de meeste ziekten
uit de maag voortspruiten; ook de g a s t r is c h e koortsen ; — gastritus liquor, het maagsap ; — gastriloog, m. een buikspreker ; —
gastrilogie, f. de buiksprekerij ; -- gastri
m. een veelvraat, slemper ; — ga-márg,
strimargie, f. de vraatzucht; — gástriseh,
adj. wat het onderlijf betreft, tot de maag behoort, b. v. eene gastrische ziekte, eene
maag- of onderlijfsziekte, uit onzuiverheden in
de eerste wegen geboren, eene maagkwaal; -gastritis, 'f. de maagontsteking; -- gastrobrósis, f. de doorvreting of doorboring van
de maag ; — gastroeéle, f. de maagbreuk;
— gastroeó] inch, adj. tusschen de maag
en den karteldarm liggende ; — gastod uodenaal, adj. wat tusschen de maag en den
twaalfvingerigen darm ligt, wat die beide betreft; — gastrodynie, f. gr. maag- of buik
maagkramp ; — gastrohysteroto--pin,
mie, f. de keizersnede ; — gastroláter, m.
een buikdienaar; — gastrolatrie, f. ook gastromanie, f. de buikdienst, overdreven zorg
voor den buik of de lichaamsverpleging, verlekkerdheid, zwelgerij ; — gastrolienaal,
adj. de maag en de milt betreffende ; — gastrolith, m. een maagsteen; — gastrolithiasis, f. maagpijn, door steenen in dat
ingewand veroorzaakt ; maagsteenziekte ; — gastrologie, f. de leer der maag ; ook z. v. a.
gastronomie; — gastromalacie, f. de
maagverweeking ; — gastromantie (spr. tie
=tsie), f. het buikwaarzeggen, bij de oude Grieken eene soort van waarzeggen uit de figuren
van wijdbuikige, met water gevulde en door
lichten omgeven glazen; — gastromy cus,
m. alvleesch; — gastronoom, m. een kunst
kok voor lekkerbekken ; een lekkerbek,-kó,
smulbroer; — gastronomie, f. de verfijnde
kookkunst, de kennis van lekker eten en drinken, lekkerbekkerij ; — gastropathie, f. het
maaglijder ; — gastrophilus, m. een buik•
vriend, smulpaap, slemper, brasser; — gastropódes, pl. N. H. buikvoeters, buikkrul,
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pers, op den buik kruipende wormen en sIíjmgaulois, adj. fr. (spr. goloá) gallisch, oud-.
dieren ; — gastrorrhagie, f. de maagbloe- fransch.
ding, bloedbraking uit de maag; — gastroGaultheri a, f. eene plantensoort uit de rhaphie, f. de chirurgische operatie van den familie der E r i c ie (z. ald.), uit eene van welke
buiknaad; — gastrósis, f. elke maagziekte;
(de Gaultheria procumbens) door overhaling eene
— gastroskopie, f. de onderzoeking van etherische olie getrokken wordt (zoo geheeten
het onderlijf; — gas trosophie, f. de kunst naar G a u it h i e r, botanicus en geneesheer te.
of leer om de tafelvreugden met wijsheid te Quebeck.
genieten ; — gastrosplenitis, f. de maagGausapum, n. lat. (gr. gaüsapos) eene ,
en miltontsteking; — gastrostenósis, f. de dikke, ruige wollen stof en een daarvan vermaagvernauwing; — gastrotomie, f. de vaardigd kleed, dat de romeinsche vrouwen in
buikopening, buiksnede, het opensnijden van het den winter droegen.
onderlijf; — gastrozóon, n. p1. gastrozoa,
Gave, ni. 1 ° fr. (v. oudfr. iave = lat. aqua,
gr. (v. zoon, dier) buikdier, slijmdier.
water) een bergstroom; 2" de 1ste, 2de en 3de
gastereeren, nederl. met bastaard-uit- soort van russisch jachtleer.
gang: onthalen, een gastmaal geven; eene smulGavelkind, n. eng. (spr. —kaind) het (inz.
partij houden, goede sier maken.
in Ierland gebruiklijke) erfrecht, volgens hetwelk
Gastonádas, m. sp. de in den handel het grondbezit des -vaders gelijkmatig onder devoorkomende cassonade-suiker.
kinderen verdeeld en verbrokkeld wordt.
Gastri—, gastro —, zie onder gast eGavette, f. fr. verguld zilverdraad tot het.
ra lg ie.
gouddraadtrekken.
Gateau, m. fr. (spr. —tó) koek.
Gávial, m. oostind., eene soort van kro
Gate–metier, m. fr. (spr. —tjè; van gáter, kodil in O.Indië.
bederven, prov. guastar, oudd. wastjan, eng.
Gavotte, f. fr. een kleine vroolijke dans
waste, verwoesten, en métier, z. ald.) een handen de daarbij behoorende muziek (oorspr. dans
werksbederver, loonbederver, beunhaas, knoeier.
der Gavots, bergbewoners van het kleine
G€lteuse, f. fr. (spr. — teut') lange huis- landschap G a p in het fr. departement der Opjapon (met pattes van achteren als gordel, vol- per-Alpen).
gens het model van den fr. militairen mantel,
Gaylussiet, n. een naar den fr. cbemi-sedert 1873 voor heeren en dames in de mode).
cus Gay-Lussac genoemd, bij Merida in AmeGatlingkanon, m. een door den Ame- rika voorkomend mineraal, uit koolzure natron,
rikaan Gatling uitgevonden achterlaadrevolver koolzure kalk en water bestaande.
in grooter proportiën, op een veldaffuit rusGazana, gasava of c a s a v a, f. Bene
tende met 4, 6 of 10 loopen, die om eene ge- oostindische zilveren rekenmunt = 1 gl. 20 ct..
meeiischappelijke as draaien en projectielen wer- courant.
pen van 215--230 gram; verwant met de miGazda, m. in Bulgarije : vreen d ;:ing die- ,
trailleuse (z. ald.)
men herbergt, gast.
gauche, fr. (spr. goosj' sp. gaucho, scheef;
Gaze, f. fr. g aas (z. ald.)
men heeft het ook afgeleid v. het gr. gausós,
Gazelle, f. (fr. gazelle, sp. gezela, it. gazschuin, scheef) links, scheef; onhandig, verkeerd, zella, v. arab. gazdl, wilde geit) eene herteongeschikt ; à gauche, links, ter linkerhand ; — geit, een zeer slank, vlug, naar de ree gelijgaueherie, f. een linksch. onhandig, onbe- kend dier van het geslacht der anti 1 o p e n,w
holpen gedrag, lompheid, ongeschiktheid.
bij de Oosterlingen een beeld van vrouwelijke•
Gauchos, p1. sp. (spr. gd - oe -tsjos ; v. gau- schoonheid.
cho, oneffen, scheef, z. gauche) de afstammeGazette, f. fr. de courant, het nieuwslingen der Spanjaarden in de pampa's van Z.- blad (it. gazzetta, zoo genoemd naar eene voor
Amerika, die zich uitsluitend met de veeteelt
-maligevntschkoprmugazetf
bezighouden, meestal uit mestiezen be- gazzetta, verklw. v. 't lat.-gr. -perz. gala, schat,
staande.
vermogen, geldsom, ter waarde van II centen,
gaudeeren, lat. (gaudere) zich verheugen, als zijnde dit de prijs van een voormalig ital.
verlustigen; — gaudeàmus, laat ons vroolijk nieuwsblad) ; — ook de leemen omkleeding of
zijn, het aanvangswoord en daarom ook de be- het foedraal, waarin het porselein gebrand hordt ;,
naming van een oud studentenlied : het gau- — gazetier, m. fr. (spr. gazetjé) gazetteer,.
deámus; — gaudium, n. eene vreugde, eng. (spr. —tier) de nieuwsbladschrijver, couverlustiging, pret ; — Gaudentius, m. en rantier ; ook nieuwsventer.
Gaudentia, f eigennamen : de vrool jke.
Gazi, z. g h a z i.
Gauer, Gaueren, liever Geberen,
Gazificatie, gazochemie, gazofacz. ald.
teur, gazometer, gazopyrion, enz., z.,
gaufreeren (spr. go fr—), fr. (gau fer, v. ond. gas.
gaufre, wafel) met een warm ijzer of anderen
Gazon, n. fr. (van het duitsch wasen, oudd..
vorm figuren op eene stof drukken ; stoffen wa- waso, zode) de zode, graszode, het grasperk;
teren ; — gaufreermaehine, f. stofdrukma- — gazo(n)neeren (fr. (Jazonner), met zochine ; — gaufrage, f. (spr. gofra-zj') het den beleggen.
stofdrukken.
Gazophylacium, n. gr. (van 't oorspr..
,

;
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perz. gáza, f. de koninklijke schat, en phyldssein, bewaken; vgl. gazette) de schatkamer , z. v. a. ae r a r i u m ; in de middeleeuwen
de bewaarplaats der oh 1 a t i ë n (z. aid.) in de
kerken.

Gazua, f. arab. (port. gazua, gazia, arab.
gazá of rgazii ; vgl. r a z i a) de slavenjacht in
de afrikaansche staten, inz. die welke van
Egypte uit wordt gedreven.
Ge, je, een lengtemaat in het mongoolsche
rijk = 23 à 24 meters.

Gea, z. G a a.
Gebáng, m. boomsoort op Java (Corypha
gebang) .

Gebelis, pl. uitgelezen turksche troepen;
ook chineesche tabak.
Geber, m., pl. Geberen, G u e b ë ren
(van 't perz. gabr, en dit van 't arab. ka fr,
ká/ir, een ongeloovige ; vgl. c a f a r d en g i ao u r) ook in het algemeen : vuuraanbidders,
aanhangers van de oud -perzische leer van Zoroaster, p a r s i of p a r z e n; ook priesters der
vuuraanbidders, magiërs ; bij de Mohamedanen
in ruimer zin voor ongeloovigen, dwaalleerbelijders.

Gecko, m. eene zeer vergiftige hagedis
in Arabië, Egypte, 0.Indië en op de Zuidzee eilanden.
Gedal, turk. oorlog op den weg Gods, d.i.
tegen de ongeloovigen.
Gedang, m . eene oostindische inhoudsmaat,
inz. voor peper, omtrent = 4 kilo.
Gedékii, m . p1. turk. des sultans eerewacht
te paard.

Gedidaula-moekatasi, m. turk. de
controleur der belastingen in verscheiden deelen van het turksche rijk.
Gedrosia, pl. groote, geheel onvruchtbare
zout- en zandvlakten of steppen in Azië.
Geertrui, Geertruida, zie G e rtruida.
Geese, pl. v. goose (z. aid.)
Géfion of Géfj on, f. noord. Myth. (eig.
de geefster, v. 't ijsl. ge fa, geven) eene strenge,
maagdelijke godin, de Diana der Scandinaviërs,
welke alle vrouwen opneemt, die als maagd
sterven, en aan wie men invloed op de vrucht
bebouwing der aarde toe--barmkinge
schrijft.
Gehénna, n. hebr. '(gé hinnóm) oorspr.
het aan den Moloch (z. aid.) tot kinderoffers
gewijde dal Hinnom bij Jeruzalem; vervolgens
in de christelijke kerktaal (gr. géenna, lat.
gehenna) de hel, hellepoel, het verblijf der verdoemelingen.
Gein ., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor H. B. Geinitz.
Geine, f. gr. (v. ge, aarde) de zwartbruine
grondstof der akkeraarde ; — geïstika, f. de
aardkunde, natuurleer der aarde, beschrijving
van de vaste landmassa's der aardoppervlakte,
in tegenst. m€t hydrographie.
Geira, f. port. voor 1868 eene landmaat in
Portugal = 5$,561 are.

GEMINEEREN

Geisir of geiser, m. ijs]. (v. geyse, woe-den) heete springbron op IJsland.
Gekko, z. gecko.
Gelander—basji, m. de bevelhebber der
lijfwacht van den koning van Perzië.
Gelasinen, pl . gr. (gelasinoi, nw.lat. gelasini lentes, v. 't gr. gelán, lachen) lachtanden, de voorste snijtanden, die bij 't lachen
vooral zichtbaar worden ; — Gelasius, mansen vr. naam : de vroolijke, lachende; — ge—
lásme, n. het lachen, inz. het kramp- of stuipachtig lachen, ziekelijk, sardonisch lachen;
— geloskopie, f. het onderzoek en de beschouwing van het lachen, om daaruit het ka^
rakter op te maken.
Gelatine, f. fr. (spr. zjelatién'; van geler,
lat. geláre, bevriezen) geleistof, een slijmig vocht,,
door koking uit celweefsel, huiden, pezen, enz.
getrokken, dat bij verkoeling eene lillende massa
of gelei wordt en bij het droogworden overgaat
tot eene harde, brosse, kleur-, reuk- en smaakboze zelfstandigheid; — gelatineus, adj. (fr.
gélatineux) geleiachtig; gelatiniseeren
(spr. s=z), zich tot geleistof laten brengen, gelei worden; — gelée, f. fr. (spr. zjelé provenc.
gelada, it. gelato), gelei, het slijmig verdikt,
gestremd of gestold sap van dierlijke of plantenstoffen.
—

;

Gelbum of gelfum, n. lat. een pyriet,
uit Hongarije, eene soort van markassiet of
bismuth ; ook de steen der wijzen.
Gelée, gelei, z. ond. gelatine.
gelidus, adj. lat. (v. gelu, ijskoude) ijskoud,.
ijzig, vriezend; — geliditeit, f. nw.lat. de
ijskoude, strenge koude.
Geloskopie, f. z. ond. g e l a si n en.
Gelsomíno, it. (spr. dzjels—) eene karakterrol in de ital. pantomime en operabufa, de
karikatuur van een ital. dandy.
Gemara, z. ond. t aim u d.
Gematrie of g a in e t r i e, f. eene kabba
listische, mathematische verklaring van de woorden der H. Schrift, waarbij de letters als getallen worden aangenomen ; — gemátriseh, adj.
wat tot die zoogenaamde wetenschap behoort.
Gember, f. (mid.hoogd. gingeber, gr. dzinge-béri, dzingibéris, lat. zingiber, zingibëri, arab._
en perz. zendschebil, uit het indisch sringawéra, d. i. hoornvormig, van sringa, hoorn, en
wëra, gedaante) de kruidige wortel van een
oostind. gewas.
Geméllen, p1. lat. (gemélli) tweelingen ; —

gemellifióriseh, adj. Bot. met paarswijze.
gemellipáariseh, adj..

staande bloemen;
tweelingen barend.

—

Gemelliones, pl. lat. de metalen vaten
ter handwassching der priesters in de kath.
kerk.

gemineeren, lat . (geminiire) verdubbelen,
tweevoudig maken ; — geminatie (spr. t=ts),
f. de verdubbeling; — geminatus, a, um, lat.
Bot. gepaard, twee aan twee geplaatst ; -gemini$óriseh, adj. z. v. a. g e m e l l iflorisch.
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Gemmen, f. pl. lat. (van gemma, eig. knop,
uitbotsel; in nw.lat. steenzout) edelgesteenten,
inz. gesneden steenen niet diepe of verheven
figuren (vgl. camee en intaglio), ringsteenen ; — gemmasceeren, knoppen krijgen;
— gemmátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van
fe^nmitre, uitbotten, knoppen krijgen) Bot. het
uitloopen der knoppen, het knoppen der gewassen; de tijd daarvan; — gemmesceeren, tot een edelsteen worden ; — gemmifériseh, adj . edelsteenen bevattende ; — gemm1$cítie (spr. t=ts), L de ontwikkeling der
knoppen; — gemmiflórisch, adj. met in
knoppen besloten bloemen ; — gemmiparie,
f. voortbrènging door knoppen.
genant, z. ond. g ê n e.

Gendarme, m., pl. gendarmes, ook
gees d'armes, fr. (spr. zjandárm V. Bens,
;

lieden; en armes, wapens) eig. wapenmannen;
gewapender landruiters ter handhaving van de
-openbare veiligheid, politie-soldaten ; — gendarmerie, f. de veiligheids-ruiterij, politie
-wacht,de
bende der gendarmes.
Gendre, m. fr. (spr. zjándr') schoonzoon.
Gêne, f. fr. (spr. g=zj uit het hebr. gehenna,
2. aid. ; oud fr. geéne, hel, voorts pijniging), eig.
de pijn, marteling, foltering, kwelling; gemeen lijk : de dwang, de belemmering der maatschappelijke welvoeglijkheid; sans gêne (spr. san),
zonder dwang of belemmering, ongedwongen,
ongegeneerd; — geneeren, (fr. goner) dwingen, bezwaren, lastig vallen, drukken, persen,
spannen, beperken of insluiten ; — zich gei Beren, zich dwang aandoen, zich een klein
ongemak opleggen, getroosten; — geneer je

niet, doe of ge 't huis waart, ook iron. tot
-iemand, die zich te vrijpostig gedraagt; —
.genant, adj. belemmerend, hinderlijk, lastig,
bezwarend, moeielijk, de vrije of ongedwongen
beweging belemmerend of hinderend. (Als nederl. subst. beteekent genant naamgenoot,
die denzelfden voor- en doopnaam draagt) .
Genealogie, f. gr. (van genéá, geboorte,
geslacht, nakomelingschap) de leer, wetenschap
der geslachten, der geslachtsopvolging, geslacht
stamregister, afstam -kunde,gslachtr
stamboom ; — gene--ming,eslachtfd
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neraal-intendant, auditeur-generaal,
enz. ; en général, fr. (sp. ah zjenerál) in het
algemeen, over 't geheel: zoo ook généralernent
(spr. zjeneraal'mán), of lat. generaliter en generátim ; — generaal , m. fr. (général) in
't algemeen een opperhoofd, bevelvoerder, b. v.
het hoofd of de superieur eener geestelijke orde;
inz. een bevelvoerder over het leger, een veldheer, heervoerder; b. v. generaal der infanterie,
der cavalerie enz. ; général en chef, fr. (spr.
sjèf) opperbevelhebber; — generaal— agent,
hoofdgevolmachtigde eener zaak. hoofdagent; —
generale bas, m. de hoofd- of grondbas,
de grondstem van een muziekstuk met de reeksen van al de accoorden, waaruit de harmonie
van het stuk bestaat ; In het algemeen de harmonieleer; -- generale kaart, f. de kaart
van een geheel werelddeel, algemeene kaart;
— generale marsch, m . het opbreken en
optrekken van een geheel leger, b. v. tot een
veldslag ; — generale pachters, eertijds
in Frankrijk de leden eener vereeniging, die
zekere rechten, b. v. bet zout- en tabaksmonopolie, voor eigen rekening inden en den staat
daarvoor eene jaarlijksche som betaalden; —
generaal pardon, n. de door den staat
uitgesproken algemeene kwijtschelding van straf
wegens een zeker vergrijp ; — generale staf,
m. de hoogere bevel voerende officieren van een
regiment ; — generaal—vicaris, m. de
plaatsvervanger van een bisschop ; — generalaat, n. nw.lat., de veidheerswaardigheid,
het opperbevelhebberschap, het opperbevel ; de
waardigheid van een geestelijk ordehoofd; —
generaliseeren (spr. s=z), nw. lat. algemeen maken; — generalisatie (spr. —zatsie), 1. de algemeenmaking ; — generalisa-

de stamvader.

tor, m. iemand die generaliseert ; — generalissimus, m. (nw.lat. superlatief van generális) de eerste bevelhebber der armee, heervorst; — generalissime, f. bij bloemisten:
eene variëteit van de hyacint; — géneralisten, m. pl. Christenen, die tot geene der
bestaande godsdienstpartijen willen gerekend
worden ; — generaliteit, f. (later lat. generat tas) 1) de algemeenheid, eigenschap des
geslachts, in tegenst. van sp e c i a l i t e it ; 2)
de gezamenlijke heervoerders, de raad der veldheeren ; 3) de algemeene staten van een land;
— generaliteitslanden, pl . weleer: landschappen die niet aan een bijzondere provincie,
maar aan de geheele republiek der Vereenigde
Nederlanden onderhoorig waren (b. v. StaatsVlaanderen, de Meierij van den Bosch, de baronie Breda enz.).
Generalife, n. sp. (van crab. dschennat
al aril, tuin des bouwmeesters) Moorsch zomerpaleis te Granada in Spanje.

generaal, adj. lat. (generi lis, van genus,
geslacht) het geslacht betreffende of bevattende
(in tegenst. van s p e c i a a 1), algemeen, algemeen
geldig, hoofdzakelijk; wat alles bevat, of zich
over allen of een groot getal uitstrekt ; in sa.menstellingen : opper- of hoofd- enz. b. v. g e-

brengen, verwekken, maken ; — generatie
(spr. t=ts), f. (generatio) de teling, voortteling,
voortbrenging, het ontstaan; de afstamming, de
stam, het geslacht, menschengeslacht, de nakomelingschap; de gelijktijdig levende menschen,

aloog, genealogist, m. een geslachtkundige, geslachtvorscher. geslachtbeschrijver, stam
— genealogisch, adj. ge--bomaker;
slachtrekenkundig, naar den stam000m ; — genealogische lijst, geslachtslijst ; — geneanomie, f. leer van de natuurwetten, die
zich in het wezen der stam- en geslachtgenooten
openbaren, leer van het overerven van eigen -

.schappen des lichaams en des geestes ; —

:geneáreh, m. het hoofd van eenen stam,

genereeren, lat. (generáre) telen, voort -
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menschenleeftijd, de dooreen genomen ouderdom,
dien de menschen bereiken en die op 30 tot
33 jaren geschat wordt ; Theol. de wijze, waarop
de Zoon van den Vader uitgaat ; — generatie
aequivóca, f. of fr. génération spontanée, eig.
eene dubbelzinnige voortteling; N. H. de voort
zonder zaad of vruchtkiem ; — gene--plantig
ratief, adj. nw.lat. telend, voortbrengend; —
generátor, m. lat de teler, voortbrenger,
vader ; -= de stoommaker, een ketel bij stoom
-machines.
genereus (spr. g=zj), fr. (généreux, van
't lat. generosus, a, um, oorspr. van goede, edele
geboorte, v. genus, z. ald.) edelmoedig, edel denkend, grootmoedig, mild; — generositeit
(spr. s=z), of fr. generosité, f. de edelmoe
grootmoedigheid, milddadigheid, groot -dighe,
onbaatzuchtigheid ; — generóso, it.-hartiged,
(spr. dzjenerózo) Muz. edel, deftig voor te dragen.
Generificátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (v.
't lat. genus, z. ald.) vorming van nieuwe geslachtsbegrippen; terugvoering van soorten op
geslachten.
genéris communis, enz., z. ond. genus; —
genérisch, generiek, adj. nw.lat. tot het
geslacht behoorende, aan een geslacht eigen,
b. v. bet generisch onderscheid, geslachtsonderscheid.
Genésis, f. gr. (v. ginesthai, worden, ontstaan) het ontstaan, de wording, voortbrenging;
het eerste boek van Mozes : de scheppingsgeschiedenis ; — genesimantie (spr. t=ts),
1. geboortewichelarij, d. I. de voorspelling der
lotgevallen van eenen menscb uit bijzondere omstandigheden bij zijne geboorte; — genesiologie, f. de voortbrengingsleer; — genésisch, adj. de voortteling betreffende; —
genétisch, adj. het ontstaan of den oorsprong
-en de ontwikkeling van iets betreffende, opsporende of verklarende, wording- of oorsprong verklarende ; — genetische methode, f. die
manier, welke den gang der vorming en ontwikkeling van eene zaak aangeeft en inzicht
verleent omtrent baar ontstaan ; — genetische verklaring, zulk Bene, die niet enkel
- de kenmerken eener zaak, maar ook haar ontstaan leert kennen.
Genet, n. fr. (spr. zje—) een kleine, wel
geëvenredigde hengst, spaansch paardje, klepper.
Genethliákon of genethliácum, n.
gr. (v. genéthlios, tot de geboorte behoorende,
geboortedag, v. genéthlé, geboorte) een gedicht
op den geboortedag, wiegezang ; — geneth–
liacus of genethlioloog, m. een waar
uit het geboorteuur; — genethlio--zegr
lOgle, f. de voorspelling; waarzeggerij uit het
geboorteuur, het planeetlezen, horoskoop trekken.
genetisch, z. ond. g e n e s i s.
Genetrix, z. onder genitalia.
Genette, l) f. fr. (spr. zjenétt'; port. geneta,
gineta, sp. gineta, nw. lat. genetta, misschien
van gent, lat. genista, brem, een heestergewas,
In welks nabijheid het dier zich gaarne ophoudt)
Df genétkat, een naar den bunsing gelijkend
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dier, uit het geslacht der stinkdieren in het
Oosten.
Genette, 2) f. fr. (spr. zjenett'; sp. gineta,
een zoogenaamd turksch paardengebit, met eenen
ring in plaats van kinketting ; á la genette rijd e n, met zeer korte stijgbeugels, op zijn spaansch
rijden.
Genèvre of genièvre, fr. (spr. g=zj ;
it. ginepro, uit het lat. juniperus) jeneverbes;
brandewijn uit jeneverbessen (eng. gin bij verkorting) ; — genevrétte, f. jeneverbessen,
-wijn.
geniaal, z. ond. genius.
Genidles, f. pl. (van 't it genidles, vermakelijk, vroolijk) Myth. godheden, die de vermaken bestuurden, lustgodinnen.
Genialiteit, z. ond. genius.
Geniculátie, f. later lat. z. v. a. g enuflexie, z. ond. genuaal.
geniculum, n. pl. geniculi, lat. (eig knie) Bot.
geleding.
Genie, n. (spr. zjenie, uit het fransch le
génie, van 't lat. genius, beschermgeest, geest;
ingen wn, aangeboren begaafdheid; vgl. g e n i u )
het eigenaardige of de natuur van eene zaak of
eenen persoon, de geest b. v. eener taal. gew.
de genius der taal, taalgeest ; de natuurlijke
aanleg of vatbaarheid, natuurgave, verstandsbekwaamheid, aangeboren geestvermogens, natuuirlijk verstand, schranderheid, vernuft, vindingrijk
verstand, oorspronkelijkheid; naar G ö t h e's bepaling: »de kracht des menschen, welke door
handelen en doen wetten en regels geeft;" een
vindingrijke, scheppende geest, bij, die iets oor
tevens voorbeeldigs levert, die-spronkelij
denkt en handelt, gelijk nog niemand voor hem
gedacht en gehandeld heeft, inz. in het gebied
der schoone kunsten (geenszins het zelfde met
t a 1 e n t); ook genie, f. de Ingenieurs- of kr jgsbouwkunst, die de versterking, den aanval, de
verdediging van plaatsen, van een kamp, enz.
bevat (vgl. ingenieur) ; — genie–corps,
z. corps de génie.
Geniën, z. ond. g e n ï u s.
Genièvre, z. g e n è v r e.
genioglóssus, m. gr. (van géneion, de
baard, ook de kin, met zinspeling op het daaraan zich eerst vertoonend haar, als teeken van
het beginnend voorttelingsvermogen), Med. de
kaakbeens-tongspier; — geniohyoides of
geniohyoideus, m. de kaak-tongbeensspier;
— geniopharyngéus, m. de kaakbeensstrotspier.
Geniographie, z. ond. genius.
Genista, f. lat. Bot. een struik met geel
gespikkelde bloemen, het priemkruid; de brem,
ook ginst geheeten; — genista tinctor' a, het
verfkruid, kleine duitsche brem, dienende tot
geelverven.
Genisten, m. pl. eene secte van Joden,
die voorgaven in rechte linie van Abraham af
te stammen.
Genitalia of genitaliën, pl. lat. (v.
genére, gignére, telen; ge)2um, geteeld) de teel-
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deelen, schaamdeelen ; Myth. de godheden, the
bij den geboortestond over den mensch gesteld
waren; — genitivus of genitief, m., z.
onder casus ; per genitivum, door den teler
(genitivus), d. i. door huwelijk of echtverbintenis (iets verkrijgen, tot een ambt geraken,
enz.) ; — genitoeruraal, adj. nw.lat., tot
de dijen en teeldeelen behoorend ; — genitourinair, adj. tot de geslachtsdeelen en watervaten behoorende; — genitor, m. lat, de
teler, vader; — genitores, pl. de ouders,
de telers; — genitrix, f. de voortbrengster;
moeder; Myth. bijnaam van Venus ; — genituur, f. (genitura) de teling, voortbrenging,
het bevruchtend zaad, ook de lotsvoorspelling
uit den stand der sterren bij den geboortestond,
z. v. a. nativiteit.
Genius, m. lat. (v. genere, gignëre, telen)
oorspronkelijk de ingeschapen aard, de ingeboren geest ; inz. 1) bij de Ouden een geest of
daemon, die den mensch gedurende zijn leven
bijbleef, of die eene stad, eenen staat, eene
kunst, enz. beschermde, de beschermgeest, beschermengel, schuts- of beschermgeest ; een
genius in de schoone kunsten, een hooger
wezen in de gestalte van een gevleugeld kind,
gewiekte geest ; pl. genien (wel te onderscheiden van g e n í ë e n, z. genie), of genius—
sen, lat. genii, beschermgeesten, vleugelgeesten ; 2) bet eigen en kenmerkend karakter, de
geest eener zaak, b. v. de genius d e s t ij d s
(of genius seculi), de geest der eeuw, de tijdgeest; de genius der taal (vgl. genie);
— geniaal (lat. genidlis, e, 't welk echter
1) de teling betreffend, echtelijk, 2) mid.lat. en
nw.lat. zijn ingeboren geest [genius] volgende,
vgl. genie) 3) sterkgeestig, scheppend, vindingrijk, vernuftig ; — genialiteit, f. de oor
aangeboren geestkracht, het schep--spronkelij,
pend vermogen, het vernuft in het uitvinden,
enz. (vgl. g e n i e) ; — geniographie, f.
lat.-gr., de geestenbeschrijving, leer van de beschermgeesten.
Gennah, n. arab. (spr. dzjenna; eig. een
inz. met palmen en boomen beplante tuin, v.
dsjanna, bedekt zijn) het paradijs der Mobamedanen.
Genoise, f. fr. (spr. zjenoaz'; v. gbnois,
genueesch, v. Gênes, het fr. woord voor Genua)
eene pastei ; als rekenmunt z. v. a. g e n o v i n a
z. ald.
genou, m. fr. (spr. zj'noe; = lat. genu) de
knie; pl. genoux; — a genoux, op de knieën,
geknield; — genouillère, f. fr. (spr. zj'noeljèr') het kniestuk van een harnas; kniescheen;
ook de knieriem van sommige ambachtslieden;
Mil. het benedendeel eener batterij tot aan de
schietgaten, de kniehoogte.
Genovíne, of nuova dóppia, f. it., eene
voormalige rekenmunt te Genua, in de jaren
1753-58 van 100 1 i r e s = 42 gl. 11 ct., die,
van 179 -2 -95 van 96 lires == 37 gl. 734. ct.
innerlijke waarde; van beide zijn halven en
kwarten.

Genre, z. ond. genus.
Gens, f. 1) lat. het geslacht, de stam, b.
Gens Cornelia, Julia, enz., een stam dier
denzelfden geslachtsnaam voert, van denzelfden
stamvader zijn afkomst rekent en in verscheiden familiën gesplitst is.
2) Gens, pl. fr. (spr. zjan) lieden ; gens
d'épée, krijgslieden, militairen ; gens de lettres,
letterkundigen; Bens de robe, advocaten, rechters, en gendarmes, z. gendarme.
Genseeli, eene gouden rekenmunt in
Egypte.
Genserik, m. oudd. naam : de woudrijke.
Gente, f. sp. (spr. jente) volk, lieden vol.
gens 2).
Genteel, adj. eng. (spr. dzentiél) edel,,
fatsoenlijk.
Gentiaan (spr. ti=tsi), f. lat. (gentiána ;
naar den illyrischen koning Gentius benoemd)
een blijvend geneeskrachtig tuingewas ; — gen
f. nw.lat. een eigen alkaloïde in den
-tiane,
gentiaanwortel, gentiaanbitter.
gentil, adj. fr. (spr. zjanti of zjantiel ;
van 't lat. gentilis, e, tot eene familie [gens]
behoorende ; dus eig. van [goede] familie) aar
netjes, mooi, beleefd, wellevend, hupsch,-dig,lef
bevallig; — gentillesse, f. (spr. zjanti-ljéss'l
aardigheid, netheid, vriendelijkheid, wellevendbevalligheid; -- gentilhomme, m.-heid,
(spr. zjanti-ljómm'), it. gentil'uomo, een
edelman, adellijk persoon ; — genti.ls, pl. (spr.
zjantiels) gezochte Elzasser wijnen.
gentiles, pl. lat., eig. aan vreemde volkeren
(genies) behoorende: vandaar bij christenschrijvers : heidenen (vgl. e th n i s c h) ;— gentilísme, n. het heidendom ; — gentilicisch,.
adj. (lat. gentilicius) wat den g e n t i 1 e n of medeleden van een geslacht behoort b. v. g e ntilicische naam; gentilicisch retract,
n. recht van voorkoop, hetwelk aan de familie
des vroegeren bezitters, wegens de verwantschap, toekomt.
Gentleman, m. eng. (spr. dzjént' luren
van gentle = fr. gentil) een beschaafd man,
man van stand, 'van opvoeding; ieder, die in
Engeland tusschen den hoogen adel en de werkende volksklasse staat ; ook : naam van eer,
rechtschapen man ; — gentleman born and bred,
gentleman van geboorte en opvoeding; in hetmeervoud gentlemen, als titel, waarmede
men aanspreekt, z. v. a. Mijne Heeren, Weledele Heeren! — gentleman-Cómmoners, studenten op eng. universiteiten, die van
eigen vermogen leven; — gentleman—pensioners, koninklijke trawanten ; — gentleman-like (spr. —laik) den man van eer, van fatsoen
gelijk, hem betamende, zijner waardig; — gent-lemen-at-arms, pl. officieren der koninklijke lijfwacht in Engeland; — gentlemen of the king's
bedchamber (spr. bedtjseember), kamerheeren; —
gentry, f. (spr. dzjéntri) in Engeland de lagere of kleine adel, ter onderscheiding van den
hoogeren of de nobility ; tot de gentry behooren knights, esquires, de jongere zonen
V.
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zier 1 o r d s, de oudste zonen der baronets zoolang de vader leeft, en die ' gentlemen, welke
door stand en rijkdom den adel op zijde streven; bijzondere voorrechten zijn met de gentry
niet verbonden.
Gentoo's, z. Hindoes.
genuaal, adj. lat. (v. genu, knie) de knie
betreffende; -- genuhéxie of genieulátie
(spr. t=ts), f. nw.lat., de kniebuiging; vereering door voetval ; geniculatus, a, um, lat. Bot.
geknikt, met een hoek, als gebroken ; — gegenieuleerd, adj . knievormig gebogen ; met
gewrichten.
Genueze, genuine, z. v. a. g e n ovine.
genuïen, adj. lat. (genuïnus, a, um) aan
natuurlijk ; echt, onvervalscht, onver--geborn,
mengd, zuiver, rein; — genuïniteit, f. nw.
lat., de echtheid, onvervalschtheid.
Genus, n. lat. (p1. genéra; oorspr. geboorte,
van genére, gignére, baren) het geslacht, van
ruimer omvatting dan species, (de soort) inz.
Gram. de geslachtsvorm der woorden, nl. m a nn e l ij k (masculinum) of vrouwelijk (femininum), beide met het lidwoord de, of on z ij dig,
-geslachtsloos (neutrum), met het lidwoord h e t;
gen iris masculini, feminini, neutrius, van het
mannel., vrouwel., onzijdige geslacht; gencris
communis, gemeenslachtig, d. i. zoo wel mannehjk als vrouwelijk (b. v. lat. civis, de burger en de burgeres; en in 't nederl. engenaam, boeteling, echtgenoot); generis
epiceeni, gelijk- of zelfslachtig, zoodat beide natuurgeslachten door een der beide overeenkomstige taalgeslachten worden voorgesteld (b. v.
-a r e n d, m u i s) ; genëris omnis, van elk geslacht; genus irritabile vatum, het prikkelbare
ras der dichters (citaat uit Horatius' brieven);
-- in genëre, in 't algemeen, over 't geheel ; —
genre, n. fr. (spr. zjanr'); het geslacht, de
-soort ; tous les genres sont bons, hors le genre
.ennuyeux (spr. toe lè zjanr' sore bon or le
zjanr' annuïeu), elk genre is goed behalve het
vervelende ; — genre– tafereel, genreschilderij, eene schilderij, die een tooneel,
Bene handeling, enz. uit bet dagelijksch leven
voorstelt, ter onderscheiding van de historische
voorstelling, die haar voorwerp aan de geschiedenis ontleent.
Genyantral gee, f. gr. (v. génys, kaak,
intron, holte, en álgos, pijn), Med. pijn in de
holte der bovenkaak.
Geobiologie, f. gr. (v. géa, samengetr.
ge, de aarde, en biologie, z. ald.) de leer
van het leven der aarde ; — geoblasten,
pl. (v. blastós, kiem, blástanein, kiemen) Bot.
aardkiemers, planten, die de zaadbollen bij het
kiemen onder den grond laten, onderscheiden in
rhizoblasten, wortelhebbenden, en arrhi•2 o b 1 a s t e n, wortelloozen; — geocentriseh,
wat tot het middelpunt der aarde betrekking
heeft ; uit het middelpunt der aarde beschouwd;
— geochosïe (spr. s=z), (van ch ?innynai,
overstorten) f. Med. een aardbad, overstorting
met aarde; — geociseh, adj. op de aarde
,
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levend, in de aarde wonend; — geoeykliseh,
de omwenteling der aarde voorstellende ; —
geocycliek, f., geoeyklon, n. of geoeyklisehe machine, f. een werktuig om
aanschouwelijk te maken, hoe de afwisseling
der jaargetijden, het lengen en korten der dagen, enz. veroorzaakt wordt, door dat de as
der aarde onder eenen hoek van 661 op het
vlak der ecliptica helt ; -- geode esie, f. (v.
daiein, deelen) de kunst der land of veldverdeeling, de aardmeting, landmeting; — geodoet, m. een landmeter; — geode, f. Min.
de adelaarsteen, arendsteen, klappersteen (aetiet);
— geodynamika, (vgl. d y n a m i k a) leer
van de werkende krachten der aarde; — gOognosle en geognostika, f. de kennis
der aardlagen of aardschichten, de bergkunde,
leer van de samenstelling, den bouw der vaste
aardkorst; — geognóst, m. een kenner dier
leer; — geognÓstiseh, adj. daartoe behoorende; aard- en bergkundig; — geogonia of
geogonie, f. de leer van het ontstaan en de
vorming des aardbols ; — geogonist, m. een
onderzoeker of kenner der aardwording, der aardvorming; — geograaf, m. (van gráphein,
schrijver) een aardrijksbeschrijver, aardrijkskundige; — geographïe, f. de aardrijksbeschrijving, aardrijks- of landenkunde ; de m a t h e m atische, physische en politische geog r a p h i e, de wiskundige, natuurkundige en
staatkundige aardrijksbeschrijving, of de beschrijving der aarde met betrekking tot de meetbare,
de natuurlijke en de burgerlijke of staatkundige
verhoudingen van hare oppervlakte; --; geographiseh, adj. aardrijksbeschripvend, tot de
aardrijkskunde behoorende ; de g e o g r a p h ische breedte of de poolshoogte eener
plaats op aarde, de afstand der plaats van den
evenaar naar bet noorden of zuiden, van daar
noorder- en zuiderbreedte; de geograp h i s c h e 1 e n g t e eener plaats, haar afstand
van een zekeren meridiaan of middagcirkel ; —
geographische mijl, z. ond. mijl; —geo
hydrograaf, m, een aard- en waterbeschrqver ; — geohydrographie, f. de aard- en
waterbeschrijving; — geologie, f. de leer
van 't aardlichaaf, welker deelen de g e o g n os i e en g e o g o n i e (z. ald.) zijn ; inz. z. v. a.
geogonie, leer van de vorming der aarde; —
geol0og, m. een aardkenner, aardonderzoeker, inz. een kenner van de aardvorming; —
geológiseh, adj. de aardleer en inz. de kennis der aardvorming betreffende of daartoe behoorende; — geomant, m. een aard- of zand
geomantie (spr. t=ts), f. de-warzeg;—
aard- of zandwaarzeggerij, de punteerkunst, die
verborgen zaken door middel van punten in het
zand en dgl. zoekt uit te vorschen; — geomantisch, adj. tot die kunst behoorende ; -geomeehánika, f. mechanika der vaste
lichamen; — geometer, m. de aardmeter;
de meetkundige, meetkunstenaar; — geometrie, f. de aardmeting, de meetkunde, leer der
ruimte-uitgebreidheid; — geometrisch, adj.
-
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tot de meetkunde behoorende, meetkunstig; eene
geometrische schrede, = 5 fr. voeten of
1,6212 meter; — geomontographie, f. de
kunst om in velerlei kleuren gedrukte reliefkaarten uit eene geperste papiermassa te ver
uitgevonden) ; —-vardigen(oBukl
geomys, m. (v. mus, de muis) de aardmuis,
buidelmuis; — geonóóm, m. kenner der
aardsoorten en der aardbouwkunde; — geonomie, f. de kennis der aardsoorten en haar
gebruik, de aardbouwkunde ; — geophágen,
m. pl. aardeters; — geophagie, f. het aardof kleieten ; — geophysica, f. de leer
van de physische verschijnselen in 't binnenste
der aarde, waartoe de eigen warmte des aard
dichtheid, het aardmagnetisme,-lichams,zjne
en de tellurische verschijnsels der lucht behooren ; — geoplastiek, f. de kennis van de
verheffingen en dalingen en de daardoor ver
gedaante der aardoppervlakte ; —-orzakte
geoponie, f. de aardbearbeiding, land- of
veldbouw; — geoponika, n. pl. verzameling
van grieksche geschriften over den landbouw;
— georáma, n. een aardtafereel, een naar
alle zijden overzicht gevend tafereel van de aarde
(vgl. p a n o r a m a) ; — Georg, gr. geórgós,
van gé, aarde, en érgon, werk, arbeid) en
Georgine, f. in platduitsch Joris en J u rr i a a n, mansn.: landbouwer, boer, akkerman,
landeigenaar; landbouwster, boerin, enz. ; —
George—daalders, St-Jo r i s d a a l d e r s,
algemeene benaming voor de daalders die St.Joris in strijd met den lintworm of draak voorstellen en waaraan men vroeger de kracht van
amuletten toekende; — Georgd'or, m. een
gouden Georg, een hannoversch vijfthalerstuk,
ongeveer = 10 gl. courant ; er zijn dubbele en
halve van ; — Georgenobel, eene onder
Hendrik VIII geslagen eng. goudmunt met bet
beeld van St.-Joris, geldende ongeveer 10,50 gulden ; — George-orde, f. de orde van den
kouseband, naar de ridderketen met het beeld
van St. -Joris ; — Georgiumsidus, n. de
planeet Uranus, door Herschel in 1781 ontdekt
en door hem naar George IV zoo geheeten ; —
Georgia—augusta, f. lat. de hoogeschool
te Gottingen, naar haren stichter, den keurvorst
G e or g A u g u st (of koning Georg II) zoo geheeten; — georgica of georgika, n. pl.
gr. het landelijk gedicht, de gezangen van V i rg i 1 i u s, ook van D e l i 11 e, over den landbouw,
velddichten ; — georgíne, f. Bot. eene schoone
buitenlandsche eenjarige tuinbloem, oorspr. in
Mexico inheemsch (in 't begin dezer eeuw door
den botanicus W i l d e n o w te Berlijn dus benoemd ter eere van den natuurkenner G e o r g i
te Petersburg, bij ons te lande meer dahlia
(z. aid.) geheeten; — georgophilos of georgophiel, een vriend van den akkerbouw,
liefhebber van het landleven; — geoskoop,
m. een aardbeschouwer; — geoskopie, f.
de aardbeschouwing, inz. met betrekking tot de
weèrkunde; — geostatika, f. de leer van
het evenwicht der aarde, van het evenwicht
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der vaste lichamen; — geostereophastiek, f. relief-voorstelling van deelen der aardoppervlakte; — geostrategie, f. de landkrggskunst; — geotektoniek, f. gr. de leer
van de structuurverhoudingen der gebergten en
van de storingen in den oorspronkelijken bouw
der aardkorst ; — geothérmometer, ni.
een aardwarmtemeter, een thermometer ter bepaling van de temperatuur in groote diepten
der aarde ; — geotomie, f. de aarddeeling,
verdeeling der aarde; — geotropisme, n.
vermogen van sommige plantdeelen om zich door
den groei te stellen in een bepaalden hoek met
de richting waarin de zwaartekracht werkt ; —
geotropisch, noemt men de plantdeelen,
die dit vermogen bezitten ; — geotropisohe
krommingen, de krommingen die daarvan
het gevolg zijn.
Geoff., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor E. Geoffroy St.-Hilaire (gest 1844).
Gepard, m. (fr. guépard) de jachtluipaard,
een roofdier van het kattengeslacht, dat tot de
jacht wordt afgericht, in 0. Indië, enz. (Felis
jubata).
Gephyrísme, n. gr. spotrede.
Ger., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor E. F. Germar (gest. 1853).
Gera, hebr. (géráh, d. i. eig. boon) het kleinste gewicht der Hebreeërs, ongeveer = 1. gram;
ook eene hebr. munt, die het e van eenen
s i k k e l bedroeg, omtrent = ij- ct.
Geráda of geráde, f. mid.lat. (van 't
duitsche gerdth, g e r a a d, r a a d) Jur. het huisraad en kastgoed, dat der vrouw volgens het
duitsche recht na den dood des mans ten
deel valt.
Geranium, n. gr. (van ,gérunos, kraanvogel : kraan) een talrijk plantengeslacht, welks
zaad bij sommige soorten naar een kraanvogel of ooievaarssnavel gelijkt ; ook eene kraan, werktuig ter ontlading van schepen ; — geraniaeéën, f. pl. de geraniumsoorten; — geraníeten, m. pl. naar kraanoogen gelijkende
versteeningen.
Gerant, m. fr. (spr. zjerán; vgl. g e r e er e n) Kmt. een zaakvoerder, zaakwaarnemer,
beheerder ; inz. de verantwoordelijke uitgever
of bestuurder der redactie van een tijdschrift.
Gerard, Gerhard, oudd. mansn. (van
ger, d. i, s p e e r) de speerstrijder, dappere, moedige; ook Gerrit, Gerd, Geurt; vr. Ge-

rarda, Gerardíne, Gerhardíne.
Gerboa, z. jerboa.
Gerbe, f. fr. (spr. zjèrb') eig. de korenschoof; de stralenbundel in den vorm eener
schoof (bij vuurwerken).
gerbuleeren (it. gerbulare, ziften, zeven)
uit droge waren het onreine uitzoeken ; —
gérbeluur, f. het uit de waar gezochte
vuil ; aftrek voor onreinheid der waar.
Gerda of Gerdur, f. noord. Myth. een
schoon meisje van het reuzengeslacht ; zij werf
de gemalin van F r e i r en de godin der schoonheid.

GEREEREN
gereeren, lat. (gerire) voeren, leiden, besturen; — zich gereeren, zich gedragen,
houden, voor iets uitgeven.
Gergo, n. it. (spr. dzjérgo = j a r g o n) de
dieventaal in Italië.
Geridon, z. gueridon.
Gerlind, Gerlinde, f. oudd. vrouwennaam (oudd. Gérlint, v. lint, slang, bullisk;
vgl. G e r a r d) de speerslang, de door baar
speer geduchte strijdster.
Germanen, m. pl. de oude Duitschers
(volgens de naamgeving der oude Galliërs en
Romeinen, lat. Germáni, beteekenende in de
celtische taal de n a b u r en [namelijk der Galliërsl); — germanicus, a, um, lat. Bot. duitsch;
— Germano (lat. Germania, f.) n. het oude
Duitschland ; — germaansche talen, talen van duitschen stam : de gothisehe, hoog- en
laagduitsche, nederlandsche, angelsaksische en
de noordsche of scandinavische talen; — germaniseeren (spr. s=z), duitsch maken, ver
germanisme, n. een duitsch-duitschen;—
taaleigen, eene eigenaardigheid in uitdrukking
of in de woordvoeging der duitsche taal; —
germaníst, m. een kenner en leeraar van
bet duitsche recht, ook der duitsche taal en
geschiedenis; — germá►nia, f. (spr. zjermánia)
sp. de dieventaal in Spanje ; - germanomaan, m. iemand die met de Duitschers en
het Duitsche dweept ; — germanomanie,
f. voorliefde voor de Duitschers; — germaphoob, m. lat. gr. iemand die een overdreven
vrees heeft voor de Duitschers; — germanophobie, f. overdreven vrees voor de Duit
german silver, n. eng. (spr.-scher;—
dzjérmen silwer) eig. duitsch zilver; nieuw zilver, z. v. a. argentaan.
Germáni, pl. lat. (germanus, a, urn, lijfelijk,
echt) volle broeders en zusters ; — germaniteit, f. (lat. germanátas) de verwantschap van
broeders en zusters.
germineeren, lat. (germini re, van Ber men, kiem, spruit) kiemen, ontkiemen, botten,
uitspruiten, uitschieten, uitloopen; — germinatie (spr. t=ts), f. (germinatio) het kiemen,
uitspruiten, enz.; de kiemtijd ; — germinatief, adj. nw.lat. kiemend, ontkiemend; —
germinál, m. fr. (spr. zjer—) de kiem-,
spruit- of bloeimaand, de 7de maand of eerste
lentemaand in den kalender der eerste fr. republiek, van 21 Maart tot 19 April ; — germiniparie, f. Bot. de voortplanting door
spruiten.
GeIrmsóéd, m. turk. zwaar damast ; vgl.
germusets.
Germusets, pl. halfzijden stoffen met bont
patroon in de Levant.
Gerokomie en gerokomika, f. gr.
(v. gêras, ae ouderdom, grijsheid, en komèzn,
verplegen, verzorgen) Med. de doelmatige leef
voor oude lieden, de kunst om den ouder -regl
te verplegen; inz. de verjonging van af--dom
geleefde, oude grijsaards door de onmiddellijke
nabijheid van jeugdige personen; — gerondif,
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m. fr. Gram. (lat. gerundivus) het tegenwoordig deelwoord met voorafgaand e n ; — gerónt,
m. (gr. gérón, pl. gérontes) een oudste ; raadsheer, raadslid = s e nat o r ; — gerotitísme,
n. de zwakheid van den geest in den ouderdom; ook de politiek der grijsaards; — ge
of gerokomium, n. een
-rontkmiu
verplegingshuis voor grijzen, oude-mannen- of
vrouwenhuis ; — gerontokratie (spr. tie=
tsie), f. de regeeriog van eeneu raad der oudsten ; — gerontóxon of liever gerontotóxon, n. Med. de halvemaanvormige verduistering aas der onderstee rand van het hoornlies, die bij oude lieden vaak wordt waargenomon, lat. arculus senilis, de grijsaardsboog;
— gerusie, f. (gr. gerusía) de raad der
oudsten (z. v. a. senaat) ; nieuwgriekseh
staatsraad.
Gerold, Gerald, m. oudd. mansnasi :
(oudd. Girolt, Gêrwalt, fr. Giraud, Guiraul í .
vgl. G er (h) ar d) de speerhoudende of - dragende.
Gerra, f. sp. (spr. cherra) ook barra (fr.
jarre, de kruik) vóor 1856 eene vochtmaat op
Minorca, iets meer dan 12 liters.
Gerridon, z. g u é r i d o n.
Gerrit, z. Gerard
Gersj, m. arab. pl. goeroesj of groesj
de turksche piaster, in waarde = ongeveer 11
centen.
Gertruida, Geertrui, oudd. vr. naam
(ondhoogd. Gérdrut ; vgl. Gerhard en dr u d)
de speermaagd, de speersterke, dappere ; verk.

Geertje, Trui.
Gerundium, n. lat. (van gerére ; vgl.
gestie) Gram. het verrichtingswoord, doelwoord, een vorm van het werkwoord, die aantoont, dat iets moet gedaan worden ; — gerundïvum of gerundivus modus, m
bet verrichtingswoord in passieven zin, z. v. a.
participium futuri passivi.
Gerusie, z. ond. g e r o k o mie.
GerSion, m. gr. Myth. een driehoofdige
reus met drie lichamen, die in Spanje regeerde
en schoone kudden bezat ; door Hercules werd
hij verslagen; van hem komt de zegswijze:
»als ik Geryon ware," d. I. als Ik zes
handen bezat.
Gesandar–aga, m. de grootschatmeester
In Turkije.
Geseheid, n. hoogd. (spr. —sjeid) eene
korenmaat in Oostenrijk, ook a c h t ei gehee-ten
m et z e of 7,6874 liter.
Géschem, m. hebr. de regen ; ook : gebed
daarom.
gesta Romanorum, pl. lat. (v. gerëre, verrichten, doen, gestus, a, um, verricht, gedaan,
en Romani, gen. Romanorum, de Romeinen) de
daden der Romeinen, de naam eener verzameling van vertellingen uit den tijd der Romein
keizers, wier wordingstijd echter in de-sche
de 12de of 13de eeuw valt.
Gestátie (spr. tie= tsie), I. (gestatlo, van,
gesture, bij zich dragen, enz.) het dragen, omdragen, of zich laten ronddragen ; de houding,.
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het gedrag; de tijd der dracht, der zwangerschap.
Gesten, pl. z. gestus, ond. gestie; gesticuleeren, lat. (gesticulári, v. gesticu,lus, verklw. v. gestus, z. aid.) handbewegingen
of gebaren maken ; — gesticulatie (spr.
---tsie), f. (gesticula(o) de gebarenspraak, handbeweging, hand- en gebarenspel; — gesticulãtor, m. een gebarenmaker, een redenaar,
die veel gebaren maakt; ook een goochelaar.
Gestie, f. lat. (gestTo, van gerére, dragen,
doen, verrichten, enz.) het doen, de verrich'ting, de beroepsvolvoering, het bestuur; gestio
pro heréde, de stilzwijgende aanvaarding eener
erfenis; — gestor, m. de drager, bestuurder,
verrichter; — gestor feudi, m. de leenbeheerder ; g. negotiurum, een zaakwaarnemer, zaakvoerder; — gestus, m., ook pl. gestes of
gesten, eig. de wijze hoe men zich houdt
of gedraagt; de lichaamshouding, -beweging of
gebaren eens redenaars, inz. de handbeweging,
-le uitdrukking der handen.
Gesá, m. it. (spr. dzjézu) Jezus.
Getah–lahoe, plantaardig was op Sumatra (v. Ficus ceri-flua); — getah–pertjah,
,.z. gutta-percha.
Gettatore, m. it. (spr. dzj—) z. mal
-,ochi.
Getto, z. ghetto.
Gum, n. lat. Bot. be iedictenkruid, nagelkruid (G. urbanum, enz.)
Geumatiek of geustiek, f. gr. (van
getiesthai, proeven) de leer van hetgene zich
laat proeven ; — geusis, f. het proeven ; —
geusiodysphorie, f. de onaangename gewaarwording door (slecht) smakende spijzen
voortgebracht ; — geustisch, adj. wat het
proeven of den smaak betreft ; — geustonusi, m. pl. ziekten van de werktuigen des
-smaaks.
Geus, m. geuzen (van het fr. gueux,
'bedelaars) naam, die in 1566, onder de landvoogdij der hertogin van Parma, aan de verbonden nederl. edelen bij wijze van verachting
werd gegeven, en die later een scheldnaam
voor de Gereformeerden van de zijde der R.
Katholieken werd; — geus of geusje, is
-ook de naam eener kleine vlag, die van de
boegsteng afwaait (dus genoemd naar de Watergeuzen, die namelijk aldaar hun standaard
heschen met de kleuren des prinsen van Oranje,
en er alzoo hunne verschijning mede aankon
geuzenpenning, een in 1566-digen);—
geslagen gouden en zilveren penning, vertoonende aan de eene zijde het borstbeeld van
Philips II en aan de keerzijde de woorden:
_fidèles au roi jusqua'à a la besace, d. I. den koning getrouw tot aan den bedelzak.
Geustiek, enz., z. ond. g e u m a t i e k.
Ghamar of s c h am a r, m. arab (char,
wijn, in bet algemeen bedwelmende drank, v.
chamara, gisten) roode wijn in 't Oosten (vgl.
sahba).
Ghasél of ghazél, n., pl. ghasélen,

,
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arab. (eig. minnedicht en in 't algemeen minnekout, van ghazila, verliefde gesprekken houden) eene soort van arabische lyrische gedichten van eigenaardig kunstigen vorm, meestal
van erotischen inhoud, met moraal en satire
doorweven en bestaande uit tweeregelige strop en, die door een gelijk rijm van den tweeden regel met elkaar verbonden zijn.
Gházi, m. arab. (gluizï) een held, een
krijgsman, inz. zulk een, die de ongeloovigen
bestrijdt; — ghazidsjah, m. de heilige oor
-logf
veldtocht tegen de ongeloovigen.
Gheriah of gherri, m. de oostindische
lengtemaat, inz. in Bengalen = i v g o s=
57,15 mM.
Ghetto, n. it. de jodenwijk of jodenstraat
te Rome en in andere groote ital. en oosterste steden.
Ghiaur, z. g i a u r.
Ghilams, pl. chineesche zijden stoffen.
Ghiribízzi, pl. it. (sing. ghiribízzo, in
't algemeen gril, inval) wonderlijke invallen,
willekeurige, verrassende sprongen en overgangen in de muziek.
Ghun, turk., naam der boden noodmunten, die soms in Turkije geslagen worden.
Giallo, it. (spr. dzjállo) het geel; giallo
antico, oud geel: eene geelachtige marmersoort,
die enkel aan gedenkteekens van oude bouwkunst wordt gevonden; giallo santo, eene gele
plantverf voor miniatuurschilders; — gialloríno, z. napelsch geel.
Giangurgulo, m. it. (spr. dzjangoergoelo, d. i. eig. Jan Gorgel) karakterrol van
een lompen vierkanten boer op het italiaansche tooneel.
Giant, m. eng. (spr. dzjai'nl) reus ; —
giantpowder, n. (spr. —poud'r) dynamiet.
Giardinária, f. it. (spr. dzjar—) de loge
der tuiniersters bij de Carbonari.
Giaur of Ghiaur, m. turk. (z. v. a. geb e r, z. aid.) een ongeloovige, ketter, scheldwoord voor alle niet-Mohamedanen.
Gibbon, golok of gibeo, m. de langarm, een aap met zeer lange armen, eene soort
van orang-oetang in O.Indië.
gibbous, adj. (lat. gibbusus, a, um, van
gibba, bult, bochel) bultig, gebult; — gibbiférisch, bdj. nw.lat. eenen bult dragend ; —
gibbifbriseh, adj. met gebulte bloembladeren; — gibbipénniseh, adj. met hobbelige
vleugeldeksels ; — gibbiróstrisch, adj. niet
gebulten snavel; — gibbosus, a, um of gibbus,
a, um, adj. Bot. bultig of hokkig ; gebult; —
gibbositeit, f. het gebult- of vergroeid-zijn;
de bochel, bult.
Gibellínen, z. ond. G u e l f e n.
Gibelótte, f. fr. (spr. zjieb --) eene f r ic a s s é e van jonge hoenders, eig. van wildbraad (gibier).
Gibus, m. fr. (spr. zjibuus) cylinderhhoed,
die plat gemaakt kan worden, klaphoed, reishoed.
Gidéon, hebr. mansn.: verbreker, verbrijzelaar.
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Gieb., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor C. G. A. Giebel (gest. 1881).
Gig, f. eng. (in 't algemeen iets licht beweeglijks, spelends; vandaar een drijftol, eene
boot, viool, enz.; vgl. ook het fr. gigue, het
duitsch ge i g e) een open dissel- of lamoenwagen met twee raderen ; eene lichte boot van
plaatijzer voor de kanaalscheepvaart.
Gigant, m., pl . Giganten, (gr. gigs,
pl. gigantes, d. 1. uit de aarde geboren, van gelijke beteekenis met gëgenës) gr. Myth. reuzen
met drakenvoeten, van Gwa (of de aarde), uit
het bloed des ontmanden U r a n o s' geboren,
die aan Zeus het bezit des troons betwistten
en den Olympus bestormden, maar door Zeus
en de andere goden overwonnen werden (onderscheiden van de T it a n s, z. aid.), in 't algemeen voor reuzen, kolossale menschen; -gigantëus, a, um, adj. nw.lat. Bot. reusachtig;
— gigantiflorus, a, um, lat. Bot. reusbloemig,
zeer grootbloemig; — gigantisch of gigantesk, adj . (it. gigantésco, fr. gigantésque)
reusachtig, sterk, groot als een reus, kolossaal;
— gigantographie, f. beschrijving of geschiedenis der reuzen; — gigantomaehie,
f. de reuzenstrijd in de Myth.; — gigantologie, f. de leer van de reuzen; — gigantosteologie, f. de leer van de reuzenbeen -leren.
Gigliato, m. it. (spr. dziljáto; v. giglio,
lelie) eig. zeeehino gigliato, een florent(jnsche rekenmunt, een dukaat of ongeveer
,

1 5,60.

Gigot, m. fr. (spr. zjigó; V. gigue, z. aid.,
wegens de gelijkenis op een viool) bout (van
een schaap, enz.); ook de van boven zeer wijd
wordende mouwen aan vrouwenkleederen; pl.
gigotS.

Gigue, f. fr. (spr. zjieg' provene. en it.
;

giga, van 't mid.hoogd. gt'ga, nw.hoogd. Beige,

-

viool) een klein vroolijk muziekstuk ter begeleiding van zekeren dans; die fransche dans
zelf.
Gilbert, oudd. mansn. (hetzij van oudd.
gei 1, geil, krachtig, welig of v. Belo, geel, en
Beraht, berht, schitterend, beroemd) de krachtig of geel blinkende, roemvolle ; ook de naam
eener maat voor brandhout te Frankfort.
Gilde of gild, n. (nederduitsch gilde, eng.
guild; oorspr. toebrenging, offer, offermaal, de
bij 't offermaal vergaderde genooten, verwant
met g e l d, gel d e n) in 't algemeen een gesloten gezelschap, vroeger, inz. zulk een, dat op
gemeene kosten at en dronk ; een tot gemeenschappelijke oogmerken verbonden, bevoorrechte vereeniging, broederschap, b. v. van de
gezamenlijke uitoefenaars van een bedrijf of
-ambacht.
Gilet, n. fr. (spr. zjilè; naar men wil van
zekeren goochelaar, genaamd G ill e, d. i. Egidius ; dan : een hansworst in een wambuis gekleed) een vest, lijfje, buis zonder mouwen;
mansborstrok; — gilet hy^lrostatique (spr. zjilè
idrostatiék' ), een zwembuis, s c a p h a n d e r.
VIERDE DRUK.

GINSENG
Gill, n. eng. kwartpint, kwartiertje, eng.

inhoudsmaat voor droge en natte waren = 0,142
liter (vgl. quarter en tun).
Gillie, m. eng. (spr. dzjilli) schotsche
knecht, inz. jager of rijknecht.

Gillis, Jillia, z. ond..^E g i d e.

Gilstein, m. Min. eene soort van tufsteen,
eene variëteit van den talksteen in Zwitserland
en elders.
gilvicephálisch, adj. lat.-gr. (van 't lat.
gilvus, a, um, geelachtig, grauw, vaal, en gr.
kephalë, hoofd) met geelachtig of grijs hoofd;
— gilvic611isoh, adj . vaalhaizig ; — gilVipédiseh, adj. nw.lat. grijsvoetig.
Gimel, de derde letter in het hebr. alphabet, met de g overeenkomende, als talteeken
drie beteekenend.
Gimians, m . pi. groote kamertapijten uit
Klein -Azië.
Gin, m. eng. (spr. dzjin ; afkorting van 't fr
genèvre) jenever, korenbrandewijn.
Gin, ook kin, yin of ketti, chineesch
gewicht, een pond van ongeveer 600 gram.
Gino, m. fr., liever dsjin, arab. m. (vgl.
het lat. genius) een daemon bij de Arabieren.

Ginéta, f . sp. (spr. chi—) stierengevechten
en ridderspelen.
Ginëte, m. sp. lichte ruiter.
Gingals, pl. eng. de wal-musketten der
Hindoes in O.Indië, met lontsloten voorzien.
Gingang, n . javaansch (ginggang, gestreept)
of eng gingham (spr. gingem fr. guingan
(spr. gengán), eene oostindische stof van katoen, soms met schors gemengd; inz. het fijn
.

;

eng. namaaksel daarvan; — ginghamets,
pl. gestreepte en gebloemde katoenen weefsels.
Gingerbeer, n. eng. (spr. dzíndzjerbier
V. ginger, gember, fr. gingembre, sp. gengibre,
lat. zingiber, zingiberi, gr. zingiberis) gemberbier, een verfrisschende, mousseerende drank,
bestaande uit een met toevoeging van gemberwortel in gisting gebrachte suikeroplossing.
GingibraChium, n . nw.lat. (kwalijk gevormd uit het lat. ging)'va, tandvleesch) de scheur
aan de armen; — gingipedium, de-buik
scheurbuik aan de voeten.
Gingiras, pl. oostindische zijden stoffen.
Ginglmus, m. gr. (ginglymos) Anat.
scharniergewricht, waarbij de beenderen zoodanig vereenigd zijn, dat buiging en uitstrekking mogelijk is;- — ginglymodiseh of
ginglymoïdáliseh, adj. wederzijds inpassend of ingevoegd, ingewricht.
Gin(k)go, m. soort japansche boom (Sa
;

lisburia).

Gínnistan, n. (spr. dsjin—; vgl. g i n e)
perz. Myth. de woestijn der geesten of dsemons.
Ginnus, m. (lat. ginnus en hinnus, gr.
hinnos en hynnos) bastaard van muildier en
merrie.

Ginseng, m. (spr. dzjinséng) de kracht
(Panax), een wortel van kruidigen smaak-wortel
en zenuwprikkelende kracht, die door de Chineezen bijna tegen goud wordt opgewogen.
31t
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Ginst, f. (it. ginéstra, v. 't lat. genista),
z. genista.

Ginungagap, noord. Myth. de c h a o s,
de gapende diepte, die er, volgens de E d d a,
bestond, eer nog aarde en hemel was voort
-gebracht.
giocondaménte, giocondóso, giocondévole, con
giocondézza, it. (spr. dzjo—; v. lat. jucundus)

Muz. aangenaam, bevallig, liefelijk, innemend;
— giocoso, giocosaménte, giojóso, giojosétto, Muz.
(spr. dzjo— en s=z) schertsend, los weg.

Gior., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Giorna (gest. 1809).
Giorgino (spr. dzjordzjino), een oude zilveren rekenmunt in Genua en Modena.
Giornata, f. it. (spr. dzjorndta; v. giorno,
de dag) het dagwerk, eene voormalige ital.
vlaktemaat van 100 t a v o 1 e n = 38,01 are.
Giovine Italia, f. it. (spr. dzjówine—)
het jonge Italië (naam eener politieke partij van
den vooruitgang); ook een jong mensch.
Gips, n. gr. (gypsos, lat. gypsum) waterhoudende, zwavelzure kalk, een mineraal, dat
inz. tot stukadoorwerk, afgietsels van standbeelden, vazen, enz., tot vervaardiging van kunstmarmer en pastelverf gebruikt wordt.
Gipsy, m. eng. (spr. dzjipsie) een heiden,
Bohemer, lid van een omzwervenden stam (z.
Heidens).
Gique, f. fr. (spr. zjiek') een klein muziekstuk om te dansen, in $ of g maat.
Giraat, z. ond. giro.
Giraffe, f. (Sr. girafe, it. girafa, van 't arab.
zirá(ah, zordfeh, egypt. sor-aphé, d. i. langhals)
de kameelpardel in Afrika (Camelopardalis gira ffa); ook eene soort van dameskapsel, waarbij
het achterhaar in groote vlechten op den schedel wordt vastgestoken; ook een rechtopstaande
forte-piano, klavierharp ; Astron. een sterrenbeeld van den noordpool ; — giraffe—fortepiano, f. eene rechtopstaande forte-piano.
Girálda, f. sp. (spr. chi—) weerhaan; een
toren in Sevilla.
Giránde, f. fr. (spr. zjirand'; van 't lat.
gyros, kring, gyriire, it. girare, in een kring
draaien) eene springfontein met vele buizen of
pijpen, uit welke waterstralen in de hoogte
springen, die wegens de daarin besloten lucht
een hevig gebruis veroorzaken; ook een vuur
dat eene menigte raketten op eens naar-werk,
alle richtingen opwaarts werpt, eene vuurschoof,
een vuurrad ; — girandole (spr. zjiraiidool'),
it. girándola (spr. dzji—), f. een staande armblaker met verscheiden armen ; een vuurrad,
vuurkrans bij vuurwerken, inz. het beroemde
vuurwerk op den Engelenberg te Rome, waarbij
1000 raketten op eens opstijgen; ook een sieraad van diamanten.
Girant, z. ond. giro.
Girasole, it. (spr. dzjirasóle, van girare,
zich draaien, en sole, zon), girasol, fr. (spr.
zjirasól) m. de zonnesteen, maansteen, eene ver
edele veldspaath; ook een-scheidnvat
It. paddenstoel.
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Giravólta, f. ital. (spr. dzj—) kringloop,.
winding, kronkeling.
gíreeren, z. ond. giro.
Girib, eene lengtemaat in Perzië = 1,066
perz. ellen.
Girl, f. eng. meisje; — young girt, jong
meisje.
Giro, 1) m. it. (spr. dzjiro; van het lat_
gyros, gr. gyros, kring) de omloop, inz. de
geldomloop ; het omschrijven, e n d o s s e e r e n
of schriftelijk overdragen eens wissels van den
eenen bezitter op den anderen; ook een vergaderhuis der kooplieden tot afsluiting van zaken, omtrent z. v. a. b e u r s ; — girobank,
f. eene aanwijzings- of overschrijvingsbank, deposito-bank, waarbij geldsommen door enkel
aan- en afschrijven van den een op den ander
worden overgedragen ; — giro in bianca,
ook blanco-giro, overdracht van een wis
als op den wis -seldorbtnkig,
som niet genoemd is ; — girogeld, n.-seld
giro—valuta (spr. u=oe), f. de gebruikelijke
betaalkoers bij de bepaling van zekere wisselprijzen; — gireeren (spr. dzji—; it. girare)
eenen wissel of eene vordering op een ander
schriftelijk overdragen; — girant, m. (spr.
dzjiránt) de aanwijzer, overdrager, overschrijver eens wissels ; — giraat, m. (spr. dzji—)
degene, op wien een wissel wordt overgedragen, de wisselovernemer.
Giro, 2) m. it. (spr. dzjiro) een sterke,
zoete, roodachtige wijn van 't eiland Sardinië.
Gironde, f. fr. (spr. zjirónd') eene gematigde republikeinsche partij in de eerste fr. revolutie (zoo geheeten, dewijl de hoofden daarvan uit
bet departement der G i r o n d e waren); — girondisten, girondijnen, pl. (fr. girondins) aanhangers dier partij.
Girouette, f. fr. (spr. zjiroe-étt voor girotette, vgl. het it. girotta, vaan, van 't lat.
gyrare, it. girare, draaien) de windwijzer, weerhaan ; Mar. de vleugel, topstaander; oneig. een
veranderlijk, onbestendig, wispelturig mensch.
Gisela, f. oudd. vrouwennaam (v. gisal,
gijzelaar) de gijzelaarster.
Gitaar, z. guitarre.
Gitano, m. (spr. chitáno ; eig. een Egyptenaar, van 't lat. fEgyptiánus ; vandaar ook
het eng. gipsy in gelijke beteekenis) een omzwervend Heiden, Bohemer ; - gitana, eene
Heidin (z. He i d e n s); ook : heidinnendans, zigeunerdans
Githith, hebr. een woord, dat in het opschrift van vele psalmen voorkomt; waarschijclik een speeltuig ter begeleiding van die gezangen (Psalm 8, I, enz.)
giubilóso, it. (spr. dzjoebilózo) Muz. jubelend,
vroolijk.
Giulio, m. it. (spr. dzjoélio) de Juliër, een
voormalige zilvermunt te Rome en te Florence
= ill s c u d o = 25 centen.
Giunta, f. it. (spr. dzjóénta) verbinding,
verbond; in het oude Venetië: de raadsheeren
aan den staatsraad toegevoegd, j u n t a.
;
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giusto, adj. it. (spr. dzjóésto; van 't lat. jus

juist, gepast, overeenstemmend; —-tus,am)
giusto tempo, de juiste tijdmaat. [ald.)
Givodan, z. v. a. Odin of Wodan (z.
Glabelle, f. nw lat. (glabella, v. glabellus,
verklw. van glaber, glad, kaal) de ruimte tusschen de beide wenkbrauwen ; — glabrifólisch, adj. met gladde bladeren ; — glabriteit, f. gladheid, kaalheid.
glaber, —bra, —brom, lat. Bot. kaal, onbehaard; zonder haren of soortgelijke organen; —
glaberrimus, zeer kaal; — glabratus, a, um,
van haren ontdaan, geschoren ; — glabrescens,
kaalwordend, wat met den tijd de haarbekleeding verliest.
Glace, f. fr. (spr. glaas'; van 't lat. glac)'es,
ijs) kunstmatig bereid, eetbaar ijs; roomijs ; ook:
gegoten suiker op gebakken; spiegelglas, een
spiegel; — glace d' argent (spr. —darzjan) zware
wit zijden stof met ingewerkte zilverbloemen;
— glacerie, f. (spr. glaas'rie) de kunst om
spiegelglas te maken; de spiegelgieterij; — glaeière, f. een ijskelder; eene ijsgroeve; — glaceeren, doen bevriezen of verstijven ; tot eene
gelei laten verkoken; oversuikeren; ook zekere
voorwerpen, als linten, handschoenen, enz. blinkend maken; hen glanzen, een spiegelenden
glans geven ; — glacé-handschoenen,
enz., geglansde handschoenen, enz.; — glacé,
n. met goud of zilver besponnen zijde.
Glaeialist, m. fr. (v. glacier, spr. glaasjé,
de gletscher) een gletscherkenner.
Glacis, n. fr. (spr. glasi; van 't mid.lat. glatia, vlakte, eig. vlakmaking, effening, van het
duitsche Blatt, g 1 a d) de veldborstwering, ver weerhelling, de zachte en effen helling of glooi
kruin des bedekten wegs be--ing,deva
gint en in het veld uitloopt ; bij de suikerfabricatie : eene trechtervormige verwijding van
den ketelrand, waarom de overgekookte suiker
terugloopt.
Glacon, m. fr. (spr. glasón ; vgl. g 1 a ce)
de ijsschol; Arch. een sieraad aan de randen
der waterkommen, fonteinen, enz., in den vorm
van ijsschollen, ijskegels, enz.
Gladakker, m. (v. jay. galadag, gladag,
bij Europeanen gladak, transportdienst, vervoermiddel) slecht oud paard, knol (op Java).
Gladheim, n. noord. Myth. het paradijs
der Celten.
Gladiator, m. lat. (v. gladlus, zwaard)
een zwaardvechter, kampvechter bij de openlijke
schouwspelen der oude Romeinen ; de stervende gladiator, zeker meesterstuk van
oude beeldhouwkunst; — gladiatóriseh, adj.
op zwaardvechterswijze ; — gladvai jus et potéstas, n. Jur. het zwaardrecht of het hooge lijfstraffelijke recht; — gladli poen de doodstraf
door zwaard of bijl.
glagolItische taal (v. 't slay. glagol,
woord, glagólati, spreken) de oude, heilige sla
taal ; — glagolitische letters,-vonische
glagolisch alphabet, een eigen oudslavonisch alphabet.
;

GLEN
glaireus, adj. fr. (glaireux, spr. glèreu,

slgmig.
glandula, lat., pl. glandzilae; eig. verklw. v.
glans, eikel) klier, klieren, half. vaste, half weeke

deelen, meestal rond van gedaante, die grootendeels uit vaten zijn samengesteld en uit het
bloed een vocht bereiden en afscheiden, dat
van het bloed zelve verschilt; glandulae conglomerátae, pl. korrelige klieren ; gl. lacrymáles, traanklieren ; gl. mammariae, borst- of boe
gl. mesenterai, darmscheiklieren ; gl.-zemklirn;
nectariferae, Bot. honigkliertjes ; gl. parotz des,
oorklieren ; gl. pituitariae, slijmklieren; — glanduleus, adj. (lat. glandulósus, a, um) klierachtig, klierig ; — glandulositeit (spr. s=z), f.
nw.lat. de klierachtigheid; — glandifórm,
adj. eikelvormig.
Glans, I. lat de eikel; vgl. g 1 a n d u 1 a.
Glauberiet, n. (naar den geneesheer en
scheikundige Glauber, gest. 1668, benoemd)
een uit zwavelzuur natron (z. ald.) en kalk bestaand mineraal, ook b r o n g n i a r t i e t geheeten ; — glauberzout, n. (sal mira2W e Glauben) zwavelzure soda, veelvuldig als purgeermiddel aangewend ; het wordt door vele bronnen
in Lotharingen opgeleverd.
Glaucedo, f. nw. lat., z. v. a. g 1 a uk o m a.
glaucus, a, um, lat. zeegroen ; blauwgroen;
grauwgroen; glaucescens, lat. zeegroenachtig; —
glauCUS, m. gr. (G l a u k o s ; eig. de blauwachtig glanzende) Myth. een zeegod, Wien men
de gave der prophetie toekende.
Glaukóma, n. gr. (v. glaukós, grijsblauw)
Med. de groene staar, die haren zetel in het
glasachtig lichaam der oogen heeft ; bedrog, goochelwerk, oogmisleiding; — glaukomateus,
nw. lat. of glaukomá tiseh, adj. met de
groene staar behept ; — glaukophylliseh,
adj. met grijsgroene bladeren; — glaukopódiseh, adj. met grijsgroene voeten ; —
glaukoptériseh, adj. met grijsgroene vleugelen ; — glaukósis, f. gr. de vorming of
het ontstaan van de groene staar, de verduistering van het glasachtig lichaam.
Glavá, f. slay. hoofd; — glavár, m. familiehoofd ; -, glavnítza, f hoofdgeld, hoofdeljke belasting.
Glaymore, n. eng. (spr. gleemóor) het
breede schotsche zwaard.
Glazuren (van g 1 a s, met lat. uitgang)
met glazuur overdekken, glanzend maken ; —
glazuur, f. de verglazing, overglazing, het
verglaassel, de glazige stof, waarmede aarden
vaatwerk wordt overtogen ; Pict. eene overdek
lichte, blinkende kleuren ; het glad-kingmet
en blinkend bekleedsel der tanden.
gleba, f. lat. eene aardkluit ; een stuk, brok,
klomp ; — glebae adscriptus, z. adscriptus, ond.
a d s c r 1 b e e r e n;— glebeus, adj. (lat. glebósus, a, um) vol kluiten, klonterig.
Glee, n. eng. (spr. glie) soort oud eng.
liederen.
Glen, n. gaël. kloof, dal, gewoonlijk zon.
-
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der plantengroei (het tegengest. van s t r a t h,
breed, bebouwd dal).
G18ne, f. gr. de oogappel ; Med. eene ondiepe gewrichtsvlakte, vlakke indieping; — glenïtis, f. lensontsteking in 't oog ; — glenoldiseh, adj. vlak uitgehold.
glengarry cap, f. eng. (spr. kep) de muts van
het schotsche nationale kostuum.
Gletscher, m. hoogd. (spr. glétsjer; fr.
glacier, het naast van glace, lat. glacies, ijs;
of van g l a d, glij d e n, hoogd. glitschen) een
groot ijsveld of eene ijsmassa in de hooge dalen der Alpen.
Gléukometer, gr. (van glëukos, most,
ongegiste zoete wijn), of g1 'kometer (van
glykys, zoet) m. een zoetigheids- of mostmeter,
een werktuig tot toetsing der wijnen, inz. met
betrekking tot hun suikergehalte, uitgevonden
door Chevalier te Parijs, in 1840.
Gliadine, f. (van het gr. glia, lijm) Chem.
een eigen bestanddeel van de kleefstof.
Glires, pi. lat. (van glis, bergrat) knaag
-diern.
Glissáde, f. fr. (spr. glies—; van glisser,
glijden) het glijden, uitglijden ; de sleep- of glijpas
in het dansen; het uitglijden van de degenkling
bij het schermen; — glissánt, adj. glibberig;
bedenkelijk, netelig, misselijk ; — glissándo, glissicáto, it. (spr. glies—) Muz. glijdend, zacht,
gesleept of sleepend.
Glit, n. (fr. glette, hoogd. glatte), loodoxyde
of masticot, in kleine loovertjes gekristalliseerd,
lithargyrium.
Globe, f. (lat. globus) de kogel, bol, kloot,
inz. een kunstmatige aardbol (globus terréstris),
of hemelbol (globus cceléstis); — globus hystericus, Med. eene plaatselijke krampachtige pijn
bij de h y s t e r i e, het zoogen. opstijgen der
baarmoeder; globus imperiális, de rijksappel;
globe de compression, m. fr. (spr. gloob' de kon'
Mil. eene soort van sterk geladen mij--presjón)
nen, door B e 1 i d o r in 1725 uitgevonden ; —
globaal, adj. et adv. over 't geheel genomen, bij wijze van overslag of raming; — glbiceps, adj. nw.lat. met kogelronden kop ; —
globieórniseh, adj. met kogeltjes aan de
voelsprieten ; — globiférisch, adj. met bolronde verhevenheden; — globi$Órisch, adj.
met bolronde bloesems ; — globipóriseh,
adj. met ronde zweetgaatjes ; — globeus,
lat. (globdsus, a, um) en globuleus, nw.lat.
adj. kogelvormig, bolvormig, uit kogeltjes, bolletjes bestaande; — gbobosieten, m. pl.
nw. lat., ronde, als gedraaide schelpversteeningen ; — gbobositeit (spr. s=z), f. lat. (globositas) de kogelvorm; — gbobulus, m. lat.
een kogeltje, bolletje; globisli martiáles of ferruginósi, p1. Med. ijzerkogeltjes, uit wijnsteen
en ijzer bereid; gl. sanguinis, bloedbolletjes; —
globulaire taktiek, f. nw.lat. -gr. de vuur
globularia, f nw.lat. Bot.-krijgsunt;—
de kogelbloem ; — globularis, nw.lat. Bot. kogeldragend ; — globulieten, m. pl. N. H.

kevers met bol- of knotsvormige voelsprieten;
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— globuline, f. nw. lat. volgens Berzelius
het hoofdbestanddeel der bloedbolletjes.
Globe—oil, n. eng. (spr. plo-boll) Amerikaansch smeer uit petroleumbezinksel.
Globoïne, f. z. v. a. nitro-g1yeerin6
(z. ald.).
Gloire, f. fr. (spr. glóar') roem vgl. g 1 o r i a.
Glomus, n. lat. (genit. gloméris; verwant
met globus, z. g 1 o b e) een kluwen ; Chin. een
wondstopsel, wiek van pluksel; — glomeratus,
a, um, lat. kogel-, bal- of kluwenvormig; —
glomeríden, pl. nw. lat. N. H. kogeldieren ; — glomerifióriseh, adj. met samen
bloemen; — glomerikárpisch,-gehopt
adj. met samengehoopte vruchten; glomerulus,
m. nw.lat. Bot. bolletje of kluwen.
Gloria, lat. of glórie, f. de roem, eer,
heerlijkheid, hoogheid, glans ; de straalkrans om
het hoofd eens heiligen; eene schilderij van den
open hemel met zijne bewoners, een hemelstuk;
bij vuurwerken : eene groote staande zon : het
gloria, een lofzang, naar den lofzang der engelen bij Jezus geboorte, Luc. II, 14: gloria
in excélsis Deo, eere zij God in de hoogte!
gloria matrix, eig. eere der moeder, eene zeer
schoone zeeschelp ; gloria munáï, eig. roem der
wereld, en gloria rubrórum, eig. roem der rooden, Bot. twee schoone tulpsoorten; gloria patri,
folio et spiritui sancto in secula seculörum, eere
zij God den Vader, den Zoon en den heil. Geest
in alle eeuwigheid; in majórem Dei gloriam,
tot grooter roem van God ; sic transit gloria
mundi, zoo vergaat de heerlijkheid der wereld;
— gloria, f. fr. kleine kop sterke koffie met
(over suiker afgebranden) cognac; — glori—
eeren (lat. gloriiiri), zich-zelven roemen, pralen; — glori$cátie (spr. t=ts), f. Theol.
de verheffing van het schepsel tot de eeuwige
heerlijkheid, de verheerlijking; — glori$ceeren (later lat. glori/icure), verheerlijken; —
glorióle, f. fr. (lat. glorióla) armhartige roem,
ijdele, nietige praal; — gloriëus, adj. (lat.
gloriósus, a, um), roemrijk, prijs- of roemwaardig; heerlijk, verheerlijkt, schitterend; ook groot sprekend, pochend, grootsch; gloriósae memoriae, afgek. gl. m. of glor. mem., roemrijker
gedachtenis; — gloriósa, f. Bot. de prachtlelie, een pronkgewas.
Glossaret, m. eng. een wollen, halfzijden
stof uit Norwich (spr. norritsj) in Engeland.
Glosse, f. (van het gr. glossa of glótta,
tong, spraak) Gram. oorspr. een duister, verklaring behoevend woord; gew. de uitlegging,
verklaring, opheldering, woordverklaring, aanmerking (beter glósscma) r a n d g 1 o s s e, de
randverklaring, kantteekening, aanmerking; —
glosse, Poët. de naam van eene poëtische
kunstgreep, die eene gedachte, in een zoogen.
thema aangegeven, zoodanig in even zoo veel
strophen, gew. d e c i m e n (z. ald.) ontwikkelt,
als het thema verzen bevat, zoo dat op het
einde van elke strophe een vers van het thema
staat; — glossarium, n. lat. een woordenboek ter verklaring inz. van verouderde, onbe;
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kend geworden woorden ; glossarium etymologacum, een afleidend woordenboek, zulk een,
waarin de afstamming der woorden wordt aangegeven, eene taalbron ; — glosseeren, nw.
lat. g l o s s e n, aanmerkingen, inz. berispende
aanmerkingen maken; uitleggen, ophelderen; —
glossätor, m. een uitlegger, woordverklaarder, kantteekenaar; inz. in de middeleeuwen:
de verklaarders van het corpus juris civilis te
Bologna; — glossáagra, n. gr. Med. de jichtige tongpijn ; — glossalgie, f. de tongpijn;
— glossánthrax, m. pestkool aan de tong,
kwaadaardige tongblaren ; — glossepiglóttiseh, adj. tong en strotklep betreffende; —
glossitis, f. de tongontsteking, tongbrand;
— glossocële, f. de tongbreuk, het krampachtig uitsteken der tong; — glossodesmus,
m. de tongriem; — glossograaf, m. een
kantteekenaar, glossenschrijver; — glOSSOgraphie, f. de tongbeschrijving; ook het
schrijven van kantteekeningen ; — glossolalie, z. glottolalie; — glossologie, f.
de tongleer ; leer van de talen, de taalleer z.
glottologie; — glossoloog, m. een taal
glossolTsis, f. de tongverlam--kundige;—
ming met verslapping; — glossomanie, f.
z. glottomanie; — glossomantie (spr.
t=ts), f. de tongwaarzeggerij, de kunst om uit
den staat der tong tot eene reeds aanwezige
of zich pas ontwikkelende ziekte te besluiten;
— glossóneus, m. een tonggezwel; — glos
f. leer der taalwetten (g r a m ma--sonmie,
ti c a) ; — glossopalatinisch, adj. tong en
verhemelte betreffende ; — glossopetren,
pl. tongsteenen, slangetongen, versteende haaietanden; — glossophary'ngisch, adj. tong
en keel betreffend ; — glossoplegie, f. de
tongverlamming zonder verslapping; — glos
f. de uitzakking der tong ; — glos-sopt4i,
f. bloedvloeiing uit de tongvaten;-sorhagie,
— glossoscirrhus, m. een knoestgezwel
van de tong, tongkanker; — glossoskopie,
f. het bezien, onderzoek der tong ; — glos
n. de tongkramp ; — glosso-sopame,
staphylmnisch, adj. tong en huig betreffende ; — glossotomie, f. de tongontleding.
Glottis, f. gr. de stemspleet, luchtpijp spleet ; — glottolalie, f. of glossolalie,
f. (vgl. glosse) het spreken in vreemde talen;
in den Bijbel (handel. der Apostelen) het spreken in tongen of in vreemde talen der Apostelen door een wonder op den Pinksterdag; —
glottologie, f. de taalleer, wetenschap, geschiedenis der talen; — gl tomallie, f. de
overdreven zucht om vreemde talen te spreken.
Glouton, m. fr. (spr. gloetón ; van 't lat.
gluto, genit. glutónis, een verslinder; glutire,
verslinden) een veelvraat, slokop ; — gloutonnerie, f. de gulzigheid, vraatzucht.
gluant, adj. fr. (spr. gluan) kleverig.
Glutine, glucose, z. ond. g l y c e r i a.
Gluckísme, n. Muz. de voorliefde tot de
muziek van Gluck (gest. 1787) ; — gluekist,
'n. de aanhanger, voorstander van Glucks mu-
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ziek (in tegenst. met die van Piccini, de zoogenaamde piccinisten).
gluma, glumélla, f. lat. Bot. het kaf der grassoorten; gluma colycina, kelkkafje; gl corollina,
kroonkafje; gl corollina univalvis, eenkleppig
kroonkafje; glumacëus, a, um, Bot. kafachtig,
kafbladachtig; glumella of glumellula, f. lat. honigschubje.
Glutwe n, p1. gr. (van glutós, het vat),
Anat. de vaatspieren.
Gluten, n. lat. Chem. de lijmstof, plantenlijm, een stikstofhoudend, vliezig, week, zeer
veêrkrachtig, kleverig bestanddeel, inz. in het
zetmeel der graangewassen en peulvruchten vervat; ook het kleverige vocht van dierlijke lichamen ; — glutineus, adj. (glutinósus, a,
um) kleverig en lijmig ; — glutinantïa (spr.
tia=tsia), pl. (van glutinans, lijmend, glutináre,
lijmen) Chir. lijm-, bind- of kleefmiddelen ; —
glutinátie (spr. tie=tsie), f. (glutinatio), f.
de samenlijming, het aaneenkleven; — glutinatief, adj. lijmend, verbindend, samenheelend;
— glutine, f. Chem. beenderlijm, o s s e i n e;
glutinosus, a, um, lat. Bot. kleverig, lijmig.
Glyeeria, gr. (van glykerós, glykys, zoet)
vr. naam : de zoete, aangename; — glycerine,
f. oliezoet, eene zoetachtig smakende stof, die
uit de verzeeping der vetten ontstaat, welke
op verscheiden wijze wordt gebruikt, b.v. om
het bevriezen van water te voorkomen, voedingsmiddelen versch te houden, de huid lenig
te maken (glycerine -zeep) enz.; — glyeine of glutine, f. Bot. eene ameAkaansche
plant met peulvruchten; ook Min. de z o e ta a r d e of glycine–aarde, een metaal-oxyde,
in 1798 door V a u q u e l i n het eerst in den
beryl en smaragd ontdekt; — glyc'um of
b e r y 11 ï u m, n. de metallische basis der glycineaarde; — glyeion of glykion, n. zoethout ; — glycocolle, f. lijmzoet, lijmsuiker,
een zoetsmakend ontledingsproduct van lijm,
door verhitting daarvan met vloeibare potasch
gevormd; — glycose of glucose, f. druivensuiker, zetmeelsuiker; — glyeyloxyde,
n. de chemische basis van alle vetten en oliën;
— glycyphagie, f. het zoeteten, 't veel
genot van zoetigheden ; — glycy--vuldig
phaag, m. een zoeteter, snoeper, zoetekauw
— glycypikron, n. bitterzoet ; — glyCyrrhiza, f. zoethout, zoetwortel; — glycyrrhizine, n. zoethoutsuiker, het eigen suikerachtig beginsel uit den zoethoutwortel ; —
glykometer, m., z. g1eukometer —
glykyskoop, m. een werktuig tot onderzoek
van het suikergehalte eener stof.
glykánisehe verzen, eene oud gr. lyrische verssoort (zoo men wil dus genoemd
naar haren vinder, den overigens onbekenden
dichter G l y k o n), bestaande uit eenen trochaeus
of spondeus, eenen daktylus en eenen amphimacer of daktylus 1 v /
Glyphe, Glyph, m. gr. (glyphis, f. v.
glyphein, inkerven, insnijden) Arch. eene insnede,
kerf, groefstreep, als sieraad aangebracht ; —
i

;

;

(
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glyphanon, n. een graveerjzer, beitel; —
glyphiek of glyptiek, f. de snij-, kerfof graveerkunst, de steensnijkunst; de beeld
glyphisch, adj.-houwknst,beldijr;—
gesneden, gegraveerd; — glyphogène, f.
fr. een te Parijs door den scheikundige D e1 e s c h a m p s uitgevonden bijtmiddel voor de
staalgravure; — glyphographie, f. de kunst
om verheven typen of platen langs galvanischen
weg te vervaardigen, om deze als houtsneden
te drukken, een deel der galvanoplastiek;
nieuw uitgevonden manier om koperplaten tot
de beteekening en den galvanischen druk voor
te bereiden; — glypten, pl. figuren in metaal of steen gegriffeld of gebeiteld; gesneden
steenen; -- glyptognosie (spr. s=z), f. de
kennis der gesneden steenen ; — glyptographie, f. de beschrijving daarvan ; — gly-ptospermaten, pl. Bot. veelvoudig gekerfde
zaadkernen ; — glyptotheek, f. eene verzameling van gesneden steenen, ook in 't algemeen van beeldhouwwerk, zooals de groote ver
beeldhouwwerken te Munchen. -zamelingv
Gnathalgie, f. gr. (v. gndthos, kinnebak,
wang) de wangpijn; -- gnathorrhagie, f.
sterke bloeding uit de uitwendige oppervlakte
der wangen ; — gnathospásme, n. kinnehakskramp.
Gnathon, m. gr. een parasiet.
Gnidha, f. gr. bijnaam van Venus, naar
de stad G n i d u s in Karië, waar zij een tempel had.
Gnooco, pl. gnocchi (spr. --ki) meelklont ; soort meelspijs.
Gnoe, gnoed.ier, z. g n u.
Gnomen, pl. (fr. gnome, it. en sp. gnomo)
1) aard- of berggeesten, in de aarde wonende
en schatten bewakende elementair-geesten
(z. aid.), waarsch. van gelijken oorsprong met
het volgende woord, dus eig. kundige geesten;
2) gr. (van gndmé, inzicht, kennis, oordeel,
spreuk) gedenk- of leerspreuken; — gnoM –
cus, m. een vervaardiger van gedenkspreuken,
leerspreukdichter; -- gnomisch, adj. in spreuken vervat, spreukvormig; -- gnomische
dichters, spreukdichters; — gnomologie,
f. een spreukenboek, eene verzameling van gedenkspreuken.
Gnomon, m. gr. (eig. in 't algemeen een
kenner, aanwijzer, v. gnónai, infin. aoristi van
gignoskein, kennen, erkennen) het richtsnoer, de
hoekmeter, winkelhaak, een zonnewijzer, astronomische wijzer; vgl. f i l a r g n o m o n; Arith.
een getal, dat, gevoegd bij een quadraatgetal,
opnieuw een quadraatgetal geeft ; Geom. de
figuur, die van een parallelogram overblijft,
wanneer een kleiner parallelogram, welks dia
geheel in de diagonaal van het groote-gonal
ligt, daaruit wordt genomen ; de tand, waar
ouderdom der paarden kent ; —-anmed
gnomonika, f. de zonnewijzerskunst.
Gnosis, f. gr. (v. gnónai ; vgl. g n o m o n)
de kennis ; inz. bet hooger inzicht, de diepere,
geheime kennis der chr. godsdienstleer, de gods1
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dienstphilosophie der eerste chr. eeuwen ; -gnoseologie, f. de kennisleer, z. v. a. m et a p h y s i e k;— gnosimáchen, m. pl. eene
christelijke secte in de 7de eeuw, die alle leerstelsels verwierp; — gnostieken, m. pl. geheimkenners, zoogen. godswijzen, door gewaande
goddelijke openbaringen hoog verlichte christenwijsgeeren in de eerste chr. kerk; — gnosticisme, n. de leer der gnostieken; — gnostisch, adj. geheimkundig — gnostologie,
f. alweterj.
Gnu (hottentotsch gnoe of njoe, Noll. gnu,
fr. gnou of niou, eng. gnu of gnoo), gnoe of
gnoedier, eene soort van antilopen in Afrika,
het wi l d e b e e st der Zuid-Afrikanen (Catoblepas, inz. C. gnu) .
go, eng. gaan ; ga, gaat, enz.; -- go ahead!
(spr. --ehèd') ga voort, altijd door!
Gobelet,m. fr. (spr. gob'lè; mid.lat. gobellus, gobelletus, beker, provene. cubel, cuba, kuip,
klein vat, copa, beker, v. 't lat. cupa, cuppa,
kuip, vat) een beker, dobbelbeker der goochelaars; een drinkbeker, kop ; — joueur (spr. zjoe-)
de gobelets, goochelaar; — gobelette, f. fr.
Mar. een klein vaartuig met masten en vierhoekig zeil.
Gobelins, m. pl. fr. (spr. gob'len) franscbe
behangseltapijten met ingewerkte figuren uit de
in 1661 door Colbert voor den staat aangekochte tapijtfabriek te Parijs, welke nog eene
van de merkwaarheden dier hoofdstad is. De
naam komt van de familie van Jean Gobelin,
een wolverver in het midden der 15de eeuw,
die den grond tot de fabriek legde.
;

Gobemouches,

m. fr. (spr. gob'moesj';

van gober, ophappen, verslinden, een woord
van eelt. oorsprong) eig. een vliegenvanger;
vandaar eene soort van vogels, hagedissen en.
planten, die zeer bedreven in het vliegenvangen zijn; oneig. een lichtgeloovige, nieuwsgierige ; een jabroer.
Gobernacion, f. sp. regeering ; regeeringsgebouw.
God–dam, eng. (eig. God damn, spr. goddem) God verdoeme (mij) ! ook scheldnaam der
Engelschen : de goddams.
gochem of goochem, hebr. wijs, ervaren, verstandig, slim.
Godet, m. fr. (spr. god; v. arab. lcadah,
beker; volgens anderen van 't lat. guttus, een
nauwhalzig vat, waaruit de vloeistof bij druppels valt, van gutta, de druppel) de trechteropening, door welke 't gesmolten metaal in den
vorm vloeit.

Godfried, Godevaart, Govert,
mansn. (oudd. Gotafrit, goth. Guthafriths) die
vrede met God heeft, de met God verbondene.
Godiveau, n. fr. (spr. godiwoo) pasteitjes
van gehakt vleescb, worstpasteitjes.
Godmiche, n. fr. (spr. —misjé) een door
wellustige vrouwen gebruikt instrument van
gummi.
Godron, n. fr. (spr. godróyc) eene ronde,
bolle plooi of vouw ; een langwerpig eivormig
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sieraad aan zilveren vaatwerk, enz., aan lijsten
van gebouwen, eierlijst; — godronneeren
<fr. godronner), bol plooien of vouwen, enz.
Gods, pl. eng. (van God, God) de goden,
(schertsende benaming voor de toeschouwers op
hoogste plaatsen (den engelenbak) in de eng.
schouwburgen, omdat zij in hoogere sferen zich
bevinden).
God save (spr. seev) the king of queen (spr.
,kwien), God behoede den koning of de koningin, de aanvang en naam van een bekend
eng. volkslied.
Goëet, m. gr. (goes, pl. góetes) toovenaar,
bezweerder; — goëtie (spr. t=ts), f. vermeende
tooverij door aanroeping van booze geesten,
geestenbezwering; — goëtiseh, adj. betooverend, bedrieglijk, tooverachtig.
Goel, m. hebr. (goêl, het deelwoord van
gádl, terugvorderen, lossen) een bloedwreker bij
.de Joden, de naaste bloedverwant eens vermoorden, die weleer het recht had den moordenaar op te zoeken om hem te dooden.
Goela, f. Kong. kudde die des zomers nacht
en dag in de open lucht blijft; vandaar: g o elasch, goelasvleescb, z. golasch.
Goëlaek, goelak of koelak, n. een
pepergewicht op Sumatra = 11 (oud) pond; in
Palembang van 1w kati = 770 gram ; op Java
-een rijstgewicht van 7 kati = 4,460 kilo.
Goelasch, z. g o 1 a s c h.
Goëlette, f. fr. Mar. een vaartuig met 2
masten van 50 tot 100 tonnen, schooner,
Goelistan, z. gulistan.
Goem, z. g o u m.
Goena, z. g u n a.
Goeni, z. gonje.
Goer, z. g u r;— Goeraes, z. g u r a c s.
Goergoerans, z. g a r g o e r a n s, g u rgurans.
Goeroesch, m. turk. of goeroesj, z.
gersj.
Goëtie, enz., z. ond. g o ë e t.
Goffo, m. it. (als adject.: onhandig, plomp;
Ir. go fe, beiersch go f, een domkop) een domkop, lummel, eene karakterrol der ital. intermezzi.
Gog en Magog, hebr. een gevaarlijke,
verwoestende vijand. (Naar den profeet F.zechiël is G o g de vorst van het volk M a g o g,
-die uit het noorden in Israël viel en de nederlaag leed. Bij Mozes is M a g o g een zoon van
Japhet).
Gogaille, f. fr. (spr. gogálj'; van se goguer,
lustig, vroolijk zijn) een vroolijke maaltijd, luid
partij.
-ruchtige
Goguettes, pl. fr. potsen, grappen, vroolijk gezang; naam van parijsche zangvereeni,gingen.
Góhles, n. hebr. ballingschap.
Goinfre, m. (spr. goein fr') een vraat, smulIer, brasser; — goinfrade, f. fr. smulpartij,
.slemperij.
Gojim, pl. hebr. (sing. got, d. i. eig. volk,
inz. een buitenlandsch, vijandig volk) niet-Joden,
,

-
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Heidenen en Christenen ; — schaboes –goï
of sjabbes –goï, christenen, die voor de joden de op Zaterdag verboden diensten verrichten.
Gola, f. it. Muz. de keelstem.
Golasch of goelasch, ni. een hongaarsch
vleeschgerecht, uit schape- en rundvleesch met
paprika (z. ald.) gekruid, vgl. goela.
Gold, n. eng. en hgd. (spr. goold) goud ; —
gold$eld, n. eng. goudveld.
Golem, m. hebr. (v. galam, samenvouwen)
eig. het onontwikkelde, de foetus ; naar de
joodsche traditie : een aarden voorwerp, dat
door vurig gebed van een rabbi levend gemaakt
moet worden.
Goléta, f. sp. z. v. a. goelette.
Golf, m. (fr. gol fe, provene. en it. golfo ;
waarschijnlijk van het gr. kólpos, eig. boezem,
schoot, vervolgens zeeboezem) een zeeboezem,
een aanzienlijk gedeelte der zee, dat landwaarts
inloopt.
Golgas, m. turksch, flanel, lichte wollen
stof.
G6lgotha, n. chald. (gr. golgothii, hebr.
gulgoltá, v. gulgóleth, schedel) de schedelplaats,
de gerechtsplaats bij Jeruzalem.
Goliath, m. de reusachtige aanvoerder der
Philistijnen, dien David met zijn slinger doodde;
daarom in 't algemeen een reus, reusachtig
mensch.
Golkónda, n. stad en rijk in Indië, beroemd als vindplaats van diamanten ; fig. b. v.
alle rijkdommen van Golkonda.
Golok, z. gibbon.
Golubez, m. russ. een russische volksdans
bij muziek van lier en horen gedanst of op de
melodie van een volkslied.
Gom, enz., z. gummi.
Gomarísten, m. pl. eene secte der hervormde kerk, de bestrijders van de leer van
Arminius (z. Arminianen), zoo genoemd
naar F. G o m a r u s, die in het begin der 17de
eeuw hoogleeraar te Leiden was ; ook C o n t r ar emonstrant en.
Gomer, m. eene heb. korenmaat, omtrent
= 4,5 liter.
Gomgom, n. een muziekinstrument der
Hottentotten.
Gommeux, m. fr. (spr. —meu) toongevend
modeheertje, elegant, fat ; dikwijls in slechten
zin : modegek (de gommeux is in teruggaande
volgorde de opvolger van den petit crevé, den
gandin, den fashionable, den lion, den dandy,
den freluquet, den merveilleux, den incroyable,
den muscadin, den petit -maître).
Gomórrha, n. hebr. eene stad in Palestina, welke wegens haar zonden tegelijk met
Sodom door zwavel en pek verbrand werd;
vandaar fig. eene zondige stad.
Gomphiásis, f. of gomphiásme, n.
gr. (v. gómphos, tand, blok, wig) het voelbaarof stompworden der tanden door zuren ; kies
gomphósis, f. de onbeweeglijke-pin;—
vereeniging der beenderen door inplanting, inz.
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der tanden in de tandkassen; ook z. v. a. g o mphiasis.
Gomphrène, f. fr. (misvormd van 't lat.
gromphcena, duizendschoon) ook a m a r a n t h in e, f. fr. de kogelamarant, een zeer schoon
zomergewas uit O.Indië.
Gonágra, n. gr. (van góny, knie) kniejicht — gonalgie of gonatalgle, f.
kniepijn.
Gonakrasie, f. gr. (van goné, zaad) zaadvloed.
Gonda of goenda, f, eene kleine rekenmunt in Bengalen = '. compagnieropij =
0,7 cent.
Gondel, f. (van 't it. gondola, verkl. van
gOnda; vgl. later lat. gandeia, een soort schepen, gr. kóndy, een drinkvat, zooals fr. gondole)
een plat overdekt vaartuig in de grachten van
Venetië, pleiziervaartuig; ook Bene fransche
boot in de Middellandsche zee ; — gondelier,
fr. (spr. gond'ljé), gondoliére, it. m. een gondelschipper, gondelvoerder; — gondoliéra,
f. een schipperslied der gondelvoerders te Venetië, van statig klagenden of heroïschen aard.
Gonedi, m. een munt in Tripolis = 1 cent.
Gonfalón, fr. of gonfalóne, it. m.
(oudfr. en prov. gon(anon, van 't oudd. gundfano, krijgsvaan, v. gund, krijg, strijd en fano,
doek, vaan) de kleine vaan aan de lans ; ook
de kerkbanier ; — gonfalonier, fr. (spr.
gonfalonjé) gonfa1oniére, it. m. de vaanof banierdrager, baanderheer; het opperhoofd
der ital. republiek San-Marino ; ook een politie-beambte in de provinciën van den Kerkelijken Staat.
Gong of gonggong, f. maleisch muziekinstrument, bestaande uit twee klankbekkens,
die aan een staand rak zijn opgehangen en
waarop met een houten klepel wordt geslagen.
Gongorisme, n. de gezochte duistere en
gezwollen stijl, ook estilo culto, beschaafde of
sierlijke stijl genoemd, in den trant des spaanschen dichters G o n g o r a (156l-167) ; —
gongorísten, m. pl. leerlingen en aanhangers van Gongora, die zijnen schrijftrant navolgden.
Góngros, m. gr. eig. een rond uitwas,
dat zich op den stam der boomen vormt ; Med.
een rond, kraakbeenig uitwas ; — gongróne,
f. naam door Hippokrates aan het kropgezwel
gegeven ; ook het krampgezwel der slagaderen.
Gongrlus, m. gr. (v. gongylos, rond) Bot.
het ronde lichaampje in den bast van vrouwelijke planten vervat, de kiemkorrel; — gongylen of gongyliën, f. pl. kleine ronde
balletjes, pillen.
Góniometer, m. gr. (v. gónia, hoek) een
hoekmeter; — goniometrie, f. de hoekmeetkunst, de leer der hoekmeting.
Gonje, goeni, soort van grove zakken
tot verpakking van sommige handelswaren (vervaardigd van vezels van Corchorus); — gonje —
tapijt, uit dergelijke vezelstof vervaardigd
tapijt.
;
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Gonne, f. fr. Mar. fust voor wijn, sterker
drank, gezouten visch; ook teervat.
Gonocele, f. gr. (van gone, zaad) Med.
zaadbreuk, zaaduitstorting in het celweefsel van
't perineum ; — gonopeea, pl. zaadverwekkende middelen ; -- gonorrhoea of gonorrhée, f. de onwillekeurige zaadvloed (niet teverwarren met bie n n o r r h oe a); — gonosen1ie, f. veelvuldig zaadverlies.
Gonyagra, n. gr. (v. góny, knie) z. v. a.
g o n á g r a;— gonyalgie, f. z. v. a. g o n a lg i e ; — gonyánkon, m. Med. ziekelijke
kromming der knie ; — gonyóneus, m. knie
gezwel.
good, adj. eng. (spr. goed') goed ; ook subst.
het goed, de waar, b. v. f a n c y- g o o d s, ga-lanterië,ux
artikelen.
Goolette, f. eng. (spr. goelet') een boot
voor de kabeljauwvangst in Noord-Amerika.
Goose, f. eng. (spr. goez') pl. geese (spr.
giez') gans.
Goph, volgens de Rabbijnen het verbljr
der zielen tot op het tijdstip van hare omkleeding met lichamen.
Gordiaansche knoop (lat. nodus gord).us), m. de kunstig ineengestrengelde knoop
aan den wagendissel van den pbrygischen koning G o r d i u s, die niemand vermocht te ontknoopen, maar die door Alexander den Grooten
met het zwaard werd doorgehouwen; vandaar
in 't algemeen een zeer ingewikkeld vraagstuk.,
eene hoogst moeilijk te ontwarren, te beslissen
zaak, eene omstandigheid, waarin goede raad
duur is, een allerneteligst geval; d e n g o r d iaanschen knoop doorhakken, door een
beslissenden stap, een stoute daad, enz. eene
zwarigheid uit den weg ruimen; — gorden,
pl. nw.lat. draadwormen, b. v. de z e n uwworm, farenteit of het guineesche
draakje in Oost- en West-Indië, enz., dat
soms 1 meter lang is, gaarne onder de huid
der menschen kruipt en pijnlijke builen, enz.,
veroorzaakt.
Gorge, f. fr. (spr. gorzj' provenc. en it.
gorge, strot, gorgel, it. gorgo, provenc. gort,
fr. gort, gord, gour, draaikolk, van 't lat. giergee, draaikolk) de keel, gorgel ; hals en borst,,
boezem; Arch. holrond loofwerk, hollijst; een
nauwe bergpas ; de ingang of keel van een
bastion of buitenwerk ; — gorge de pigeon (spr.,
pizjóu2) duivenhalskleur, de weerschijn in zekere zijden stoffen; — gorgeret, m. (spr. gorzjerè) de wegwijzer, een gootvormig heelmeesterswerktuig, bij het steensnijden in gebruik.
Gorghegghio, it. Muz. studie of oefening voor den zanger tot vorming zijner stem
(fr. vocalise).
Górgo of gorgóne, f. gr. Myth. een=
spookachtig vrouwelijk schrikbeeld of ' monster;
pl. gorgónen, drie zusters : S t h e n o, E ur y a 1 a en M e d us a, dochters van Phorkys en
Keto, met slangenharen, ontzaglijke tanden en
metalen klauwen, wier aanblik versteende ; vgl.
Medusa; ook een bijnaam van Minerva.,

-
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GOUVERNEEREN

GoufÍre, m. fr. (spr. goe fr') de afgrond, kolk,
omdat zij het hoofd van Medusa op haar schild
had; — gorgóniseh, adj. eig. vreeselijk, poel, draaikolk, maalstroom.
Goulams, m . pl. Mil. perz. corps uit slaven,
schrikwekkend, ijselijk; steenafzettend, versteenend, met eene steenkorst overtrekkend, over- . slavenzonen, renegaten enz. samengesteld ; —
korstend, gelijk dit b. v. de bron te Karlsbad goulam-agasi, de aanvoerder dier bende.
Goulardsch water (spr. Boel --) een ver doet.
Gorilla, m. de grootste afrikaansche bosch- koelend en opdrogend water der wondheelers,
aap , die den mensch het naast staat, met recht- dat eene loodoplossing bevat (naar den wondopstaanden gang, vroeger ook boschmensch ge- heeler Thomas G o u 1 a r d te Montpellier, om-

noemd.

Loris, eene kleine bengaalsche rekenmunt,
ongeveer een halve cent.
Goróch, m. russ. erwt.
Gorodnitschij, m . russ. (v. gorod, stad)
politiehoofd, stadsschout in russ. hoofdplaatsen;
— gorodowoi, stedelijke politie-agent, politiesoldaat.
G orsji, m. pl. perzische lichte ruiters, die
bestendig in het veld legeren ; — goraji-

basji, hun aanvoerder.
Gos, goez of gaz, m. (bind. kós) eene
indische lengtemaat = 1 eng. yard = 0,914
meter; ook in Perzië en Arabië en in verschillende grootten.
Gosen, goSi, m. pl. russische hof-factoren of kooplieden, die enkel voor het hof handelen.

Gossudarj, m. russ. (ontstaan uit gospodárj, vgl. h o s p o d ar) de keizer, koning;
bij het aanspreken: Uwe Majesteit; — gos-

sudarj imperator, Z. M. de keizer; —
gossudáryn4ja, f. de keizerin, koningin;
(bij het aanspreken) Uwe Majesteit; — gossudárynja imperatriza, H. M . de keizerin.

Gostinny -dwor, m. russ. (van

gostj,

vreemdeling, gast ; vandaar het adj. gostinny,
van den vreemden koopman, en decor, hof)
oorspr. het koophuis der vreemde handelaars;
nu in het algemeen : koophal, koophuis, beurs.
gothisch, adj. den Gothen (een oudd. volk)
eigen, b. v. de g o t h i s c h e taal ; oneig. voor
oudduitsch, uit de lade tot de 15de eeuw, b.v.
gothische bouwkunst; ook in den stijl
of smaak dezer bouwkunst, met spitsbogen,
krulsieraden, enz.; vandaar gothischeletters. versierd, meest met krullen overladen
monnikenschrift. De Italianen gebruiken gótico,
de Franschen gothique (spr. gotiek') in het algemeen voor ouderwetsch, oudmodisch.
Gottfried, m. z. Godfried.
Gottlieb, m. (oudhgd. Gotleip) de van God
overgelatene of verschoonde.
Gouache, f. fr. (spr. goeásj'; it. guazzo,
van guazzare, zwemmen, baden ; van het duitsche waschen, wasche, oudhgd. wascan, wasca)
het schilderen met dekverven, waarin een weinig gom is opgelost, waarbij de lichte plaatsen door wit of geel afgezet worden ; ook d é-

t r e m p e ; — en gouache (spr. an goeásj') op
dergelijke wijze geschilderd.

Gouden bulls, z. b u l l e .
Goudron, m. fr. (spr. goedroe) teer, dik
vloeibaar overblijfsel bij de teerdistillatie.

streeks 1750 benoemd).
Goulasch of hong . goulacz, n. z. goIa s c h.
Goulu, m. fr. (spr. goeie); als van 't lat.
gulutus, voor gulosus, van gula, strot, keel)
een vraat, gulzigaard, slokop ; N. H. de v e ei-

vraat.
Goum, m. (spr. goem) oorlogscontingent der
met de Franschen verbonden stammen in Afrika.
Gourgandine, f . fr. (spr. goergan dién' )
eene hoer, straathoer.
Gourgouran, m. fr. (spr. goergoerán) z.
v. a. gurguran.

Gourmand, m . fr. (spr. goermár ; vgl. het
provinc. fr. gourmer, slurpen, gourmiicher, onzindelijk eten, gourme, uitvloeiing van slijmige
vochten door den neus bij paarden en kinderen, oudn. gormr, slijk) een gulzigaard, vraat,
sterke eter, een smulbroer, lekkerbek ; vgl. fr ia n d; — gourmandise, f. fr. (spr. —diéz'^
vraatzucht, zwelgerij, brasserij ; lekkerbekkerij,
belustheid; ook een lekkerbeetje; — gourmet, m. (spr. goermè) een wijnkenner, wijnproever; — gourmette, f. de kinketting aan
het stanggebit der paarden.
Goit, m. fr. (spr. goe; van 't lat. gustus»
de smaak, het welgevallen ; à son god t, naar
zijnen smaak ; chacun (spr. sjakuin) a son gofit,
ieder heeft zijn smaak ; dernier (spr. dernjé)
gout, laatste smaak ; — gouteeren, proeven,
smaken; een kleinen maaltijd houden, eene
vooravond-boterham gebruiken ; smaak, beha
welgevallen in iets vinden, iets mogen lij--gen,
den, goedkeuren, billijken, beamen ; — gouter•
of gouts, n. (spr. goeté) het vooravondeten;
z. V. a. vesperbrood.
Goutte, f. fr. (spr. goett'; van 't lat. gotta,
droppel) 1) droppel, beetje, weinigje, proefje,
slokje ; 2) Med. de jicht, oudd. Tropfen, ' zoo
geheeten, omdat men de oorzaak dezer kwaal
aan zekere uit de hersens nedervallende droppels toeschreef; — goutte d' or, fr. (spr. Boet'
dor) eig. gouddruppel; een witte bourgogne win.
gouverneeren, fr. (spr. goe—; van 't lat.
gubernáre, eig. sturen, het roer houden) besturen, leiden, gebieden, beheeren, beheerschen,.

regeeren ; — gouverneur, m. (spr. goew—>
stadhouder, bestuurder eener provincie, vesting
enz.; plaats-overste; ook landvoogd; een huisopvoeder en leermeester, kinderbestuurder ; —
gouvernánte, t. de landvoogdes ; de opvoed ster, kindervoogdes; aan hoven: de opperhof meesteres; — gouvernemént, n. fr. (spr.
goewern'mán; meestal als nederl. —ment) het.
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stadhouderschap, het gebied, de werkkring van
ten stadhouder ; de landvoogdij ; ook het staatsbeheer, de regeering en regeeringsvorm ; =- gou-

vernementaal, gouvernementeel,
.adj. van de regeering uitgaande, die betreffende;
-- governo, m. it. het bericht, de aanwijzing,
-ie regel, het richtsnoer, waarnaar b.v. een commissionair zich te gedragen heeft; -- per govérno,
tot naricht, tot richtsnoer, tot bestuur in de
handelwijze ; — per grato govërno, tot richt
naar believen; — governatore (spr.-snoer
v=w) ital. de schout, burgemeester in ital.
plaatsen ; — govierno, m. sp. z. v. a. g o uV e r n e m e n t; — governor, m. eng. regelaar,
druk-regulateur, een toestel in de hoofdbuizen
.der gasleidingen, om den druk van het gas te
regelen en het gelijkmatig branden der vlammen te bevorderen, uitgevonden door Sam. Clegg
in Engeland.
Gr., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor Gravenhorst (gest. 1857).
Graad, m. (lat. gradus, pl. gradus; schrede,
`trap) de grootte der kracht van eenig ding (intensieve kracht) ; een der evenmatig gelijke deelen, waarin een geheel wordt verdeeld ; Math.
een gedeelte van den omtrek eens cirkels, het
r h volgens de gewone, het a volgens de
nieuwere verdeeling ; iedere graad (°) wordt vol
eerste verdeeling in 60, volgens de tweede-gensd
in 100 minuten (') verdeeld, de minuut in 60 of
100 seconden ("), de seconde in 60 terzen (")
enz.; eenigszins anders is de afdeeling in graden bij physische werktuigen ; eene waardigheid
van geleerden, eeregraad of eerrang op hoogescholen, b. v. de d o c t o r s g r a a d; de afstandsbetrekking van gemeenschappelijke stamouders,
graad der bloedverwantschap, afstamming, enz.;
gradus, Gram. vergelijkingstrap (z. p o s i t i v us,
comparativus en superlativus, destellende, vergrootende en overtreffende trap); pro
gradu disputeeren, tot verkrijging van een
academischen graad eene verhandeling (dissertatie) of betwistbare stellingen (theses) openlijk
verdedigen; — gradus admonitions, pl. de berispingen en waarschuwingen, die de kerkelijke
-straffen voorafgaan; gradus ad Parnássum, eig.
eene schrede (of een trap, d. i. de eerste trap)
naar den P a r n a s (z. aid.) ; een alpbabetisch
-woordenboek met opgave der quantiteit van
ieder woord, de gelijkbeteekende woorden, gepaste bijvoeglijke woorden en poëtische uitdrukkingen, inz. ten gebruike der leerlingen bij de
oefeningen in het maken van latijnsche verzen;
gr. cognatiónis, de verwantschapsgraad; gr. panitentiális, pl. de verschillende trappen der kerkboete ; gr. prohibitus, de verboden graad, eene
verwantschap, bij welke geene echtverbintenis
mag plaats hebben ; per gradus of gradátim,
adv. trapsgewijs, allengs, langzamerhand; —
.gradas, p1. sp. de laatste plaats in den sp.
schouwburg, de galerij ; — gradatie (spr. t=
Is) fr. (lat. gradatio) de trapsgewijze opklim
voortgang ; Log. de opklimming, de traps--ming,
gewijze overgang van eene zwakkere tot eene
,
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sterkere gedachte of uitdrukking; z. climax;
Pict. de onmerkbare kleurverandering, overgang,
ineensmelting der kleuren ; — gradátie, f.
barb.lat. de indeeling in graden, graadverdeeling; ook z. v. a. g r a d e e r i n g; — gradins,
pl. fr. (spr. graden), gradínen, (it. gradináta,
f. pl. gradináte, v. gradino, trap) trapsgewijs
oploopende zitbanken in schouwburgen, kermistenten enz.; — gradino, m. it. de onderste
trap van een altaarstuk, z. v. a. p r e d e 11 a;
— gradeeren, nw.lat. louteren, verdeelen, tot
een hoogeren graad van deugdelijkheid brengen, b. v. het goud grade eren, het eene
hoogere kleur geven ; bij de zoutwerken : het
zoutwater door verdamping (g r a d e e r i n g) in
zoutheid verhoogen, waarbij men het eenige
malen door opeengestapeld rijshout in zekere
pannen (g r a d e e r p a n n e n) laat druipen; zulk
eene inrichting heet een g r a d e e r w e r k, g r ad e e r h u i s, een lekwerk of verdampingshuis;
— grado, it. Muz. trapsgewijze, als de noten
van de eene lijn naar de andere gaan en wel:
di grado ascendente (spr. sc=sj) opklimmend en
di grado descendente, afdalend; — graduale,
n. nw.lat. bij de R. Katte. het korte tusschengezang (bestaande uit de zoogenaamde graduaalpsalmen, d. i. psalm 120-150), dat
bij de mis na het voorlezen van den epistel gezongen wordt, terwijl de priester zich op de
trappen (gradus) van het altaar bevindt ; ook
een boek dat die psalmen bevat ; — graduaal–systema, n. Jur. de bepaling der
erfopvolging volgens den afstand van den ver
-wantschpgrd,ie.mtb1nal5 y s t e m a; — gradueel, adj. en adv. (fr.
graduel) trapsgewijze, bij opklimming, allengs;
— gradueeren, nw.lat. naar trappen of graden afdeelen; ook met eene academische waardigheid bekleeden, p r o m o v e e r e n;— gegradueerd, adj. Benen graad of waardigheid bezittende, b. v. een gegradueerd p er5 o o n, die eene academische waardigheid heeft,
als candidaat, meester, doctor enz., een g ep r o m o v e e r d e; — graduàtie (spr. t=ts)
f. mid.lat. de graadverdeeling, afdeeling in graden ; Gram. de plaatsing in de vergelijkingstrappen, z. v. a. c o m p a r a t i e; de bekleeding
met eene waardigheid op hoogescholen, ook
g r a d u e e r 1 n g.
Graal, m. (oudfr. graal, gréal, grasal, provenc. grazal, van 't mid.lat. gradalis, gradale,
als ware 't lat. cratalis, van crater, cratéra,
mid.lat. cratus, een mengvat) eene kostbare
diepe schaal of een schotel, als tafelgereedschap, inz. de heilige graal, volgens de
sage der middeleeuwen eene schaal, uit een
lichtender edelsteen vervaardigd, waarvan Christus zich bij het avondmaal bediend en waarin
Joseph van Arimathea het bloed uit de zijde
des Gekruisigden opgevangen zou hebben ; later als wonderdoend heiligdom door de ridderschap der templisten of graalridders bewaard;
het middelpunt van verscheiden epische dicht stukken uit de middeleeuwen.
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Grabeau, n. fr. (spr. grabó ; v. grabeler,
ziften, lat. cribellare) de afval, het gruizige van
droge waren, z. V. a. f u s t i ; — grabelage,
t. (spr. láázj') het ziften, zuiveren eener waar.
Grabouge (spr. graboezj') of grabuge
(spr. —buuzj'), L fr. (provenc. grabusa, van 't
armor. -eelt. krabisa, krassen, it. garbuglio) eig.
het getwist, gekibbel; een zeker kaartspel.
Graeehus, m. romeinsche familienaam,
van 't Sempronisch geslacht, uit hetwelk de
beide onrustige volkstribunen en broeders, Tiberius en Cajus Sempronius Gracchus, zijn voort
vandaar : quis telerit Gracchos de-gekomn;
-seditione querentes ? wie zou de Gracchussen
kunnen dulden, als zij zich over oproer beklagen, d. i. wie is gerechtigd, zich over oproer
te beklagen, dat hij zelve verwekt heeft of dat
bij steeds geneigd is te verwekken.
Grace, f. fr. (spr. gras'; v. het lat. gra(ia)
de genegenheid, gunst, genade, gratie ; liefelijkheid, bevalligheld, bekoorlijkheid, welvoeg
aardigheid, gratie ; grdce a Dieu,-lijkhed,
God zij dank! God lof! de grace, met verlof,
ei lieve ! de bonne grace, met bevalligheid en
waardigheid, met innemende manieren ; gaarne,
gewillig; de mauvaise grace (spr. d'mowèz—),
ongaarne ; par grace, uit gunst, uit genade ; —
coup de grace (spr. koe de gras' ), genadeslag,
eig. de slag dien de beul den veroordeelde geeft
om een spoedig einde aan zijn lijden te maken;
— jeu des graces (spr. zjeu—), m. naam van een
spel, waarbij men elkander door twee stokjes
een Of doorgaans twee hoepeltjes toewerpt om
die op te vangen en terug te werpen ; — gre –
.oiëus, adj. (fr. gracieux) of gratieus (spr.
t=ts), lat. (gratiósus, a, um) bevallig, liefelijk,
beleefd, innemend, goedgunstig, genadig ; vgl.
gratie; — gratiositeit, z. ond. gratie;
— gracióso, m. sp. de grappenmaker, komiek
op spaansche tooneelen.
graciel, adj. lat. (gracilis, e) slang, rank,
tenger ; — graeilitas, f. rankheid, tengerbeid, spichtigheid.
Graciennes, pl. fr. (spr. grans] èn') witgaren, dubbel linnen.
graeiëus, gracioso, z. ond. g r á ce.
Grad, slay. (russ. gorod) stad, burg (vgl.
Belgrad, Witstad, Wittenburg, Stargrad of Stargard, oudstad, oudeburg, enz.)
gradévole, it. Muz. aangenaam, bevallig; graditaménte, op liefelijke manier.
Gradïvus, m. lat. (v. gradi, stappen) een
bijnaam van Mars : de stappende.
Gradonatsehálnik, m. russ. (van het
oeroud. grad, z. v. a. górod, stad en natschálnik, opperhoofd, bevelhebber) de stadskommandant, gouverneur eener russ. stad.
Gradskoi sakon, russ. het romeinsche
(byzantijnsche) recht.
Gradus, graduale, gradueeren,
enz., z. ond. graad.
graecus, a, um, adj. lat. grieksch ; graeca
fides, grieksche trouw (spreekwoordelijk gebruikt
voor woordbreuk, omdat onder de grieken, inz.
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de Thessaliërs en Lokriërs, ook de Lacedomoniërs meineed zeer gewoon was); graeco more
bibere, naar grieksch gebruik drinken d.i. eerst
den goden en den vrienden een glas wijden;
graeca, n. pl. lat. grieksche geschriften, boeken
of werken; graeca sant, non legiíntur, 't is
grieksch en wordt niet gelezen ; oneig. 't is moei
wij moeten 't overslaan; — Graecia, f. lat.-lijk,
Griekenland; G. magna, Groot-Griekenland (bij
de romeinen de collectieve naam voor de gr.
koloniën in Onder-Italië en Sicilië ; — greecísme, n. nw. lat., eene eigenaardigheid der
gr. taal, ook hellenisme ; — graeeiseeren (spr. s=z), grieksche taaleigens inmengen,
op griekschen trant spreken, vergriekschen ; —
greeciteit, f. (later lat. graecttas) de bijzondere aard van de grieksche taal en gr. zeden;
-- greecomanie, f. lat.-gr., de navolgings-,
naëpingszucht van het grieksch ; — greeeomaan, m. een overdreven bewonderaar en
navolger der Grieken.
Greeën, f. pl. gr. (Graai, eig. de ouden,
pl. van graia, voor geraiá, de oude, de oude
vrouw) Myth. bij Hesiódus de beide dochters
van Phorkys en Keto, P e p h r e d o en E n y o,
met schoone wangen maar grijze haren van
haar geboorte af; bij latere schrijvers zijn er
drie: Pempéredo of Pephrido, Ento en
J m n o ; zij hadden met haar drieën slechts éen
oog en éenen tand, kenden alleen den weg tot
de G o r g o n e n en bewaakten de wapens, waarmede Medusa alleen gedood kon worden.
Graffage, f. fr. (spr. gra fáázj) het bedruk
stof met figuren door middel van-kenr
heete platen.
Grafiíto of grafáto, n. it. (v. grafflare, krassen, v. graf o, provenc. grafie, haak,
klauw, van 't oudhoogd. krapfo, krapho, nw.
hoogd. krap fen, haak. kram ; vgl. sgralf)to en
s c h r a f f e e r e n) Pict. grijs in grijs, het grauwe
waterverven op muren, waarbij men eenen vooraf
zwart gemaakten muur met witte kalk bestrijkt,
en daarin dan eene teekening zoodanig inkrast,
dat de zwarte grond te voorschijn komt.
Grain, m. fr. (spr. gren) en eng. (spr.
green) koren ; korrel ; ook z. v. a. grein (z.
ald.); grain d'orge (spr. dorzj') gerstekorrel;
ook als naam van weefsels ; — grains, pl.
eieren van zijdewormen ; — gegraineerd,
z. ond. granum.
grains d'Avignon, pi. fr. (spr. gren
dawienjón) Avignonsche bessen, gele bessen van
verscheiden Rhamnus-soorten om geel te verven.
graisseeren, (spr. grèss—), fr. graisser,
van graisse, vet, smeer; gras, vet, van 't lat.
crassus) met vet insmeren, smeren ; — graissage, f. (spr. grèssádzj'), bet insmeren, smeren.
Grallatóres, m. pl. lat., steltloopers, steltdansers op de oud-rom. tooneelen.
Gram, n. fr. (gramme, van het gr.
grámma) de eenheid van het decimale of metrieke stelsel van gewichten, het gewicht van
1 kubiek centimeter gedestilleerd water in den
toestand van zijn grootste dichtheid en in eene

GRAMI.4

540

luchtledige ruimte gewogen, het ned. wichtje

of van het kilogram of ned. pond, of
omtrent -r van het oude of amsterdamsche
pond ; — decagram of fr. decagramme,
(v. gr. déka, tien) een gewicht van 10 grammes, 1 ned. lood of T h pond; — hectogram of fr . hectogramme, (v. gr. hekatón, honderd) een gewicht van 100 grammes,
1 ned. ons of pond; — kilogram of fr.
kilogramme, (v. gr. chílioi, duizend) een
gewicht van 1000 grammes, 1. ned. pond; —

myriagram of fr. myriagramme, (v.
gr. myrioi, tienduizend) een gewicht van 10000
grammes, 10 ned. ponden (het heette aanvankelgk ook e en t i b ar) ; — decigram of fr.
deeigramme, (v. lat. decem, tien) een tiende
deel van het gramme, de korrel of j ^^^ . pond;
-- centigram of fr . centigramme, (v.
lat. centum, honderd) een honderdste deel van

het gramme, TJ11 pond; — milligram
of fr. milligramme, (v. lat. mille, duizend)
een duizendste deel van het gramme, ^ a saa
pond.
Gram.iae, f. lat. taaie slijm der oogleden,
oogboter.
Gramina, n. pl. lat. (van den sing. grámen, n. gras), of graminéën, (lat. graminece, van graminéus, grazig) grassen, grasplanten, grassoorten ; graminéus, a, um, lat. Bot.
grasachtig; — gramineus, adj. (iat. graminosus, a, um,) grazig, grasrijk.
Grámma, n. gr. (pl. grámmata ; v. gráphein, schrijven, teekenen, enz.) een schriftteeken, eene letter; schrift, opschrift; ook een
gewicht van 2 attische obolen (vgl. gram) ; —
grammatika, f. lat. (gr. grammatiké),
grammaire, f. fr. (spr. gramèr') de spraak
spraakkunst, de verzameling der regelen-ler,
eener taal ; — grammarschools, pl. eng.
(spr. gremmer skoels) de inrichtingen ter voorbereiding voor universitair onderwijs in Engeland (onze gymnasia) ; — grammaticus,
m. (gr. grammatikos) een spraakkunstenaar,
taalleeraar, taalkundige; grammatici certant,
lat. »de spraakkunstigen twisten" d. i. de geleerden zijn het er niet over eens; — grammaticáster, m. een ellendig, gebrekkig taalkenner; een schoolvos, een letterzifter; —
grammaticaal, adj . (lat. grammaticalis, e),
de spraakleer betreffende, daartoe behoorende,
taalkundig; — grammátisch, adj. (lat.
grammaticus) volgens de spraakkunst; g r a mm a t is c h-j ui s t, taalkundig juist, goed gespeld,
uitgesproken, enz. ; — grammatísten, m.
pl. bij de oude Grieken : leermeesters der grammatistika, d. I. de kunst om juist te spreken , te lezen en te schrijven; — grammatolatrie, f. de letterdienst, overdreven ver
achterstelling van den-eringvadltm
geest of zin ; — grammatologie, f. de
grondregels en de aanwijzing ter vervaardiging
eener spraakleer; — grammatológisch,
adj. die betreffende.
Giamme, m. fr. (spr. gram) de eenheid
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van het gewicht in Frankrijk veelvouden en
onderdeelen z. ond. gram.
Grammiet, m. gr. (van g r a m m a, z.
aid.) Min. lettersteen, roode jaspis of agaat,
met witte lettervormige strepen geteekend ; ook
eene soort van varenkruid.
Gramonie, f. fr. Kmt. de aftrek of korting op de zijdebalen in de Levant, boven de
gebruikelijke t a r r a.
Gran, m. eene rekenmunt in 0. Indië, te
Gallipoli ongeveer = 14 cent.
Granaat, m. en n. mid.lat. (granutus, stil.
lapis, steen, van 't lat. granum, korrel, dewijl
hij doorgaans in den vorm van kleine korrels
wordt gevonden fr. grenat) Min. de bloedsteen,
een gering edelgesteente, inz. in Bohemen, van
verschillende (meestal bloedroode) kleur en doorzichtigheid; — granaat, f Bot. de vrucht

des granaatbooms (Punta granatum), degranaatappel, (lat. granatum, stil. malum,.
d. i. eig. met vele pitten of kernen voorziene
appel), in de oudheid het zinnebeeld der vruchtbaarheid; Mil. een brand- of springkogel, een
holle kogel; die met kruit gevuld en geworpen
wordt, dus genoemd naar de grootte en gedaante,
die men hem vroeger gaf; fr. grenade, vandaar grenadier (vroeger g r a n a t i e r), m.
weleer een granaatwerper, een soldaat, die granaten wierp ; keursoldaat der infanterie ; — grenadier á cheval (spr. grenadjé a sj'wál), een
stormruiter, grenadier te paard ; — grana-.
,

tine, f. 1 ° de uit de schillen der onrijpe vruchten van den granaatboom verkregen kristalliseerbare bittere stof; ook : z. v. a. m a n n i e t.
(z. ald.) ; 2 ° (fr. grenadine) eene vaste zijdesoort,
inz. voor de zwarte kant ; — granatiet, m.

z. stauro1ith;' — granatoëder, m. of

granaat– dodekaeder, m. z. v. a . r h o mboidale dodekaëder, zie onder dode
-kaëder.
Granatine, granatiet, z. onder g r auaat.

Grand, fr. (spr. gran v. 't lat. grandis)
groot, gewichtig, voornaam; grand Bien nous
fasse (spr. gran bjèn voe fás'), wel bekome
;

„

het U!; — grand, n. fr. of grando, n. it.
een kaartspel, waarbij -zonder troefkaarten zooveel mogelijk trekken gemaakt wordt ; — gran–.d .eviteit , f. (lat. grandcevitas) de lange levensduur, levenslengte ; inz. de leeftijd boven
90 jaar; — grand -aumónier, m. fr. (spr.
grandomonjé) de groot-aalmoezenier — grandbarré, n. fr. Muz. het aanslaan van alle zes
de snaren der gitaar met den wijsvinger der
linkerhand ; grand– casco, z. c a s c o ; --wgrand–Cornet, m. (spr. kornè) d. I. eig.
groote horen : het groote kornetregister van het
orgel ; — Grand Cross of the Bath,
eng. grootkruis van de Bath-orde (z. ald.);
— grand–due, m. (spr. granduk), groothertog , grootvorst ; — grande–duchesse (spr.
grand'dusjès') groothertogin, grootvorstin ; —
grand jésus (spr. zjezu), eene papiersoort.
van groot formaat, groot jezuspapier; — grand
;

—
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kernsteen, een gemengde steen van korrelig,
kristallijn weefsel, voornamelijk uit kwarts, veldspaath en glimmer; het is zeer verre verspreid
en vormt meestal steile bergen met spitse, geoewert') tien trekken; — grand monde, tande kruinen ; — granietpapier, n. graf. de groote, voorname lieden, de groote we- nietachtig gespikkeld papier; — granitéllo
reld ; — grande mode, zeer gebruikelijk, gang- of granitél, n. it. halfgraniet, grijs graniet,
dat niet de vereischte bestanddeelen van het
baar of in zwang; — grand—seigneui, m.
(spr. — sènjeur) een groot, inz. hoogmoedig beer; graniet heeft ; — granuliet, n. een schilfede groote heer, turksche keizer; — en grande rige soort van graniet; — granito, m. it.
(vgl. graniet) soort citroenijs, citroenwater
tenue, in 't feestelijk gewaad, in 't staatsiekleed;
— grand—teint, m. (spr. —ten) echte of met . stukjes ijs ; — grano, m. it. korrel ; een
gewicht z. g r e i n; eene voormalige kleine ital.
blijvende kleuren (op lakens, enz.), schoone, hel
rekenmunt, op Malta = 6 p i c c i o 1 i of iets
kleuren, uit dure kruiden bereid; — grand-(ler
veneer, m. opperjagermeester; — grande, minder dan een halve cent, te Napels = 10
C a v all i, T h dukaat of omtrent 2 centen, op
m. sp., eig. in 't algemeen een groote, aan
Sicilië ongeveer 1. cent.
pl. grandes, de voornaamsten des-zienljk;
Granetto, = - grano ; — granow,
adels in Spanje, z. v. a. lords; — grandeur,
f. fr. de grootheid, hoogheid, waardigheid, heer- m. poolsch z. v. a. grein $ pond (font)
lijkheid; een titel der bisschoppen; — gran- = 0,044 gram ; vandaar granikow, _
dezza, f. it. (sp. grandéza) de waardigheid granow = 6,008 gram.
Grao, m. port. (spr. gron) korrel, grein.
van een grande : de deftigheid, hooghartigheid,
Graphéion, grapheidion of gratrots, grootschheid ; ook het hoogmoedig, trotsch
gedrag; — con grandézza, it. Muz. met waar- phidion, n. gr. (van gráphein, schrijven) eene
digheid, fierheid; — grandidentatus, a, um, lat. griffel, schrijf- of teekenstift ; — graphiek,
Bot. grootgetand; — grandiëus fr. gran- f. de schrijfkunst, schilder- of teekenkunst; ook
diose, adj. (it. grandioso) groot, grootsch, de diplomatische schrijf- of schriftkunde ; —
verheven; — grandiositeit, f. in de schoone graphiet, n. potlooderts, zwart teekenkrijt,
een brandbaar mineraal, eene verscheidenheid
kunsten : de grootsche manier, verhevenheid,
der koolstof, verontreinigd door toevallige inbreedheid van uitvoering ; — grandi fiórus, a,
um, nw.lat. Bot. grootbloemig, met groote bloe- mengselen van ijzerhoudende aarde; — gramen ; — grandi folus, a, um, lat. Bot. groot- phieteement, n. soort kleefmiddel of kleefdeeg, inz. ter verbinding van ijzerdeelen als
bladerig.
Grándison, m. eng. een held in deugd, water- en gasbuizen, bestaande uit 6 deelen
naar den naam van den hoofdpersoon in R i- graphiet, 3 krijt, 9 zwaarspaath met 3 deelen
lijnolievernis; — gráphiseh, adj. schriftelijk,
e h a r d s o n s roman van dien naam.
Grando, f. lat. de hagel; Med. de hagel- door schrijfteekens voorgesteld of uitgedrukt,
door figuren opgehelderd, beschrijvend, teekekorrel in het oog.
Branum, H. lat. een korrel ; pl. grana, korrels, nend; g r a p h i s c h e figuren, schrijf- of schriftzaden, bezien; — granulum, n. een korreltje, teekens ; — graphiscus, m. een wondheelersgreintje; granum sales, een korreltje zout, d. I. werktuig om splinters uit wonden te halen ; —
een weinig verstand of oordeel; cum grano saus, graphodrome, m. een snelschrijver; -met nadenken en welbezonnen oordeel ; in gra- graphodromie, f. de snelschrijfkunst ; —
nulis, in kleine korrels; — granalién, pl. grapholíth, m. schrijfsteen, lei ; — graphologie, f. de kunst om, de menschen uit
nw.lat. de gekorrelde massa van metaal, inz.
het koekvormig gaargemaakte koper ; — gra- hun handschrift te leeren kennen; — graphonarius, m. de korenschrijver (een ambtsnaam) meter, m. eig. schrift- of teekeningmeter, benz. de kloostergeestelijke, die toezicht en re- naming van verschillende mathematische werk
een hoekmeter; — grapho—-tuigen,z.
kening over het graan houdt ; — granuleeren of g r e i n e e r e n, korrelen, korrelig ma- n etiometer, m. een werktuig tot het nachken, in korreltjes veranderen; — g e g r e i n e e r d, telijk opwerpen der loopgraven voorgeslagen;
g e gr a i n e e r d, gekorreld, gekerfd (van teeke- — graphostátiea, f. de wetenschap, welke
ningen, waarin lijnen en punten korrelachtig zijn statische onderzoekingen, in plaats van door beafgezet) ; — granuleermaehine, f. een rekening, langs den weg der constructie (g r aphische voorstelling) leert vinden; —
werktuig ter vervaardiging van metaalkorrels;
— granulatie (spr. t=ts), of granulee- graphotypié, f. de kunst om van teekering, f. de korreling, of verwerking (van het ningen vignetten en relief te maken zonder bemetaal) tot korrels ; Med. ook granulie, f. hulp van het graveerstift en daarmede te drukvorming van vleeschkorreltjes in genezende won- ken (uitgevonden door den Engelschman Clinton
den en bij de tuberculose; — granuleus, Hitchcock).
Grápnel, n. eng. dreg- of bootsanker ; ook
adj. nw.lat. (fr. granuleux) korrelig ; — granulositeit, f. de korreligheid; — graniet, een toestel om een onderzeeschen telegraaf ka.
bel op te visschen en op te halen.
H. (fr. granit, it. granito, eig. gekorreld, korGrappe, f. fr. (it. gráppo, gráppolo, ver•
relig, partic. V. granire, korrelen) korrelsteen,

merci, grooten dank, wel verplicht ; — grande
misère, fr. (spr. graisd'mizèr) in het bostonspel: zeven trekken ; — grande misère forede,
acht trekken, en grande misere ouverte (spr.
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want met grappa, haak, kram, van oudd. krap fo,
haak) de druiventros.
Grappin, m. fr. (spr. grapen) Muz. een
ankertje met 4 klauwen of punten, inz. voor
de galeien ; ankerdreg.
Grapten, m. pl. gr. martelaars, die met letters op het voorhoofd gebrandmerkt waren.
Graptolithen, m. pl. gr. (van gráphein,
schrijven, teekenen) steenen met teekeningen,
b. v. dendrieten (z. ald.)
gras, adj. fr. (spr. grá) vet ; — jours (spr.
zjoer) gras, dagen dat het eten van vleeschspijzen veroorloofd is (het tegengest. van jours
maigres, vastendagen); — mardi -gras, z. ald.; z.
ook boeuf -gras.
Grass-cloth, n. eng. (spr. th als eene
gelispte s) het grasdoek, ananas-lijnwaad, eene
uit den bast en de bladeren der ananasplant
met een toevoegsel van boomwol vervaardigde
stof in O.Indië en China.
grasseeren, lat. grass?iri, v. gradi, voortgaan, treden) zich allerwegen verspreiden, heer schen, woeden (van ziekten gebruikelijk) ; —
grassátie (spr. t=ts), f. het overhandkrljgen,
heerschen, woeden.
grasseyeeren, fr. brouwen, den klank r
zonder vibratie der tong, als verhemelte- of
keelletter uitspreken.
Grasus, m. gr. (grásos) de bokkenreuk,
stank der okselen.
Gratia, z. gratie.
graticuleeren, fr. (graticuler, craticuler,
v. craticule, net tralie, rooster, van 't lat. eraticula, verklw. v. crates, vlechtwerk) bij het
teekenen: overtraliën, door tralie- of netwerk
afteekenen, z. craticuleeren.
Gratie (spr. t=ts), t. lat. grat(s, v. gratus,
aangenaam; it. grázia) genade, gunst, weldaad;
de aanminnigheid, bevalligheid, enz.; vgl. gr á ce;
— gratie, pl. gratiën, lat. gratiae of c h ar i t i n n e n (gr. thans, pl. charites) Myth. de
bevalligheden, naam der 3 bekoorlijke gezellinnen van Venus, godinnen der lieftalligheid en
betooverende schoonheid : A g 1 á j a, Th a 11 a en
E u p h r o s y n e; — gratia -Dei, n. Bot. genade kruid, naam van vele koortswerende planten;
— gratia graham parit, gunst baart gunst, de
eene dienst is den anderen waard ; gratia jurusjurandi, lat. Jar. vrijspreking van den eed; bona
gra((a, goedwillig ; met grooten dank ; ex mera
gratia, uit loutere genade ; ex speciáli gratia,
uit bijzondere gunst of genade; in graham, ten
gunste, ten behoeve, ter wille; mea gratia, mij
ten gevaile, minentwege, minenthalve; — con
grázia, it. (spr. —grátsia) Muz. met bevalligheid; grazioso (spr. gra-tsiózo) bevallig, aangenaam, innemend ; — gratiále, n. nw.lat. een
bewijs van erkentelijkheid, eene vereering, belooning, een klein geschenk; bet tafelgebed; -Gratiánus, mansn.: de bevallige, dankbare;
Gratiáni decrëtum, het eerste gedeelte van het
corpus juris canonici; --rratias! (eig. de accus.
pl. van gratia, met uitlating van het werk
ago: gratias ago, ik dank) dank ! ik-word
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dank ! het gratias bidden of zingen, het
dankgebed of danklied, enz.; — gratificeeren (lat. grati/icári) genade schenken ; begunstigen, vereeren, beloonen, een geschenk geven,
vergoeden ; — gratifie tie (spr. tie=tsie), f.
een gunstgeschenk, eene vereering, belooning,
vergoeding, toelage; — gratiëus, z. g r ac i ë u s; — gratióso titulo, z. onder titel; -gratiositeit, f. (later lat. gratiositas) de aan
welwillendheid, de genegenheid;,-minghed;
-- gratiola, f. nw.lat. Bot. genadekruid, Godsgenade ; — gratis, om niet, kosteloos ; uit genegenheid; — gratis-gage (spr. —gaazj'), f.
lat.-fr. vrijsoldij, maandsoldij des officiers, gew
bij bet begin van eenen veldtocht ; — gratist
of gratuIat, m. nw.lat. een vrijscholier, nietbetalend kostganger; — gratuit, adj. fr. (spr.gratwi) vrijwillig, onverplicht, b. v. don gratuit,
een vrijwillig geschenk, eene onverplichte gift,
opbrengst; — gratuita mensa, f. lat. Jur. vrije
tafel, vrije kost; — gratu.ïteit, f. nw.lat. (fr.
gratuité) de vrijwilligheid, onverdiendheid; de
onverdiende liefde of genade; — gratus, a, um,.
lat. aangenaam, lief; — persona grata, aangename persoon, iemand die gaarne gezien wordt.
Gratin, n. fr. (spr. —ten) afschrapsel, aanzetsel op den bodem van een pot ; iets dat
daarop likt, gebraad, inz. met geraspt brood of
beschuit bereid; sole au gratin, tong met geraspt brood gebakken; — gratineeren, spijzen, inz. gefarceerde gerechten of die met geraspt brood enz. bestrooid zijn, in zachte oven-warmte bakken, zoodat er onder en boven een—
lichte bruine korst ontstaat.
Grating, I. eng. (spr. a=ee) roosterwerk.
gratuleeren, lat. (gratulári) gelukwenschen; — gratulátie (spr. tie=tsie), f. (lat.
gratulatto) de gelukwensch, heilwensch ; — gratulánt of gratulátor, m. nw.lat. de gelukwenscher; — gratulatórisch, adj. (later
lat. gratulatoraus, a, um) gelukwenschend, eenen
gelukwensch bevattende.
Grauwacke, f. zeker gesteente, dat uit
grootere en kleine brokken kwarts, kiezelschie-fer, kleischiefer en soms ook veldspaath bestaat,.
die door een kleischieferachtig bindmiddel verbonden zijn.
Gravámen, n. lat. (van gravure, bezwaren, gravis, zwaar) een bezwaar, eene zwarigheid; pl. gravamina, de bezwaren; gravamen continieum, voortdurend bezwaar, bezwaar
met blijvende oorzaak; gr. de futuro, een bezwaar wegens iets toekomstige, iets vermoede
gr. irrelévans, niet op te heffen of weg-l(jks;
te nemen bezwaar; gr. successIvum, bezwaar
over telkens nieuwe onheilen ; — gravami-.
neeren, nw.lat. zich bezwaren, bezwaren inbrengen.

Gravantia, gravatie, gravatus, z..
ond. graveeren 2).

grave, gravemente, z. ond. gravis.
Gravédo, I. lat. (van gravis, zwaar, z...
ald.) eig. zwaarte der leden ; verkoudheid, zinking.
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Graveel, n. (fr. gravelle, van gravier, gruis,
zand) Med. nierwee, eene kwaal veroorzaakt
door de vorming van kleine, naar zandkorrels
gelijkende steentjes in de nieren en de piswegen.
graveeren, 1) fr. (graver, oorspr. het duit
graben, g r a v e n) met eene stift figuren-sche
of strepen in metaal trekken, etsen, plaatsnijden ; — gravure, f. de plaatsnijkunst, ets- of
graveerkunst ; de afdruk van het gesneden metaal, de plaat, prent; — graveur, m. een graveerder, plaatsnijder, etser, vignet-, stempel
-snijder,z.
graveer en, 2) lat. (graváre) bezwaren,
drukken, beknellen ; oneig. belasten, lastigvallen, schuldig maken ; — gravantia (spr. t=
ts), n. pl. bezwarende of verdachtmakende omstandigheden bij eenen beklaagde ; — grav8-.
tus, m. die zich bezwaard, benadeeld of beleedigd vindt ; ook die van eene misdaad wordt
beschuldigd, een beschuldigde, verdachte; —
gravatie (spr. t=ts), f. de bezwaring, de
belasting — graveerend, graveerlijk,
bezwarend, belastend.
Gravelure, f. fr. eene vuile, ontuchtige
scherts ; bordeelpraat.
graveolént, adj. lat. (grave-ólens, v. gravis, zwaar en olere, ruiken) sterk en walglijk
riekend ; — graveolens, Bot. sterkriekend, b. v.
de wijnruit (Ruta graveolens).
Graves, m. eene soort van witten en rooden Bordeaux-wijn, naar de landstreek Grave,
in het depart. Gironde.
Graveur, z. ond. graveeren 1).
Gravida, f. lat. (v. gravidus, a, um, zwaar,
gevuld, v. gravis, zwaar, z. aid.) eene zwangere vrouw; — graviditeit, f. (gravid'tas)
de zwaarte ; zwangerschap ; — gravideeren (lat. gravidáre) bezwangeren.
gravis, grave, lat. zwaar; gewichtig, ernstig;
van tonen : diep ; — gravin (stil. accéntus),
m. de zware of diepe toon eerier lettergreep,
in tegenst. met den a c u t u s; — grave, graveménte, it. Muz. ernstig, zeer langzaam, deftig,
plechtig, met waardigheid ; — gravissimo, it. Muz.
zeer ernstig; — grávimeter, m. lat.-gr. Phys.
een zwaartemeter, de vochtweger van G u yt o n, ook dienstig voor het wegen van vaste
lichamen ; — graviteit, f, lat. (grav)tas) de
zwaarte; ernst, ernsthaftigheid, deftigheid, bedenkelijkheid, de aangenomen waardigheid, stijve
plechtstatigheid, stijfheid; Muz. diepte; — con
gravità, it. Muz. met waardigheid; — graviteeren, nw.lat. zwaar zijn, zwaartekracht
uiten, door zijne zwaarte een ander lichaam
naderen, daarheen neigen ; — gravitatie (spr.
tie=tsie), f. de zwaartekracht, de door de aantrekking der lichamen uitgeoefende drukking.
Gravure, z. ond. graveeren 1).
Gravy, n. eng. vleeschnat, bouillon.
grazióso, con grazia, z. ond. gratie.
Gré, m. fr. wil, believen, neiging; — bon
gré, mal pré, z. ond. bon.
Grease, f. eng. (spr. griez') vet, smeer.
great, adj. eng. (spr. greet) groot ; — Great
;
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Britain, n. (spr. —britt'n) Groot-Brittanië; —
great charter, n. (spr. greet tsjárter) de magna
chárta der Engelschen, van 1215 (z. c h a r t a);
— Great-Eastern, f. (spr. —iestr'n) de »groot&

Oostersche", het grootste schip der engelsche,
handelsmarine.
Grebe, f. (fr. grèbe) N. H. de zilverduiker,,
een watervogel met zilverwitte vederen.
grec, grecque, fr. (spr. grèk') grieksch ; à la
grecque, op zijn grieksch, naar griekschen trant;
— Gree, m. een Griek; oneig. voor een bedrieger, sluwert (vgl. fides graeca, ond. g r a ec u s); — gree, valsche speler, kwartjesvinder,
boerenbedrieger.
green, adj. eng. (spr. grien) groen ; —
greenback, m. »groenrug", noord-amerikaansche bankbiljetten; — greenhouse, f. plantenkas; — greenpark, n. (spr. • grien —) de
groene diergaarde, het groene park, eene openbare wandelplaats te Londen; — greenroom,.
n. (spr. grienroem) eig. de groene kamer ; de
gezelschapszaal voor tooneelspelers, dichters,.,
kunstliefhebbers enz. aan het eng. tooneel, zoo
geheeten, omdat eertijds eene soort van priëel.
tot dat oogmerk diende.
greenwich, eng. (spr. grinitsj) engelsche
stad, waarover de Engelschen (en over het algemeen de zeekaartenteekenaars) den eersten
meridiaan trekken, d. I. de aardrijkskundige
lengte berekenen (00 Greenwich = 17 ° 39' S1"
oostelijk van Ferro = 2 ° 20' 9" westelijk van
Parijs).
Greffe, m. fr. griffie (z. ald. ); — gref--$er, m. (spr. grèfjé) griffier (z. aid.)
greffeeren, fr. (gre ffer) griffe 1 e n, enten.
gregatim, lat. (v. grex, genit. gregis, de kudde).
troepsgewijs, bij hoopen, met rotten, benden,
koppels enz.; — gregarine, f. nw.lat. (d. i.
troepsgewijs zich vertoonend dier) een in de-haren der menschen levend woekerdiertje, inz..
voorkomende bi de bewoners der Wolga-oevers,,.
waargenomen door Lindemann te Petersburg.
Gregorius, gr. (Gregórios, van 't gr. gre--gorein, waken, in 't N. T., van egrégora, ik
ben wakker, perfect. van egeirein, wekken, op--wekken) mansn.: de waakzame, wakkere; —
gregoriaansche almanak, z. j u 1 i aa n-sche kalender, ond. Julius; — grego-

riaansch kerkgezang,

cantus /I rmus,

het door paus Gregorius, in de Ode eeuw, met
de zoogenaamde acht kerktonen ingevoerd kerkgezang.
Grein, n. (v. 't lat. granum) eig. een korrel,
zaadkorrel, gerstkorrel ; een klein gewicht : in
de medicijnen en de natuurkunde = a s c r up e 1, d r a c h m e of 0,061 gramme ; als ge-wicht voor goud, zilver, paarlen en edelgesteen-.
ten = -f $ $ mark of 0,85436 gramme; ook betoekent grein eene zekere stof van geiten- of
kemelshaar; — greineeren, z. g r a n tel e eren, ond. granum.
Greling, m. (fr. grelin, V. gréle, provene.
graile, lat. gracilus, slank, dun) Mar. het lichtankertouw.
-ste
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grège, adj. fr. (spr. grè'zj') ruw, onbewerkt;
— soie (spr. soá) grège, ruwe zijde.
Grelot, m. fr. (spr. —ló) schel, belletje; --attacher (spr. --sjd) le grelot, de kat de bel
aanbinden.

Greluchon, m. fr. (spr. grelu-sjón) de
in het geheim begunstigde minnaar van eene
vrouw. 0
Gremium, n. lat. de schoot, boezem; oneig. het midden, de gemeenschap, vereeniging,
z. v. a. college; — gremiäle, n. nw. lat. de
schootdoek eens bisschops, wanneer hij zittend
mis leest; — gremio, m. it. het gild; sp. ook
•eene handelmaatschappij.
Grenache, m . fr. (spr. gr'ndsf) een sterke,
donkerroode, dikke Roussillon-wijn.
Grenadier, z. ond. g r a n a a t — grenade, f. of grenadin, n . fr. (spr. grenades )
;

-gevulde en gestoofde vleeschlapjes; — grenadin, ook z. v. a. m a n n i e t (z. aid.); — grenadine, f. (spr. —dién') eene fransche zijden
-stof; een als damast geweven lijnwaad.
Grelage, f. fr. (spr. —naazj' van grener,
korrelen; vgl. greineeren, ond. granum)
1e glanzend korrelige vergulding, inz. van deelen van uurwerken; — grenaille, f . (spr.
grend j') gekorreld metaal; — grenailleeren
(fr. grenailler) z. v. a. g r a n u 1 e e r e n, z. ond.
;

g r an urn ; — grenetis, m. (spr. —ti) de gekartelde rand om munten, het randwerk.
Grenoble, m. fr. (spr. gr'nob'l naar de
stad Grenoble in Frankrijk) Bot. eene soort
;

van tuin-anjelieren, die op een donkerrooden
grond witte picot-strepen hebben.
Grev., bi natuurwetensch. benamingen afk.
voor R. Kaye Greville, een botanist.
Grève, f . fr. (oudfr. grave, provenc. grava,
eelt. -amor. graé, kraé, gróa, króa, vandaar in
't fr. gravier, gravelle, mid.lat. graveria, gravella,
gravia, gruis, kiezelzand) bet vlakke, zandige
zeestrand, ook de rivieroever, die nu droog, dan
onder water en met zand en steenen bedekt
is; — place de Grève, eene plaats aan den oever
der Seine, alwaar in den tijd der eerste fr. revolutie de meeste terechtstellingen plaats hadden en
waar later ledigloopend werkvolk zich verzamelde;
vandaar faire grève, op het Grève-plein naar werk
wachten ; bij uitbr. samenspannen om niet te
'werken dan op zekere voorwaarden, om hooger loon af te dwingen ; verder : grève, f.
werkstaking (vgl. strik e); — grevist, m. fr.
'(gréviste) werkstaker; eng. striker.
Grex, m. lat. (gen. gregis) de kudde, de
schaar.
Gribana, f. fr. Mar. zeker vaartuig van
bijzonder maaksel en tuig op de Somme, van
30 tot 60 tonnen groot.
Griblette, f. fr op den rooster gebraden
,

varkensvleesch.

gribouilleeren (spr. —boelj—), fr. (griboui-ller) bekladden, bezoedelen ; gribouil
—
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Grief, n . fr. (spr. griaf, van 't oudfr. grief,
it. Breve, grieve, zwaar, hard, van 't lat. gravis)
benadeeling, verdriet, ergernis; bezwaar, g r i e f.
Griep, f. z. grippe.
Gries, m. hgd. (fr gruau, eng. grits) gekorreld meel, grutten, gort.
Grietenij, f. (van 't oude greta, gerecht,
graetjen, dagen, dagvaarden) eene der 30 afdeelingen, waarin Friesland sedert de lido eeuw
was verdeeld ; tegenwoordig worden de friesche
grietenijen gemeenten genoemd; — grietman,
greetman, weleer opperrechter, baljuw of
drost eener grietenij ; thans een friesch ambt
van geheel anderen aard, burgemeester.
Griffen, pl. (waarsch. van het sp. grifo,
iemand, die kroes, verward hoofdhaar heeft)
afstammelingen van Negers en Mulatten.
Griffie, f. (fr. gref fe ; met verruimde beteekenis, v. 't oudfr. grafe, proven. graji, lat.
graphium, gr. graphion, grapheïon, griffel, van
gráphein, schrijven) de gerechtsschrijfkamer, kan
een rechtbank of een gerechtshof;-selarijvn
het bureau, waar de rechtsacten opgemaakt of
bewaard worden; ook de secretarie van de provinciale staten en de kamers der staten-generaal; — iets ter griffie deponeeren, een
stuk ter inzage van de leden nederleggen ; (fig.)
het voorshands laten berusten, op de lange baan
schuiven ; — griffier, m. (fr. greljler, mid. lat.
gra farius, gra f far us, schrijver) de bewaarder,
opzichter eener griffie, een gerechtsschrijver,
geheimschrijver.
Grifóén, m. (fr. griffon, eng. griffin, hgd.
greif) de grjpvogel, een naar den arend gelijkende roofvogel; eene fabelachtige vogel der
oudheid, ook in de wapenkunde, met 4 pooten
en 2 vleugels, hebbende het bovenlijf van den
arend, en het onderlijf van den leeuw.
griffonneeren (spr. grifon—; fr. grif
van griffe, klauw), krabbelen, knoeien,-foner;
slecht schrijven; — griffonnage, f. (spr. grifonáázj') het gekrabbel, geknoei; slecht schrift;
— griffonneur, m. een krabbelaar, kladder,
een veelschrijver, slecht schrijver (auteur).
Griffith ., bij botanische namen afk. voor
W. Griffith (gent. 1845).
Gr^.gri, m . Zuid -Amerikaansche vogel (Ram-

phastos aracari).
Grille, f. fr. (spr. grielj'; van 't mid.lat.
graticula, lat. craticula, klein vlechtwerk; kleine
rooster, verklw. v. crates, vlechtsel) eene tra-

lie ; een rooster; grilleeren, roosteren,
roosten, op den rooster braden, zengen; met
traliewerk voorzien; (doek of stoffen) ruiten ; —
grilláde, f. geroosterd vleesch ; het zengen
of branden der katoenen stoffen om de vezeltjes te verwijderen; — grillage, fr. (spr.
griljáázj) Arch. roosterwerk, traliewerk; Manuf. het roosten of glad maken der stoffen met
eene heete rol.
—

grilliseeren (spr. s=z), (van gril, met

lage, f. (spr. gr-iboeljáázj') het gekrabbel,

een bastaarduitgang) grillen, muizenissen in 't

.knoeiwerk, slecht onleesbaar schrift, kladderij.

hoofdhebben; druilooren.
Grimassen, f. pl. (van 't fr. grimace als

Grido, m. it. geschreeuw.
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ware 't lat. grimacea ; van 't oudn. en angels.
grtama, oudhoogd. crtma, masker, spook) vreemde
leelijke gebaren, de gezichtsvertrekking, grijns,
kuren, grillen, fratsen; ook veinzerij, mom,
schijn; grimace beteekent ook een damestoiletdoosje met een speldenkussen daarop ; —
grima88eeren (fr. grimacer), gezichten trekk en, leelijke gebaren maken, grijnzen; — grimacier, m. (spr. grimasjè) een fratsenmaker,
,grijnzer; huichelaar, schijnheilige.
grimeeren (zich), fr. (se grimer) op
]bet tooneel: zich door kunstmiddelen in het
gelaat het voorkomen van een oud man of oude
vrouw geven, zich rimpels maken; oneig. zich
vermommen, zich verkleeden.
Grimelin, m. fr. (spr. priem' len ; verklw.
v. grime, schooljongen, vanwaar ook grimand)
eig. een kleine jongen; een inhalig speler, knie

grímelinage, f. (spr. —láázj') het-zer;—
kniezerig spelen; geringe winst.
Griótte, f. (afkorting v. agriotte, mid.lat.
agriota, van lat. acer, fr. aigre, prov. agre,
wrang, zuur) eene groote, ronde, zwartachtige
morel ; ook eene soort rood en bruin gevlekt
marmer.
Grip, m. Mar. eene soort van roofschip,
naar een brigantijn gelijkende.

Griphi of griphen, m. pl. gr. (griphos,
eig. een net, pl. griphoi) raadsels, charaden,
logogryphen en dgl. vernuftsspelen.
Grippe, f. fr. (v. gripper, aangrijpen, vandaar ook gril, vreemde kuur of neiging), griep,
de epidemische zinkingkoorts, z. i n f1 u e n z a,
ond. i n f l u e e r e n; — grippeeren, fr . (gripper) heimelijk wegnemen, kapen.
Grisaille, f. fr. (spr. grizálj', van gris,
grijs, grauw) Pict. eene manier van schilderen
met twee kleuren, de eene licht, de andere
donker, grauw in grauw, een grauwtje ; ook
Bene vermenging van grijze en witte haren tot
pruiken; — gris ire (spr. grizaatr'), grijs,

of grauwachtig ; — grisette (spr s=z), f.
1 0 eene soort van grauwe, met linnen, zijde,
enz. vermengde wollen stof, g r i z é t; een grijs
huiskleed; Q° een meisje van geringe afkomst,
jong handwerkstertje, een net gekleed, coquet
naaistertje of modiste, in Frankrijk (zoo genoemd,
omdat die eertijds grijze kleederen droegen) ; inz.
jong lichtzinnig vrouwspersoon, met een student
, enz. in tijdelijke gemeenschap levende.
,

Griscio, m. eene zilvermunt in Egypte,
= 30 paras.
gris de tin, n. fr. (spr. grid' len), eig. vlasgrauw, van de kleur der vlasbloem, lichtblauw.
grisetta's, pl. sp. ongebleekt, lichtgeweven, zoogenaamd spaansch linnen.
Grison, m. fr. (spr. grizón) grijskop, prijsbaard ; N. H. de steenmarter van Guiana, van
de soort der wezels; ook grauwtje (paard of
ezel) ; een verkleede lakei of spion ; ook voor
g r i s o u (z. ald.) ; een bewoner van Grauw
spraak-bunderla;—giso,f.de
der Grauwbunderlanders, brabbeltaal.
Grisou (spr . grizóé), grizon, ook f e u
VIERDE DRUK.
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t e r r o u of b r i s o u (spr. terroe, brizoe), n. het
ontvlambare gas in de gangen der kolenmijnen,
uit koolwaterstof met eenig stikstof en koolzuur bestaande, dat dikwijls verschrikkelijke
uitbarstingen veroorzaakt ; vgl. daviaan.

Griwe, griwna of verklw. griwenka,
f. thans slechts nog griwennik, m. russ.
een stuk van tien kopeken of i^ roebel,
omtrent = Q8 centen.
Groat, m. eng. (spr. groot; ned. groot, hgd.
groschen, fr. gros, enz.) eene eng. rekenmunt
van 4 pence of omtrent 20 ct.
Grobianisme, n. (hoogd. met lat. uitgang; van grob, grof, grobidn, een lompert,
vlegel) de lompheid, plompheid, het onbehouwen gedrag.
Grocer, m. eng. kruidenier.
Grod – gerecht, n. poolsch (van grod,
kasteel, slot) de rechtsoefening van een poolschen starost.

Groenianen, m pl. naam, dien men vroeger gaf aan eene partij in Nederland, welke de
politieke en godsdienstige gevoelens van Mr.
G r o e n van Prinsterer was toegedaan, thans
anti -revolutionair of kuyperiaan(naarDr.
A. Kuyper, ex-predikant, prof. aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam).
Groep, f. (van het fr. groupe, grouppe,
it. gruppo, groppo, d. i. eig. klomp, kluwen,
vgl. c r o u p e) de vereeniging van vele enkele
voorwerpen tot den, eene samenstelling van
afzonderlijke, op zich zelven een geheel uitmakende dingen, die het oog in eens omvat, bij
bij elkander behoorende beel--engplats
den, zuilen, enz. ; bijeenliggende eilanden; verzameling, hoop, volksmenigte ; — groepeeren, vele figuren, beelden, enz. als in Benen
hoop, tot een geheel verzamelen, bijeenplaatsen; eene groep uitmaken, te hoop loopen.
Grog, m. eng. een bekende drank uit rum,
suiker en water, ook elke andere met water
en suiker aangelengde drank: rum - grog, j enever-grog, wijn -grog, enz. (De naam
komt af van den eng. admiraal Vernon uit
het midden der vorige eeuw, die zijnen matrozen den vroeger onvermengd gebleven rum verdund met water liet toedienen. De admiraal
droeg doorgaans een rok van g r o g r a m, gewoonlijk g r o g g a i n (fr. gros-grain) of kort-

weg grog geheeten, waarom het volk hem den
ouden G r o g noemde, en dien naam nu ook
gaf aan den aangelengden drank, waaruit tot
hun leedwezen hun oorlam bestond).
grogneeren (spr. gronj—) fr. (grogner,
provenc. gronhir, it. grugnare, grugnire, van
't lat. grunnire, knorren) knorren, brommen,
morren; — grognard, m . (spr. gronjár) knorrepot, grombaard, brompot ; in Napoleons leger : grenadier der garde ; — grogneur, m.
(spr. prooi —) een knorrig, morrend mensch,
knorrepot.
Gromatiek, f. lat. (van gróma, een werk
landmeten) de veldlegerkunst, de kunst-tuigo
om een veldleger neêr te slaan of te versterken
35
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Groom, m. eng. (spr. proem) een bediende,
oppasser, knecht, inz. een elegante rijknecht,
palfrenier.
Groot, m. (van 't fr. gros), eene der oudste
nederl. munten, zoo geheeten, omdat zij juist
het gewicht van een gros of drachme, d. i.
1111 van een ons zilver had; ook eene reken munt in het oude ned. muntstelsel = 2, cent,
nog menigmalen gehoord in v ij f g r o o t =12 2
Ct. ;— grootken, g r e u gj e n, n. een klein
middeleeuwsch groningsch muntstuk, ter waarde
van een halven p 1 a k ; — gros, grosse. f. (spr. gro,
gross'; van 't mid.lat. grossus, a, um) dik, groot,
grof ; — grOS, n. (ned. uitspr). het grootste gedeelte, de menigte. groote hoop, b. v. het g r o s
der menschen; in Frankrijk (spr. gró) vroeger ook
een gewicht van T b livre (pond) = 3,821 grans
(als medicinaal gewicht drachme geheeten) ;
voor velerlei waren : een getal van 12 dozijn
of 111; gros of grosse, Jur. het eerste afschrift van een oorspronkelijk stuk, z. v. a. groot
geschreven stuk, in tegenst. met m i n ut e (z. ald.);
nog is gros (spr. pro) de benaming van zware
zijden stof, zware taf, b. v. gros de Naples
(spr. grodenaapl'), eene zware zijden stof uit
N a p e i s; gros ae Tours (spr. grodetóér),
eene sterke zijden stof. die veel in de fr. stad
T o u ► s gemaakt wordt ; — gros d' armée, n. het
hooklieger, de kern van 't heer ; grosso rrmodo,
nw.lat. ten ruwste, ongeveer; afgek. gr. m. op
recepten : grof gestooten of gesneden; — grosse
aventure, f. fr., of grosavontuur-eontraet, n. een zeehandelsverdrag tusschen een
koopman en eenen schipper ; onderscheiden van
bodemerij (z. ald.). waarbij alleen schip en
lading, hier daarentegen de contractant persoon
borg Drijft ; — grO5Se55e, f. fr. (spr.-lijk
g rossès'l zwangerschap ; — groshandel,
handel en gros (spr. an gró), de groothandel,
handel in 't groot, bij centenaars, geheele stukken, enz. ; — grosseeren, Jur. eene akte.
een contract in 't net schrijven, uitvaardigen;
ook vergrooten grootspreken ; — grosserie,
f. grove ijzerwaren; ook z. v. a. g r o s h a n d e I;
— grosehen, m. (spr. grosjen) voormalige
duitsche munt, het van een thaler = 6
centen ; — grossier ook grossist, m. een
koopman In 't groot, in 't gros, een groothandelaar ; — grossièrete, f. fr. (van grossier,
grof) de grofheid, lompneid, onbeschaamheid;
— grosso, m. it. en sp. eene vroeger meer
dan thans gebruikelijke rekenmunt, die oorspr.
eene grooter pasmunt beteekent in tegenstelling
tot eene kleinere, zooals in Bologna 1 bolognino grosso = 12 bolognini piccoli de waarde
van den grosso wisselt af naar tijd en plaats
— grossetto, m. eene kleine ital. rekenmunt;
het van een grosso.
Grosch of grosz, m. russ. koperen tweekopekenstuk = ongeveer 4 centen.
Groseille, f. fr. (spr. zèlj'; van hoogd.
krausbeere, krdiuselbeere, kruisbezie) aalbes; gr.
verte, kruisbes; — ook adj. als kleurnaam: aal
-besklurig.
,

;
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grossulariaij'olius, lat. Bot. kruisbesbladerig.
Grot, f. (fr. grotte, it. grotta, oudfr. crote,
oud-it. grupta, van 't lat. crypta, gr krypte,
gewelf, groeve, oorspr. f. van kryptos, verbor
gen, v. kryptein, verbergen) een hol, inz. een.
-

kunsthol, eene schelpspelonk, een vertrekje in
lusthoven, opgesierd met schelpen. koralen, enz.;
— grottesk, of gew. grotésk, adj. (it.
grottesco, fr. grotesque van grot, dewijl men
in de bouwvallen van het paleis van Titus te.
Rome, welke de g r o t t e n heeten, allerlei wonderlijke, phantastische beelden vond) vreemd,
zonderling, grillig, wonderlijk, belachelijk; —
grotésic en, pl. onnatuurlijke, vreemdsoortige,
gedaanten, wonderlijk beeldwerk. waarin menschen- en dierengestalten met loof- en bloemwerk, enz. schijnbaar zonder regel verbonden
zijn ; — grotesk-danser, m. balletdanser
die komische sprongen maakt.
Grouch, m. (russ. grosch, v. het duitsch.
groschen, eig. dikpenning, v. 't lat. grossus, dik)
eene rekenmunt in Rusland, Klein-Azië enz. van
verschillende waarde, ongeveer 90 centen.
Grouillement, m. fr. (spr. groelj'mdn v.
grouiller, zich bewegen) het gerommel in de
ingewanden.
Ground, m. eng. grond, bodem; eene oost
eng. voeten-indschelamtv240irk.
= 2,23 are.
Group, z. grupetto.
Grumus, m. lat. eig. een hoop, heuvel;
iets dat saamgeloopen, geklonterd is ; — grumeus, adj. nw.lat. dik, klonterig ; — grumeseentie (spr. t=ts), f. het samenloopen,
klonteren, stremmen, stollen ; — grumeleeren, fr. (grumeler) klonterig worden ; — grumosus, a, um, lat. Bot. kruimelig.
Grupétto, m. it. (spr. groep—) Muz. eene
zangverfraaiing, bestaande uit 3 of lu gezwinde,
dalende of klimmende noten ; Kmt. een met
geld bezwaard pakje of brief; een rolletje specie ; in 't fr. group (spr. groep) .
grutiae jus, z. ond. jus.
Gruyères, m. (spr. grwi jèr') eene soort
van goede zwitsersche kaas, naar het gelijknamig dorp in het kanton Freyburg.
Gryllus, m lat. dierenraadsel, eene won-derljk.e voorstelling, waarbij op gesneden stee
allerlei dieren (haan, ram, paard, slang,-ne
konijn enz.) tot eene enkele vreemde figuur
vereenigd zijn; eene lachwekkende, wonderlijke
schilderij.
Gryphiet, m. (v. 't lat. gryphus, gr. gryps,
griffioen) versteende schelpdieren van schuitvormige gedaante, griftioenschelpen.
Gryphósis, liever grypósis, f. gr.
(van grypós, gekromd) Med. eene pijnlijke misvorming van den nagel, die zich als een klauw
kromt.
Gua, eene rekenmunt in Guinea =14 g1.15 ct.
Guáeharo, m. of guaeharáca, f. sp.
(spr. u=oe en ch=tsj) de vetvogel, een blauwgrijze vogel in Nieuw-Andalusië, die wegens
zijn vet op prijs gesteld wordt.
;

;
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Guáco, m. sp. eene plant in Nieuw-Granada,
een voortreffelijk tegengift voor den beet der
slangen.
Guajákboom, m. guajákhout, n.
(Guajdcum officinale ; sp. guayaco, uit de taal
van Haïti) pokhoutboom of heilighoutboom, een
westindische en zuidamerikaansche boom, waar
zeer harde hout tot het maken van-vanhet
onderscheiden voorwerpen wordt gebruikt. Het
geraspte hout, benevens de bast en het hars,
wordt tegen de jicht en venusziekte gebruikt.
Het heet ook lignum sanctum en 1. vitae.
Guajavenboom, m. (sp. guayabo, fr.
gouyavier) de indische pereboom in 0 Indië
en Z.Amerika, met naar aardbeziën smakende
vruchten.
Gualterus, m. mansn. , z. W alt h e r.
Guanáko, n. (sp. guanaco, uit het peruaansch huanacu) of guanako–kameel, een
in Z. Amerika inheemsch wild dier, geheel onderscheiden van het lama (z. ald.), waarmede
men het dikwijls heeft verward.
Guánno of huáno, m. sp. (van 't peruaansch huanu, mest) de vogelmest, mestaarde,
die door tallooze vogelzwermen vooral op de
kleine eilanden der Zuidzee aan de peruaansche kust tot groote massa's is opgehoopt en
waarvan sedert 1840 geheele scheepsladingen
naar Europa zijn overgebracht.
Guápo, m. sp. fat, modeheer, pronker.
Guaracha, it. of guarache, f. fr. Muz.
een (oorspronkelijk spaansche) napolitaansche
dans van eene matig snelle beweging in afwisselend en 4 maat.
Guarána, f. naar de g u a n a r i s, een stam
der Indianen aan den Uruguay genoemd, uit
het zand der in Z.Amerika inheemscbe Paullinia sorbilis bereid bruin deeg, gebruikt als
geneesmiddel tegen migraine en verdund als opwekkenden drank (evenals koffie en thee) ; —
guaranine, f. bet daarin aanwezige alcaloïde, z. v. a. k a f f e ï n e (z. ond. koffie).
Guarápo, m. sp. gegist suikerrietsap, het
bier der Zuid-Amerikanen.
Guard, m. eng. (spr. gaard') wachter, opzichter.
Guardia, f. mld.lat. (it. guardia, wacht,
van het duitsche warten, ons wachten; vgl.
garde) de voogdijschap met betrekking tot
een beleende ; — guardiáán of gew. gardiaan, m. mid.lat. (g u a r d i a n u s, it. guardiano) de opziener, opzichter, opperste van een
monnikenklooster; — guardinfánte, m. it.
(eig. een kinderhoeder of -bewaarder) een wijde
hoepelrok, eene crinoline. die de zwangerschap verbergt.
Guasso, m. naam der landlieden in Chili.
Guastaldia of gastaldia, f. midlat. bij
de Longobarden het ambt van een landshoofd
st a 1 d u s, d. i. eig. een gestelde of-man(g
bestelde) met leensbedeeling verbonden.
Guastallinen, f. pl. it. eene nonnenorde,
door eene gravin van G u a s t a 11 a in 1534 gesticht.

Guazzo, n. it., z. v. a. het fr. g o u a c h e,
z. ald.

Gubernaculum, lat. of gubernákel,
n. het stuurroer; — gubernätor, m. z. v. a.
gouverneur; — gubernium, n. nw.lat.
z. v. a. gouvernement (z. ald.)
Gudda, n. een arab. maat voor natte waren = 7,57 liter.
Gudók, m. (v. 't slay. gudu, gusti, een
snareninstrumentbespeler) eene russische viool
met drie snaren.
Gué, m. fr. (spr. gd ; oudfr. gued, it. guado,
v. oudd. wat, oudnoordsch vad, ons wad) doorwaadbare plaats, voort.
Gueber, z. G e b e r e n.
Guelph, Guelf of W e 1 f, oudd. (Guelpho, Guelf, Hwel fo, Wel/'o, v. kwel f, welf, een
jong wild dier) mansn.: Guelfen of Welfen,
m. pl. de naam van een beroemd vorstengeslacht,
dat in de 11de eeuw uit Italië naar Duitschland verplant werd, eenen tijd lang over vele
gewesten van Duitschland heerschte en nog in
het brunswijksche huis voortleeft ; in Duitschland thans : de zoon van den onttroonden koning
van Hanover en zijn aanhangers ; in ruimeren
zin verstaat men door Guelfen de machtige
pauselijke partij, die zich in de middeleeuwen
verzette tegen de ondernemingen der keizers
en hunner aanhangers, de Gibe 11 ij n en.
Guemul of Gvemul, m. uit de taal
van Chili (ook h u e m u 1) een zeer vlug en
moedig dier in Z.Amerika, naar het paard en
den ezel gelijkende.
Guenno, m. eene rekenmunt in Guinea
= 28 gl. 30 ct.
Guepard, z. g e p a r d.
Guer., bij natuurwetenschappelijke benamingen afkort. voor Guerin- Mèneville (gestorven 1874).
Gueridón, m. fr. (spr. geridón; it. geridóne) een lichtdrager, knaap, eene soort van
zeer hoogen kandelaar.
guerre, f. fr. (spr. gèrr'; provene. en sp.
guerra, van 't oudd. en angels. werra, werre,
d. i. gewar, oproer, krijg) de oorlog, krijg; —
à la guerre, krijgsgewijs; oorlogspel, eene soort
van biljartspel, waaraan meer dan 2 personen
deelnemen ; — guerrillas, m. pl. sp. (spr.
gerieljas; sp. guerrilla, eig. kleine oorlog) spaan
lichtgewapende, aan geene tucht onder--sche
worpen benden, ongeregelde, verstrooide troepen in de gebergten, als 't ware de k o z a kk e n der spaansche legers; — guerrilléro,
m. aanvoerder eener bende.
Guet, m. fr. (spr. gè) de wacht, nachtacht; het wachtwoord, parool; Muz. een door
de trompetters op de wachtparade te blazen
stukje ; — guet–apens, n. (spr. gètapd n ;
weleer guet appensé) hinderlaag, arglistige overval, verraderij, voorbedacht, overlegd schelm stuk ; — guetteeren, fr. (guetter, prov. guaitar, it. guatare, guaitare, v. oudd. wahten, de
wacht houden) de wacht houden, schilderen;
loeren, beloeren.
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Gueule, f. fr. (spr. Buil') muil, bek.
Gueux, m. fr. (spr. geu) z. geuzen.
Guéze, f. (ook guerze, guese, guz,
gi ss, ges, zer, ser of arsjin geheeten)
de perz. el voor wollen waren te Tebris =
1,12 meter; voor perz. stoffen en in den kleinhandel, inz. in Sjiras en Teheran = 1,025
meter.
Gui of guy, m. fr. (spr. gi) Bot. de mistel- of marentak, eene woekerplant, die op de
takken van den appelboom, den eik enz. groeit;
de eikenmistel werd bij de Druïden hoog ver
-erdnmt
veel plechtigheid gesneden.
Guichet, m. fr. (spr. gwi-sjè) een klein
deurtje in eene groote deur, de deurklep, deurschuif; het rinket der sluisdeuren.
Guide, m. fr. (spr. Bied' provenc. en it.
guida, v. 't provene. guidar, it. guidare, voeren, leiden, van 't goth. vitan, gadeslaan) een
leidsman, begeleider, wegwijzer, g i d s; ook die
man van eenen troep soldaten, naar wien de
andere hunne bewegingen moeten richten; pl.
guides, lijfwachten; in België een soort veldjagers ; in Saksen z. v. a. ordonnans - off ic i e r e n; — guide–main, m. fr. (spr. —men)
bandleider, een door Kalkhrenner voor het pianoonderwijs uitgevonden toestel; — guidagium,
n. mid.lat. het geleidegeld, gidsloon; — guidon, n. fr. (spr. gidón) de standaard bij de
gendarmerie ; ook de standjonker, kornet, richtman; het mikijzer op een schietgeweer; Muz.
z. v. a. cu s t o s ; — Guido, it. (mid.lat. Vitus
oudhoogd. Wito, Wido, V e i t, v. witu, hout)
manse.: woudman, woudbewoner.
Guignon, n. fr. (spr. gienjón; v. guigner,
scheelzien, provenc. guinhar) een ongeluk, inz.
in het spel ; — it a du guignon, hij is een ongeluksvogel.
Guildhall, m. eng. (spr. gildhal ; vgl.
gi 1 d) eig. de gildezaal, het gildehuis ; het raadhuis te Londen en in andere groote engelsche
steden.
Guildive, f. fr. (spr. gieldíéw') suikerbrandewijn.
Guill., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor A. Guillemin.
Guilladors, pl. oostindische zakdoeken.
Guillemets, pl. fr. (spr. gieljemè) dubbele komma's, die men aan het begin en het
einde eener aanhaling of ook aan het begin
van iederen regel zet, waaruit de aangehaalde
plaats bestaat, aanhalingsteekens (») en (").
guillocheeren, fr. (spr. gieljosj—; zoo
men wil naar den uitvinder G u i i l o t dus genoemd) dooreenvlechten, met in elkander gevlochten lijnen, trekken enz. versieren; —
guilloeheerkunst, de kunst van het insnijden of afdrukken van menigvuldig ineengestretigelde sieraden door de guilloeheermachine ; — guillo.chis, n. (spr. gieljosji)
een sieraad uit saamgevlochten veelvormige lijnen, trekken enz. bestaande, kettingtrek.
Guillotine, f. fr. (spr. gieljotien') de valbijl, een werktuig om het hoofd af te kappen,
;

;
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op voorslag van den fr. geneesheer G u i l l ot i n (spr. gieljoteyc) in 1792 ingevoerd en naar
hem genoemd; — guillotineeren, met de
guillotine onthoofden ; — guillotine–ridders, spotnaam der Jacobijnen na hunnen val;
— guillotomanie, f. de hartstochtelijke
zucht om te guillotineeren.
Guimbarde, f. fr. (spr. genbárd') een
lange wagen tot vervoer van koopwaren, goederenwagen, rolwagen, blokwagen; eene mondharmonika; nog: een kaartspel, ook manage
geheeten; een verouderde dans.
Guimberge, f. fr. (spr. gen bérzj') Arch.
het sluitsteensieraad aan gothische gewelven.
Guimpe, f. fr. (spr. geinp' oudfr. guimple,
v. 't oudhoogd. wimpal, licht gewaad, sluier,
nw.hoogd. en nederl. w i m p e I, eene smalle,
in de lucht fladderende strook stof) eig. borstsluier der nonnen, ook b an b e t t e geheeten;
een doorgaans geborduurd lijfje zonder mouwen,
dat de dames onder haar kleed dragen; robe
en guimpe, t. fr. (spr. rób'ai—) een kleedje
met plat en zeer hoog lijf.
guindeeren, fr. (guinder, spr. geed—; V.
het duitsch winden) opwinden, ophijschen.
Guinea, eng. (spr. ginnie), fr. guinee
(spr. giné'), f. een g u i n j e, voormalige eng.
goudmunt van 21 shillings, hebbende gemiddeld eene innerlijke waarde van 12 gl. De
naam is ontleend van het goudrijke land G u In e a,
dewijl de eerste guinjes uit het van daar komend goud gestempeld werden ; — guinea of
guinee, f. een 15 meter lange blauwe katoenen stof uit fr. O.Indië, inz. in Senegambië als
ruilmiddel gebruikt en op 4 à 5 gld. geschat;
ook : katoen indisch weefsel in het algemeen.
Guingan, m. fr. z. v. a. g i n g a n g, z. aid.
Guinguet, m. fr. (spr. gercgé; V. 't oudfr.
guinguet, kort, krap, schraal, zwak) lichte kamelot van Amiëns ; ook g i n g é t.
Guinguette, f. fr. (spr. gengétt'; van ginguet of guinguet, slappe slechte wijn) eene bui
kroeg ; een land- of lusthuisje ; ook-tenhrbg,
eene soort van buitenkoetsje voor de omstreken van Parijs.
Guinj e, z. guinea.
Guipure, f. fr. (spr. gipuur ; van guiper,
met zijde overspinnen) verheven borduurwerk;
het bestikken eener teekening met goud- of zilverdraad.
Guirlande, f. fr.- (spr. gierlánd'; it. ghirlánda, oudsp. guarlanda, provenc. garlanda; vgl.
het oudhoogd. wiara, wiera, krans ; mid.hoogd.
wieren, omvlechtén ; vandaar afgeleid als 't ware
wierelen, en met het achtervoegsel anda, zooals
fr. giranda, van girer) bloemkrans, bloemslinger; snoer van gevlochten bloemen en vruchten,
bloemkroon ; — guirlandeeren (fr. guirlander) met bloemsnoeren versieren ; — guirlandine, f. engelsch weefsel van verschillende
kleuren.
Guitarre, f. fr. (spr. gitárr' sp. en provenc. guitarre, it. chitarra, van 't gr. kithára,
lat. cithára, tither) Muz. gitaar, een speel;

;

GULA

549

GUTTA-PERCHA

neeskunde als sterk afvoerend middel, ook tot
tuig met 6 tot 10 snaren, die met de vingers
gele verfstof gebruikt (inz. van Garcinia camgetokkeld worden, eene spaansche cither; —
guitarríst, m. een gitaarspeler; — gui- bogia) ;— gummihars, g o m b a r s, eene
harsachtige gom, tot welker oplossing men beurtarréro, m. sp. gitaarspeler.
Gula, gulasch, hong. z. g o e 1 a, go- telings een geestrijk en waterig oplosmiddel moet
bezigen ; — gummi–kopal (vgl. kopal),
lasch.
Gulianje, f. russ. (v. guliátj, wandelen) lakhars uit 0. Indië en Amerika, dat een voor
wandeling, openbare wandelplaats, de tref Blijk lakvernis geeft; — gummi–tra--eig.d
promenade; oneig. een in een openbaren stads- ganth, of traganth -gom, z. traganth;
tuin gevierd groot volksfeest met allerlei ver- — gummeeren, g o m m e e r e n, nw. lat.,
makelijkheden. met opgeloste gom bestrijken of doortrekken;
Gulch, m. eng. (spr. gultsj) openliggende — gummeus, adj. lat. (gummósus, a, um)
gomachtig, naar gom gelijkende.
goudmijn.
Guna, m. sanskr. de door verschuiving van
Gulden, m. eig. gouden penning (z. flor e e n) eene oorspr. duitsche zilvermunt, die uit een korte a bewerkte vocaalversterking; —
den g o u dg u l d e n (z. ald.) ontstond en in de guneeren, op zoodanige wijze versterken.
Gunda, z. g o n d a.
17de eeuw werd ingevoerd; de n e d. g u 1 d e n,
Gunny, n. eng. z. g o n j e.
de eenheid van ons muntstelsel, thans verdeeld
gun, eng. geweer, vuurwapen ; — gunin 100 e e n t e n, ontstond uit den halven leeuwendaalder; ongeveer gelijke waarde had de powder, n. eng. (spr. —pouder) buskruit;
r ij n g u 1 d e n in Beyeren, Baden, enz. , waar hij ook soort groene thee.
Gunther, oudd. (Gundahari, van gund,
in 60 k r e u t s e r s was verdeeld (sedert 1876 vervallen) ; de Oostenrijksche gulden is ongeveer oorlog, en hari, heer, leger) mansn. : het krijgs
1 gld. 20 cents ; — gulden–groschen, m. leger, de krijgsman.
Gur, goer, m. Kmt. witte oostindiscih;
naam der eerste daalders, die in Duitschland
gestempeld werden, hier en daar het zelfde als katoenen stof; — guraes, goeracs, p,.
gulden, bij de saksische berglieden de naam des gekleurd bengaalsch sits; — gurguran, of
t h a 1 e r s;— guldengetal, Astron. een ge- goergoeran, m. zware indische zijdestof.
tal, dat aanwijst hoeveel jaren sedert de laatste Gurusch, z. g e r s j.
Gusli, gussel, een liggende harp bij de
voltooiing van den maancirkel verloopen zijn.
Door maancirkel verstaat men een tijdvak van Russen.
gussjanki, pl. russ. lange vaartuigen,
19 jaren. De aanvang van een maancirkel komt
overeen met het 1e jaar v. C., zoodat men, welke op de Oka en Wolga gebruikt worden.
Gustaaf, zw. (nw. lat. Gustávus, oude.
bij een gegeven jaartal 1 tellende en deze som
Gudhstafr, v. gudh, strijd, kamp, en sta fr, staf)
door 19 deelende, het aantal maancirkels vindt,
die sedert het jaar 1 v. C. verloopen zijn. De mansn.: de krijgsstaf, krijgsman, held.
Gustus, m. lat., de smaak ; de gustibus
rest der deeling is het guldengetal ; —
non est disputándum, over den smaak valt niet
guldenvlies, z. A r g o n a u t en.
G" denst., bij natuurwetenschappeljke be- te twisten; — gusto, m. it. (spr. u =oe) de
namingen afkorting voor A. J. van Guldenstadt smaak ; het zinnelijk oordeel, vgl. het fr. gout;
(gest. V181). — gusteus, adj. nw.lat., smakelijk, smaakGtílistan, góélistan, m. perz.. (v. gul, vol, naar den smaak, aangenaam, welgevallig;
goel, bloem, inz. roos, en stdn, oord) bloemen- — gustóso, con gusto, it. Muz. smaakvol, met
tuin, rozentuin ; ook het werk van den dichter smaak; — gusteeren, lat. (gustáre) proeven;
smaak in iets vinden, het goedkeuren, mogen
Saadi.
Gummi, n. lat. (gr. kómmi) het kleefsap, lijden; — gustãtie (spr. t=ts), f. eig. het
droog plantenlijm, slijmig sap uit de booroen, proeven, smaken ; een voorgerecht, vroegmaal.
g o m ; pi. gummata, slijmharsige gewassen, gutta, f., pl. guttae, lat. een droppel, drop;
welker uitwasemingen de zenuwen versterken; eene dropvormige vlek of punt ; vandaar in nw.
ook gomuitwassen aan het menschelijk lichaam; lat. voor staar, als oogziekte ; gutta cavat lagezwellen, inz. aan de gewrichten; gummi pidem, lat. de druppel holt den steen uit, d. i.
arabieum, de arabische gom, bereid uit eene volharding voert tot het doel ; — gutta in fánsoort van mimosa (Mimosa niiot"ica) of naar tum ; ruidige uitslag der kinderen ; — gutta
eene andere benaming acacia, de Acacia optica, Med. de grauwe staar; gutta rosacéa,
vera en arabica, ook als de Acacia senegal. de zoogenaamde rozendrop, wijnpuisten, puisten
(Wild) ; gummi elasticum, elastieke gom, in het gelaat; g. seréna, de zwarte staar; —
ook c a o u t c h o u c (z. ald.) geheeten, veerkrach- guttátim, adv. Med. droppelsgewijs; — guttatux,
tige gom, vederhars, het taaie, in de lucht ver- a, um, adj. lat. Bot. bedroppeld, gespikkeld,
dikte melksap van een zuidamerikaanschen boom, met droppelvlekken van een andere kleur.
(te Siphonia elastzca ; — gummigutt9e (v. gutta–percha, f. (spr, —pertsja eig.
't maleisch gatah, gutta, javaansch getah, gom, gom van Sumatra, van 't maleisch guttah of
balsem) geelhars, g i t t e g o m, van den gummi- gutah, gom, verhard plantensap, en percha, Suguttaboom in Siam en op Ceylon, een rood- matra [poeloe percha, het eiland Sumatra] vgl.
g u m m 1 g u t t ae, het in de lucht tot eene leachtig, geel, hard, blinkend gomhars, in de ge,
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derachtige stof verharde melksap van den p e rc h a of t o e b a n b oom (Isonandra gotta) op
Malakka, Borneo e. a. indische eilanden, sedert
1842 bekend geworden en wegens zijne lucht
waterdichte geaardheid tot veelvuldige ein--en
den aangewend.

Gutter, m. eng. haringkaker.
Guttegom, f. z. g u m m i g u t t a e.
gutturaal, adj. nw. lat. (van 't lat. guttur, keel, gorgel) tot de keel behoorende ; —
gut turale letters (gutturáles) keelletters,
keelklanken.
Guy–Fawkes–dag. de in Londen tot
herinnering aan Guy Fawkes (spr. gai foáks)
en het buskruitverraad van 1605 onder allerlei
grappen door het straatgemeen gevierde 5e No;

veniber.
Guz, z. g o s.
Guzdès, f. turk. eene gemeene favorite
naast de vrouwen uit den harem in Constantinopel.
Gyges, m. een fabelachtig koning der Lydiërs, die zich door middel van eenen ring,
welke de eigenschap had van onzichtbaar te
Wraken, uit den herdersstand tot den koningstroon wist te verheffen; vandaar het zeggen:
den ring van Gyges bezitten, d. i. gelukkig zijn, al zijne wenschen vervuld zien.
Gymnasium, n. lat. (van 't gr. gymnásion, oorspr. de open plaats, waar men naakt
lichaamsoefeningen hield, van gymnos, naakt)
eig. eene oefenplaats, een oefenhuis; eene school
in Nederland, in Duitschland van voorbereidend
akademisch onderwijs, geleerde school (in Nederland thans met 6jarigen cursus; een p r og y m n a s i u m heeft de 4 eerste jaren) ; —
gymnasiáreh, m. een opziener over zulk
eene school, curator; — gymnasiást, een
leerling aan zulk eene school ; — gymnastiek, f. (gr. gymnastiké, v. gymnddzein, naakt
oefenen, in 't algemeen oefenen) bet turnen, de
kunst, de leer der lichaamsoefeningen ; ook wel
de school, waar men zich in 't springen, klimmen en dergel. oefent ; — gymnast, m. (gr.
gymnastës) een leermeester of kenner der gymnastiek, iemand die lichaamsoefeningen doet ; —
gymnastïkon, m. een werktuig om zich
in de kamer doelmatige beweging te verschaffen; — gymnástiseh, adj. lichaams- of
krachtoefenend ; tot de lichaamsoefening de turnkunst of gymnastiek behoorende ; gymnast is c h e oefeningen, turnoefeningen, turnspelen ; — gy mnisch, adj. wat de naakt uitgevoerde lichaamsoefeningen bij de Grieken
betreft; een gymnische wedstrijd, lat.
flymnicum certiimen, n. wedstrijd in lichaamsoefeningen.
gymnoblástisch, adj. gr. (v. gymnós,
naakt) met blootliggende kiem ; =- - gymnobrá nchisch, adj. met bloote kieuwen ; —
gymnoeephálisch, adj. met naakt, kaal
hoofd; — gymnodériseh, adj. met naakten hals ; — gymnodermiseh, adj. met
naakte, kale huid; — gymnodispermiseh,

adj. twee bloote zaadkorrels dragende ; — gy^nnodóntisch, adj. met naakte tanden ; —
gymnogástrisch, adj. naaktbuikig; —
gymnogénisch, adj . naakt te voorschijn komende, ontstaande ; — gymnogómphisch,
adj. met blootliggende kinnebakken ; — gymnogyniseh, adj. met blootstaand, niet door
eene bloemkroon omgeven stijltje ; — gymnokárpiseh , adj . met naakte vruchten; —
gymnokaulisch , adj. met bladerloozen
stengel; — gymnomonospermisch, adj.
met eene bloem, die slechts éene blootliggende
zaadkorrel voortbrengt; — gymnonGtiseh,
adj. met naakten rug: — gymnopcdie, f.
naakte dans der jongelingen in het oude Sparta;
— gymnoperistomátiseh, adj. met tandeloozen mondrand; — gymnophiden, pi.
slangen met naakte, gladde en slijmige huid; —
gymnopóden, m. pl. barrevoeter-monniken;

— gymnopódisch, adj. naaktvoetig; —
gymnopt0ra, n. pl. naaktvleugeligen, insecten met naakte, d. i. niet met stof bedekte
vleugels; — gymnopteriseh, adj. met
naakte vleugelen; — gymnorrhIzisch, adi.
met blootliggende wortels; — gymnorrhy' n
naakten snuit; — gym--chis,adj.met
nosomiseh, adj. met naakt lijf; — gymnosophysten, m. pi. naakte wijzen, oudindische philosophen en godsdienstleeraars, die
bijna naakt gingen, zich geheel het gebruik van
vleesch ontzeiden, zich geenerlei lichamelijk genot veroorloofden en zich enkel met cle beschouwing der natuur bezig hielden ; — gymnospermia, n. pl. naaktzadigen, planten, welker
zaden, ten getale van 4, bloot of zonder eenig
bekleedsel onder op den bodem van den kelk
liggen, de eerste orde der 14de klasse van L.
(didynam)'a) ; — gymnospórisch, adj. met
blootliggende zaadkorrels; — gymnostómiseh, met naakten muil (zonder aanhangsels); — gymnostylisch, adj. met naakt
stijltje; — gymnótiseh, adj. met naakt lijf;
— gymnotetraspérmiseh, adj . met eene
bloem, die vier blootliggende zaadkorrels voort
gymnuriseh , adj. met naakten-brengt;—
staart.
Gynwcéa of gynoecia, pl. gr. (gynai
van gynë, genit. gynaikós, de vrouw), Med.-kèa,
de maandelijksche reiniging, de maandstonden;
— gyn2eceum, n. (gr. gynaikéion), het vrouwenvertrek bij de Grieken ; — gynoecísme,
n. verwijfdheid, onmannelijk gedrag; — gy–

noekokratie (spr. t=ts), de vrouwenheerschappij — gynoekokratumenos, m . een
;

man, die onder de vrouwenheerschappij, den pantoffel staat; — gyn2ekologie, f. of gynwologle, f. de vrouwenkunde, de beschouwing
van de vrouw in haren gezonden en zieken toestand, de leer van de natuur en de ziekten van
het vrouwelijk geslacht; — gynoekologiseh,
gyn2eológisch, adj. tot de kennis der vrouwelike natuur behoorende ; — gynoeko
een vrouwengek, vrouwziek man;-man,.

-- gynoekomanie, f. de verzotheid op vrou-
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'wen, de ontembare drift naar het vrouwelijk
geslacht ; — gynoekomástos, m . Med. een
man met groote borsten als die eener vrouw;
— gynnekomórphisch, adj. van 't vrouwelijk geslacht, vrouwachtig, naar de vrouw
gelijkende; — gyn^ekomy etas, het haar
op de vrouwelijke teeldeelen ; — gyn2eko?lOOm, m. een vrouwenopzichter, vrouwenbewaker; — gyniekophaag, m. een vrouweneter of -verteeraer; — gyn2ekonhóniseh, adj. eene vrouwelijke steng nebbende;
— gynoeológiseh, adj. vrouwenkundig, tot
de kennis der vrouweliKe natuur behoorende;
— gynandria, n. pl. helmstijligen, planten,
welker meeldraden en nelmknopjes met de stam
samengegroeid zijn, de 20ste klasse van-pertjs
L. ; — gynandrïe, f. vrouwmannelijkheid,
dubbeislachtigheid, waarbij de vrouwelijke geslacbtsdeelen de overhand hebben ; — gynándriseh, adj. vrouwmanneljk, dubbelslachtig;
— gynandruS, lat. Bot. helmstijlig ; — gynanthrópos, m. Med. een vrouwman, h e rm a p h r o d i e t, die meer van den man dan van
de vrouw heeft ; — gynatresie (spr. s=z),
1. de sluiting der moederscheede.
Gyn–moermes, m. pl. maanbeschouwers
bij de Turken, die het tijdstip der nieuwe maan

als tijdsbepaling voor vele feesten, nauwkeurig
moeten waarnemen, en daarvoor vrijdom van
belasting genieten.
Gynostegium, n. lat. Bot. stempeldeksel; — gynostemium, n. lat. Bot. stem-

H, als oud-romeinsch getalteeken = 200 ; H
= 200,000; H. (in opschriften) = habet, hij
heeft ; = honor, eer ; = Hispania, Spanje ; H.
= Heilig, heilige; h. (bij sterrenkundige bepalingen) = hora, uur; h. = herba en homo (z.
ald.); H. afkorting van H a r e of H u n n e, in
vorstentitels ; ook van H o o g h e i d, b. v. H. H.
= Hare Hoogheid ; H. M. = Hare Majesteit;
.HH. MM. = Hunne Majesteiten, enz.; — H. A.
= hectare, bunder; h. a., h. e., h. l.; h. m.,
h. s. en h. t., verkortingen voor hoc anno, hoc
est, hoc loco, hoc mense, hoc sensu, hoc tem
of ook voor hujus annis enz., z. ond. hoc-pore
en hujus ; — H. d. L. = heil den lezer ; —
H. E. G. of H. E. Geb. = Hoogedelgeboren;
H. E. G. of H. E. Gestr. = Hoogedelgestreng;
H. E. G. 4. = Hoogedelgrootachtbaar; — H. G.
= hectograrrm, ons; H. G. of H. Geb. = Hoog-geboren; — H. L. = hectoliter, mud of vat;
— H. L. Q. C., afkorting van hora locdque con-sueto, lat. op gewonen tijd en plaats (op aankondigingen van promotien en dgl.) ; — H. M.
hectometer, 100 el ; — H. 0. = hooger onderwis ; — H. S. = Heilige Schrift ; — Hs. = handschrift; Hst. = hoofdstuk; — H. R. R. = het
Heilige Roomsche Rijk; — H. W. G = Hoog
huj. = hujus, z. ald. — Chemi--welgborn;—
sche teekens zijn : H. = hydrogenium, waterstof;
— Hg. = hydrargyrum, kwikzilver. — H. als
inuntteeken voor Oostenrijk (voorheen) : Giinz-

burg ; voor Frankrijk : Rochelle : in bet Duitsche
rijk : Darmstadt.
Habarah , m. arab. (v. hibarah, een gestreepte stof, v. habara, fraai of gestreept maken) een groote zijden mantel der voorname
vrouwen in Cairo, die het gansche lichaam
tot op eene kleine strook van het aangezicht
bedekt.
Habe, m. een lange lijfrok der Arabieren.
Habéas–corpus– acte, f. eene engelsche grondwet, die met de lat. woorden habéas corpus, enz. (d. 1. heb uw lichaam, n.l.
vrij, enz., van 't lat. habére, hebben) aanvangt,
de wet der gevangenneming sedert 1679, toen
zij onder Karel II werd vastgesteld, terecht als
de tweede magna charta en het bolwerk der
eng. vrijheid beschouwd ; volgens deze acte
moet een in hechtenis genomen persoon binnen
24 uren vóor zijn bevoegden rechter staan en
kan hij na dit tijdsverloop, in geval hij van
geene misdaad overtuigd kan worden, zijne loslating tegen borgstelling vorderen enz.; slechts
in bedenkelijke tijdsgewrichten kan de wetgevende macht, gelijk dit in 1793, 1794, 1817
plaats had, aan de kroon volmacht geven om
die acte een tijd lang buiten werking te stellen ; — habeas tibi, lat. heb of behoud het
voor u, schrijf het u zelven toe ; — habéat sibi,
hij behoude het voor zich, hij moge het zich
zelven toeschrijven.

pelzuil.
Gyps, z. gips.
Gyrus, m . pl. gyri, gr. (gyros, lat. gyrus)
een kring, eene bocht, inz. de kringswijze wendingen op de oppervlakte der hersenen ; — gyrátie (spr. t=ts), f. nw.lat. Med. de draaiziekte,
eene ziekelijke duizeling, waardoor alle voor
als in een kring schijnen te draaien;-werpn
— gyratus, a, um, gyrosus, a, um, lat. Bot.
slakkenhuisgewijs gewonden ; — gyróma, n.
gr. iets tafelbordvormigs ; Bot. de schotelvormige vruchtbodem bij sommige korstmossen ; —
gyromantle (spr. t=ts), f. de kringwaar
waarzeggen door het rondgaan in-zegrj,ht
eenen kring ; — gyrophaag, m. een rondgaand tafelschuimer ; — gyroskodp, m. gr.
toestel om de wenteling der aarde te bewijzen; — gyrotroop, m. instrument om den
galvanischen stroom te sluiten ; — gyreus,
adj. nw.lat. kringswijze geslingerd, gekerfd; —
gyrovagus, m. een landlooper, bedelmonnik.
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habëmus, lat. (v. habére, hebben) wij hebben ; habemus con/itentem ream, wij hebben een
beschuldigde die bekent.
Habéna, f. lat. een wondheelerswerktuig
tot samentrekking der lippen van wonden.
habent sua fata libelli, lat. boeken hebben
hun lotgevallen (citaat uit Terentius).
Haberdasher, m. eng. (spr. sh=sj) bont
-verkop,lsw.
habiel, adj. lat. (habilis, e, fr. habile) geschikt, bekwaam, welgeoefend, vaardig, bedreven, handig, degelijk; — habiliteit, f. geschiktheid, bekwaamheid, handigheid; h ah Illtelt van den getuige, Jur. de wettelijk
erkende bevoegdheid van iemand om eene in
rechten geldige getuigenis af te leggen ; — zich
habiliteeren, mid.lat. (habilitáre) zich geschikt, bekwaam enz. maken ; zijne geschiktheid tot eene leeraarsplaats staven, zich daartoe aanbieden en van zijne bevoegdheid doen
blijken ; — habi itátie (spr. tie=tsie), f, de
deugdelijkmaking, bevoegdverklaring; de verkrijging van het recht om aan hoogescholen voorlezingen te houden.
habilleeren, fr. (habiller; spr. abielj'—)
eig. kleeden ; wild of gevogelte voor de keuken
naar eisch klaarmaken; — habillement, n.
(spr. abielj'má;i) de kleeding, dracht.
Habit, z. ond. habitus.
habiteeren, lat. (habitáre) bewonen ; —
habitábel, adj. (lat. habitabilis, e) bewoonbaar; — habitabiliteit, f. bewoonbaarheid;
— habitaculum, n. eene woonplaats; het
kompashuisje ; — habitant, m. bewoner, inwoner; — habitátie (spr. tie=tsie), f. (lat.
habitatio) de woning, nederzetting; het woonrecht, recht om in eens anders huis te
wonen.
Habitus, m. lat. (v. habere, hebben) de
uiterlijke gedaante, de lichaamsstand, de houding; het uiterlijk gedrag; ook kleeding, dracht;
Bot. het voorkomen der plant in het algemeen;
habitus non facit monáchum, de dracht maakt
den monnik niet; het kleed maakt den man
niet; per habitum infusum, uit eigen aandrift
of beweging ; — habit, m. fr. (spr. abi) de
kleeding, de dracht, kleedingswijze; het kleed,
gewaad ; — habitude, f. fr. de aangenomen
gewoonten, vaardigheid, het eigen gewordene;
— habitué, m. fr., pl. habitués, de gewone bezoekers van een koffiehuis, gezelschap,
schouwburg enz., stamgast, vaste klanten, abonnenten; — habituëel, adj. (fr. habituel) gewend, tot gewoonte geworden, eigen geworden, ingeworteld, vertrouwd, gemeenzaam, gemakkelijk; — habituëeren (fr. habituer),
gewennen, inz. zich hab—, zich aan iets gewennen.
Hábleur, m. fr. (van hábler, opsnijden,
pochen, sp. hablar, van 't lat. fabulari) een
snoever, zwetser, opsnijder, snorker; — h€blerie, f. snoeverij, zwetserij, grootspraak.

habrochétisch, habrokómisch,
adj. gr. (van habrós, zacht) zacht van haar;
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— habrodisetisch, adj. lekker, kieskeurig
in spijzen.

hacheeren, fr. (hacker; spr. hasj —; van
het duitsch backen, oudd. hakjan) hakken; ruw
maken, kerven, krassen, b. v. om eene stof te
beter op eene andere te doen hechten ; —
haehé of hachis, n. (spr. hasji) gehakt,
klein gehakt vleesch ; — hachure, f. oprij
kerving, insnijding; kruisstrepen, arcee--ting,
ringen, schaduw (bij plaatsnijders).
hac (stil. via) itur ad astra, lat. sprw.: lang&
dezen weg gaat men naar de sterren, d. i. geraakt men tot eere en hoogheid; — hac lege,
z. ond. lex.
Haciénda, f. sp. (spr. c=s; provenc. facenda, it. faccenda, bezigheid, verrichting, sp.
het beheer der goederen, de beheerde goederen, grondeigendom, have, vermogen, v. 't lat.
facienda, pl. v. faciendum, wat te doen of te
maken is, v. facére, doen, maken) een landgoed, eene hoeve; inz. in Midden-Amerika een
groot, vooral tot de veeteelt bestemd landgoed,
dat in Mexico naar de nieuwste bepalingen 5.
vierkante leguas (d. i. uren) omvat ; — hacendado, m. sp. bezitter eener hacienda_
Hackney, m. eng. (spr. hekni) h a k k en e i ( z. aid.)
hi cténus, lat. tot hiertoe, zoo ver.
Hadar, m. arab. z. v. a. fellah.
Hides, m. gr. de onderwereld, bet schim-,
men- of doodenrijk ; vgl. P 1 u t o.
Hadidi, m. turk. smid.
Hadsj, m. arab. (van hadsjdsja, gaan,
voortgaan) de verplichte reis der Mohamedanen naar Mekka; — had(s)ji of hagi, m. een
turksch pelgrim, die zulk eene bedevaart voor
zich zelven of tegen betaling voor een ander
ondernomen heeft; ook een grieksch of armcnisch christen, die ter bedevaart naar het hei
graf te Jeruzalem is gegaan.
-lige
Hadsj ar, m. arab. steen, b. v. in het
schaakspel, d. i. boer of pion ; inz. de zoogenaamde zwarte steen, die in de k a li b a (z. aid.)
te Mekka is.
Hadsjib, m. arab. (het deelwoord van
hadsjaba, bedekken, afsluiten) deurwachter, vorstelijk kamerling; voorheen de eerste minister
bij den khalif.
Hoemaehaat, m. gr. (van haima, bloed)
de bloedagaatsteen, een roodgeaderde agaat;
ook eene indische adder; — heemadenósis
en heematangiÓsis, f. elke ziekte der bloedvaten ; — heemodostósis, f. elke verbeening der bloedvaten ; — h2emagó ga, n. p1.
(v. haima, bloed en ago, voeren, drijven) middelen, die het bloed afdrijven, die de maandstonden bevorderen ; — heemagógiseh, adj.
bloedafdrijvend; — heemalops, m. het bloedoog, eene bloeduitstorting in de voorste en achterste oogkamer; — heemánthus, m. de
bloedbloem, een pronkgewas; — hiemataporie, f. (v. haima, gen. haimátos, bloed en
aporia, gebrek) bloedgebrek, te weinig bloed
— hematapostëma, n. eene bloedzweer;
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-- heematemésis, f. de bloedbraking, het
bloedopwerpen uit het spijskanaal, ook de zwarte
ziekte (morbus niger) geheeten ; — heemateneephálon, n. de uitstorting van bloed
in de hersenholte ; — hi ematepisehésis
(vgl. e p i c h e si s), ziekelijke bloedverhouding;
— heemathidrÓsis, f. het bloedzweeten;
— heematiek en heematologie, f. de
bloedleer, inz. de leer van het ontstaan des
bloeds ; ook de (voorgewende) kunst om uit het
afgetapte bloed over den toestand des lichaams
te oordeelen ; — haematine, f. de bloedstof,
de roode kleurstof van het bloed; ook de kleurstof uit het campêche, indisch of blauwhout, in
1810 door C h e v r e u l afgezonderd ;— hoematinon, n. eene vuurroode, ondoorzichtige,
harde glasmassa, in de oudheid tot pronkvazen,
mozaïeken enz. aangewend, door Max P e t t e nk o f e r te Munchen in 1846 weder gevonden en
door hem g l a s p o r p h y r geheeten ;— hee
n. het bloeden, inz. de uitstorting
-matíse,
van bloed uit de neusvaten in de keelholte; —
heematiet of heematites, m. de bloedsteen, rood- en bruinijzersteen, rood ijzer-oxyde;
— heematoeéle, f. Med. eene bloedbreuk,
tegennatuurlijke afscheiding van bloed in den
balzak; — heematoehesie, f. bloedige stoelgang; — heematochysis, f. bloeding; —
heematoehróma, n. het bloedrood; — h2ematoccelie, f. bloeduitstorting in de buikholte;
— heematoeystis, f. eene bloedblaas, bloed
pisblaas; — heematogás--uitsorngde
ter, m. bloeduitstorting in de maag; — hoematographie, f. bloedbeschrijving ; — hoematoides of hapmatódes, adj. bloedig,
naar bloed gelijkende; — heematokathartika, m. pl., z. v. a. hwmokathartika; —
heematokólpus, m. bloeduitstorting in de
moederscheede; — heematokratie (spr. tie=
tsie), f. bloedheerschappij, eene heerschappij, die
zich enkel door bloedvergieten weet staande te
houden; — hoematologïe, f. het leerstuk
over het bloed; — heematomantie (spr.
tie=tsie), f, voorspelling uit de gesteldheid des
bloeds in ziekten ; — hoematóma, n. het
bloedgezwel aan het hoofd van pasgeborenen;
— heematométra, f. de bloedvloeiing uit
de baarmoeder; — hsematómma, n. een
bloedoog; — heematomphálus, m. navelbloedbreuk; — heematophilie, f. de bloed
erfelijke neiging tot-zucht,bloedingk
doodelijke bloedingen; — heematophobie,
f. de bloedvrees, de afkeer, dien vele menschen
van vloeiend bloed hebben; — heematophthálmus, m. of hoematophthalmle,
f. bet bloedoog; vgl. h w m a 1 o p s; — heematoplanésis, f. eig. verdoling van het bloed;
de uitvating van het bloed in het celweefsel
of in eenig lichaamsholte; — heematopoeBis, f. de bloedbereiding, bloedverwekking; —
heematopoëtiseh, adj. bloedmakend, bloedverwekkend; — heematóps, m. een bloed
heematopsie, f. de-ogie,rd;—
bloedigheid van het oog door eenen val, slag
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of stoot; — heematoptysie, f. het bloedspuwen ; — heemathorrhaaa of heemathorrhysis, f. z. v. a. h w m o r r h oe a;
heematosoheum, n. bloedbreuk van den
balzak; — heematosyne, f. de roode kleurstof uit het bloed; — h8emat0sis, f. de bloedbereiding, de overgang van het maagsap tot
bloed; — heematoskopie, f. de bloedbeschouwing ; — heematospóngus, nl. de
bloedzwam ; — heematostatiek, f. de leer
der bloedbeweging; — heematostátiseh,
adj. bloedstillend; — haematostéon, n. de
uitvating van bloed in eene beenderholte ; —
heematotheologie, f. de leer van de verzoening Gods door bloedige offers; — h8ema-tothórax, f. de bloeduitstorting in de borst
longbloeding; — haematox lon, n_-holte,
bloedhout, blauwhout of campêchehout; — hee matoxylinne, f. bloedhoutrood, de uitgetrokken verfstof van bet campêchehout ; — hoematurie of hoematurésis, f. het bloedwateren ; — heematlas, n. de uitstorting van
bloed in het inwendig oor; — haemisehésis, f. de onderdrukking van natuurlijke of noodzakelijke bloedontlasting.
Hwemodie, f. of haemodiásme, n. gr.
(haimodia) het gevoel van het stompworden
der tanden.
Heemodynamika, f. (v. haima, bloed,
en d y n a m i k a, z. aid.) de leer van de kracht
der bloedbeweging; — haemodynamome-ter, m. de bloedkrachtmeter, een werktuig om
de sterkte van den bloedstroom te meten ; —
hoemoglobine, f. het buitenste vlies der
bloedlichaampjes; — hsemokathartika, n.
pl. bloedzuiverende middelen; — hoemometer, m. de bloedmeter, een werktuig ter bepaling van de dichtheid des bloeds; — hee
f. de leer van de bloed-mopathlgie,
— heemotophthalmie, f. de bloed--ziektn;
uitstorting in de holten of vliezen van 't oog;:
— heemopt:ísis, heemoptysie of hoemoptóe, f. het bloedhoesten, bloedspuwer,
de bloedvliet uit de wegen der ademhaling en
vooral uit de longen ; — hoemoptyisch, adj.
bloeduitwerpend, bloedspuwend ; — heemorrhagie of hOemornccea, f. de bloedvliet,
bloedontlasting ; — heemorrhoïden, pl. (lat.
haemorrho"ides, van den sing. haemorrhóis) ook
de hoemorrhoïdale vloed of g u 1 d e na d e r v 1 o e d, de aambeien, guldene ader, de
bloedvloeiingen uit aderspattige uitzettingen des,
endeldarms — hoemorrholdisch, adj. tot
die kwaal behoorende; — heemorrhoskoop,
m. de aanduider der dagen, die goed moeten
zijn tot aderlaten, het zoogen. aderlatingsmannetje in de voormalige almanakken; — hOmorrhoskopie, f. het onderzoek naar alles,
wat tot de bloedvloeiing betrekking heeft ; -heemoskopie, f. z. v. a. haematoskop ie;
— hoemostase, f. de bloedstilling; stilstand
van het bloed; — heemostatika, n. pl. of
heemostátisehe middelen, bloedstel
middelen.
-pend

—

;
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heeredeeren, mid.lat. (haered re) in een heil des H. Geestes, welke het onophoudelijk
streven naar het goede in de ziel des menschip of eene scheepsreederij aandeel nemen;
-- herediteit, haeres, enz., z. heres, enz. schen wekt; — hagioglypta of hagioHarésis of haeresie (spr. s=z), f. gr. g1ypten, p1. (gr. hágios, heilig) oude heilige beeldhouwwerken; — hagiográpha, pl.
(hairësis, eig. het uitgekozene, de school, secte,
gr. die heilige schriften, welke de Joden van
van haire n, aangrijpen, kiezen) de dwaalleer,
het dwaalgeloof, de ketterij, afwijking van de de mozaïsche wet en de profeten onderscheiheerschende leer, inz. van het kerkelijk leer- den, n.l. de Psalmen, Spreuken, de Prediker
en het Hooglied van Salomo, het boek Ruth,
begrip ; — hceresis interna, de innerlijke loochening van een dogma ; h. externa, als deze ook de boeken der Chronieken, het boek Esra, Nenaar buiten getoond wordt ; h. materialis, het hernia, * Esther, Job, de Klaagliederen van Je`verkeeren in tactische dwaling zonder eigen remias en Daniel ; — hagiograaf en hagioloog, m. een levensbeschrijver der heilischuld; h. formalis, daarentegen met bewust
gen, heiligenleeraar; — hagiographxe, hadwaling; — heeresiárch, m.-zijnvae
een aartsketter, ketterhoofd, stichter eener ket- giologie, f. de heiligenleer, beschrijving der
terij ; — hteresioloog, m. een ketterkenner heiligen, hunne levensbeschr (j ving; — hagioen -beschrijver ; — heeresiologrum, n. eene logisch, add. wat de levensbeschrijving der
lijst der ketters, xetterlijst; — h eresiomás- heiligen of den heiligenkalender, het hagiotix, m. een kettervijand of vervolger. eig. ket- logium, betreft — hagiolatrie, f. heilitergeesel; — heeretieus, m. een dwaalleeraar, gendienst, vereering der heiligen ; — hagiomáehos, m. iemand die ie vereering der
etter: — heerétisch, adj. dwaalleerend,
heiligen bestrijdt; — hagiomaehíe, f. strijd
dwaalgeloovig, kettersch.
hoesiteeren, lat. Lhaesitare, frequentatief over de vereering der heiligen ; — hagiovan haerére, hangen) haperen, stamelen of sta- pneumatiek, f. de leer van den heiligen
geest of van de heilige geesten ; — hagiomeren, talmen, dralen ; onzeker, besluiteloos,
tiek, f. de heiligings- of verbeteringsleer.
in twijfel zijn. aarzelen, dubben ; zich beraden,
Hagneuma, n. gr. (hagneuma, van ha,bedenken, in beraad nemen : — h2esitátie
•(spr. tie=tsie), f. (lat. haesitatio) de hapering, gneüein, kuisch leven) de kuische levenswijze.
Hágring, m. noordsche naam voor fat a
stameling, draling, besluiteloosheid.
Hafes, m. p1. turk. leerlingen, die in de morgana tz. aid.)
Haha, n. fr. (van den uitroep der verrasgodsdienst of den koran onderricht krijgen.
Haff, n. oudd. de zee ; een groot gedeelte sing : haha !) eene opening in een muurtuin,
daarvan, een zeeboezem, strandmeer, b. v. het om het gezicht vrij te laten, met eene gracht
G r o o t e en Kleine H af f in pruisisch Pom- daar buiten.
Haldut, m. turk. (haidud, eertijds een honmeren, het Kurische Haff, enz.
Ha$, m. arab. (háji, barrevoets) barrevoe- gaarsch infanterist, een oorspr. hong. woord;
vgl. h e i d u k) straatroover, bandiet ; — haiter. die geene voetzolen draagt.
Hafis of ha$z, m. (v. hifz, geheugen, duk, z. heiduk.
Hale, f. (spr. hej') fr. (van ons h a a g, h e g,
hafasa, behouden, bewaren, van buiten leeren)
eerenaam van een geleerde ; eig. wie den ko- oudhoogd. hagan) de beg, haag, omtuining,
ran of beroemde dichtstukken van buiten kent. tuin ; eene dubbele rij krijgsvolk ; — en haie,
Hafne, f. turk. de privaatkas des keizers. in twee rijen tegenover elkander geplaatst.
Haïk, m. een groot stuk stof van wol en
Haft, n. (Epheméra, L.) oeveraas, een insect,
dat tot de vliesvleugeligen behoort, in zijn vol- katoen, dat de Mooren in N.Afrika, als zij uitkomen staat zeer kort leeft en dan in verba- gaan, omwerpen; bij slecht weder wordt over
2ende menigte, aan de oevers, het aas der den haïk nog een mantel met eene kap, die
zolhan of boernoes heet, gedragen.
visschen wordt.
Hailoh, eene lengtemaat op Sumatra -_
Hagar, hebr. vr. naam (van 't ongebruike
1 eng. yard of 0,914 meter.
lijke hágár, arab. hadsjara, verlaten, vluchten;
Harman, m. vrije rondtrekkende herders
-vgl. h e d Si r a) de vluchtende, voortvluchtige.
hagard, adj. fr (spr. hagár) wild, woest, in Turkije.
Haine, f. fr. (spr. hen') haat.
verwilderd (eig. van een valk, die eerst in het
Hair, n. eng (spr. heer) het haar ; —
wild geleefd heeft en daarna is gevangen en
dus moeilijk te dresseeren is) ; ruw, norsch, hairbin, n. halfzijden op kamelot gelijkende
stof; — haireloth (spr. o=oo; de th als een
barsch; ongezellig, menschenschuw.
Haggádah, f. hebr. verkondiging, sage, gelispte s) en hair–seating, n. (spr. ea=
,eene soort van rabbinische leeringen en ver- ie) soorten van Itaardoek ; — haircord, n.
tellingen ter uitlegging der oud-testamentische soort cambrick met dichte haarstrepen ; —
(inz. prophetische) geschriften ; vgl. h a 1 a c h a. hairplush, n. (spr. plus) en hair–shag,
Haggái, hebr. mansn., eig. C h a g g a i (van n. (spr. shèg) wollen pluche met kemelsbaar.
Háisan of hi ïsanthee, f. een soort
.ehág, feest) de deftige, plechtige.
groene thee, in China g o b e e geheeten.
Hagi, z. h a d s j i.
Hagiásme, n. gr. (hagiadmás, v. hagiáHakem, m. perz. gouverneur.
dzein, heiligen) de heiliging, d. i. de werkzaamHakim, m. arab. (hákim, partic. van ha-

;
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kama, heerschen, richten, weten) een wijze,
een wijsgeer ; ook de titel van een geneesheer
en, met een nader bepalend toevoegsel, ook van
een rechter; — hakim–basji, m. de opper
hofarts in Perzië ; — hakim–eféndi,-arts,
m. de eerste lijfarts des sultans; — hakimSjeri, een rechterlijk beambte.
Hakkebord, n. een oud snarenspeeltuig,
in mid.lat. tympanum geheeten ; waarsch. om
zijnen vorm zoo genoemd.
Hakkenei, f. (fr. haquenée, eng. hackney,
waarsch. een klanknabootsend woord) een tel
-pard,entl
een pasganger.
Halablath, f. arab. een witte en gele
woestijnbloem, wier rook voor geneeskrachtig
gehouden wordt.
Halacha, f. hebr. de pronkrede, de poëtische stijl ; de ontwikkeling der wet tot practische resultaten enz.; vgl. h a g g á d a h.
Halage, f. (spr. halaazj'; v. haler, sp. halar,
V. oudd. hal6n, oudn. halo, trekken, verwant
met ons h a 1 e n) het voorttrekken der schepen
langs den oever met touwen ; het scheepstrek
-kerslon.
Haláli (fr. halali, hallali ; vgl. hahali, jubelkreet der jagers) de kreet der jagers bij de
hertenjacht, als het hert niet meer voort kan.
Halcyónen, m. p1. gr. (halkyón, f., pl. hal
ijsvogels; een zinnebeeld van diepe rust,-kyónes)
dewijl de zee, tijdens deze vogels hunne nesten bouwen, zonder stormen is ; vandaar hal
adj. stil, rustig; h a 1 c y o n i s c h -cyóniseh, e
d a g e n, de winterdagen omstreeks den kortsten dag.
Halden, pl. hoogd. de heuvels van doove
-ertsstukken en metaalslakken die zich bij bergwerken en ijzerhutten allengs ophoopen.
Halebi of halibi, khalebi, khalibi,
m. turk. (eig. pik hálebi, de el van Aleppo)
van 1852-1874 de wettelijke turksche el = 0,685
meter ; de wallachische el voor lakens en zijden stoffen, ook c o t u geheeten = 0,683 meter (voor andere weefsels geldt de e n d a s e h
(z. ald.)
Haleblóéb, f. arab. eene gele bloem, welker zaad voor een geneesmiddel tegen oogziekte
der paarden gehouden wordt.
Half–blood, eng. (spr. há f- blud') halfbloed; — half–crown, m. eng. (spr. hdfkroun) halve kroon, eene eng. zilvermunt ; —
half–dollar, m. halve dollar ; — halfdress, n. de halve kleeding, huiskleeding; —
half–eagle, m. (spr. ea=ie) halve eagle,
d. i. 5 dollars; — half–penny, m. (spr. hépenni) een halve penny (z. ald.), eene eng. kopermunt — half–quarter–dollar, m. (spr.
haf kwarterdoller) een halve kwartdollar, $
dollar.
Haliéutiek, f. gr. (v. halieuein, visschen)
de vischkunst ; oneig. de kunst om menschen
te vangen, hen door overreding enz. te winnen; — halieutika, pl. een gedicht over de
vischvangst — halieutisch, adj. de viscbkunst betreffende.
;

;

;

,

;

HALOCHEMIE

Haligraphie, f. gr. (v. hals, zout, zee)
beschrijving van zoutwerken ; — haliotiden,
pl. (van hals, f. zee, en oes, genII. r tós, oor)
versteeningen van zeeooren, eene naar het menschelijk oor gelijkende soort van zeeschelpen;
— halipténineh, adj. langs het vlak der zee
vliegende.
Hálina, f. slowakische herdersmantel.
Halinthesis, f. gr. soort worstelstrijd, die
nog door dengene, die op den grond lag, werd
voortgezet.
haliteeren, lat. (haliti re, frequentatief van
hallire, uitwasemen) dampen ; — haliteus,
adj. nw. l at. dampig ; — halitus, m. lat. damp,
wasem; h. sanguinis, de uit versch bloed opstijgende eigenaardig riekende damp.
Hall, m. eng. zaal; verder op eng. universiteiten : school- of universiteitsstichting.
Hall., bij natuurwetensch. namen afk. voor
A. von Haller (gest. 1777).
Halle, f. fr. en hoogd. (v. oudd. halla, voorhof, tempel) eene overdekte plaats, een verwelfde gang, hal; ook winkel, kraam, stal;
vandaar dames de la halle, vischwijven, marktvrouwen, uitstalsters enz.; t a a 1 de la halle,
gemeene volkstaal, taal van de vischmarkt ; —
hallage, f. (spr. -láázj') het marktgeld, kraamgeld, staangeld van waren, die in eene hal of
kraam verkocht worden.
Halleliijah, hebr. (v. halal, hillol, prijzen
en jáh, afkorting van Jehova) looft den Heer!
geloofd zij God; het g r o o t e hallelujah,
bij de . Joden de psalmen van den 113den tot
en met den 117den, omdat daarin bijzonder
Gods weldaden jegens het joodsche volk worden verheerlijkt.
Hállkarl, m. zw. knecht van den stationswaard, die tot taak heeft de reizigers van dienst
te zijn.
Hallogas, n. zeker draaghaar gas, ter verlichting gebezigd en naar den uitvinder genoemd, bestaande uit een mengsel van alcohol
en terpentijnolie.
Hallóren, m. pl. (van 't eelt. hallwr, zout
een oud woord voor salz,-berid,vanhl
zout) de arbeiders in de zoutmijnen te Hall e
aan de Saaie, die in gelaat, dracht en zeden
veel eigenaardigs hebben en meest uitstekende
zwemmers en duikers zijn.
Hallub, m. arab. zwijn.
hallucineeren, lat. (hallucini ri of liever alucinari) verward van geest zijn, struikelen, feilen; beuzelen, droomen; — hallucinatie (spr. t=ts), f. (hallucinatio) verwardheid, feil, misslag, verzien ; droomerij ; verblinding, oogbedrog, geestverschijning, visioen.
halmatíuriseh, adj. gr. met behulp van
den staart springende.
Halochemle, f. gr. (van hals, zout) de
scheikunde der zouten, de geschiedenis der zouten; — haloehémisch, adj. tot de scheikunde der zouten behoorende ; — halódes, n.
gr. (eig. zoutachtig) de korst die zich uit het
0
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doordruppelende zoute water op de doornen
van het gradeerwerk vormt ; — halogenium,
n. de zoutstof, zoutvormende stof, z. v. a. chloor
(z. aid.); — halographie, f. de zoutbeschrijving, beschrijving der zoutwerken ; — haldide, pl. de zoutvormers, zoutvormende stoffen
(chloor, bromium, jodium, fluor enz.); — halogd— Zouten, pl. die uit de verbinding van
eene zoutvormende stof met een zout ontstaan
(b. v. chloornatrium of keukenzout); — halolOgie, f. de zoutleer, zoutkunde; — halológisch, adj. zoutkundig; — halomántie
(spr. t=ts), de zoutwaarzeggerij, de voorspel
uit hoopjes zout; — hálometer, m. een-ling
zoutmeter ; — halometrie, f. eig. de zoutmeting; de bepaling van het alcoholgehalte in
het bier, uit de geschiktheid van die vloeistof
om keukenzout op te lossen.
Halos of hálón, f. gr. eig. de dorschvloer; een kring om zon en maan; ook de kring
rondom de tepels of rondom pokken.
Haloskoop, m. gr. (v. hals, zout) een
werktuig om de eigen zwaarte des waters enz.
en zijne vermenging met zoutdeeltjes te bepalen ; — halotechnie, halotechnika en
halurgie, f. de kennis der zoutwerken, de
leer der zoutbereiding ; — haloxy'line, f. (v.
xylon, hout) buskruit of ontploffingsmiddel, uit
zaagsel, gedrenkt met ferridcyankalium, uitgevonden door gebr. Febleisen te Cilli; — halurg,
m. een zoutwerker, zoutbereider, zoutzieder.
Halster, m. oude ned. korenmaat, waar
er te Leuven 8 in een mud, te Gent 50-van
in een last tarwe en 38 in een last haver
gingen.
Halters, pl. gr. (halteres, d. i. eig. springer, V. hallesthai, springen) loodmassa's, springkolven, die men bij het springen in de handen
hield ; ook de evenwichtskogels of -stangen (b a1anceerstangen).
Haltoe—hoemajor, turk. een bevel des
sultans, dut kracht van wet heeft.
halvemaan, bij de Turken het teeken,
(niet het rijkswapen) op moskeeën, minarets
vaandels, enz. ; ook een turk. ridderorde voor
niet-Mohamedanen (de koran verbiedt zijnen vol
zulke onderscheidingsteekens) ; -- hal -gelin
metalen, vroeger benaming van zekere-ve
metalen, die slechts in geringen graad rekbaar,
taai en buigzaam zijn, b. v. antimonium, zink,
enz. ; — halveeren, nederl. met bastaarduitgang: in twee helften deelen.
Hálwa, n. turk. honiggebak, suikerwerk;
— halwádsji, m. banketbakker, suikerbakker; — halwet, n. partijtje waarop suikerwerk wordt gepresenteerd.
háma, gr. Med. in eenmaal, te gelik ; —
hamachromie, f. (vgl. c h r o m a) kleurendruk met verscheiden kleuren te gelik, naar
de uitvinding van den Franschman M o n n o t;
— hamadryáden, f. (v. drys, eik, boom)
gr. Myth. boom- of woudnimfen, die met haren boom te gelijk leven en sterven.
Hamac, m. fr. hamaca, f. sp. hangmat.

HANC

Hamam (arab. hammám, warm bad, van
hamma, warmen), turk. openbare badinrichtingen; -- hamandsji—basji, m. de opziener
der openbare baden.
Hamans, pl. Kmt. fijne, dichte, witte oost
-indsche
katoenen stoffen.
Hamansfeest, z. p u r i m.
Hamra, f. in Egypte: een grieksche herberg of kroeg.
Hamartie, f. gr. (hamartia, v. hamartánein, feilen), feil, fout, zonde, zondigheid.
Hamása, f. arab. (eig. dapperheid, van
hamasa, standvastig in den godsdienst en dapper
in den oorlog zijn) eene verzameling van arabische heldenzangen.
hamatus, a, um, lat. Bot. van angels of haken voorzien.
Hamáxa, f. gr. wagen, rijtuig.
Hamaxobiërs, m. pl. gr. (hamaxóbioi,
van hámaxa, wagen, en bios, leven) volkeren,
die op wagens of karren leven en rondtrekken.
Hamade, hamedis, m. eene bengaalsche witte katoenen stof.
Hamieten, pl. (v. 't lat. hamus, de haak)
eene soort van slakkenversteeningen, die naar
eenen haak gelijken.
Hamilkar, m. voornamelijk bij de Karthagers geliefkoosde eigennaam : z. v. a. G o t t 1 i e b.
Hamlet, m. naam inz. van den Deenschen
prins in Shakespeare's tragoedie van dien naam,
type van een melancholisch besluiteloos karakter.
Hamma, n. gr. (van háptein, knoopen)
een band; Chir. een breukband; ook eene oudgr. lengtemaat van 40 ellen.
hammád, arab. soort van zuring.
Hammáda, f. arab. de ►doorgloeide ", de
naam der woestijn.
Hámmal, m. turk. lastdrager.
Hammár, m. arab. ezel.
Hammonia, f. lat. naam voor Hamburg,,
vandaar ook verscheiden in Hamburg bestaande
maatschappijen, enz.
hamosus. a, urn, lat. Bot. z. hamatus.
Hámrah, f. arab. een afrikaansche tropische boom (Adansonia digitata) z. A da n s o n i a.
Hamsin, z. ehamsin.
Han, of liever khan, m. (perz. khan, khdneh, huis, inz. herberg) eene turksche openbare
herberg, doorgaans tot opneming der karavanen
bestemd; — handsji, m. de opzichter, bestuurder van zulk eene herberg.
Hanaken, m. pl. moravische landbewoners
van slavonischen oorsprong; — hanakische
dans, een dans, bi dien volksstam in gebruik.
Hanaper, n. eng. (spr. hénneper; midlat.
hanaperium, groot vat, hanapus, beker, v. 't
oud fr. hanap, provenc. enap, van het duitsch
napf ons nap, angels. hnaep) de schatkamer,
staatskas.
Hanbaliet, m. arab. eene orthodoxe secte
der sunnieten, z. aid.
,

hanc veniam petimusque damust ue vicissim,
lat. om deze gunst vragen wij en verleenen
ze u terug (citaat uit Horatius' Ars poëtica>
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d i. de eene dienst is den anderen waard.
Hand, f. eng. (spr. hend') hand; ook als

burg, Lubeck en Bremen, welke nu nog wel
den naam van Hansesteden dragen; --

maat.

hanseáten, m. pl. de bewoners en, in en-

Handicap, m. eng. (spr. hendikep) naam
van een wedren, waarbij bet door de paarden
te dragen gewicht naar hun ouderdom en bekende kracht door afzonderlijke taxatie wordt
vastgesteld; de ruiters worden dus gewogen en
naar de kracht der paarden met verschillend
gewicht bezwaard; — handicapper, persoon die belast is met de functie van het gelijkmaken der kansen bij den handicap-wedren.
Handjia, m . de bulgaarsche herbergier.
Handle, m. eng. (spr. heng' l) handvat,
greep, steel.
handsome, adj. eng. (spr. hénsum) mooi.
Hanekaatjes, n. pl. uit Oostindië hier
Ingevoerde witte neteldoeksche stoffen.
Hangman, m. eng. (spr. héngmen) beul.
H^nia, f. arab. groote nis in een muur,
met kussens voorzien en tot rustbank ingericht.
hanistieten, pl. aanhangers van Aboe
Hanisti, een der 4 orthodoxe Imams, wiens leer
in Turkije vooral gevolgd wordt.

geren zin, de soldaten der 3 vrije hansesteden
Hamburg, Lubeck en Bremen ; — hanseá
verbonden, tot de hansa of hanse-tisch,adj.
behoorende — hansebeker, hansbeker, een groote beker of berkemeier, die in
eens moest geledigd worden.
Hansom of hansomcab, f. eng. (spr .
hénsum-keb) de naar den uitvinder genoemde
tweewielige eng. cabriolet, soort huurrijtuig in
Londen, vgl. cab.
hanteeren (van h a n d, met den bastaard
een bedrijf uitoefenen, zaken-uitganer)
verrichten ; gedurig met iets omgaan, iets vlij
gebruiken, behandelen ; — hanteering,-tig
bedrijf, kostwinning; gedurige omgang met of
gebruik van iets (fr. hantíse) .
Hanuca, m. hebr. een feest der Joden
op den 25sten van Cosleu, tot viering der overwinning van Judas Maccabwus.
Hao, chin. z. 1 i a n g.
Hapantísme, n. lat. de geheele vergroeiing van een deel in een ander, b. v. van
de aderbuis van Arantius in de lever.

,

Hanjar of handsjar, m. (perz. arab.
chandsjar) een turksche dolk, korte degen.
Hank, m. eng. (spr denk) of number,
'een eng. garenmaat (streng) bij katoen = 840,
bij wol = 560, bij linnen en hennep = 3000,
bij getweernde zijde = 3328 yards; de iersche
hank voor linnen garen = 3600 yards.
Hanneton, m. fr. (spr tón) melkever;
ook als naam eener geelbruine kleur, ongeveer
z. v. a. bismarck.
Hannibal (van 't hebr. channáh, gunst,
genade, en baal, heer, God) phoenicische mansn.:
Gods genade ; — Hannibal ante portas, lat.
sprw.: eig. Hannibal (is) voor de poorten (van
Rome, d. I. de vijand, het gevaar is nabij, het
water is aan de lippen.
Hanoem, f. turk. vrouw.
Hans, Hansj e ; verklw. van J oha n n es,
J o h a n n a; — Hansj e in den kelder,
de gezondheid (t o a st), gedronken voor de nog
ongeboren vrucht, het wél-afloopen van het
scheepje ; de kunstige bokaal, waarmede die
gezondheid gedronken wordt.
—

Hansa of hanse, f. oudd. (oudhoogd. en
goth. hansa) de schaar, het verbond, inz. het
handelsverbond der steden (hansesteden),
die zich sedert 1241 aan Hamburg en Lubeck
aansloten om zich zelven en hunnen handel tegen rooverij te beschutten, allen buitenlandschen
handel aan zich te brengen, de van vorsten
verkregen rechten en vrijheden te handhaven
en uit te breiden, enz.; na een hoogen bloei
bereikt te hebben, deden velerlei oorzaken, vooral
ook de gevolgen van de ontdekking van Amerika
en van den zeeweg naar Indië, deze handel
allengs vervallen, en de laatste-matschpij
hansedag of vergadering van afgevaardigden uit al de vereenigde steden, welke om de
drie jaren te Lubeck plaats had, werd in 1630
gehouden. Opnieuw verbonden zich toen Ham-

;

Hapaxlegoménon, n., pl. hapaxlegomena, gr. (v. hápax, eenmaal, en légein,
zeggen) slechts eenmaal gezegde, gebruikte of
voorkomende woorden.

Haphtáren, pl. (joodsch ha-phtorah, van
het hebr. pdtar, uitbreken, vrij worden) afdeelingen in de propheten, die bij de Joden op
Sabbath worden voorgelezen.
Haplósis of Haplóse (spr. s=z), f. gr.
(van haploes, eenvoudig) de vereenvoudiging;
— haplotomie, f gr. Chir. eene eenvoudige snede.

Happelourde, f. fr. (spr. —lóérd' van
happer, opsnappen, grijpen, vangen, en lourd,
zwaar, plomp, dom, alzoo eig. een edelsteen,
waarmede de dommen misleid worden), een onecht of valsch edelgesteente ; een mensch, een
paard, een ding van schoon voorkomen, maar
zonder innerlijke waarde.
haptisch, adj. gr. (haptikós, v. hdptein,
grijpen, vatten, enz.), de aanraking of den tastzin betreffende; — haptische misleiding,
de misleiding van het gevoel of den tastzin;
— haptopódisch, adj. met tot aanvatten
geschikte voeten.
Haquet, m. fr. (spr. hakt; eig. een klein
paard, v. 't oudfr. haque, klepper) eene kleine
kar ; een blokwagen.
Harábrik, m. russ. de lange zweep van
den t a b u n t 5C h i k of paardenherder.
;

Haradsch, z. v. a. c h a r a d s c h.

harái, in Turkije de schatting, die alle nietmahomedanen aan de moslem betalen moesten.
Harakiri, z. hari-kiri.
Haránen,

m. p). hongaarsche militie, inz.

croatische grenssoldat ; vandaar haran of
harand, een woest, barbaarsch mensch.
Harangue, f. fr. (spr. harang'; van 't
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oudd. hrinc, r i n g. kring ; vandaar 't it. aringo,
renbaan ; spreekgestoelte, voorts, als aringa,
eene openbare redevoering, provenc. arengua,
sp. arenga) eene deftige aanspraak, plechtige
redevoering ; — harangueeren (fr. haranguer), redevoeren, plechtig aanspreken; het hooge
woord voeren; veel woorden over eene klei
vuil maken ; — harangueur, m.-nighed
de woordvoerder, aanspraakhouder, redenaar,
lofredenaar; babbelaar.
Harar, m. eene afdeeling van het turk.
leger van 4-12 duizend man, ook c h amiss
(de vijfdeelige) genaamd, omdat zij uit 5 hoofd
bestaat, nl. het centrum, de rechter- en-deln
de linkervleugel, de voor- en de achterhoede.
Haras, m. fr. (spr. hard; mid.lat. haracium, v. 't arab. faras, paard, mid.lat. farius
equus) eene stoeterij, paardenfokkerij ; de tot
bespringing afgezonderde plaats.
harasseeren, fr. (harasser) vermoeien, afmatten, uitputten ; van dieren : afjagen, afdrijven.
Harceeren, z. V. a. arc e e ren.
hareeleeren, fr. (harceler ; oudfr. herceler, v. herce, herse, mid.lat. hercia, egge) plagen, kwellen, tergen, telkens aanvallen, verontrusten ; — hareeleur, m. een plaaggeest,
kwelduivel.
hard, adj. eng. hard, b. v. hard biscuits,
harde beschuit; — hardware, eng. (spr.
hard-oeëer) kleine waren van ijzer, staal, enz.,
Ijzerwaren.
Hardary, z. k o s s.
Harde, f. district of landschap in Denemarken.
Harderie, f. fr. een uit ijzervijlsel en
zwavel bereide ijzerkalk tot email- en glasschilderwerk.
hardes, pl. fr. (spr. hard' van la harde,
eig. koppel, bundel) in een bundel samengebonden kleedingstukken, goedje, plunje, reisbagage.
hardí, fr. (it. ardito, provene. ardit, eig
het partic. van ardire, ardir, zich verstouten,
van het duitsche har d, dat in de oude taal
ook s t o u t, k o e n beduidde) stout, koen, onverschrokken, manhaftig, driest, moedig ; ook
vrijpostig, laatdunkend, verwaand ; — har
f. stoutheid, driestheid, koenheid, on--dies,
verschrokkenheid; ook vermetelheid, onbeschaamdheid, laatdunkendheid, vrijpostigheid.
Hare, n. turk. weerschijnende zijden stof.
Haré1, m. hebr. altaardak.
Harem, m. arab. (haram, v. harama, verbieden, van iets afhouden ; vandaar in 't alge
iets verbodens, ongeoorloofde, ontoegan--men
kelijks, heiligs, b. v. de omtuining van den
tempel te Mekka), het inwendige van het huis,
het vrouwenhuis der Mohamedanen, de vrouwenhof, het vrouwentimmer, de vrouwenwoning;
— haremai, pl. opbrengsten tot onderhoud

Hári, f. Australische boom (Sponrdia,s dulcis)
en zijn eetbare vrucht.
Haricot, m. fr. (spr. hari/ó ; eig. boon,
snijboon, v. ital. caraco, sp. caracorillo) ook:
haricot de mouton (spr. moetóii), een hutspot
van schapevleesch en knollen ; haricots verts
(spr. wis), snijboonen; hotel des haricots, provoost der nationale garde te Parijs (in de laatste uitdrukking eig. eene verbastering van Darricau, spr. darikó, kommandant der nationale
garde te Parijs gedurende de 100 dagen.
Hariero, m. sp. (arriéro) een huurkoetsier.
Hari-kiri, harikari of harikiri, ook
seppoetoe, f. de zelfmoord door opensnijding
van den buik, een voorrecht van de ter dood
veroordeelde edelen in Japan.
harioleeren, lat. (harioldre) eig. voorspellen ; gew. spottenderwijs : op goed geluk raden of vermoeden; — hariolatie (spr. t=ts),
1 0 de bedrieglijke voorspelling der priesters; 2 0
een onbezonnen, ongegrond vermoeden.
Harir, n. arab. zijde; — hari nasari,
m. opziener der zijde ; — hari, m. zijdehandelaar.
Harl., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Richard Harlan te Philadelphia.
Harlekijn, m. (fr. arlequin, it. arlecchino,
V. 't oudfr. harlequin, hierlekin, hielekin) P a nt al o n s doorslepen bediende, eene der staande
maskerrollen van het ital. tooneel, welker oorsprong men reeds in de oude m i m e n (z. ald.)
gezocht wil hebben ; een potsenmaker, grappenmaker, hansworst ; in Duitschland ook p i c k e 1h er! n g, in Frankrijk j can-potage (hanssop),
in Engeland j a c k p u d d i n g, in Italië m a c or o n e geheeten (z. die woorden) ; pl. harlequins, ook eene soort van bonte engelsche
wollen stof; — harlequinade, f. (fr. arlequinade) eene pots, een hansworstenstreek;
kluchtspel.
Harmala–rood, n. Chem. eene roode
kleurstof uit den wortel van Peganum harmala,
een zoogenaamd onkruid, inz. in de Krim, op
bet kustland van de Kaspische zee.
Harmamáxa, f. perz. soort van rijtuig,
rondom door gordijnen afgesloten.
Harmattan, m. een zeer verderfelijke,
heete wind, stikwind, inz. aan de afrikaansche
kust vgl. samoem.
Harmiscára, hariseáda, f. eene middeleeuwsche straf bij de Duitschers voor ontrouw en wetsovertreding, waarbij door vrijen
een hond, door dienstplichtigen en slaven een
zadel of een rad moest gedragen worden.
Harmonie, f. gr. (harmonia) samenstem-

van den harem des sultans.

schoone verhouding der deelen van een geheel;

;

Hárenk, m. slay. pot.
Harf of d a h a b, m. eene rekenmunt in
Abyssinië = 40 k e b i r =' 120 b o r j o o k e s of
glaspaarlen = ongeveer 9 centen.

ming, overeenstemming, de gelijktijdige verbin-

ding der tonen tot een geheel volgens de wetten
des geluids, klankineensmelting, welluidendheid;
Arch. en beeldende kunsten : evenredigheid,
eensgezindheid, eendracht, vredelievendheid, overeenstemming van neigingen, van wil, enz. ; op
vele plaatsen de naam van een besloten gezel
sociëteit, tot uitspanning en genoegen-schapof
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bestemd; harinonza praestabilita, of g e p r aestabileerde harmonie, de voorafbepaalde
overeenkomst of overeenstemming; naar Leibnitz : de van God oorspronkelijk uitgaande samenstemming van alle dingen en van bare ver
een doel, waaruit ook de ge--anderigto
meenschap van ziel en lichaam verklaard wordt;
— harmonie der sph2eren, zie onder
s p h e e r; — harmonieleer, f. Muz. wel
verhoudingen der-luidenshr.va
tonen ; — harmonie–muziek, f. militaire
muziek van koperen. houten en slaginstrumenten ; — harmonicello, m. it. (spr. —tsjèllo)
een door B i s c h o f f te Dessau uitgevonden snarenspeeltuig, in den vorm van een rechtopstaanden vleugel met op de harmonica gelijkenden
toon ; — harmon.iehórde, n. gr. een door
F. K a u f m a n n in 1808 uitgevonden snarenspeeltuig; — harmoniek, f. z. harmonie1ee r; — harmonika, f. een door Franklin
uitgevonden (misschien slechts verbeterd) speeltuig, dat uit eene rol op een voetstuk bestaat,
waaraan glazen halve bollen van geregeld afdalende grootte bevestigd en zoodanig ineengeschoven zijn, dat de rand van eiken bol uitsteekt;
de intonatie wordt door de vingertoppen op the
randen, terwijl de bol door een pedaal omdraait,
teweeg gebracht ; de h a n d-h a r m o n i k a, waar
toetsen bespeelt, terwijl-bijdena
de andere den blaasbalg in werking houdt, is
een geheel ander speeltuig; — mond -harm on 1 k a, f. een bekend speeltuig, dat met den
mond wordt bespeeld ; — chemische har
de toon dien een waterstofgasvlam-monika,
in een daarboven gehouden glazen buis voort
— harmonikon, n. een door M e y er-brengt;
uitgevonden speeltuig ; — harmoniëeren,
overeenstemmen, eendrachtig, vriendschappelijk
leven, in goede verstandhouding staan ; — harmónisch, adj. overeenstemmend, welklinkend,
eendrachtig ; — harmonische proportie,
Math. eene evenredigheid t) tusschen 4 groot
waarbij het verschil der-hedna,bc
beide eerste tot dat der beide laatste staat, als
de eerste grootheid tot de vierde, d. i, a—b:
c—d = a : d; 2) tusschen 3 grootheden a, b
en c, als a—b : b—c = a : c (b heet in dat
geval de harmonisch middenevenre-

dige) ; — harmonische progressie,
f. eene reeks van grootheden, van welke elke
drie op elkander volgende eene harmonische
evenredigheid maken ; in de meetkunde heet
eene lijn harmonisch gedeeld, wanneer
zij in drie deelen zoo gedeeld is, dat de gansche lijn tot een der uiterste deelen staat, als
het andere uiterste deel tot het middelste ; --harmoniseeren (spr. s=z), fr. (harmoniser)
in overeenstemming brengen, doen harmonieeren ; — harmonísme, n. het streven naar
overeenstemming in de spelling en schrijfwijze;
— harmonist, m. Muz. en Pict. een meester
der harmonie, die de harmonie in toon- en
schilderkunst gevoelt en uitdrukt ; — harmónometer, m. een welluidendheidsmeter, een

werktuig om de harmonische verhoudingen te.
meten.
Harmonieten, m. pl. eene secte van dwepers, die zonder echt en eigendom leven, in
1803 door een Wurtemberger, Rap p genaamd,
te H a r m o n y, een vlek van N. Amerika, gesticht.
Harmóst, m. gr. (harmostes) een spartaansch bevelvoerder, inz. te Athene; — har-,
mosynen, pl. overheidspersonen te Sparta,
belast met het toezicht over de vrouwen.
Harmotómus, m. gr. (van harmós, voeg,
en tómos, snede, v, témnei.n, snijden, omdat de..
kristallen van dit mineraal zich aan de samenvoegingen der pyramidenvlakken, aan de ver
kanten, laten scheiden) kruiskristal, een-tikale
samengestelde kristalachtige steen uit de mijn.
van Andreasberg in den Hartz, kruissteen.
Harnas, n. (mid.lat. harnascha, fr. karnais;
door sommigen afgeleid van het telt. haiarnp
ijzer, door anderen van 't mid.lat. garniso, eene
wapenrusting, it guarnaccia, een lang kleed)
metalen borst- en rugbekleeding, de strijdrok,.
wapenrok, het pantsier, pantser.
$aró, n. fr. (v. 't oudd. hara, hera, herot,.
hierheen, herwaarts ! vgl. het oudhoogd. haren,
schreeuwen, roepen) angstgeschei, hulpgeroep;
— hero roepen, de hulp der gerechtsdienaars door dien kreet inroepen, omiemand tevatten.
Harp, f. (it. en lat. barpa, hoogd. harfe,,.
oudhoogd. harpha, oudn. harps, angels. hearpe)
een der oudste snaarinstrumenten, waarvan inz.
3 soorten zijn: de thans min gebruikelijke spitsharp of italiaansche harp, de davidsharp en de pedaalharp; — ook eene ko-.
peren zeef tot graanzuivering.
Harpagmotherium, n. gr. naam, aan
een viervoetig dier der voorwereld gegeven.

Harpax of harpagon, m. gr. (het laatste naar den naam van den gierigaard in Molières blijspel; van het gr. hárpax, roofgierig,
schrapend) een gierigaard, vrek, hebzuchtig
mensch ; — harpagónen, p1. eene soort van
enterhaken der Ouden.
Harpeggio, n. it. (spr. harpédzjo van
barpa, harp) Muz. eene harpachtige toonbreking, z. arpeggio — harpeggiëeren, harpsgewijs spelen ; — harpinét, f. eene kleine:
harp van bijzonder maaksel; — harpieten,
m. pl. nw.lat. versteende schelpdieren van harpvormige gedaante ; — harpist, m. een harpspeler; — harpiste, f. eene harpspeelster.
Harpijen, eig. Harpyiën, f. pl. gr(hdrpyiai, v. harpadzein, wegrukken ; vgl. h ar
p a x) Myth. roofzuchtige vrouwelijke wezens
van afschuwelijk voorkomen, beeld der onverzadelijkste, gemeenste roof- en hebzucht.
Harpoen, in. (fr. harpon, eng. harpoon,
hoogd. harpune, mid.lat. harpo, v. 't provene.
arpa, klauw, haak) eene werpspies met weerhaken tot de walvischvangst, omtrent 6 palm
lang ; — harpoeneeren (fr. harpooner), den
harpoen (in 't lijf) werpen ; — harpoenage,
f. (spr. naazj') het harpoeneeren, het vischste;

;
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yen ; — harpoenier, m. de harpoenwerper.
Harpokrates, m. gr. (v. 't egypt. har
Horus het kind, als bijnaam van-pechrt,d.1
-eden jongen Horus, de opgaande zon, naar griek°sche opvatting de zwijgende God, dewijl in
Egypte een zuigeling onder 't beeld van een
zittend naakt kind, dat den vinger op den mond
houdt, werd voorgesteld) Myth. de god der
stilzwijgendheid, afgebeeld als een jongeling die
den vinger op den mond heeft.
Harpuis, n. gekookt en afgeschuimd hars,
doorgaans met eerig zwavel vermengd, waar
masten en stengen, ook wel-medniz.
-den scheepsromp boven water, bestrijkt.
Harr., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor Mozes Harris, entomoloog.
Harras, n. (beter arras, fr. verk. ras, van
de stad Arras, in Frankrijk) een lichte, losse,
wollen stof.
Harry, m. eng. eigennaam, ontstaan uit
Henry = Hendrik.
Harsela, f. een egypt. gewicht voor zijde
= 1,3 kilo.
Harsen, f. en n. pl. eig. brandbare stoffen;
bij de scheikundigen : vaste, op zich zelven niet
zonder ontleding vluchtige, in de warmte smeltbare, in water onoplosbare, in alcohol of a ether
oplosbare plantenstoffen, die geen stikstof, maar
alleen koolstof, waterstof en zuurstof bevatten.
Zij vloeien Of van zelve Of door gemaakte openingen uit de stammen en wortels van vele
gewassen, en zijn zoo voor de geneeskunde als
voor de nijverheid van veel gewicht ; — hatselectriciteit, f. z. v. a. minus-electriciteit (—E) z. ond. electriciteit.
Hart., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor J. W. D. Hartmann te St.
Gallen of voor F. Hartmann te Goppingen.
Hartebeest, n. soort antilope in ZuidAfrika (Antilope caama) .
Hartsehier, z. h a t s c h i e r.
Harupex, m. lat. (waarsch. V. haruga,
harviga, arviga, harvix, • arvix, een ram als
offerdier, en specére, spicére, beschouwen) pl.
haruspiees, offerbeschouwers of offerwaarzeggers, oud-rom. eig. uit Etrurië afkomstige
priesters, die uit do ingewanden van geslachte
,

offerdieren voorspellingen deden.
Haro., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor W. H. Harvey (gest. 1866).
Harvani, n. een eerekleed of de ambtsdracht van den turkschen kadi.
Hasan of c h a s a n, m. joodsch : de voorzanger in de synagoge.

Hasard, z. hazard.
Haseen-beba, m. het hoofd der turk
derwisj eii.

-:sche

Hasdrubal, m. geliefkoosde eigennaam
bij de Karthagers : de door God begenadigde.
Hasjiseh, n. arab. eene hennepsoort en een
•daaruit bereid afkooksel, dat inzonderheid in
Egypte in den vorm van koekjes of gebak als
wellustprikkel gebruikt wordt (vgl. a s s a s s ij n).
Hasna, hasne, f. arab. (chizáneh, chasneh,

HATSJERIF

schat, van chazana, in een pakhuis of in eene
schatkamer bewaren) de privaatschat, bijzondere eigen kas des sultans, de keizerlijke schatkamer te Constantinopel ; — hásnadar, m.
(arab.-perz. chazandar) de schatmeester des sul-

tans; -- hasnadar-basji, m. de opperschatmeester; — hasnakiravajasi, m. de onder schatmeester; — hasnaquatib, m. de boekhouder der schatkamer.

Hass., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor F. Hasselquist (gest. 1752).
Hassagai, z. a s s a gal.
Hassas, m. arab. sprookjesverteller.
Hassock, m. eng. eene biezen mat ; een
kniekussen in de kerken.
Host, n. pl. h star, zw. paard.
hasta, f. lat. de spies; inz. Jur. eene spies, die
in 't oude Rome bij openlijke verkoopingen werd
in den grond gestoken ; vandaar ad hastam pubcam, bij openbare gerechtelijke verkooping;
— sub hasta verkoopen, z. subhasteer e n; — hastáti, pl. met de werpspies gewapenden, speerwerpers, de eerste rij der romeinsche slagorde ; vgl. principes en tri a r i ë r s ; — hastatus, a, um, lat. Bot. spiesvormig.

Haszk., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor J. K. Haszkarl.
Hat, hath, haut, ook cubit, kovit, covid of arm genoemd : de normale
lengtemaat in Britsch -Indië = z yard = 0,457

meter.
Hat, 2) m. arab. -turk. een schrijven, een
bevelschrift des sultans ; vgl. h a t s j e r If.
Hátagan, z. jatagan.
Hate, f. fr. (van bet duitsch bast, ons
haast) spoed, haast, gezwindheid; — en hate
(spr. an haat'), in der haast, ijlings ; — à la
hate, met haast, met overijling.
Htelétten, f. pl. fr. (hátelettes, oudfr.
hastelettes, van haste, spies = lat. hasta) aan
speetjes gebraden spijzen ; de speetjes zelve ; —
hátereaux, pl. (spr. hat'roo) gebraden le-

verschijfjes.

Hati-sj erif, z. h a t s j e r i f.
Hato, m. pl. hatos, sp. (port. fato, eig.
kleeding, bundel kleeren, kudde; oudn. fat,
kleed) groote veeteelderijen op de Andes in
Z .Amerika.
Hatrasch, m. eene turksche oproeping
aan de grensvolken in Croatië en Bosnië om
ten bepaalden tijde te verschijnen, of voor eene
aanzienlijke som beboet te worden.
Hatschier, liever hartschier, m. hgd.
(bedorven v. 't ital. arciere, arciero, sp. archero,
fr. archer, boogschutter, v. 't it. arco, lat. arcus, boog) keizerlijke lijfirawanten te voet aan
het Weener hof.
Hatsjerif of hati–sjerif, ook c h at5 j e r i f, m. turk. (v. 't arab. chatt, schrift, en
sjerzf, eerwaardig, edel, enz.) heilig of edel geschrift, eene soort van kabinetsorde des turk.
keizers, die oogenblikkelijk en zonder tegenspraak
moet volbracht worden.
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ten over de gemediatiseerde vorsten ; — hautgout, m. fr. (spr. hogoe) de hooge smaak,
Haubert, m. fr. (spr. obèr) halsberg, pant- fijne adellijke smaak, sterk gekruide, pikante
spijs; — haut–Preignac, m. (spr. ho prenserhemd.
Haugiánen, m. p1. eene door H a u g e ják) en haut-Sauterne, m. spr. (ho sotérn')
witte Bordeaux-wijnen uit de gelijkmatige plaatgestichte secte in Noorwegen ; — hangianissen in het departement der Gironde ; — hautme, n. hare leer.
haureeren, lat. (haurzre) scheppen, put- relief, z. relief; — haute-contre, f.
(spr. hoot' kontr') de altstem, een altzanger;
'ten, vgl. haustus.
Hausch, n. arab. (v. hascha, samendrj- — haute–Cour, f. (spr. hoot' koer) het oppergerechtshof; — haute–finance, f. (spr.
ven) een landgoed of pachthoeve in Algiers.
hausiren (hoogd. met lat. uitgang ; spr. hoot' finales') de groote financiers, bankiers enz.;
— haute-lisle, z. b a s s e-1 i s s e; —hautes=z), van huis tot huis waren te koop bieden,
nouveauté, f. (spr. hoot' noevoté) de nieuw
rondventen ; — hausirer, m. rondventer,
nieuwigheid, de laatste smaak; — haute--ste
marskramer.
Hausnianiet, n. barb.lat. een mangaan saison, f. z. onder s als o n ; — haute volée,
T. (spr. hoot' woM; van volée, d. i. eig. vogelnaar den mineraloog-erts,mangoxydul
vlucht, vogelzwerm ; voorts : stand, rang) het
Hausmann genoemd.
hauslnanniseeren (spr. s=z), fr. naar voornaamste adellijk gezelschap, hofgezelschap,
een uitgelezen kring van adel, de aanzienlijkste
Haussmann, den voormaligen prefect der Seine
onder Napoleon III) onteigenen, afbreken en bewoners eener stad; ook de voornaamsten in
fraaier weder opbouwen, zonder op de kosten een kring.
Hauwitzer, houwitser, m. (hoogd.
te letten.
Hausse, t. fr. (spr. hoos'; V. haat, hoog, haubitse, vroeger hau jfnitz, haufnitz, v. 't boh.
haufnice, hau ffnice, oorspr. een houten slinger
,z. aid., hausser, verhoogen) Mil. opzet, onder
tot het werpen van steenen, vervolgens graeen werktuig bij 't richten van 't ge--legs,
'schut ; het sleufje in den strijkstok van eene naatgeschut, fr. obus, obusier, it. obizzo, obice)
viool; het rijzen van de waarde der effecten; eene soort van grof geschut, mortier om kleine
— a la hausse s p e c u l e e r e n, handeisniannen bommen te werpen; de bom zelve.
Haug ne, f. (benoemd naar den fr. mine-op het rijzen der papieren maken ; — nlaussecol, m. de ringkraag ; — haussier, m. raloog H a U y, gent. 1822) eene blauwe of zwart(spr. hosfé) een geldhandelaar, die op het rijzen bruine steensoort, die somtijds tot sieraden wordt
der schuldbrieven rekent en daarnaar plannen geslepen, ook s pin e l l a a n geheeten.
have of ave, lat. wees gegroet ; vaarwel!
maakt ; het tegenst. van baissier.
haustus, m. lat. (v. haurare, putten, drinken) have pia anima, vaarwel, vrome ziel ! (opschrift
Med. eene teug, het in eens intenemen drankje. op grafzerken) .
Havelock, m. eng. een naar een engelsch
haut, haute, fr. (spr. ho, hoot'; van 't lat.
generaal (1795-1857) genoemde mantel.
altus, met voorgeplaatste h, onder invloea van
Haverij, z. a v e r i e.
het duitsche hock, h o o g) hoog, verheven, aanHavildár, m. ind. onderofficier.
-zienlijk; — à haute voix (spr. —wod) met lui
Havresac, m. fr. (spr. hawr'sak, uit ons
— de haat en bas (spr. d' hooi' an-derstm;
bá) van boven naar beneden, met minachting haverzak, duitsch habersack, ontstaan) Mil.
• of geringschatting ; — en Naut, boven, opwaarts, de ransel, knapzak, reiszak, reisbundel, bij de
duitschers t o r n i s t e r.
naar boven; — hautain (spr. hotels), trotsch,
Hawádsji, m. arab. eig. koopman ; vanhoogmoedig; — hautement (spr. hoot'máh;
v. Naut, hoog), koen, rondweg, b. v. iets zeg- daar de naani voor Europeanen in Egypte.
Hazard, hasard, n. fr. (spr. hazár; it.
gen of verklaren ; uit de hoogte, fier; — hautesse, f. (spr. hotéss') hoogheid, een titel waar azzardo, provenc. azar, sp. azar, °onverwacht
ongeluk, slechte kaart, ongelukkige worp in 't
keizer aanspreekt ; —-mednturksch
hauteur, f. (spr. hoteur) de hoogte, waar spel ; van arab. oorsprong van sehár, sar, dobbelsteen, met het lidwoord : assehdr, assár, blinfierheid; ook aanmatiging, overmoed,-tïighed,
hoogmoed; — haut–barsas, m. eene soort ken, wit zijn) het geval, toeval; geluk, buitenvan witten franschen Bordeaux-wijn; — haut- kans ; gevaar ; waagstuk ; par hasard, bij toeval,
bois, m. (spr. hoboá ; v. Naut, hoog, en bois, toevalliger wijs; à tout hasard (spr. atoe—), in
elk geval, het ga zoo 't wil, op goed geluk af;
hout), gew. de hobo, f. een helder- en scherp
houten blaasinstrument, de hoogfluit -klined; — hazárdspel, hasárdspel, het kansspel,
— hautbois d'amour, m. (spr. — damoer) geluksspel; — hazardeeren, hasardeeYgene bijzondere soort van hobo met eene toe- ren (fr. hasarder), wagen, er op aan laten
gedekte, van eene opening voorziene klep ; — komen, in gevaar stellen, op het spel zetten;
hautboïst, m. een hoboblazer; een leermeester — g e h a z a r d e e r d, adj. gewaagd, gevaarlijk,
op dat instrument ; in 't algemeen veldmuzikant ; vermetel.
Hazazel, m. hebr. de zondenbok, dien de
— haut–de–chausse, f. (spr. hodesjoos)
korte broek ; — haut–domaine, f. (spr. hoogepriester met de zonden des volks belastte
4odemèn') de souvereiniteit der duitsche regen- en dan in de woestijn jaagde.
36
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hattamotto's, pl. grooten van het japan-

hsche rijk.
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Hazoda-basji, m. de opzichter der h az o d a of hoogste klasse der i t s j o g l a n s of
kamerpages van den sultan.
Hb., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor A von Humboldt (gest. 1859) ;
ook voor W. Herbert (gest. 1817).
Hbst., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. E. W. Herbst (gest. 1807) ; — Hdg.
of Hdwg., afk. voor J. Hedwig (gest. 1799)
of diens zoon R. A. Hedwig (gest. 1806).
Head, n. eng. (spr. hèd') hoofd; — headmaster, m. (spr —maaster) directeur eener
school ; — head-land, n. (spr. lend') voor
—head-right, n. eng. (spr. hèdraït)-gebrt;
eene door de noordamerikaansche regeering uit
aanwijzing op een gédeelte staatsgrond,-gevn
meestal als belooning voor bewezen diensten.
health, eng. (spr. hels ; de s geadspireerd)
gezondheid; board (spr. boord') of health, gezondheidsraad.
Heap, m. eng. (spr. hiep) hoop, menigte.
Hearth, m. eng. (spr. Mrs ; met geadspireerde s) haard.
hear, (spr. hier) of hear him! eng. hoort!
hoort hem ! het geroep in het parlement tot
opwekking der aandacht op het gesprokene en
in 't algemeen als teeken van goedkeuring.
Heautognosie, f. gr. (v. heauton, zich
zelve) de zelfkennis; — heautonomie, f.
de eigen of zelfwetgeving, doorgaans a u t on o m i e geheeten, het tegengest. van h e t e r on o m i e; — heautontimorumenie, f. de
zelfpiniging; — heautontimoruménos,
m. de zelfpijniger, zelfkweller of -plager.
heaven, eng. (spr. hèv'n) hemel; — heavenly, adj. (spr. hèv'nli) hemeisch.
hebdömas, f. gr. en lat. eig. het zevental,
vandaar eene week; — hebdomadaal (lat.
hebdomadulis, e) of hebdomadair, fr. adj.
tot eene week behoorende, wekelijksch, dat eenmaal 's weeks verschijnt, b. v. een nieuwsblad;
— hebdomadarls, m. nw.lat. iemand, die
de week heeft, d. i. verplicht is de dienstzaken der week te verrichten.
Hobo, f. gr. (hébé, jeugd) Myth. eene dochter van Juno, de godin der jeugd en jeugdige
schoonheid, de schenkster der goden, eer G an y m e d e s dien post kreeg ; Anat. de schaamstreek, venusheuvel ; Astron. een door Henke
in 1817 ontdekte asteroïde.
hebecarpus, lat. Rot, stompvruchtig.
hebeteeren, lat. (hebetiire, van hebes,
stomp) stomp maken, verstompen, dom maken;
— hebetudo, lat., of hebetude, fr. f.
de stompheid, domheid, stompzinnigheid; —
hebetüdo dentlum, lat. de stompheid der tanden ; hebetüdo visus, de gezichtszwakte, kortzichtigheid.
Hebraieus, m. lat. (van Hebraeus, gr.
Hebráios, hebreër, ebreër, hebr. ibhri, de overzijdsche, d. i. de van gene zijde des Euphraats
naar Kanaän of Palestina gekomene, v. êbher,
het overzijdsche, het aan gene zijde van eene
rivier of van de zee gelegen land) een Hebreër,
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een kenner of leeraar der hebreeuwsche taal;.
— hebraïeiteit, f nw. lat. de kennis der
hebr. taal; hare bijzondere geaardheid; — he-braísme, n. een hebr. taaleigen; — he
braïseeren (spr. s=z), zulk een hebr. taaleigen gebruiken; hebreeuwsch studeeren.
Heek., bi natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. J. Heckel (gest. 1857).
Hectare, z. are ; — hectica, hectiCus, z. h e k t i k a, enz. ; — hectogramme,
z. gramme ; — hectoliter, z. liter ; —
hectomètre, z. m è t r e; — hectostère,
z. stère.
hedëra, f. lat. de klimop ; N. H. eene soort
van schermdragende planten ; — hederaeee'n,..
f. pl. (hederaceae) klimopachtige schernaplanten ;
— hederine, f. nw. lat. eene grondstof, ia-.
't zaad van den klimop vervat.
Hedgár, n. turk. heilig gebied.
Hedhert, m. arab. z. v. a. f e 11 a h.
Hedonisme, n. gr. (van hedone, genoegen, lust) de wijsgeerige leer, die het genoegen
en zingenot voor het hoogste goed verklaart ;
— hedonici of hedonisten, m. pl. aan-hangers van die leer.
Hedra, f gr. zetel; basis; vandaar ook
het lichaamsdeel, waarop men zit, achterste;
ontlasting; — hedrisch, adj. tot de ontlasting behoorende ; — hedrikósa, n. pl. middelen tegen kwalen van het achterdeel;
hedroeéle, f. eene endeldarmsbreuk.
Hedsjin, m. arab. rijkameel.
Hedsjra of liever hedsjrah, naar vroegere fr. schrijfwijze (hégire) hegira, f. arab.,
(eig. weggang, uittocht, vlucht ; vgl. Ha g ar}
de vlucht van Mohamed uit M e k k a naar M ed i n a, den 15n Juli 611 na Chr., van welken
dag de Turken hunne tijdrekening beginnen;
de aanvang der mohamedaansche of turksche
jaartelling.
Hedwig, oudd, (Haduwic, v. 't oud-hoogd.
Hadu, oudn. Hddhr, de god der krtjgskans, en
wc, de strijd, dus eig. geluksstrijd, krijgskamp)vr.naam : de krijgshaftige strijdster.
Hedyehroum, n. gr. (van hédys, zoet,
aangenaam) een geneesmiddel van eene aange-name kleur; — hedypathie, f. liefelijke
mijmering, welbehagen ; — hedyphaan, n.
een grauwachtig wit mineraal, dat men in den
mangaankiezel vindt, bestaande uit chloorlood,
arsenikzuur, loodoxyde en kalkaarde; — hedysa'rum, n. gr. Bot. zoete klaver, een plantengeslacht van velerlei soorten ; — hedy sma,
n. gr. Med. een verzoetings- of verzachtingsmiddel, elke zelfstandigheid, waardoor men artsenijen een aangenamer reuk of smaak geeft.
Heemraad, m. (v. heem, z. h e i m w e e,
en r a a d, verzorger) een ned. aanzienlijke post„
waaraan het toezicht over waterkeeringen, dijken, slooten, enz. is opgedragen.
Hegemonie, f. gr. (hegemonia, van hegeisthai, vooropgaan, aanvoeren) de heirvoc-.
ring, opperheerschappij; de oppermacht, inz. van
een machtiger staat over zwakkere bondstaten;,
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-- hegem6niseh, adj. heerschend; — he-

katombeeon, m . een zomermaand der Athe-

gumenos, m. gr. de opperste van een grieksch

ners ; — hekatomphonie, f. het dooden
van 100 vijanden; het daarvoor gebrachte offer;
— hekatompÓlis, met honderd steden (het
eiland Kreta) ; — hekatomp$^liseh, adj.
(v. pylé, de poort) met honderd poorten (Thebe In Egypte) ; — hekatonehéiren, pl.
z. v. a. c e n t i m a n e n; — hekatontáade,
f. een honderdtal, honderd stuks; — hekatontáreh, m. een hoofdman, bevelvoerder
over honderd man; — hekatostylon, n.
eene zaal, of galerij met 100 zuilen.
Hekim, m. z. v. a. h a k i m, z. ald.

klooster.

Hegetseh., bij natuurwetensch. benamingen afk. voor J. Hegetschweiler (gest. 1839).

Hegira, hegge, z. h e d s j ra.

Heidenen, m. pl. weleer alle niet-Joden
en niet-Christenen, dus ook de Turken ; thans
allen, die noch jodendom, noch christendom,
noch islamisme belijden ; in engeren zin ver-

staat men door Heiden, pl. Heidens:
de T z i n g a r i s, een zwervende, uit Hindostan
afkomstige volksstam, die sedert de 15de eeuw
in Europa bij horden rondtrekt. Hun getal
wordt op 400,000 geschat. Zij leven van het
vervaardigen en verkoopen van kleine snuisterijen van hout en metaal en voorts van scha
ketellappen, koordedansen, waarzeg--renslijp,
gen, kaartleggen, enz. Men vindt er eenige in
Duitschland, Frankrijk en Engeland. Soms ver
zich enkelen in Nederland, doch de mees--tone
ten leven in Hongarije, Zevenbergen, Moldavië,
Turkije en Spanje. In Frankrijk, waar zij in
1427 uit Bohemen kwamen, dragen zij den
naam van Bohemers en Egyptenaars; in
Engeland heet men hen Gipsies, in Schotland Cairds, In Spanje Gitanos,inRusland
Trenga ni, in Italië, Zingarf, in Zweden
S p a k a r n i g, in Denemarken en Noorwegen
Tatars, in Duitschland Zigeuners, in Hongarije Tzingaris en Pharaohnepak.
Heiduk, of liever haiduk, ni. (hongaarsch haj dti ; vgl. h a i d u t) eig. een licht
voetsoldaat in Hongarije ; een lange-gewaprd
forsche knecht in hongaarsche dracht, inz. om

den draagstoel te dragen.

héihat, pl. turk. de steppen.
Heimdal, m. oudn. (Heimdallr of Heimdhallr) Myth. een machtig God, die als wachter

des hemels de burg Bifrost (z. ald.) bewaakt.
Heimskringla, f. oudn. (v. heimr, de
wereld, en kringla, de kring) de - wereldkreits,
de aarde.
Heimwee, n. (van helm, heem, oorspr.
omtuining, dan ouderlijk huis, geboorteplaats,
vaderland; ook dorp, vlek) eene zwaarmoedigheld, droefgeestigheid, die ook de lichamelijke
gezondheid aantast en uit het onbevredigd verlangen naar huis en familie wordt geboren ; de
ziekte is inz. eigen aan hen, die aan bet een
natuurleven gewoon zijn.
-voudig
Heinrich, m. hgd. Hendrik (z. ald.)

Heinz, m. oudd. mansn.: de woudrijke.
Hëiri, m. arab. loopkameel.
Heist., bij natuurwetensch. benamingen afl.
voor L. Heister (gest. 1758).
Hekáte, f. gr. Myth. de godin der maan
(Artemis of Diana, z. ald.), de godin der
onderwereld, toovergodin.
Hekatómbe, f. gr. (van hekatón, honderd) een offer van 100 of althans veel dieren,
inz. runderen, die de Ouden bij groote plechtigheden ter eere van de goden slachtten ; in
't algemeen een groot, openlijk offér ; -- he-

Hektare, enz. z. are.

Hekteus, m. gr. (hektëus) het 6e deel
van den m e d i m n u s (z. aid.)
Hektika, f. gr. (van hektikós, d. i. eig.
eene eigenschap of een blgvenden toestand hebbende van hexis, houding, toestand, bevinden;
vgl. he xis) de tering, uittering ; — hekti—
kopra, f. eene uitteringskoorts ; — hektieUS, m. een teringachtig persoon, teringlijder;
— hektisch, adj . teringachtig, uitterend, ook
uitgeteerd.
Hektoëdriseh , adj. gr. (v. héktos, de
zesde, en bedra, zetel, grondslag) zesvlakkig
(van kristallen).
hektogram, z. onder gram; — hek
liter; — hektometer, z.-tolier,z.

met er.
Hektor, m. gr. (v. échein, hebben, hou
vasthouder, bezitter, heer -den),mas.ig
een beroemd trojaansch held (zoon van-scher;
Priámus en Hekiiba), wiens gemalin And r o m á c h e een voorbeeld van vrouwelijke
deugd was.

Hektostère, z. stère.

Hel, Hella, Heuio, f. eene oudnoord.
en oudd. godin, de dochter van Loke en de
reuzin Angerbaude, half zwart en half ámenschkleurig, die diep in den schoot der aarde woont
en de zielen der menschen, welke door ziekte
of ouderdom zijn gestorven, in ontvangst neemt
(later in het begrip der h ei als verblijfplaats
der dooden overgegaan).
helãdo, adj. sp. bevroren, door ijs afgekoeld, gefrappeerd.
Heloydrion, e 1 c y d r i o n, n. gr. verklw.
van hélkos, zweer) Med. een zweertje, inz. op
het hoornvlies ; — helcysma, n . verettering.
Hele 'ster, m. gr. (van hélkein, helkyein,
trekken) een ijzeren haak, waarmede de levenlooze vrucht uit de baarmoeder gehaald
wordt.
Heléna, gr. (Héléné) vr. naam : de ver
helèin, infin. aorist. v. hairéin,-overast(.
nemen, veroveren) v. a. ook de lichtende, lichtrijke (v. helénc, heldné, fakkel, hélé, zonnelicht,
helderheid) ; inz. de dochter van Jupiter uit
Leda, gemalin van Menelaus, koning van Sparta,
de schoonste vrouw van haren tijd, wier schaking door Paris de oorzaak werd van den trojaanschen oorlog; eene schoone, maar ontrouwe
vrouw ; — helena-vuur, z. v. a. St . E 1 mus-
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r (z. ald.); — hélénienne, f. fr. eene
zware eenkleurige zijden stof, met kleine teekening; — heleniet, m. de zonnesteen, z. V. a.
a d ul a a r.
Helenium, n. lat. (gr. helénion, z. v. a.
alant, z. ald.

v.0 u

Heliaden, heliakisch, heliarisch,
helianthus, enz., z. ond. h e 1 i o s.
. Helicieten, helikoïde, enz., z. ond.
helix.

Heliásten, m. pl. gr. medeleden der he1i ea (gr. heliaia), het grootste gerechtshof in
't oude Athene, dat over staatsmisdaden uit
lucht zijne zittin--sprakdenio
gen hield.
Helikon, m. gr. (nu Z a g a r a of Z ag o r i) de muzenberg, muzenzetel, een beroemde
berg in Boeotië, met de bronnen A ga nip p é
en H i p p o k r d n e, de woonplaats van Apollo
en de 9 zanggodinnen of muzen, die vandaar
ook helikoníden, helikoniáden heeten; — op den top, aan den voet des
H e l i k o n s staan, een goed, een slecht dichter Zijn; Z. ook ond. helix.
Helios, m. gr. de zon; de zonnegod, z. v.
a. het lat. Sol; vgl. Apollo en Phoebus;
— heliáden, f. pl. Myth. de dochters van
Helios, v. a. zeven zonen van dien god, die
zich met de scheepvaart bezighielden en het
eerst den dag in uren verdeelden; Astron. een
gedeelte van het sterrenbeeld de Stier, in de
gedaante eener V ; — heliánthus, n. de zon
goud--neblom;—hiatéu,n.de
roos, het zonnekruid, eene pronkbloem ; — heliáriseh, adj. de °zon betreffende, zonnig; —
heliásis, f. z. v. a. h e 1 i ó s i s; — heliocentrisch, adj. zonnemiddelpuntig, gelijkmiddelpuntig met de zon, wat uit het middelpunt
der zon zoude gezien worden; de h e 1 i o c e ntrische breedte en lengte eener planeet
is de plaats, die zij onder de vaste sterren
zoude innemen, in geval men haar uit het middelpunt der zon konde zien ; — heliochromie, f. photographische voorstelling van gekleurde lichtbeelden; — Heliodórus, mansn.:
zonnegave, zonnegeschenk; — helignósten
of heliognostieken, m. pl. eig. zonnekundigen ; zonaanbidders; — heliograaf, f. werktuig om kleine afbeeldingen der zon te vervaardigen ; ook een toestel voor veldtelegraphie, door den Engelschman Mance uitgevonden ; — heliographie, f. de zonnebeschrjving ; ook z. v. a. ph ot o t y p i e (z. ald.); —
heliográphiseh, adj. door de werking van
het zonnelicht geteekend of voortgebracht; —
heliogravure, f. door heliographie vervaar
— heliokárpus, m. eene-digeravu;
zuidamerikaansche plant, de zonnevrucht ; —
heliokomeet, f. eene lichtzuil na zonsondergang, die naar eene komeet gelijkt, zonnekomeet ; — heliolatrie, f. de aanbidding der
zon, zonnedienst; — heliolíth, m. een zon
getakte poliepversteening met ronde-nest,
sterren ; — heliometer, m. eig. zonnemeter;
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een verrekijker met in twee helften verdeeld obj ectiefglas, tot meting van zeer kleine hoeken
aan den hemel, b. v. den schijnbaren diameter
der planeten ; — heliophoob, m. een licht
— heliophobie,-schuwe,z.valbino;
f. zonnevrees, vrees voor 't zonnelicht ; — helioplastiek, f. photographische voorstelling
van reliefheelden; — heliósis, f. het verblijf
in den zonneschijn; de zonnesteek; zekere oude
geneeskundige behandeling; — helioskoop,
m. een zonneglas, zonnekijker, waarachter men
het beeld der zon op een vlak aan eene donkere plaats of ook op een matgeslepen glas opvangt, uitgevonden door den jezuïet S c h r e in e r te Rome, in 1611; — heliostaat, m.
een lichtdrager, lichtwerper, een door een uurwerk voortbewogen spiegel, waardoor de zonnestralen steeds op hetzelfde punt geworpen
worden, uitgevonden door landgenoot V a n 's
G r a v e s a n d e — heliotheologisch bewijs, n. bewijs van het bestaan van God uit
de zon; — heliothérmometer, m. een
zonnewarmtemeter, uitgevonden door S a u ss u r e ; — heliótisch, helisch of heliákiseh, adj. duidt den aard van op- en ondergang der sterren aan : eene ster g a a t hi e 1 i ot i s c h op, wanneer zij uit de zonnestralen
zoodanig te voorschijn treedt, dat zij zichtbaar
wordt; zij gaat heliotisch onder, wanneer zij in de zonnestralen verdwijnt ; h e 1 is c h e opgang, de eerste dag, waarop eene
ster, na een tijd lang door den gelijktijdigen
opgang met de zon onzichtbaar geweest te zijn,
weder vóor zonsopgang zichtbaar wordt ; — heliotropium, n. of heliotroop, f. Bot. de
zonnebloem, een gewas met welriekende, naar
het zonnelicht gekeerde bloemen; Miner. een
jaspis van blauwachtig groene kleur met roode
stippen ; ook een door Gauss uitgevonden
werktuig, bestaande uit twee loodrecht op elkander staande spiegels en een verrekijker, die
deze verbindt, waardoor het zonnelicht naar
een ver verwijderd punt wordt overgedragen,
bij trigonometrische opmetingen ; — heliotypographie, f. eene soort van photographie
om handschriften en dgl. af te drukken, in
Amerika uitgevonden ; — helispherisehe
lijn, de lijn, die zich op den bol spiraalvormig om den pool draait en dien steeds nader
komt, zonder hem ooit te bereiken.
Helix, f. gr. de schroeflijn, slakkelipn, slingerstreep, spiraal om eene zuil of rol ; het
windas ; Anat. de buitenste zoom van het oor;
— helicieten, m. pl. versteende aard- en tuinslakken, penningsteenen; — helicitisch, adj.
slak- of schroefvormig; — helikoide, f. de
schroeflijn; — helikometrie, f. dat gedeelte
der hoogere meetkunst, 'twelk over de schroeflijnen of spiralen handelt ; — helikosophie,
f. de kunst om schroeflijnen te trekken ; — helikon, n. een groot gewonden blaasinstrument
met meer dan 5 octaven.
Helkologie, f. gr. (van hélkos, n. zweer)
Med. de leer der zweren; — helkoma, n.
;
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eene zweer, inz. van het hoornvlies ; — hel-

kósis, f. de ettering, verzwering; — hel
-kótisch,ad).zwerchtig;—elkydrion,
z. helcydrion.

Helktika, n. pl. gr. (v. hélkein, trekken)
trekmiddelen; — helktisch, adj. trekkend;
hélkysmometer, m. een aantrekkings
meter.
Hell., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor K. B. Heller (te Graz).
Hellanodicee, pl. gr. (hellanodikai) de eerste 9 rechters in de olympische spelen ; in Lacedemonië : de beslissers der oneenigheden onder de legers der bondgenooten.
Hellas, f. gr. (Hellds) of gew. n., Oud-Griekenland; in engeren zin Midden - Griekenland,
thans L i v a d i ë; vandaar Hellénen, m. pl.
(gr. Héllénes) Grieken, Oud-Grieken ; — hel
pl. de daden der Hellenen, een ge-lenica,.
schiedkundig werk van Xenophon ; — zaken,
boekets enz., die de Grieken betreffen; — hel-

—

leniseeren (spr . s=z), grieksch maken, de
grieksche taal en levenswijze nabootsen; —

hellenisme, n. z. v. a. graecisme ; —
hellenist, m. een kenner der oudgrieksche
taal; ook een gr. Jood, of een Griek, die tot
het christendom is overgegaan ; hellenistisch, adj. hebreeuwsch-grieksch, naar den
griekschen tongval der Joden, die onder Grieken geboren waren, in welk dialect de 10 vertalers het 0. T. overgezet en de apostelen de
boeken van het N. T. geschreven hebben; —
—

hellenophiel, m. vriend der Grieken;

—

hellenensteen, m. eig. griekensteen; een
door den technicus Thiel te Kassel uitgevonden kunstmarmer.
Héllebaard, m. (vroeger h elm b a r de,
d, i. harde of bijl tot doorhouwing van den
helm) de strijdbijl, een der oudste stoot- en bouwwapens der middeleeuwen, zijnde eene spies
met eene harde of bijl, * waarmede zoowel gehouwen als gestoken kon worden ; doorgaans
echter meer tot pronk, dan tot werkelijk gebruik tegen den vijand bestemd ; — hellebardíér, m. de strijdb(jlvoerder.
Hellebórus, m. (helléboros) de nieswortel , het nieskruid, oudtijds tegen krankzinnigheid enz. als geneesmiddel gebruikt ; vgl. a n-

t i c y r a;

—

helleboreus, adj. behoefte aan

nieskruid hebbende, niet wel bij zinnen; —
helleborísme, n. Med. het zuiveren of af-

voeren door nieswortel, de nieswortelkuur.

Hellenen, hellenisme, hellenist,
enz., z. ond. Hellas.
Heller, eig. hiller, m. eene voormalige
duitsche kopermunt ter waarde van 4 p f e n n i g
of a ^ g t h a l e r= i^ cent ruim. De naam
komt van de stad Hall in Zwaben.

Hellespónt, m. gr. (Heiléspontos) de zeeengte of straat der Dardanellen tusschen Europa
en Azië, eig. de zee van Helle, die, naar
luid der oudgr. sage, om den doodelijken haat
van hare stiefmoeder Ino te ontgaan, met haren broeder Phrixos op eenen ram met eens
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gouden vacht de vlucht nam en in deze zee
verdronk.
Hefmine, f. vr.naam, verkorting . v. Wilhelmina, z. afd.

Helminthagóga, n. pl. gr. (van hélmins, worm) Med. wormverdrijvende middelen,
wormmiddelen; helminthen, f . pl. ingewandswormen , helminthiasis, f. gr. de
—
—

wormziekte ; — helminthika, helminthische middelen, z. v. a. h e 1 m i n t h ag o g a ; — helminthochórtos, m. wormmos; — helmintholíth , m. een wormsteen,
versteende worm; — helmintholoog, m.
een wormkenner; — helminthologie, f. de
wormleer ; wormbeschrijving ; — helminthológisch , adj. die leer betreffende, wormkundig ; — helminthop;ra, f . de wormkoorts;

helminthotypolith, m. een steen met
eenen wormafdruk.
Helódes, f. gr. (v. hélos, moeras) Med. de
—

moeraskoorts, zweetkoorts; — helop rra, f.
de moeraskoorts.
HelOíse, f. fr. (vgl. A l o y s u s en A l o ys i a) vr.naam: de beroemde strijdster of over-

winnares.
Helos, m. gr. (hélos) de nagel of spijker;
Med. een uitwas aan de oogen of voeten, likdoorn, eksteroog ; — hefos oc u li, eene uitzakking van den regenboog; — hefos pedis, een
likdoorn, eksteroog.
Hel+sis, f. gr. (v. héle ïn, helyein, draaien,
keeren) Med. het draaien, inz. der oogen ; het
scheelzien; — helótis, f. de poolsche vlecht.
Heloten, m. pl. gr. (Heilótai) spartaansche slaven (oorspr. de inwoners van de stad
Heb o s, die wegejis opstand tegen Sparta tot
slavernij veroordeeld waren ; of beter v. heilos
= healós, krijgsgevangenen) vandaar heló-

tisch, adj. slaafsch ;

—

helotísme, n. de

zucht tot onderdrukking, het slavenmaken.
Heluo, m. lat. een slemper, zwelger, brasser ; — helueeren (heluári), zwelgen, brassen; heluátie (spr. t=ts), f. (heluatio) dé
zwelging, brasserij.
Helvetië, n. lat. (Helve(ia, f.) de oude
naam van Zwitserland; — Helvetiers, pi.
(Helvetii) de oude Zwitsers, een celtisch volk.;
— helvetisch, adj. zwitsersch; — Helvetica
con fessio, f. lat. de zwitsersche geloofsbelijdenis der gereformeerden, volgens Zwingli en
Calvijn.
—

Helvine, f. eene aan den granaat verwante steensoort (door W e r n e r wegens de
zonnegele kleur, naar het gr. hélios, zon, be.
noemd) .

Hemeralopie, f. gr. (van heméra, f. de
dag) Med. de nachtblindheid, de eigenschap van
alleen bij helder licht, niet of weinig bij scheinering of half licht te kunnen zien ; — he^
meralópisch , adj. dagzichtig, nachtblind ;
— hemeralóps, m. (v. óps, gen. ópós, gezicht, gezichtsvermogen, met ingelaschte 1) een
dagzicbtige, nachtblinde, het tegentest. van
n y kt a 1 o p s; hemerobaptísten, in . p1.,
,

—

HEMEROSIS
d. i. eig. dagwasschers, eene joodsche secte,

wier aanhangers dagelijks eene vrome wassching
verrichtten ; — hemeróbisch, adj. slechts
tenen dag levend ; — hemerodromen, m.
pl. dagloopers, bríevenboden bij de oude Grieken ; — hemerologium, n. een dagwijzer,
kalender; — hemeropathie, f. Med. het dag lijden, de dagziekte, eene slechts bij dag ver
toenemende kwaai.
-schijnedof
Hemerósis of hemeróse, f. gr. (hémeroen. temmen. hëmëros, tam) de tammaking,
veredeling (cultuur); betooming der hartstochten, zelfheheersching.
he ni, gr. (= lat. semi) in samenst. gebrui-

kelijk; — hemianthroop, m. een halfmensch ; — hemianthropie, f. de toestand
van een halfmensch, halve ontmensching, een
hooge graad van krankzinnigheid, waarin de
mensch bijna enkel dier is ; -- hemiaz gos,
half ongepaard; — hemieephalus, m . eens
misgeboorte met een half hoofd; — hemicepháliseh, adj. met Pen halt hoofd ; — he. nueyklus of hemieykel, m. een halve
.cirkel; halfcirkelvormig gewelf; -- hemieykliseh, adj. halfcirkelvormig; — hemi8drisCii, noemt men kristallen, die slechts half
zooveel vlakken hebben als de geheele ; — hemièllipticus, m. de half-langwerpig ronde
holte in den buitensten oorgang; — hemiëllíptiseh, adj. half- langwerpig rond; — hemiglobe, f. gr.-lat. (hemiglobus) z. v. a. h e-

m i s p h e e r; — hemikrania, f. of hemikranium, n. halfzijdig hoofdwee, een gewoon
verschijnsel in de vrijsterziekte; vgl. mi g r a 1 n e;
hemimorph(isch) , adj. halfgevormd; h emimorphische kristaljen, die aan beide
einden verschillend gevormd zijn; — hemiobólon, n. een halve o b o lu s (z. aid .), eene
oudgr. munt = r-. drachme ; --- hemiOlion,
n. een licht gr. vaartuig, inz. een roofschip;
— hemiolie, f. de verhouding van 1 tot 1};
-- hemióliseh, bij de Grieken een rhythmus, welks deelen in verhouding van 1 staan;
— hemiónisch, adj. (van hemi-ónos. d. 1.
halfezel, muilezel) muilezelachtig, traag, vadsig;
— hemiopie of hemiopsie, f. de halfzichtigheid, wanneer een zieke de ' voorwerpen
slechts half ziet ; -- hemiphonie, f. halve,
zwakke stem; — hemiplegie en hemipleSie, f. de eenzijdige beroerte, verlamming
aan éene zijde of enkel der ledematen ; — hemiptera of hemipteren, pl . halfvleugeligen, insecten met halve vleugeldekken of schil
— hemipterisch, adj . half gevleugeld;-.1en;
— hemipterologie, f . de leer van de half-

een halve
bol of kloot, de helft des hemel- of aardbols;
ook een der beide halfronden van de horsenen; — hemispherisch, adj. (lat. hemivieugetigen; — hemispheer, f.

sphericus) halfbolvormig; — hemistichium
of fr. hemistiehe, de helft van een (heroïschen of alexandrjnschen) versregel; — he-

mitÓnium, n. de halve toon; — hemitriglyph, m. Arch. eene halve driesnede;
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-- hemitritseeus, m. Med. de half-derdendaagsche koorts ; — hemitrópisch , adj.
halfgekeerd, ter helft verschoven, inz. in de
kristalkunde; — hemitropiën, pl. samengewassen kristallen, tweelingskristallen.
Hemlock, m. eng. scheerling ; ook hem1 o e k d e n, n. (Pinas canadensis); — hemlockextract, n. amerik. looimateriaal, een
tannine -extract, afkomstig van den bast van den
hemlockden ; — hemloekleer, n . met dat extract gelooid leer.
Henáden, pl . gr. (van hen, éen) z. v. a

.monaden (z. aid.)
Hendazé, turk., z. e n d a s e h.

Hendekagoon , n. gr. (van héndëka, elf)

een elfhoek ; — hendekasyllábus, m. een
elflettergrepig vers; z. p h a l ee c i s c h vers.
Hendiadys, f. gr. (eig. hen-did-dyöin,
d. i. een door twee) Log. uitdrukking van
é e n e zaak door twee woorden, waarvan het
eens in plaats van den geniti^us of ook van
een adjectivum staat.
Hendrik, mansn. (hgd. Heinrich, oud
Heinrah, Heimrih, v. heim, huis, en r"zh,-hgd.
vorst) de vorst des huizes, de opperste van
't huis ; — hendriksnobel, eng . goudmunt,
onder Hendrik VIII geslagen.
Hángki, m. chin. opperrechter.
Henna, z. a l h e n n a.
Henoch, m. hebr. mansn. (chanbeh) de
ingewijde.
Henósis, f. gr. (van henoen, vereenigen,
van hen, éen) de vereeniging; — henotheis-

me, n. bij Max Muller: de oorspronkel(jkste
vorm van het godsdienstig bewustzijn bij de
vedische Indiërs, het geloof en de veneering
van die enkele voorwerpen, waarin de mensch
het eerst de tegenwoordigheid van het boven
oneindige bespeurde; -- heno--zineljk

tiek, f. de vereenigings- of verzoeningskunst;

— henotikon, n. een verzoeningsverzoek of
- geschrift; — henótiseh , adj . tot eenheid
voerend, inz. in geloofszaken.
Henri, m. fr. (spr. haan) Hendrik; — Henri
quatre (spr. —katr'), Hendrik de vierde var.
Frankrijk; ook een kort kneveltje of haarbosje
-aan de onderlip; — henri d'or, fr. goud munt, onder Hendrik II geslagen = 1 dukaat;
— henriáde, f. Voltaires bekend heldendicht op Hendrik IV; — Henriette, vr.naam
-van den mansn. Henri, Hendrika; -- Henriquinquisten, pl. (spr. háusni-kenkisten) de
legitimistische partij in Frankrijk, die den overleden hertog van Bordeaux (graaf van Chambord) onder den naam van Henri quint of
Hendrik V als koning beschouwden.
Hens, bij de zeelieden verbastering van
het eng . hands (spr. hends), handen, b. v.
alle hens aan dek, alles op van omlaag.
Heortologie, f. gr. (v. heorte, feest) de
leer van de feestdagen ; -- heortologium,
n. feestkalender.
Hépar, n. gr. (gen. hëpátos) de lever;
Chem. elke in water oplosbare verbinding van
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ten alkali-metaal met zwavel, naar de leverkleur van het zwavelkalium aldus genoemd; —
hepar sulfuris calcareum, kalkzwavellever ; —
Jhepar volatile, zwavel-ammonium ; — hep&talgie, t. gr. Med. leverpijn, leverkoliek; —
hepatálgiseh, adj . aan leverkoliek lijdend;
--- hepatapostema, n. een ettergezwel in
1e lever ; — hepatemphráxis, t. de leververstopping; — hepathelkósis, t. eene
leverzweer; — hepaticus, m. een leverlijder; — hepaticus, a, um, adj. Bot. leverkleuriá, leverbruin ; — hepatica n. pl. of hepatische middelen, middelen tegen leverziekten ; — hepaticae, pl. Bot. levermossen ; — hepátisch, adj. (gr. hêpatikós) de
lever betreffende of daartoe behoorende ; aan
de lever lijdende; — hepatisch gas of hepatische lucht, zwavelleverlucht, zwavel
zwavelwaterstofgas, eene naar vuile eie=-lucht,
ren riekende, tot de inademing geheel ongeschikte, onbrandbare luchtsoort; — hepatiet,
m. een leversteen ; — hepatiseeren (spr.
s=z), in eene leverachtige massa veranderen;
-- hepatisátie (spr . za tsie), t. verande ring (der longbestanddeelen) in eene naar lever
gelijkende massa ; — hepatitis, t. de leverontsteking; — hepatocele, t. leverbreuk; —
hepatoeystisch, adj. lever en galblaas be treffende; — hepatographie, t. de lever,beschrijving ; — hepatolithiasis, t. bet ontstaan van galsteenen in de lever; — hepatologie, t. de leer van de lever, leverkunde;
— hepatóncus, m. een levergezwel; — he—

-

patophthisis of hepatophthóë, t. de
levertering; — hepatoskopie, t. de leverbeschouwing ; -- hepatosplenitis, í. lever-

en miltontsteking ; — hepatotomie, t. de
leverontleding.
Hepheestos, m. gr. (Hephaistos) Myth.
de god des vuurs, bij de Romeinen V u 1 c a n u s
(z. aid.)
hephata, hebr. (van pat/ia, open zijn)
.open a!

Hephthemiméris, f. gr. (van hépta, zeven, hëmi, half, en méros, deel) Poët. van zeven helften of van vierdehalt voet ; inz. de e acs u u r, die in den hexameter na vierdehalt voet
of in den vierden voet valt.

-

Heptachórd, m. gr. (van hépta, zeven)
Muz. de zevensnarige lier der Ouden ; de toonladder of het muzikaal stelsel van 7 tonen;
ook z. v. a. septime; — heptaédron, n.
een zevenvlak; — heptaëméron, n. het

,

zevendaagsche werk, de zevendaagsche schepjingstijd; — heptagoon, m. een zevenboek;
— heptagonaal getallen, zevenhoekige
,getallen (1, 7, 18, 3i, 55, 81, enz.); — heptameron, m. vertellingen, welke op zeven
-dagen verteld werden, eene navolging van den

decameron van Boccaccio; heptameron
heet daarom eene verzameling van vertellingen,
welke men aan koningin Margaretha van Valois, de zuster van Frans II van Frankrijk toeschrijft; — héptalnéter, m. een zevenvoetig
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vers ; — heptandria, zevenbelmigen, planten met 7 vrije meeldraden in eene tweeslachtige bloem ; de 7de klasse in het stelsel van L.;

— heptanemisch, adj. met 7 voelspieten;

— heptangulair, adj . zevenhoekig — heptaphyllisch, adj. zevenbladerig — heptárehen, m. pl. zevenheerschers; — heptarchie, t. de regeering van 7 mannen ; inz.
;

;

de indeeling van bet oude Engeland in zeven
angelsaksische koninkrijken ; — heptarré–
nisch, adj. met 7 meeldraden; — hepta^syllábiseh, adj. zevenlettergrepig — hep;

tateuch, m. de zeven eerste boeken van het

0. T.; — heptatómiseh, adj. in 7 deelen
gedeeld.
Héra of Here, t. gr. Myth. de godenkoningin, gemalin van Z e u s, bij de Romeinen
Juno (z. ald.)
Heradero's, pl. sp. feesten, waarop te
Santiago in Mexico de aangekomen wilde stieren met den naam van hun toekomstiben heer
worden geteekend.

Herakles, z. Hercules; — herakléën, pl. gedichten, die het leven van Herakles tot onderwerp hebben; — Herakliden, m. pl. gr. afstammelingen van Hercules;
Inz. die afstammelingen van Hercules, welke 80
jaar na de verwoesting van Troje zich in den
Peloponnesus vestigden; — heracline, t.
een op de d i o r r e x i n e gelijkend ontploffingsmiddel.
Heraklitus, heraklieten, z. D e m o e rit u s; — heraklítisch, adj. donker,
treurig.
Heraldiek, t. (d. i. eig. de kunst des
h e r a u t s, z. ald., als wapenkundig opzichter
bij tornooien enz., van 't nw.lat. heraldicus,
a, um, en dit van 't mid.lat. heraldus, heraut,

z. ald.) de wapenkunde, wapenleer; — heraldicus, m. een wapenkundige, kenner en
leeraar der wapenkunde ; — heráldiseh,
adj. wapenkundig, tot de wapenkunst behoorende.
Heraut, m. (telt. herod, mid.lat. heraldus, haraldus, fr. héraut, hérault, voor héralt,
sp. haraldo, heraldo, it. araldo, hgd. herold;
van 't oudd. haren, roepen) een plechtig verkondiger of uitroeper, die bij tornooien en feesten de wapens moest onderzoeken en uitroepen;
krggs- of wapenbode, krijgsgezant.
Herb., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor W. Herbert (gest. 1847).
herba, t, lat. gras, kruid ; herbae, t. p1. krulden; — herbaal, adj. nw.lat. kruiden betreffende; — herbacius, a, um, adj. lat. Bot.
kruidachtig (in tegenstelling van houtachtig); -herbárisch, adj. lat. grasachtig, grasgroen;
kruiden betreffende; — herbarium, n. nw.
lat. een kruiden- of plantenboek, eene verzameling van gedroogde planten ; herbarium vi
vum, n. een levend of natuurlijk kruidenboek;

— herbariseeren, herboriseeren (spr.
s=z) en herbutim ga a n, barb.lat. kruiden zoe,
ken en verzamelen (bot ani s e e r e n); —he..
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barius, herbaríst of herborist, m.
barb.lat. een kruid- of plantkenner; kruiden zoeker ; kruidenhandelaar ; — herbeseeeren,
lat. (herbescére) tot spruiten worden, uitspruiten;
— herbeseent, adj. (herbéscens) spruitend;
kruidachtig ; — herbeus, adj. (lat. herbósus,
a, um) gras- of kruidenrijk ; — herbiferisch,
adj. kruiden voortbrengend, rijk in planten; —
herbivoren, pl . plantetende dieren; — herbivórisch, adj. kruidenetend; — herborisatie (spr. —za-tsie), f. het planten- of krui
kruiden verzamelen; — herbu--denlz,ht
lent, adj. nw.lat. kruiden inhoudende of bevattende.
Hernia, f. mid.lat. (fr. herse) een driearmige
In de kerken gebruikelijke luchter.

heraeulánisehe oudheden, oudhe den, die sedert »de eerste helft der vorige eeuw
tot op onzen tijd zijn opgedolven uit de stad
Hercuiiinum of juister Herculanéum, die In het
jaar 79 na Chr. door eene uitbarsting van den
Vesuvius onder de lava werd begraven.

Hercules, lat. of Heraklés, gr. m.
Myth. de zoon van Jupiter en Alkmëne, de
grootste en beroemdste onder alle gr. heroën
of vergode helden ; in het algemeen voor een
zeer sterk en dapper man; Hercules maakte
zich bovenal vermaard door het volbrengen van
12 uiterst moeilijke daden, gew. de werken
van Hercules geheeten; — de zullen of
pilaren van Hercules, de straat van Gibraltar, aan welker beide zijden Hercules twee
zuilen (de bergen Calpe en Ab) la) als grens
zijner tochten naar-stengdks
het westen plaatste ; — hercules-kever,
de grootste, 13 ned. duim lange kever in ZuidAmerika; — here tliseh, adj. (lat. herculéus,
a, um) tot Hercules behoorende, heldhaftig,
groote kracht en moed vereischende. uiterst
moeilijk ; herculéus morbus of herakléus morbus, de vallende ziekte (wegens hare uiterst
moeilijke genezing dus geheeten).
Hereynia, f. lat. de Hartz, het Hartzgebergte; — Hereynio-karpátisooh-ge-

bergte, de bergen tusschen den Donau, Rijn
en Dnieper; — hercynisch, adj . den Hartz
betreffende.

Here, z. Hera.
heres of haeres, m. (pl. herédes) lat. de erfgenaam ; heres ab intestáto, legttimus, een erf
zonder testament, natuurlijke, naaste-genam
erfgenaam volgens wettelijke opvolging; h. ex
asse of universalis, eenige erfgenaam; h. ne
noodzakelijk of lljferfgenaam; h. prae--cesariu,
cipiens, een bevoordeeld, vooruitkrijgend erfgenaam; h. substitutus, een plaatsvervangend erf
voor iemand, die geen erfgenaam zijn-genam
wil of zijn kan; h. testamentar us of institütus,
een erfgenaam- door testament; herèdis instituto, de erfstelling; heredip^ta, m. die om eene
erfmaking aanzoek doet, die een legaat aftroggeit; — herediteeren, mid.lat. (hereditáre)
erven; z. ook hmredeeren; hereditair,
dj. (lat. hereditarius, a, um) erfelijk ; — he-
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rediteit, (hereditas) f. de erfenis, het erfrecht;:.
hereditas /ideicommissaria, het aanvertrouwde
erfgoed; h. futura, de toekomstige erfenis; h.
jacens, de liggende, onaanvaarde erfenis; h.
pactitta, bedongen erfmaking.
Heremiet, z. eremiet.
Hereotum, z. heriotum.
Heresie, z. h ae r e s i e.
Heriótum of hereótum, n. mid. lat.
de wapenrusting, die bij den dood eens mans
zijn naaste mannelijke erfgenaam vooruitkreeg..
Herisson, m. fr. (spr. heni-són ; oudfr.
ericon, provenc. erisson, sp. erizo, port. ericio,
ourico, van 't lat. eric) us = erinacëus) de egel;
de spaansche of vriesche ruiter, een met spitse
tanden of stekels voorziene slagboom voor poorten en bruggen; het kroonrad in uurwerken;.
— à la hérisson, met steil opstaande haren.
Herit., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor L. Héritier de Brutelle.
heriteeren, fr. (hériter, verkort van ;héréditer, van 't lat. heres, z. aid.) erven; —
heritage, f. (spr. —tddzj') de erfenis, het
#

erfdeel, erfgoed.

Herkotektoniek, f. gr. (van hérkos,
perk, omtuining) Mil. de kunst van bevestigen,
en versterken.

Herkules, herkulisch, z. H e r c
les,enz.
Herm., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor' J. Hermann (gest. 1800) of
voor zijn zoon J. F. Hermann (gest. 1793).

Hermon, z. ond. Hermes.
Herman, oudd. (Heriman, Hariman, ver-

latljnscht Herimannus, Arimannus, v. heri, hart,
leger, heer, en man, man) mansn.: de legerman, d. I. de krijgsman, dappere.
Hermandad, f. sp. (v. hermdno = lat.
gerrnllnus, broeder) broederschap ; santa hermandad, eig. de heilige broederschap ; aanvankeljk eene verbroedering der stadsgemeenten
In Spanje tegen - de macht en de rooverijen des
adels, later eene soort van rijdende politiewacht
tot veiligheid der openbare wegen.
Hermaphrodites, m. gr. Myth. de zoon
van Hermes en Aphrodite; toen bij zich
eens baadde, en de bronnimf S a 1 m á c i s, die
hem had beloerd, hem vergeefs omvatte en om
wederliefde smeekte, werden beider lichamen
op bare bede zoodanig verbonden, dat er een
dubbelwezen, half man, half vrouw uit ontstond;
vandaar beteekent hermaphrodiet, iemand
die beide geslachten schijnt te hebben (doch eig.
slechts eene uiterlijke misvorming der teeldeelen heeft) ; ook Bot. eene bloem, voorzien va z
meeldraadje en stamper; — hermaphrod:tiseh, adj. (hermaphroditus) tweeslachtig (Bot.
wanneer meeldraden en stampers in dezelfde
bloem aanwezig zijn) ; — hermaphrodi-.
tisme of hermaphrodisme, n. de toestand van een hermaphrodiet, de vorming daarvan.
Hermathene, herme, f., zie onder
Hermes.
Hermelijn, n. (oudd. harmelin, verklw.
-
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harmo, harmin, = wezel ; fr. hermine, óudfr.
erme, ermine, provenc. ermini, ermrin, ' mid.lat.
armelinus, hermellina) de noordsche witte ezel
(Mustela erminéa) ; ook het pelswerk daarvan,
dat in de middeleeuwen alleen door vorstelijke
personen, aartsbisschoppen en bisschoppen werd
gedragen ; — ook een wit geel paard, met roodachtige manen en staart.
Hermelinde, f. vr. naam oudhoogd. Erminlinda, Irminlinda, Irminlint, v. lint, slang,
of 't oudn. lied, bron) : de krachtige slang of bron.

V.

Hermen, pl., z. ond. Hermes.
Hermeneut, m. gr. (hermeneutés, van
herméneuein, uitleggen, vertalen) een uitlegger,
verklaarder, tolk; inz. bijbeloverzetter in de
oudste chr. kerk ; — hermeneutiek, f. de
uitlegkunde, de kunst van verklaring, inz. der
bijbelsche schriften ; — hermeneutisch,
adj. uitleggend, verklarend, naar uitlegkundige
beginselen.
Hérmes, m. gr. (Hermes) of Hermelas,
eig. de ondersteuner, gr. naam van M e r c u r i u s
(z. aid.) ; — hermeeon, n. gr. (hérmaion) een
vond, eene gevonden zaak, die men vroeger
als een geschenk van H e r m e s of Mercurius
beschouwde ; -- herme, f., pl. hermen,
hermeszuilen, standbeelden van Mercurius,
vierhoekige, naar beneden smaller toeloopende
beeldzuilen zonder voeten en armen, die de
Grieken aan de deuren der tempels en huizen,
aan kruiswegen, enz. plachten te plaatsen; —
Helrmathéna, een standbeeld van A t h ene
of Minerva, dat van onderen In eene h e r me
uitloopt, of aan 't welk de hoofden van Hermes en van Athene janusachtig verbonden zijn,
of wel de gelaatstrekken dier beide godheden
In een enkel hoofd zijn saámgesmolten; —

Hermes Trismegistus, m. d. 1. Hermes
de driemaal grootste, gr. naam een van myth.
wezen, een egyptisch wijsgeer, die voor den
oorsprong van alle geheime wetenschap en voor
den vader der alchymie (hermetische wijsbegeerte) wordt gehouden ; vandaar hermetika,
f.. z. v. a. alchymie; men schrijft hem ook
de heilige schriften der Egyptenaars toe, die
daarom hermetische schriften heeten;
— hermetieus, m. een goudmaker; — hermetisch, z. v. a. a1ehemiseh of e hem i s c h; -- hermetisch gesloten of gesigilleerd wordt van een vat, b. v. eene
harometerbuis, gezegd, wanneer het met zijne
eigen stof door middel van het vuur gesloten
Is, dus : luchtdicht gesloten, wel toegemaakt
(dewijl men aan Hermes Trismegistus de kunst
toeschreef, door magische zegels schatten en vaten zoo te sluiten, dat zij geheel ontoegankelijk
waren) ; hermetische keten, de rij van
wijze mannen, In welke de wijsheid van Hermes
Trismegistus ondersteld werd door overlevering
voortgeplant te zijn; — hermogl h, m.
iemand, die h e r m e n maakt ; in 't alg. een
beeldhouwer, beeldsnijder; — hermoglyphiek, f. de beeldhouwkunst; — hermo-

glyphiseh, adj. beeldhouwkunstig.

HERONSBOL

Hermine of Herminia, vr. naam. (vi
H e r m a n of Armin) de krachtige.
Hermitage, f. fr. (spr. ermitd dzj' ), z. v.
a. e r e m i t a g e; m. een fijne, krachtige fr. roode.
en witte wijn, die aan 't gebergte l'Hermitagc
langs den Rh8ne wast.
Hermód, noord. Myth. oudn. Hermódhr,
angels. HereMd, oudhoogd. Herimuot), d. i. de
legermoedige, de strjdhaftige, een zoon van
0 di n, de bode der goden.
Hermoglyph, enz., z. ond. H e r m e s.
Hernand., bij natuurwetensch. benamingen afk. voor Francisco Hernandez (17e eeuw).
Hernhutters, m'. pl., z. v. a. b o h e e msche of moravische broeders (z. aid.),
de christelijke broedergemeente draagt dezen
naam naar het dorp H e r r n h u t in de Saksische Opperlausitz, van waar zij oorspronkelijk
is. 't Is eene christelijke secte, die in de 13e
eeuw uit de overblijfsels der strenge Hussieten
in Bohemen ontstond, in kerktucht en gemeentebestuur de eerste christenen zocht na te volgen en zich door reinheid van zeden onder
Te Zeist heeft men een broeder- en-scheid.
zusterhuis der Hernhutters.
Hernia, f. lat. Med. eene breuk, darmbreuk, het uittreden van een ingewand uit zijne•
holte ; herhl a abdominalis; eene onderlijfsbreuk,,
h. aquósa, eene waterbreuk, z. v. a. h y d r oc dl e ; h. carnosa, eene vleeschbreuk ; h. ce
uitzakking der hersens door eene sche--rébi,
delwond; h. crurális, of femorális, dijbreuk;
h. diaphragmatica, eene breuk door het middelrif; h. dorsális, breuk door de ruggespieren
h. incarcerata, eene beklemde breuk; h. ingui-ná lis, liesbreuk ; h. intestine lis, darmbreuk ; h.
ischiadia, breuk door de fnsnede van het stuitbeen; h. omentális, netbreuk; h. renális, nierbreuk; h. scrotalis, balzakbreuk; h. umbilicális,
navelbreuk ; h. uteri, doorzakking der baarmoeder, moederbreuk ; h. viginális, breuk in de
moederscheede; h. varicósa, eene krampaderbreuk; h. ventrális, buikbreuk; h. ventriculi,
maagbreuk ; h. vesicae, breuk der pisblaas ; —
heruiographie, f. lat. gr. de beschrijving
der breuken ; — herniologie, f. de leer van
de breuken ; — herniëus, adj. (lat. herniósus, a, um), gebroken, met eene breuk behept;
-- herniotoom, m. lat. -gr., een breuksnijder; ook het werktuig tot het breuksniden; -herniotomle, f. de breuksnijkunst, het breuksnijden, de leer daarvan ; ook de breuksnede.
Hero, eene priesteres van Venus, de minnares van Leander, die, om haar te bezoeken,
eiken nacht over den Hellespont zwom, waarbij
eene fakkel op den toren aan den oever tot
wegwijzer diende. Toen hij op een dier tochten bezweken en zijn lijk aan den voet des torens geworpen was, stortte Hero zich wanhopig
in den vloed en stierf, terwijl zij den bemirideomklemd hield.

Heroën, heroïde, heroine, herdsis, enz., z. ond heros.
Héronsbol en Héronsfontein, ze-
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kere fonteinen in 't klein, die door de drukking
van sadmgeperste lucht werken, het eerst door
H e r o n van Alexandrië uitgevonden en beschreven.
Héros, m. gr., pl. heroën, halfgoden,
vergode helden der Oudheid, b. v. Hercules,
Castor en Pollux. Theseus, enz. ; oneig. mannen, die door dapperheid, moed, enz., ook door
uitstekende geestvermogens of bekwaamheden,
uitblinken ; — heroïco, eroïco, it. héroique, fr.
z. V. a. h e r ó i s Ch; — heroïsch, ad). heldbaftig, moedig, hooghartig, verheven, grootsch;
de heroïsehe tijden, de heldentijd of eeuw,
inz. der oude Grieken tijdens den trojaanschen
oorlog en vroeger — heroïsche middelen, gewaagde middelen, met gevaar verbonden of zeer Krachtig werkende artsenijen (in
't dagelijksch leven: paardenmiddelen genoemd);
-- heroïsche poëzie, het heldendicht, z.
V. a. epische poëzie, z. epos; — heroïsch
vers, ne versmaat van het heldendicht, de dak
epische poëzie;-tylischexamr,z.v
— heroisme, n. nw.lat. de heldenmoed, hel
heldhaftigheid ; — heroides of he--dengst.
roíden, f. heldenbrieven, gedichten in den
vorm van een brief, waarin helden of heldinnen der Oudheid hunne gewaarwordingen mededeelen. b. v. de heroïnen van Ovidius;
— heroine, f. gr. lat. heroine, eene heldin,
halfgodin, heldhaftige vrouw; — heromanie,
1. de overdreven zucht naar heldenroem; —
heroblogie, L de leer der halfgoden, de
kennis van helden en halfgoden; — heróon,
n. een tempel ter eere van heroën of halfgoden ; — herotheísme, n. de vergoding der
belden.
Herostra'tus, m. een eerzuchtig dweper,
die zijnen naam door het verbranden van den
beroemden tempel van Diana te Ephésus zocht
te vereeuwigen; van daar worden zijne dwaze
,navolgers H e r o s t r a t e n genoemd.
Herpes, f. (gr. hérpes, v. hérpein, kruipen, sluipen, zich allengs verspreiden) Med. de
vlecht, haarworm, ringworm ; — herpétisch,
adj. zich uitbreidend, om zich vretend ; vlechtachtig, haarwormachtig; — herpetographie, f. de beschrijving der vlechten; —
herpetologie, f. de leer van de vlechten;
ook : de natuurbeschrijving der kruipende dieren of in 't algemeen der kraakbeendieren ; —
herpetoloog, m. wie zich daarmede bezig
— herpographie, f. de kruipende,-houdt;
lage schrijfwis.
Herra dura.,, f. sp. (spr. u=oe) een met
een gloeiend ijzer ingebrand teeken inz. op de
stieren bij het stierengevecht; hoef jzer.
Her.—Sehff., bij natuurwetensch. benainingen afk. voor Herrich-Schhffer (gest. 1874).
Horse, t. fr. (spr. hers'; oudfr. herce, mid.
lat. hercia, van 't lat. hirpex, genit. hirpicis,
egge) Mil. de valdeur, voorpoort, stormegge.
Hersilia, L lat. vr. naam. '(vgl. het gr.
Herse, gemalin van Danaos en dochter van
Cekrops, v. hersè, de dauw; ook een jong en
,
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teeder dier, een pas geboren lam) de gemalin
van Romulus.
Hertha, f., z. N e r t h u s.
Herwin of Erwin, m. oudd. mansn.
(oudhoogd. Hariwin, Herwin) de legervriend,
krijgsvriend, krijgsman.
Hesékiël, z. v. a. Ezechiel.
hesiteeren, z. hwsiteeren.
Hespérus, m. gr. (hésperos) de avond;
het westen ; de avondster, de planeet Venus,
als zij na zonsondergang verschijnt; — Hee
n. (Hesperia, f.) het avondland: Italië,-perië,
ook Spanje; — Hesperia, f. ook een in 1861
door Schiaparelli ontdekte asteroïde ; — Hes
L pl. gr. (Hesperides) Myth. god--perídn,
delijke nimfen, dochters van den nacht, die aan
's aardbols westelijken rand eenen tuin met gouden appelen bewoonden, bewaakt door een vreeselijken draak, dien Hercules doodde om de appelen aan Erystheus te brengen, die het recht
had gekregen om hem allerlei gewaagde onder
te dragen ; — hesperidine, f.-nemigop
eene reuk- en smakelooze plantenstof, die men
uit bet vleezige gedeelte der oranjeappelen en
citroenen verkrijgt; — Hesperium promontorium,
lat. Hesperisch voorgebergte, de westpunt van
Afrika, thans Kaap Verde.
Hessian, n. middelgrove stof uit jute.
Hestia, f. gr. (hestia, d. i. de haard) Myth.
z. v. a. de rom. V e s t a (z. aid.)
Hesus, m. de krijgsgod der oude Galliërs.
Hesyehásten of hesychiásten, m.
pl. gr. (v. hèsychos, rustig, eig. rustenden, stilzittenden ; eene quiëtische secte onder de monniken op den berg Athos in de 14de eeuw.
H. et A.., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor W. J. Hooker (gest. 1865) en G. W.
Arnott (gest. 1868).
Heteera, f. gr. (hetaira, d. i. eig. vriendin,
v. hetniros, makker, vriend) eene vrouw, die
vrijeren omgang met mannen heeft (vgl. A sp as i a, L al s); eene vertrouwde, geliefde, boeleerster, hoer; — heteerie, f. (gr. hetaireia) d. 1.
deelgenootschap, eene politieke verbintenis der
nieuwe Grieken ; — heteer1sten, m. pl. verbondenen, medeleden der gr. vereenigingen tegen de Turken.
Hetaika, f. geverfd russ. linnen.
H. et B., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor Alex. Humboldt (gest. 1859) en Aimé
Bonpiand (gest. 1858).
Heterarchie, f. gr. (van héteros, a, on,
de of het andere, anders gestelde) de vreemde
heerschappij, overheersching der vreemden ; -heterobiographie, f. de levensbeschrijving,
die iemand van een ander maakt ; het tegengest.
van a u t o b i o g r a p h i e;— heteroeéreus,
m. visch met uit twee ongelijke — zooals h om o e e r e u s uit twee gelijke — helften gevormde
staartvin; —heteroehróiseh, adj. veelkleurig, bont; — heteroehróniseh, adj. anderstijdig, vreemdtijdig; — heterodox, adj.
vreemd- of dwaalleerig, van het heerschende
leerbegrip in den godsdienst afwijkende onrecht-
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zinnig, andersgeloovend, vr(jdenkend; het tegen

o x;— heterodoxie, f.-gest.vanorh
de onrechtzinnigheid, de dwaalleer, afwijking
van de kerkleer; — heterodroom, m. een
drukhefboom (waarbij het steunpunt tusschen
de macht en den last is, b. v. eene schaar); —
heterodynámisch, adj. vreemdkrachtig;
— heterogamisch, adj. Bot. van gelijke
natuur, gelijksoortig; — heterogeen, adj. ongelijksoortig, vreemdaardig, niet bij elkander
passend, het tegengest. van homogeen ; —
heterogenésis, f. de voortteling zonder
ouders, z. v. a. generatio equivoca, z. generatie ; — heterogeniteit, f. de vreemd of ongelijksoortigheid, afwijkende gesteldheid of
geaardheid; — heterograaf, m. die van de
aangenomen spelling of schrijfwijze afwijkt, nieuw igheden in de spelling voorstaat ; — hete
adj. ongewoon of vreemd ge--rogáphise,
schreven; — heterokárpisch, adj. Bot. met
ongelijke vruchten of zaden ; — heteroklita,
pl. Gram. onregelmatig verbogen woorden ; —
heteroklftisch, adj. onregelmatig verbogen,
van den regel afwijkend ; vreemd, wonderlijk;
-- heterokranie, f. de scheele hoofdpijn,
z. v. a. m igraine ; — heterokrasie (spr.
s=z), f. vreemdsoortige menging der vochten;
-- heterolalïe, f. het onjuist spreken, ver
; — heteromeer, adj. uit verschil--sprekn
lende bestanddeelen samengesteld; — hetero
n. vedererts, p 1 u m o s i e t;--rnophiet,
heteromórphiseh, adj. anders of ver
gedaante ; — heteronomie,-schilendva
1. vreemde wetgeving, de afhankelijkheid van
vreemde wetten, de onzelfstandigheid der menschelijke rede, het tegengest. van a ut o nomie; -- heteropathie, f. z. v. a. allo-p at h i e; ook ziekelijk veranderde prikkelbaarheld; — heterophonie, f. ziekelijk veranderde stem ; — heterophthalmie, f_ ver
wel inz. verschillende kleur-scheidn
der beide oogen ; — heterophthongie. f.
het anders-spreken. vreemdspreken; het buikpreken ; — heterophylliseh, adj. ongelijkbladig; — heteroplasie, f. (spr. s=z) de
vreemdsoortige of abnormale organische vorming — het,eroplastisch, adj. uit ongelijkvormige cellen bestaande; — heteropoden, pl. ongeli jkvoeters ; — heterf ptéra,
pl. ongelijkvleugeligen, wanzen; — hete
f. valsche schijn. misleiding. dwa--roptiek,
ling ; — heterorexie, t. (vgl. or e i i e)
vreemdsoortige, onnatuurlijke eetlust, b. v. der
tl d

;

zwangere vrouwen ; — heterorgánisch,

adj. tot een ander of verschillend spraakwerktuig behoorende ; — heterorrh 'thmiseh,
adj. ongelijk afgemeten, van onregelmatigen
gang, b. v. heterorrhythmische pols,
een gedurig afwisselende polsslag ; — .het e
rorrhythmus, m. afwijkende tijdmaat; Med.
ziekelijk afwijkende pols; ook een nog jong
schijnend bejaard mensch ; — heterosei ï, pl.
(gr. heteróskioi, van skiá, schaduw) Geogr. éenschaduwigen of tegenschaduwigen, bewoners der
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gematigde luchtstreken, die hunne middagschaduw altijd slechts naar éene zijde, het noorden
of het zuiden, werpen ; — heterotelie, f.
onzelfstandigheid, afhankelijkheid, toestand der
schepselen, aan welke het doel van hunne
werkzaamheid door de natuur wordt aangewezen , in tegenst. met a u t o n o m i e; — hetero
adj. het zinnelijke te bovengaande,-theis,
bovenzinnelijk, z. v. a. t r a n c e n d e n t;— he–
terotómiseh, adj. Bot. ongelijk gekerfd; —
heterotropus, Bot. scheef — Heterouziánen, m. pl. of A ë t i a n e n, aanhangers
van Aëtius, die Chr. als van verschillend wezen met den Vader beschouwde; — hetero
f. de neiging om paradoxe stellingen-zets,
op te werpen; ook eene strikvraag; — hete
adj. eene vreemde zelfstandigheid-rylisoh,
bevattende.
H. et G., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor W. J. Hooker (gest. 1865) en R. K.
;

Greville.

Hetman, poolsch, of a t am a n, russ. m.
(atamán; waarsch. van het duitsch hauptmann,
b o o f d m a n) de aanvoerder, veldheer eener kozakkenhorde; ataman van alle kozakken 1 e g e r s, is de titel van den grootvorst- troonsopvolger in Rusland; — hetman–wielki,
groot -Netman, de opperveldheer van het gansche poolsche leger sedert 1581 ; — hetmanpolny, veld-Netman, zijn plaatsvervanger;
(de 2 laatste posten zijn sedert 1792 opgebeven).
Hetta, f. skand. een soort bovenkleed, dat
het onderlijf dekt.
Heure, f. fr. (spr. eur') uur ; — á 1' heure,
per uur (b. v. een rijtuig per uur te betalen);
-- à la bonne (spr. bon') heure, goed ! kom aan!
bet zij zoo ! mijnentwege gebeure het ! ik stoor
mij er niet aan ! (zoowel om goedkeuring als
onverschilligheid uit te drukken) .
heureka, gr. (v. heuriskein, vinden) ik
heb 't gevonden ! uitroep bij de eene of andere
gemaakte ontdekking ; oorspr. de uitroep van
Archimedes, toen hij 't bedrog ontdekte, dat
door eenen goudsmid tegens Hiero van Syracuse
was gepleegd; —heuristiek, heuris t ska,
f. de uitvindingskunst of de aanwijzing om langs
een methodischen weg uitvindingen te doen,
inz. bij wetenschappelijke navorschingen ; -heurístiaeh, adj. uitvindend, vindingrijk; —
heuristische methode, f. de ontwikkelende leerwis, die den leerling de waarheden
of leerstellingen zelve leert vinden.
heureusement, fr. (spr. eure.uz'mdh; vgl. b o nb e u r) gelukkigerwijs, bij geluk.
Heurteloup, m. fr. (spr. eurt' loe) kunst
bloedzuiger, een naar den uitvinder, een-matige
fr. geneesheer te Londen, genoemd werktuig
onl snel bloed ai te nemen, inz. aangewend bij
oogontstekingen.
Hexaehórde, t. gr. (v. hex, zes, in samen
hexa-) Muz. z. v. a. s e x t e;-stelingw.
ook een zessnarig speeltuig ; — hexaedron,
n. het zesvlak of de teerling, cubus ; — hexae-
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drisch, adj. zesvlakkig; — hexaëméron,
n. een zesdaagsch werk, de zesdaagsche schep
hexagoon, m. een zeshoek; —-ping;—
.hexagonaal–getallen, zeshoekige getallen (1, 6, 15, 28, 45, 66, enz.); — hexagrám,
n. eene zeslijnige figuur; — hexagynia, n.
pl. zesstijligen, planten met 3 stampertjes; —
hexaméron, n. een zesdaagsche geschiede
-nis,b.vHoRehandrWil;
vgl. h e p t a m e r o n; Muz. verzameling van zes
muziekstukken; — hexaméter, m. een zes
vers, inzonderh. het daktylisch vers van-voetig
de epische dichtsoort (het schema daarvan is

hexandria, n. pl. zeshelmigen, planten welker bloemen 6 meeldraden hebben, de 6de klasse
in het stelsel van L.; — hexándriseh, adj.
zeshelmig, met zes meeldraden voorzien ; —
hexangulair, adj. gr.-lat. zeshoekig; —
hexapetáliseh, adj. met 6 bloembladeren ;
— hexaphylliseh, adj. zesbladerig; —
hexápla, f. eig. het zesvoudige ; de bijbel
in 6 talen of de zestalenbijbel van den kerk
— hexapóda, n. pl. zes -leraOigns;
dieren ; — hexapódiseh,-voetrs,zig
zesvoetig; — hexaptera, n. pl. zesvleugeligen, zesvleugelige insecten ; — hexaptóton,
H. een woord, dat al de 6 naamvallen heeft;
— hexárch, m. een zesman, een van zes
gemeenschappelijk heerschenden; — hexastichon, n. een zesregelig gedicht ; — hexastglon, n. eene zaal, een portaal van 6 zullen ; — hexastylisch, adj. zeszuilig ; —
hexateueh, m. de 5 boeken van Mozes (de
p e n t a t e u e h, z. aid.) benevens het daarbij
behoorend boek Jozua.
Hexis, f. gr. (v. échein, hebben, zich verhouden) Med. de blijvende gesteldheid, de gewone
bevinding van het lichaam.
Hézam, m. arab. een sjaal als gordel van
den kaftan.
Hfgg., Hfmsgg. of Hgg., bij natuur
benamingen afk. voor Hoffmannsegg-wetnsch.
(gest. 1849).
Hiaat of hiatus, n1. lat. (v. hiiire, gapen, geeuwen) eig. het gapen, opsperren van
den mond; Gram. de wanklank, door het opeenstuiten van twee klinkletters voortgebracht;
in 't algemeen (dan meest hiaat, n.) eene gaping, een gebrek aan samenhang, een sprong.
Hiabóëri, n. in Japan : het levend ver
-brande
(als straf).
Hiálmr, m. skand. helm.
Hiawatha, m. irokeesch (bij de noord
Indianen) de wijze, de leeraar, de zoon-amerik.
van Moedjekeewis (den westenwind) en van
Wenowah.
hibernaal', adj. nw.lat. (lat. hibérnus, a,
um, v. hiems, winter) winterscb, winterachtig;
— hibernátie (spr. t=ts), t (v. 't lat. hiberndre, overwinteren) de winterslaap van eenige
diersoorten ; overwintering.
Hibernia, f de lat. naam voor Ierland;
-- hibernieísme, n. een iersch spraakeigen.
.
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Hibiscus, m. lat. (gew. hibiscum, gr. hibiskos) Bot. witte heemst, de uurbloem, die
op vaste tijden van kleur verwisselt, een pronkgewas.
Hibrida of hybrida, m. en f. lat. (waar
verwant met het gr. hybris, over--schijnlk
moed, en dus als 't ware : teugelloos, wetteloos, onnatuurlijk) of hibrídisch schep–.
sel, een wezen, dat van twee verschillende
soorten afstamt, een bastaard, b. v. de muilezel ; bij de Romeinen ook iemand, die uit een
inboorling en eene vreemde of uit een vrije en
eene slavin was gesproten ; — hibrídiseh,
hibrydiseh, hibrisch, adj. tweeslachtig,
bastaardachtig, gemengd, onecht ; een h i b r idi s c h woord (lat. vox hibrida) een mengelwoord, een woord, uit twee talen samengesteld,
b. v. bigamie, lat.-gr., luchtballon, ne denl.-fr. enz.; — hibriditeit, f, het hibridisch zijn; een hibridisch wezen; — hibridátie of hybridátie (spr. t=ts), f. (fr.
hybridation) de voortbrenging van hibridische
wezens, van bastaarddieren, van bastaardplanten.
hic et nunc, hier en nu, d. i. op staand'en
voet ; — hic haeret aqua, lat. hier stuit het water, d. 1. hier ontstaat de zwarigheid, hier ligt
de knoop ; — hic facet, hier ligt ; — hic facet
lepus, hier ligt de haas, d. i. de moeilijkheid,
hier zit de knoop; — hic nigger est (hunc tu,
Romans, cavèto !) deze is zwart, d. i. een booswicht (wacht u voor hem, o Romein!) een citaat uit Horatius' satiren ; — hic Rhodus, hie
salta, hier is Rhodus, dans bier ! dus zegt iem.
in eene fEsopische fabel tot een persoon, die
zich beroemde, te Rhodus reeds gedanst te
hebben, ten einde hem te nopen, de waarheid
van zijn gezegde te bewijzen; vandaar spreek
hier moet gij uwe bekwaam--wordelijkz.va
heid op staanden voet bewijzen, zoo men u geboven zal ; - hic sites est, hier ligt begraven.
Hieksites, m. pl. naam der kwakers in
Philadelphia, die zich in 1840 van hunne geloofsgenooten hebben afgezonderd.
Hidage, z. ond. hide.
Hidálgo, hidalguía, z. f i d a 1 g o, f idalguia.
Hide, n. eng. (spr. hail') eene eng. landmaat,
eene hoeve = 36 morgen ; — hidage, f. (spr.
hdididzj) het ploeggeld, hoefgeld.
hideux, adj. fr. (spr. hidéu) afschuwelijk, zeer
leelijk, afzichtelijk.
HidrÓa, pl. gr. (van hidrós, zweet) Med.
zweet- of hittepuistjes — hidrokritika of
hidrokritische teekenen, n. pl. kenteekenen van het zweeten afgeleid ; — hidron6sos, f. zweetziekte ; — hidroplanie, f. de
ontlasting van het zweet door onregelmatige
wegen; — hidropoëtika, n. pl. zweetdrijvende middelen ; — hidropyra, f. ' zweetkoorts; — hidroschésis, f. de belette zweetuitwaseming; — hidrósis, f. het zweeten'; -hidrotikon of hidroticum, n., pl. hidrotika, zweetmiddel; — hidrótiseh, adj.
zweetdr(jvend.
;
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hiëmaa , adj. lat. (hiemális, e, v. hiems, t.
de winter) wintersch, winterachtig ; — hiemánten, m. pl. (v. 't lat. hiemáre, winteren,
stormachtig zijn) in de oude chr. kerk : van
den duivel bezetenen.
Hieraciet, m. gr. (hierï kités, van hiérax,
havik, valk) hawiks- of valkesteen, een zand
een met valkeveerachtige oppervlakte ; —-st
hieraeium, n. lat. (gr. hierákion) het havikskruid, een pronkgewas.
Hiëráreh, m. gr. (hier -árchës, v. hierós,
á, ón, heilig) een aanhanger der , priesterheersebappij ; de aartspriester, het geestelijk opperhoofd in de gr. kerk; — hiërarchie, f. de
priesterheerschappij, het kerkbewind ; ook de
rangorde der elkander ondergeschikte geestelijke
machten, kerkelijke regeeringsvorrh, kerkregeli ng ; — hiërarchisch, adj. tot de priesterheerschappij behoorende ; — hiërátiseh,
adj. (gr. hieratikós, e, ón), priesterlijk; h ier a t i s c h s c h r i ft der oude Egyptenaars, priesterlijk letterschrift, in tegenst. met het d e m ot i s c h e (z. ald.); — hieratieum, n. het van
het schip gescheiden hooge koor eener kerk;
— hiërobotanon, n. het heilige kruiden
dat de plantennamen, die in de heil. Schrift-boek,
voorkomen, verklaart ; — hierochunticus, a, um,
adj. lat. Bot. Jerichoosch, van Jericho ; — hierodiaconus, m. een geordende monnik in
de gr. kerk ; — hiero ráma, n. een geestelgk tooneelspel uit de bijbelsche geschiedenis;
— hiërodulen, pl. (gr. sing. hierodulos, de
godheid dienende) bij de Grieken : de mannel.
en vrouwel. slaven en bedienden, aan den dienst
eener godheid gewijd, tempeldienaars en -dienaressen; de laatstgenoemde in den tempel van
Aphrodite tegelijk publieke meisjes; ook kerk
gr. kerk; —-beamtnvlgride
hiëroglyphen, pl. (vgl. g l y p h e n) beeldschrift, de heilige, zinnebeeldige letters der oude
Egyptenaren, waaronder vele afbeeldingen van
menschen, vogels, planten en gereedschappen
voorkomen; ook herinneringsteekens; — hiëroglyphiseh, adj. zinnebeeldig, in geheim
vervat, geheimvol, raadselachtig en ver--schrift
borgen, donker ; een geheim herinnerend ; hiëroglyph"icae notae, f. pl. de strepen of lijnen,
door de spierwerking op de binnenoppervlakte
der handen voortgebracht, en waaruit het bij
toekomende gebeurtenissen wil voor--gelofd
spellen ; — hiëroglyphiek, f. de zinneheeldkunde, geheimschriftkunst, beeldspraak ; —
hiërográmma, n. een heilig schrift, het
geheime priesterschrift ; — hiërogrammátiseh, adj. het gewijde priesterschrift betreffende, daartoe behoorende ; — hierogrammáten, m. pl. de egyptische priesters, belast
met het vervaardigen der hiëroglyphen ; — hiërogrammatist, m. iemand die het heilige
priesterschrift verstond, schriftgeleerde bij de
oude Egyptenaren ; — hiërograaf, m. een
beschrijver van heilige dingen ; — hiërográpha, pl. zinnebeeldige voorstellingen van hei
dingen ; — hiërographie, f. het heilig-lige

geheimschrift ; ook beschrijving en verklaring
van hellige gebruiken, geschriften en dgl. ; —
hiërokraat, n. voorstander der priesterheer
; — hiërokratie (spr. t=ts), f. de-schapi
priesterheerschappij, kerkelijke regeeringsvorm;
— hiërolOgie, f. de beschrijving van geestelijke dingen ; ook geestelijke verrichting, b.v.
de prediking, inzegening, enz. ; — hiëromantie (spr. t=ts), f. vo'brspelling uit de offers;
— hiëromnemon, m. vertegenwoordiger
van een oud-gr. stam bij de bondsvergadering
der Amphiktyonen ; — hiëromonachos, m.
in de gr. kerk : een gewijde monnik; —
ron-ímus, mansn.: die een heiligen naam
heeft, de heilige ; — Hiëronymieten, m.
pl. kluizenaars van de levenswijze des h. Hiëronymus, in Spanje en Italië ; — hiërophánt,
m. (gr. hierophántës) in 't algemeen een uitlegger of leeraar der godsdienstgebruiken bij de
Grieken en Egyptenaren ; inz. de opperpriester
van Ceres en bestuurder der eleusinische mysteriën ; — hiërophylax, m. bewaarder der
heiligdommen, kerkwachter of koster in de grieksche kerk ; — hiërophy'lacium, n., z. v. a.
sacristie (z. ald.); — hiëropy'r, n. Med.
de gordelroos ; — hiëroskopie, f. beschouwing der offerdieren en verklaring daarvan;
heilige waarzeggerij ; — hiërotheek, f. eene
bewaarplaats voor heiligdommen in de r. kath.
kerk, vgl. monstrántie; —hiërotheten,
m. pl. regelaars of invoerders van heilige gebruiken ; — hiërotiek, f. de heiligheids- of
heiligingsleer.
high, adj. eng. (spr. hai) hoog; — high
wages (spr. oeëedzjes), hoog loon; — highchurch, f. eng. (spr. hai tsjurtsj) de hooge
kerk, z. v. a. de anglikaansche of episkopale
kerk; — high-churchman, m. (spr. men),
aanhanger der hooge kerk ; — high-land, n.
eng. (spr. hái-lend') hoogland, inz. het schotsche;
— highlander, m. hooglander ; — high
life, n. eng. (spr. hai-laif) hoog (d. i. voornaam)
leven ; voorname of groote wereld; — highness, eng. (spr. hái -nes) hoogheid (als titel) ;
royal highness, koninklijke hoogheid ; —
high-priest, m. eng. hoogepriester ; —
high-sheriff, m. eng. (spr. sjérrif) opper
sheriff); — high-spirits, pl.-sherif(z.
(spr. spirrits) opgewekte, vroolijke luim ; —
high-steward, m. eng. (spr. hai-stóéwerd)
de opperrechter bij de eng. universiteiten ; —
high-tory, eig. hoog - t o r y, volbloed aristokraat; — highwaymen, m. pl. eng. (spr.
haiweernen) eig. hoog- of straatwegmannen, d. i.
struikroovers in Engeland.
Higuera, f. sp. vijgeboom.
Hija, f. sp. (spr. hicha) dochter.
Hikãjeth, f. arab. verdichte vertelling.
Hilál, m. arab. halvemaan van diamanten
als hoofdsieraad der vrouwen.

Hilari

n, pl. lat. (hilavrYa, v. hiluris, e,

gr. hilaros, vroolijk) vreugdefeesten, jubelfeesten ; — Hilarius, m. en Hilaria, f. mansen vr. naam : de blijde, vroolijke ; — hilari-
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feit (lat. hilar"ztas), f. de vroolijkheid, opgeruimdheid; — hilarodie, f. gr. een vreugdezang; — hilarotrageedie, f. gr. een blijen treurspel, een gemengd stuk.
Hildebert, z. C hi 1 d e b e r t.
Hildebrandisme, n. de Hildebrandsheerschappij, of bet gansche pauselijke stelsel
der priesterheerschappij sedert G r e g o r i u s VII,
die vroeger Hi! d eb ra nd heette.
Hildegard of Hildemond; f. oudd.
vr. naam : (van hilti, strijdgodin, strijd, angels.
hilt, oudn. hildr) de beschermeling der krijgsgodin; — Hildemar of Hilmar, oudd.
mansn.: de door den strijd, door dapperheid
beroemde; — Hilderieh, z. C h i l d e r i c h.
Hilperich, z. C h i l p e r i c h.
Hiltruda, f. oud. naam: het geliefde meisje.
Hilum, n. lat. eig. vezeltje, iets zeer kleins:
Bot. naveltje; — hilatus, a, um, adj. nw.lat.
Bot. genaveld.
himalaïca, adj. lat. Bot. van het Himalaya-gebergte.
Himantóma, n., en himantósis, f.
gr. (van himas, gen. himántos, riem) eig. het
toebinden; Med. de verlenging en ontsteking
van het lelletje in de keel.
Himation, f. gr. (eig. naar zijn vorm een
verklw. v. hima, heima, kleed, van hénn1mi,
Ik kleed) bet witte overkleed of gewaad der
oud-grieksche vrouwen.
hinc iliac lacrymae, lat. sprw.: eig. vandaar
die tranen ! dat is de reden van die treurigheid ! daar zit de knoop, daar wringt de schoen!
— hint inde, lat. van hier en van daar, inz.
van de eene en van de andere zijde of partij.
Híndawi, n. de taal der -moderne dichtkunst in Midden-Indië.
Hindoes, of G e n t o o s, Indiërs, de oor
bewoners van O. Indië ; — Hindoe -spr.
n. de hindostansche taal, de algemeene-stáni,
taal des omgangs in Voor-Indië.
Hinna, z. a l h e n n a.
Hinton, m. turk. staatsiekoets.
Hiob, m. hebr. (Íjj6b, gr. Ibb) mansn., z.
Job.
Hippagr' ten, m. pl. gr. (hippagrétai, v.
hippos, paard) bij de Lacedaemoniërs : aanvoerders der 300, als lijfwacht van den koning, uit
hoplieden ; — hippanthroop, m.-gekozn
(gr. hipp-anthrupos, v. ánthropos, mensch) een
paardmenscb, z. v. a. c e n t a u r u s; — hippanthropie, f. ziekelijke verbeelding van
een waanzinnige, dat hij een paard is ; — hippárch, m. gr. (hipp-archos, v. hippos, paard)
bevelhebber der ruiterij ; — hipparchie, f.
diens ambt; ook eene ruiterafdeeling; — hip—
peláph, m. (hipp-élaphos) een paardhert (soort
antilope) ; — hippiáden, p1. standbeelden
van vrouwen te paard, b. v. amazonen; —
hippiáter, m. eene paardenarts; — hippiatriek, f. de paardenartsen(jkunde ; — hippobósk, m. eene paardenvlieg ; — hippocentaurus, z. v. a. C e n t a u r u s;— hippódamos, m. paardentemmer; — hippo-

HIPPURIS
dá►miseh, adj. de paardentemming betreffende;
— hippodrómos, m. gewoonlijk hippodroom, n. het paardrennen; de renbaan, een
plaats voor wedrennen; — hippogryph,
hippogrief, m. een fabelachtig gevleugeld
paard; ook z. v. a. p e g a s u s ; — hippo—
kamp, m. (gr. hippokámpé, f.) een fabelach-

tig zeepaard; hippocámpi pes, de zeepaardevoet
of ammonshoorn ; Anat. een gedeelte der hersenen, dat met den voet eens zeepaards overeenkomst heeft ; — hippokómos, m. een
paardenoppasser; — Hippokréne, f. de muzenbron, dichterbron, eene beroemde bron op
den berg Helikon in Boeotië, welker water, dat
de dichterlijke geestvervoering voortbracht, door
den hoefslag van Pegasus, het gevleugeld muzenpaard, was ontstaan ; — hippolíth, m.
de paardensteen; —hippoloog, m. een paar
— hippologie, f. de paarden--denkr;
kunde of -leer; — hippologisch, adj. daarop
betrekking hebbende ; — hippoltus, m.
gr. Myth. zoon van Theseus, het voorwerp van
de liefdedrift zijner schoonmoeder Phaedra, en
offer van zijne deugd; — hippomachie, f.
gevecht te paard ; — hippomaan, m. hartstochtelijk liefhebber van paarden ; — hippo—
manie, f. paardenzucht, overdreven liefheb berij voor paarden ; — hippamantie (spr.
t=s), f. bet waarzeggen uit het paardengehinnik; — hippomólg, m. een paardenmelker,
drinker van paardenmelk; — hippopathologie, f. de leer der paardenziekten ; — hippopéra, f. een paardenvalies, ruiter-mantelzak — hippophaag, m. een paardevleescheter; — hippopóde, m. een paardevoeter;
— hippopotamos, m. het rivierpaard, het
nijlpaard in de stroomen van Afrika ; — hipposandá,len, pl. hoefijzers zonder nagels,
naar de uitvinding van Berjou en Gournay; —
hippothóros, m. de bespringer, de dekhengst; — hippotomie, f. de paardontleding ; — hippotroof, m. paardenfokker;
— hippotrophïe, f. de paardenverpleging,
paardenfokkerj.
Hippokras, liever h y p o c r a s (z. ald.).
Hippokratici, m. p1. artsen, die den
beroemden gr. arts H i p p o k r á t e s tot voorbeeld nemen en inz. de ervaring als grondslag
van hun weten erkennen; — hippokrátiseh,
adj. op Hippokrates betrekking hebbende of dien
aanhangende, volgens diens grondstellingen ; -hippokrátisch gezicht, lat. facies Hippocratica, f. het eigenaardig veranderd gelaat
van een stervende.
;

Hippokrene, hippolith, hippoloog, enz. ; — hippomolg, enz. ; z. ond.
hippagreten.
Hipponaktéïsch vers, n. naar zijnen
uitvinder den gr. hekeldichter Hipp 6 n a x, z.
V. a. choliambus (z. ald.).
Hippopathologie, enz. ; -- hippotrophie, z. ond. hippagreten.
Hippuris, f. gr. de paardestaart, eene
plantensoort; — hippuriet, m. versteend cy-

HIPPUS

575

lindervormig schelpdier; paardestaartsteen; -hippurieu -Zuur, Chem. een bijzonder
zuur, in de pis der grasetende dieren ontdekt.
Hippus, m. gr. (hippos, eig. paard, voorts
eene springende beweging des oogappels en der
oogleden) Med. het trillen van het regenboogsvlies van het oog.
Hireus, m. lat. de bok, geitebok ; — hircipédise,h, adj. nw.lat. met bokkevoeten ; —
hireine, f. nw.lat. bokkevetzuur, eene uit de
schapetalk afgescheiden grondstof, bokkenreuk,
okselstank; — hircinus, a, um, of hircosus, a, um,
adj. lat. Bot. bokachtig, van bokken ; — hireísmo, n. de boksreuk; — hiroisch, adj.
(lat. hircusus) bokachtig, stinkend als een bok;
— hircositeit, f. de bokachtigheid, boksreuk ; — hireulátie (spr. t=ts), f. de overgeilheid van den wijnstok, - wanneer hij slechts
zijne ranken voedt.
Hirgili, m. moldavisch paardenherder.
Hirka, f. arab. mantel.
Hirquitalitas, f. barb.lat. (vgl. h i r c u s)
de boksstem.
Hirsutia (spr. t=ts), f. lat. (van hirsutus, ruig, borstelig) ruigheid, borsteligheid ; —
hirsutus, a, um, adj. lat. Bot. langharig, ruig
opstaande tamelijk stijve doch niet-harig,met
stekende haren bezet ; — hirtus, a, um, adj.
lat. ruig; Bot. kortstijfharig, met korte, stijve
meestal dicht bijeenstaande haren bezet ; —
hirtieaudisch, adj. (v. hirtus, ruig) nw.lat.
ruigstaartig ; — hirtieóllisch, adj. ruighaizig; — hirtieórniseh, adj. met ruige
voelsprieten ; — hirtiflóriseh, adj. met ruige
bloemen ; — hirtimániseh, adj. ruighandig;
— hirtipédiseh, adj. ruigvoetig.
Hirudicultuur, f. nw. lat. (van 't lat.
hirudo, bloedzuiger; en cultiAra, z. e u 1 t uur)
de bloedzuigerteelt, de aanteling van bloedzuigers ; — hirudiniform, adj. bloedzuigerachtig; — hirudinátie (spr. t=ts), f. (fr.
itirudination), het aanleggen of aanzetten van
bloedzuigers.
Hirundinaeé'en, f. pl. nw.lat. (v. 't lat.
hirundo, zwaluw) de zwaluwsoorten.
Hisingeriet, n. een naar den zweedschen
mineraloog W. Hisinger genoemd ijzererts, uit
kiezelzuur, ijzeroxydul en kiezerzuur ijzeroxyde
bestaande.
Hiskia, hebr. mansn., eig. Chiskijjah,
des Heeren sterkte.
Hispanië, n. lat. (Hispanáaa, f.) lat. Spanje;
— hispaniseeren (spr. s=z), spaansch maken, naar spaansche zeden inrichten; — hispanísme, n. een spaansch taaleigen ; — hispána, f. de echte (zoogen. is i d o ris t h e schoon
bezwaarlijk door Isidoor van Seville opgestelde)
verzameling van pauselijke decretalen en orthodoxe conciliebesluiten (in tegenstelling met de
pseudo - isidorische verzameling, die tusschen 829 en 851 in Frankrijk vervaardigd werd);
- hispanica, lat. Bot. de spaansche.
hispidus, a, um, lat. ruig, borstelig; Bot.
stijfharig; met lange stijve bijna borstelvormige
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haren bezet, die soms gedeeltelijk prikken.
hiSSar, turk. vast slot, sterkte (dikwils
voorkomende in plaatsnamen).
Histiodromie, f. gr. (v. histion, weefsel, zeil) de scheepvaartkunst, zeilkunst, de kunst
om de zeilen te draaien.
Histoire, f. fr., z. ond. historie.
Histogenie, f. gr. (van histós, weversboom, weefsel) de regelmatige ontwikkeling van
de weefsels in alle levende wezens (in dieren
zoowel als in planten) ; — histographie,
f. beschrijving dier weefsels in den ontwikkelden staat; — histologie, f. de leer der
weefsels van het dierlijk en menschelijk lichaam ;
— histologisch, adj. op die weefsels betrekking hebbende; — histonomïe, f. do
leer van de oorzaken en wetten der ontwikkeling, en van het voortbestaan der weefsels; —
histotomie, f, de ontleding van het organisch
weefsel.
Historie, f. lat. (histor)'a, gr. historia;
fr. histoire) de geschiedenis, geschiedverhaal,
geschiedkunde ; geschiedbeschrijving ; geschiedboek; gebeurtenis; histOria naturdlis, lat. natuuriijke historie; — historieschilder, schilder, die onderwerpen uit de geschiedenis schildert ; — histoire scandaleuse, f. (spr. iestoár'

skandaléuz'), z. chronique scand. — historiciteit, f. nw.lat. geschiedkundige echtheid;
— historiétte, f. fr. eene kleine geschie;

denis, een verhaaltje, vertelseltje, historietje ; —

historïka, f. de geschiedkunst; — historicus, m. lat. (gr. historikós) een geschiedkundige; — historiëeren, in de beeldende
kunsten: in de voorstelling streng getrouw aan
de geschiedenis blijven; — historikotheologie, f. de bewijsvoering van Gods aanzijn
uit de geschiedenis; — historiograaf, m.
geschiedschrijver ; — historiographie, r.
de geschiedbeschrijving; — historiomathie,
f. het aanleeren der geschiedenis; — histórisch, adj. volgens de geschiedenis, tot haar
behoorende, geschiedkundig; — h i st on i s c h
tafereel of schilderij, zulk een, waarvan
het voorwerp een bepaald voorval uit de ge
overlevering is; — histori--schiednof
seeren (spr. s=z), geschiedkundig opvatten
of voorstellen.
HistotOmie, z. ond. h i s t o g e n i e.
Histriónen, m. pi. lat. (histriónes, van
den sing. histrio) bij de oude Romeinen : tooneelspelers ; kluchtspelers, grappenmakers, narren ; goochelaars.
Hitópdésa, m. oud. -ind. (v. Nita, vriendelijk en upadésa, raad, leer) vriendelijke onderwijzing, een soort leerboek voor de jeugd,
dat op bevel des konings Sudarsana door wijzen, geleerden en dichters voor zijn zonen uit
de godsdienstige en wijsgeerige geschriften der
Indiërs omstreeks 500 v. C. bijeenverzameld werd.
f ivernage, f. fr. (spr. iwernáázj', v. hiverner, overwinteren ; vgl. h i b e r n a a 1) de overwintering der schepen ; ook de daartoe ingerichte haven
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hoards, pl. eng. reserve in geld en muntmateriaal aan banken, welke voorraad buiten
circulatie gehouden wordt.
Hoax, m. eng. (spr. hooks, van 't angels.
ihucs, hux, husc, hóh, hoc, bespotting, hoon,
ironie, oudhoogd. hose, hóh, huoh) verdichting;
fopperij, pots, streek; bedrog; beursleugen (hoax
•als werkw.: foppen, beetnemen, misleiden).
Hoazin, m. de gekroonde fazant, kuiffazant in Amerika.
Hobbisme, Hobbesianisme, n. het
politisch absolutisme volgens 't wijsgeerig stel
-selvandEgchmToasHbe
<11188-1679); — Hobbist, Hobbesiaan,
,m. een aanhanger van dat stelsel.
Hobblers, m. pl. eng. (eig. knoeiers, kladders) kustruiters tegen den sluikhandel.
Hobo, z. hautbois.
hoc anno of hujus anni, lat. (van hic, haec,
hoc, deze, dit) afgekort h. a., in dit jaar, dezes
jaars; — hoc erat in votis, dat is wat ik ver
— hoc est, afgekort h. e., dat is,-wenscht;
-dat beduidt, dat wil zeggen; — hoc habet, die
(namelijk wond, vulnus) heeft hij, (wanneer een
romeinsch gladiator eene doodelijke wond had
gekregen ; spreekwoordelijk voor :) met dien is
"t gedaan, die is er geweest ; — hoc opus, hic
labor est, dat is juist het bezwaar, de moeilijkheid; — h. l., afgek. voor hoc loco, aan
deze plaats, en hujus loci, dezer plaats; — hoc
mense, afgek., h. m., in deze maand, of hujus
mensis, dezer maand ; — hoc sensu, afgek. h.
S., in dezen zin; — hoc tempóre, afgek. h. t.,
1n dezen tijd, tegenwoordig; — ad hoc, tot dit,
d. i. tot een bepaald, afzonderlijk doel.
Hoehambt, n. hgd. (fr. grand'messe, lat.
•nissa solemnis) hooge mis.
Hochepot, m. fr. (spr. hosj'pó ; V. oudfr.
hocher, kerven, en fr. pot, pot) klein gehakt
-gestoofd vleesch met rapen, kastanjes, enz.
hutspot.
Hoek, 1) n. (fr. hoc, hoca, eng. hoca), een
'kaartspel, het hokspel; — 2) m. eng. voor Hochiieimer, en in 't algemeen Rijnwijn.
Hoeko of c u r a s s o, m. een groots, naar
den kalkoenschen haan gelijkende vogel van Middel- en Zuid-Amerika, boomhoen (Crax aléctor).
hoektide, eng. (spr. hoktaid') twee vroo'11jke feestdagen in Engeland (15 dagen na Paschen).
Hocopóco, m., pl. hocopócos, spotnaam der politieke partij van de mannen des
•achteruitgangs in N. Amerika, in tegenstelling
-net de democraten of 1 o c o f o c o s, z. ald.
.hoc • sensu, hoc tempore, z. ond. hoc anno.
hocus-pocus of hokus pokus, n.
(misschien verbastering van de door goochelaars
misbruikte woorden hoc est corpus, die in de
T. kath. kerk bij bet inzegenen der hostie worden uitgesproken; of wellicht, daar 't vroeger
ockes bockes of okes boks werd geschreven, schuilen er de woorden o s en b o k, als namen van
offerdieren, in) goochelarij, goochelspel, oogmisleidtng.
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HOFFMANNS

Hodegêsis of hodegetika, hodegetiek, f. gr. (v. hodégéin, den weg wijzen)
de wegwijzing tot het methodisch beoefenen
eener wetenschap, aanleiding tot het studeeren
en leven op de hoogescllolen ; — hodegeet,
m. (gr. hodegetes) een wegwijzer, leidsman ; —
hodegétiseh, adj. aanleidend, inleidend tot
voorlezingen.
hod"ae, adv. lat. (ontst. uit hoc die, op dezen
dag) heden, van daag ; — hod áe mihi, cras tibi!
lat. heden mij, morgen u; van daag is 't mijne
beurt, morgen zal 't de uwe zijn ; — hodiérnus,
a, um, adj. van heden ; dies hodiernus, de dag
van heden, de huidige dag (vgl. dies) ; ab hodiérno, van heden af.
Hoditologie, f. gr. (v. hodites, reiziger)
de reiskunde, leer van het reizen ; — hoditoloog, m. iemand die leering, aanwijzing voor
het reizen geeft.
Hódjet, m. bewijs van eigendom.
Hodograaf, f. gr. (van hodós, weg en
gráphein, schrijven) eene door Hamilton aangegeven kromme lijn.
Hódometer, m. gr. eene wegmaat, een
wegmeter, pasteller; toestel tot het bepalen van
den weg, dien men heeft afgelegd ; — hodometrisch, adj. wegmetend, volgens den wegmeter; — hodoplanie, f. de afwijking van
den regelrechten weg.
Hödur, Hider, m. noord. (hbdhr; vgl.
h e d w i g) Myth. de blinde, maar sterke krijgsgod, die geluk en ongeluk blindelings mededeelt ; ,.
hij werd door een worp met den mistel (z. g u i)
de onwillekeurige oorzaak van B a 1 d u r s dood,''
en daarom zelve door den éenen nacht oud zijnden Wall omgebracht.
Hoed, n. eene vroegere nederl. inhoudsmaat : voor steenkolen = 11,7268 nederl. mud,
voor kalk = 9,715 mud; — hoeden en mutsen, naam van twee zweedsche hofpartijen in
estin, indisch tin,
de 18áe eeuw ; — hoedjestin,
dat als vierzijdige afgeknotte pyramiden, van
onderen met een uitstekenden rand, in den handel komt.
Hoeker, m. een breed, vlak, van achteren rond tweemastschip, een groot noordsch
visschers- en transportvaartuig (waarsch. zoo
genoemd omdat zoodanige vaartuigen oorspronkelijk uitgingen om met hoekwant te visschen).
-

Hoekschen en Kabel j auwschen,
benaming van twee partijschappen in de Nederlanden, omstreeks 1350 ontstaan en eerst in
1492 geëindigd.
hoel of hoeli, m. een feest bij de Hindoe's, waarop lichtgeloovigen gefopt en her- en
derwaarts gezonden worden, de laatste dag is
het Nieuwejaar, onze le April.
Hoeri, z. h o u r i.
hoezee ! een ned. vreugdekreet, waarsch.
beteekenende hou zee !
Hoffm., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor H. K. H. Hoffman, prof. te
Giessen of F. G. Hoffmann (gest. 1828).
Hoffmanns droppelen, een mengsel
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HOGSHEAD
van gelijke deelen alkohol en zwavelaether, dik
,

gaten worden, en gedroogd, onder den naam
van t r i p an g of t r e p a n g (ook fr. b@che-de=
mer) een aanzienlijk handelsartikel voor China
en Japan uitmaken.
Holotonie, f. gr. (van hólos, geheel, en
teinein, spannen, rekken ; dus eig. geheele spanning) Med. de kramp, rechte t e t a n o s; — holotónisch , adj. krampachtig.
Holsatia, f. lat. naam voor Holstein.
f olwd,ni kira, turk. dorpsbelasting in
Egypte.
holy, adj. eng. (spr. hóli) heilig; — holy–
day, (spr. dee) feestdag, vierdag.
Hom., hij natuurwetensch. benamingen afk.

gebruikt om bezwijmde lieden weder bij-wijs
te brengen (zoo geheeten naar den duitschen
arts en scheikundige F. H o f f m a n n).
Hogshead, n. eng. (spr. hógs-hed'; d. 1.
,eig. zwijnskop), eene wijn- en biermaat, o k-sh o o f d = 63 gallons of ruim 286 liter (vgl. t u n).
Hoist, m. eng. (spr. huist; van to hoist,
'hijschen, optrekken) een ophijschmachine of hef
voor personen en goederen ter ver-werktuig

–

-mijdngvahetrpklmnigotegementen, fabrieken, enz. ; vgl. a s e e n s e u r.

Hokus pokus z. hoeus poeus.
holcus, Bot. plantengeslacht waartoe o. a.
het honiggras (H. lanatus) behoort.

Hollander, vliegende Hollander,
m. een spookschip, dat zich, naar 't beweren
der zeelieden, in de Indiën beneden de Kaap
de Goede-Hoop ophoudt en altijd met volle zeilen tegen den storm instevent ; — hollandeeren, fr. (hollander) op hollandsche wijs
bereiden, inz. pennen; — hollandiseeren
(spr. s=z), hollandsche vormen en zeden geven.
Hollow, ad]. eng. (spr. —lo) hol.
Holm, m. hoogd. (ook eng. en deensch,
zw. holme, oudn. h6lmi) een heuvel, een klein
eiland, riviereiland, een waard; ook eene daarop
aangelegde scheepswerf; — hoimgang, m.
tweegevecht bij de Skandinaviërs dat gewoonlijk
op kleine eilanden (h o 1 m e n) uitgevochten werd.
Ho1obranchien, pl. gr. (van hólos, é,
-on, geheel) visschen met volkomen kieuwen
,

(b r a n c h i ë n, z. ald.) ;

—

holoëdrisch, adj.

alle om eene as vereenigbare vlakken hebbende;
-- holográphiseh , adj. eig. geheel uitge-schreven; eigenhandig geschreven; — holográphum, n. eene eigenhandig geschreven
oorkonde, b. v. een eigenhandige laatste wil;
holokaustum, n. (gr. holókauston) een
brandoffer, dat geheel verbrand wordt; — Holomeriánen (van hólos, geheel, en méros,
deel), die Spiritualisten (z. aid.), welke beweren, dat de geest in eene ruimte, en wel in
't geheel en in de bijzondere deelen der ruimte
bestaat ; in tegenst. met de N u 11 i b i st e n;—

holo
hólometer, z. pantometer;
photaal–reflector, m. (v. phos, het licht
in re flectëre, terugwerpen) gr. -lat. eig. een geheellicht weerkaatser, een door Stevenson ver
verlichtingstoestel voor vuur-vardigoel
geheel van zijde;-torens;—h1°i,adj.
-- holosericéus, a, um, adj. lat. Bot. halfzijde achtig ; fluweelharig; met eene, dichte, korte,
—

-

zachte en op het gevoel fluweelachtige haar
holosidériseh , adj. geheel-bedking;—
van ijzer
holostereobarometer, m.
(v. hólos, geheel en stereós, vast) z. v. a. a n e
; —

-

ro i dbarometer; holosymph^ísis, f.
(vgl. s y m p h y s i s) Med. geheele vergroeiing;
—

—

holosymphytisch, adj . volledig ver-

groeid.

Holothurien, pl . gr. (sing. holothuraon)
een soort van naar wormen gelijkende straaldieren, die in China en Japan als lekkernij geVIERDE DRUK.

HOMERUS

Sir Everard Home (gest. 1831).
Homagium, n. mid.lat. (v. homo, man,
d. i. vazal, leenman), of hommage, f. (eig. m.)
fr. (spr. omddzj') de huldiging, leenplicht; de eed
der trouw; de eerbiedige onderdanigheid, eer
homagiaal, adj. de huldiging be--bied;—
treffende of daartoe behoorende.

Homalographisch, adj. z. p r o j e c t i e.
Hombre (1'), n. fr. (spr. lonbr' oorspr.
sp. van hombre, een mensch, man) het omber spel, omberen, een kaartspel, dat doorgaans
gespeeld wordt tusschen 3 personen (1'h o m b r e
à t r o i s) (spr. — trog), ook tusschen 21' h o mbre à deux), of 4 (1'hombre à quatre of
quadrille, (spr. kattr' of kadrielj') en 5.personen (1'hombre á cinq of cinquille (spr.
—sér'c of séhkíelj'); ook de eig. speler, die tegen de andere speelt, heet 1'ombre, de omber, ombríst.
Home, n. eng. (spr. hoorn) het thuis, de
woning, het geboorteland; — homeruler, m.
eng. (spr. hóómroeler ; van home, thuis, woon ;

plaats en rule, regeeren) politieke partij in Ierland, die naar zelfregeering (een eigen parlement)
streeft ; home consumption, f. (spr.
konsumpsjén) huiselijk (ook binnenl.) verbruik.
Homerus, m. de oudste en beroemdste
dichter der gr. oudheid (ook M o n ï d e s, naar
zijnen vader Mwon, geheeten) de schrijver der
Ilias en O d y s s e a; — intérdum bonus dor
Homerus, somwijlen dut ook de goede-mita
Homerus, d. i. somtijds heeft ook H. fouten;
oneig. het beste paard struikelt wel eens, dwalen is menschelijk ; -- Homeríden, m. pl.
—

–

gr. (Homéridai, van den sing. Homéridés) eig.
afstammelingen van Homerus, vervolgens eene
familie van zangers op het eiland Chios, die
de zangen van Homerus door overlevering voortplantten of soortgelijke liederen in gelijken geest
dichtten ; ook diegenen, welke de homerische
gedichten voordroegen ; daarentegen homeristen, navolgers van Homerus b. v. Virgilius enz. ; — homerisch, adj. Homerus betrefend, op hem gelijkend, van hem afkomstig,
enz.; homerisch gelach, daverend schaterlachen, onweerstaanbaar gelach (gelijk de goden
bij Homerus) ; homeriseeren (spr. s=z),
dichten in den trant van Homerus ; — homeriteit, f. het wezen van Homerus, de karakteristieke eigenaardigheid van Homerus; -—
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homerocento, m. lat. (vgl. ce n t o), een
uit verzen van Homerus samengelapt gedicht;
— homeromástix, m. gr. een scherp bediller van Homerus, bijnaam van den grammaticus Zoilos, door wien Homerus op eene kleingeestige en boosaardige wijze werd gegispt; in
't alg. een vinnig en smalend beoordeelaar.
Homicidium, n. lat. (v. homo, mensch,
en caedere, nederhouwen, dooden) de menschenmoord, moord, doodslag; — homicidium casuále,
een toevallige, onopzettelijke doodslag, manslag;
h. culpósum, de doodslag uit onachtzaamheid
of verwaarloozing; h. dolósum, de arglistige
moord; h. necessarzum, een noodzakelijke doodslag, uit noodweer; h. voluntarium, een opzet
-telijk
doodslag.
Homilie, f. gr. (homilia, eig. samenkomst,
onderhoud) eene kanselvoordracht, eene korte
preek over bijbelplaatsen, bijbelverklarende
preek; — homiliarium, n. nw. lat. eene
verzameling van homiliën of preeken ; — homiletika, homiletiek, f. de kansel-, redekunst, predikkunde ; — homiletieus, een
leeraar der kerkelijke welsprekendheid; ook een
kanselredenaar; — homilétiseh, adj. wat
tot predikkunde en den kansel betrekking heeft,
b. v. homiletische stil, kanselstijl.
Hommage, z. h o m a g i u m.
homo, lat. (genit. hom)'nis, pl. homines); —
ad hominem, lat. menschelijker wijze, naar de
bijzondere denkwtjs, vatbaarheid en gesteldheid
van een mensch ; ad hominem dis p ut e eren,
de tegenpartij met hare eigen wapens bestriden ; homines intelligentiae, eig. »menschen van
verstand" dweepzieke secte in de Nederlanden
omstreeks 1412, gesticht door Aegidius Cantor;
homo alieni juris, lat. wie onder andere, inz.
vaderlijke macht, of als slaaf onder de macht
van eenen heer staat ; in tegenst. met : h. sui
juris, een onafhankelijk, zelfstandig mensch; —
h. novis, z. ond. n o v u s; h. omnium horacrum,
een mensch van alle uren, d. i. die zich naar
alles weet te schikken ; h. proponit, Deus dis
de mensch wikt, God beschikt, vgl. lager-ponit,
onder h o m m e; h. proprius, een eigen man,
een lijfeigene ; — h. sum, hum?ini nihil a me
alienum puto, ik ben een mensch en acht niets
menschelijks mij vreemd (citaat uit Terentius);
h. trium litterárum, een mensch van drie letters,
d. i. iron. een dief (fur); -- homunczo, homunculus,
in. een menschje, nietig, ellendig mensch, ventje;
— homme, fr. (spr. 6mm') de mensch, de man;
— 1' homme propose, Dieu dispose, de mensch
wikt, God beschikt, vgl. ond. h o m o ; — homme
d bonnes fortunes, z. ond. f o r t u n a;— homme
d'affaires, m. fr. (spr. ómm' dafèr') een zaakvoerder, zaakwaarnemer; hofmeester in een huis;
— homme de cour (spr. --- koer), een hoveling ; — homme de fortune, een gelukskind, fortuinlijk mensch — homme de
lettres, een geleerde, letterkundige ; en wel
zulk een, die Eich voornamelijk met de litteratuur en de fraaie letteren bezighoudt; daarentegen : homme lettré, geletterd man, lit;
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terarisch ontwikkeld man ; — homme de
main (spr. —mén), een vastberaden, stout
man ; — homme d'épee, een krijgsman ;
— homme de qualite (spr. ka —), een
man van stand, een voornaam of aanzienlijk man;
— homme de robe, een rechter, rechtsgeleerde, getabberde ; — l' homme de Sedan, Napoleon III ; — t' homme de Metz, Bazaine ; —
homme d'esprit (spr. desprí), een manvan verstand, van geest; — homme d'état
(spr. —detd), een staatsman ; — homme dit
jour (spr. zjoer), man naar de mode; — hom me du monde, man uit den hoogeren, althans beschaafden, fatsoenlijken stand; —homo
anemoskópus, m. een door G u e r i c k a
uitgevonden werktuig, om de verandering in den
dampkring aan te toonen, een weêrmannetje.
homocentrisch, adj. gr (v. homós, e,
ón, gelijk, eenerlei) z. v. a. c o n c e n t r i s c h
(z. ald.) ; — homoeéntrum, n. het gemeen
middelpunt; — homodroom,-schapelik
m. een hefboom, waarbij macht en last aan éene
zijde van het steunpunt zijn, b. v. de vuurtang;
— homoëthnïe, f. (v. ethnos, volk) gelijke
afstamming van hetzelfde volk, volks- of stamgelijkheid ; — homogamie, f. de gelijktijdige
ontwikkeling der organen van beide geslachten;
— homogeen, adj. gelgkaardig, verwant, van
eenerlei natuur, in ieder deel van dezelfde gesteldheid of vermenging ; het tegengest. van
heterogeen; Geom. homogene groothed e n, die grootheden, welke door een en de
zelfde eenheid gemeten worden ; — homogeniteit, f. de gelgkaardigheid; — homo -.
graaf, f. gr. een door den Franschman Burnier uitgevonden instrument tot perspectief teekenen ; — homográm, n. het gelijkschrift,
eenerlei, gelijksoortig letterschrift; iets dat met
gelijke letters geschreven is, al is ook de uitspraak verschillend; ook: iets dat door gelipku.
lijnen begrensd is; — homokarpisch, adj.
gelijkvruchtig ; — homologie, f. overeenstemming, instemming; in de gr. kath. kerk
z. v. a. c o n f e s s i o, kerkelijke geloofsbelijdenis; — homoloog of homológisch, adj.
overeenstemmend, gelijkluidend, gelijknamig
Math. op elkander vallend (homologe punten,
lijnen, enz). ; Chem. in den vorm der samenstelling eene zekere overeenstemming vertoonende ; — homologeeren, barb. lat. gerechtelijk goedkeuren, bekrachtigen; — homologtie (spr. t=ts), f. de gerechtelijke bevestiging van eenig stuk; gerechtelijke toestemming
of volmacht tot voltrekking eener handeling;
— homologumenon, n., pl. homolo-gumena, algemeen voor echt gehouden schriften des N. Ts; — homomálliaeh, adj. Bot.
eenzijdig, naar Bene zijde gekeerd; — homo
adj. van eenerlei gedaante;-mórph(ise),
— homoniem of homony misch, adj.
(van ónyma, ónoma, naam) gelijknamig; gelijkluidend (van woorden) ; dubbelzinnig ; — homonymie, f. de gelijknamigheid, de gelijke
klank van woorden van verschillende beteeke,
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nis; ook dubbelzinnigheid; — homon imon,
n., pl. homon:rma en homoniemen,
gelijkluidende woorden van verschillende beteekenis ;— homophaag, z. o m o p h a a g;homophoon of homophónisch, adj.
(van phóné, geluid) gelijkluidend; eenstemmig;
— homophone, f. de gelijke klank, overeenstemming (van twee of meer stemmen in de
muziek) ; — homophyllisch, adj. geljkblajig; — homoptéra, n. pl. gelgkvleugeligen,
eene soort der halfvleugeligen of h e m i p t é r a
(z. ald) ; — homotónisch, adj. gelijkstem
zich gelijkblijvend,-mig,saentd;M.
met de zelfde kracht of spanning voortdurend;
homooesie, f. gr. (v. oesia, het wezen) de
gelijkheid of eenheid van wezen.
Homceon of homóion, m. gr. (hómoios,
a, on, gelijkend) het gelijkende, gelijkvormige,
de gelijkenis ; — homgeobiotiek, f. gewaande kunst tot genezing door de in ieder lichaam nog voorhanden gezonde levenskracht;
-- homceographie, f. gr. (van gráphein,
schrijven) een door Boyer te Nimes uitgevonden handelwijze om oude teekeningen en drukken snel en juist op steen over te brengen en
juist en zeker te vermenigvuldigen, de gelijk
— homceomerie, f (v. méros,-schrijvng;
deel) de gelijksoortigheid der deelen; de naar
de meening der griekschen wijsgeers Anaxagoras aan de massa's der afzonderlijke dingen gelijksoortige eerste bestanddeelen daarvan; —
homeeopaath, m. (vgl. p at h o s, enz.) degene, die zich in gelijken toestand of dezelfde
stemming bevindt, gei(jkgezinde, genoot, aanhanger der homoeopathische methode (z. ond.) ;
— homcoopathie, f. Med. gelijklijdendheid
of gelijksoortig lijden of verhouding, gelijke meening ook z. v. a. de homcBopathisehe methode (van Dr. H a h n e m a n n), bestaande in
het aanwenden van zulke middelen tegen eene
kwaal, die bij eenen gezonde juist die kwaal
zouden teweeg brengen, b. v. purgeermiddelen
tegen buikloop, enz. ; — homaeophóna, pi.
(van phone, geluid) Gram. overeenkomstig klinkende, of klankverwante woorden; — homceophonie, f. de klankverwantschap ; ook z.
V. a. homceophonika, f. eene verzameling
van gelijk- en bijna gelijkluidende woorden; —
homceopropheron, n. het aanvangen met
dezelfde letters van vele achtereenvolgende woorden ; b. v. 0 Tite, Lute, Tati tibi tanta,
tyranne, tulisti — homceoptóton, n. overeenstemming van naamvalsbuiging; — homceÓsis, f. (gr. homoiósis) de gelijkenis ; het onderwijs door gelijkenissen; — homcBoteleuton, n., pl. homceoteleuta, gelijke of gelijkluidende woorduitgangen, rijmwoorden; —
homceotónisch, adj. in klank gelijkende ;
— homoiöesïe, f. (van oesia, het wezen)
het naar elkander gelijken der wezens ; onderscheiden van homobesie, f. de gelijkheid
der wezens; — Homoiflesiánen, m. pl.
in de kerkel. geschiedenis : aanhangers van de
meening, dat Jezus niet van gelijk (homooesios),
;

;
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maar slechts van gelijkvormig wezen (homoioe-

s)os) met God is geweest.

Homophagie, f gr. (homophagia, van
hómós, rauw, en phágein, eten) het rauw vleesch
eten; — homophaag, m. een rauwvleescheter.
Homophone, homotonisch, z. ond.
homocentrisch.
homwncio, homunculus, zie onder homo ; —
homuncionisten, n. pl. aanhangers van
Photin, die Jezus voor niet meer dan mensch
hielden ; — homunclonieten, n. pl. eene
secte, die geloofde, dat alleen het lichaam van
den mensch naar Gods beeld is geschapen.
Hondsdagen, dagen van 24 Juli tot 21
Augustus (bij de Grieken o p Or a), zoo geheeten naar de hondsster of Sirius, die dan te
gelijk met de zon opkomt (cosmische opgang).
honestissimus, lat. (super!. van honéstus, a,
um, eerbaar, achtenswaard) hoogst achtbare,
(als titel); — honéstas, f. de eerbaarheid, achtbaarheid, waardigheid; — honestas publica, de
openbare eerwaardigheid, de goede naam ; —
hónest Jago, eng. »de eerlijke Jago" ironisch
gezegde van Shakespeare van een booswicht;
ook in - dien zin in het algemeen gebruikt ; —
honesteeren (lat. honestáre), eeren, vereeren, met aanzien bekleeden ; — honestine,
f. in kloosters : het voorschoot.
Hongri, pi. oud-it. Hongaren, noemde men
alle dukaten, die niet in Italië geslagen waren; — hongroise, f. fr. (spr. ongroáz' eig.
f. van hongrois, hongaarsch) een hongaarsche
dans.
Hong, n. chin. het geld der kooplieden,
welke met vreemdelingen handel drijven; —
Hongs of Hongkooplieden, in. pl. d. 1.
zekerheidskooplieden, zulke Chineezen te Canton,
welke met vreemdelingen zaken doen.
Honk, m. skand. haak.
honnét, adj. fr. (honnéte, oudfr. honeste,
van 't lat. honéstus, a, um) eerlijk, rechtschapen, eerbaar, welvoeglijk, bescheiden, geschikt,
zedig; hoffelijk, beleefd; dienstvaardig, welwil lend, goedig, billijk, redelijk; — honnête
homme, m. (spr. onnét ómm') een eerlijk,
rechtschapen, braaf man; — honnêteté, f.
(spr. on—) de eerlijkheid, eerbaarheid, welvoeglijkheid, rechtschapenheid; — beleefdheid, hof
-felijkhd,
gedienstigheid.
Honneur, m. fr. (spr. on—, van 't lat.
honor) de eer ; hoogachting ; de honneurs,
pl. de eerbewijzingen, b. v. d e h o n n e u r s
w a a r n e m e n, de behoorlijke eer bewijzen (b. v.
aan zijne gasten), hen verwelkomen, onthalen,
voordienen, onderhouden, begeleiden, enz. ; de
eer des huizes ophouden ; in 't kaartspel : de
op elkander volgende hoogste troeven ; -- par
honneur, eershalve ; — affaire d'honneur,
z. onder affaire ; — légion (spr. lézjioir)
d'honneur, legioen van eer (eene fr. ridderorde) ; — point d'honneur, z. p o i n t;
— réparation (spr. t=ts) d'honneur,
eerherstelling; — honneur et patrie, »eer
;
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on vaderland", het devies van het legioen van eer.
honni soit qui mal y eense, fr. (spr. onisoá
ki malipáns' het oud fr. bonny, gehoond, beschimpt, van honnir, hoonen, provenc. aunir,
it. onire, stamt van het duitsche Kohn, h o o n,
ho/men, h o o n e n, oudhoogd. hónjan, goth. haunjan) gehoond, getrotseerd zij hij, die er wat
kwaads van denkt ! wie erg denkt, vaart erg
in het hart (devies der door Eduard III van
Engeland in 1350 gestichte orde van den
blauwen kouseband, nadat hij met die
woorden den kouseband, die aan eene schoone
danseres was ontvallen, had opgeraapt) .
honor of honos, m. lat. (pl. honóres) eerepost, aanzien, enz. ; honos habet onus, sprw.
eer heeft last, een hooge staat brengt zijne
bezwaren mede; — honoris causa, eershalve;
ad honorem, ter eere, eershalve ; ad hondres,
volgens den rang of de waardigheid; in honorein, ter eere ; — honores mutant mores, spw.
waardigheden of eereposten veranderen de gebruiken, het gedrag ; andere stand, andere zeden ; honor dí littéra, oud-it. Kmt. vereering
van den wisselbrief, zijne aanneming tot betalen ; vandaar honor– dagen, z. v. a. r espijtdagen (z. aid.); — acceptatie per
honor, aanneming der betaling (eens wissels)
ter eere des trekkers, d. i. om zijn eerlijken
naam te redden ; — honoraat, m. (honorátus) een geleerde, met een eerepost bekleede,
een gehonoreerde ; inz. opper-ordesgeestelijke;
z. ook onder h o n o r a n t; — honorant,
m. iemand die een wissel per honor (z. boven) accepteert (i n t e r v e n i e n t) ; terwijl hij
te wier eer en voor wiens rekening hij accepteert de honoraat heet ; — honor. a–
rium, lat., of honoraire, fr. n. het eereloon, de eeregift, vereering of vergoeding, schrijvers- of auteursloon, betaling der geneesheeren,
leermeesters, schrijvers, enz. voor hunne diensten — honorarius, lat., honoraire, fr.
m. wie slechts den titel van een ambt heeft
zonder bezoldiging en zonder dienstplichten; —
honorair–lid, eerelid, lid van eer ; — honoreeren, lat. (honordre) eeren, hoogschatten, in eere houden; ook betalen (wissels, enz.);
beloonen, het eereloon geven; Mar. eene klip,
eene kaap vermijden ;— e e n e n w i s s e i h on o r e e r e n, hem inlossen, aannemen en daarop
betalen ; — honorábel, adj. eerwaardig, eer
eerbaar, loffelijk, aanzienlijk, deftig, prach--vol,
tig ; — honoránt, m. die eenen wissel voor
rekening eens anderen aanneemt; — honoratioren (spr. ti=tsi), pl. (honoratióres, comp.
van honoráti-, de geeerden) de notabelen, de
voorname of aanzienlijke personen eener plaats,
menschen uit hoogere standen; — honorátie
(spr. tie=tsie), f. vereering; aanneming en inlossing eens wissels; — honorifïce (adv. v.
honori f ficus, a, um, eervol) op eervolle wijze,
roemvol -- Honorius, en IHonoria, mansen vr.naam: de eervolle, geëerde; — honomrable, adj. eng. (spr. ónnerabl') z. v. a. h on o r a b e 1, inz. als titel : edel, gew. afgek. Hon.
;

;

;
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honteux, fr. (spr. honteu; v. la honte,
de schaamte, schande, it. onta, provenc. anta,
onta, van 't oudd. hónida, hóna, schande, h o o n)
beschaamd, schaamachtig, verlegen, bloode;
schandelijk, onbetamelijk; — partie honteuse,
schaamdeelen, deelen die de schaamte gebiedt
to verbergen.
Honved, m., pl. Honveds, bong. (v.
hon, vaderland en ved, bescherming, verdediging) vaderlandsverdedigers, volksmilitie, landweer, in tegenstelling niet de voor soldij aan
soldaten, in den bong. volksoorlog-geworvn
van 1848 en 1849.
Hook, m. eng. (spr. hoek) haak.
Hook. $1. of J. Hook., bij natuurwetensch. benamingen afk. voor J. D. Hooker,
directeur van den plantentuin te Kew.
Hookah, hooka, f. eng. (spr. hoeka;
duitsch hulra, f., hindost, hoekkah, eene tabakspijp, van 't perz.-arab. hoekkah, eene kleine
ronde doos, ook eene flesch, door welke de
tabaksrook gaat) eene oostindische tabakspijp
met zeer lang elastiek roer, waarin de rook
door eene flesch met water gaat.
Hooker, m. eng. (spr. hóéker; v. nederl.
h o e k e r, eig. vaartuig dat men hoekwant vischt)
hollandsch breed en plat, van achteren rond
vaartuig met twee masten, z. h o e k e r.
Hoornist, m. (nederl. met bastaarduitgang), een hoornblazer.
Hop., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor D. H. Hoppe (gest. 1816).
Hope, f. eng. (spr. hoop) de hoop ; forlorn hope, oudtijds z. v. a. enfants p e r dus
(z. aid.).
Hopletiek, hopletika, f. gr. (van
hoplon, gereedschap, wapen) de wapen- of wapeningsleer; — hopliet, m. gr, (hoplités) een
geharnast, zwaar gewapend strijder te voet ; —
hopiochrisma, n. wapenzalf, waarmede men
naar een oud bijgeloof de wapens bestreek, om
de daarmede toegebrachte wonden te heden;
— hoplomachus, m. een geharnast strijder; — hoplomaehie, f. de kamp in volle
wapenrusting; — hoplomochlion, n. ieder
heelkunstig werktuig, dat op het gansche lichaam
kan aangewend worden ; — hoplotheek, f
wapenkamer.
Hóplometer, m. gr. (v. hoplé, hoef) de
hoefmaat, hoefineter, toestel uitgevonden door
den fr. veearts R i q u e t, om den paardenboef
te meten, ten einde daarnaar een juist passend
beslag te maken; — hoplemetrie, f. de
hoefmeting, de maatneming tot het hoefbeslag.
Hopp. z. v. a. Hop.
Hóppelpoppel, n. russ. een drank uit
rum, eidooier en suiker met thee of heet water.
Hopperboy, m. eng. (eig. huppeljongen,
v. hopper, huppelaar en boy, jongen) een zich
draaiende hark, die het te malen koren omkeert om het af te koelen.
Hoqueton, n. fr. (spr. hokk'tói) de ambtsrok der politie -dienaars; een gerechtsdienaar.
Nora, f. lat. (ook gr. hora, dat echter oorspr.
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het jaargetijde beteekent) het uur; hora locóque
consuéto, afgek. H. L. Q. C. op den gewonen
tijd en aan de gebruikelijke plaats (op universiteitaanplakbiljetten en in gelegenheidsschriften) ; — hora ruit, de tijd snelt heen; — horae,
pl. zing- en biduren, uurgezangen of uurgebeden in de kloosters ; vandaar horas zingen ;

— horae canonacae of kanonische horen,
ook h. reguláres, voorgeschreven biduren, uurgebeden of gezangen, de tot afzingen bepaalde
uren in kloosters, enz., weleer daggetijden geheeten, waarvan er '1 waren : de m e t t e (te
middernacht), de prima, de tertia, de s e x t a,
de nova, de vesper en de complete; —
horis subsecivis, in de bijuren; — horarius, a,
um, adj. lat. op de uren betrekking hebbende;
— annulus horarius, uurring ; — Horen, f.
pl. gr. (Horai, lat. Horae) Myth. de Tijdgodinnen, Uurgeleidsters, drie godinnen der jaar- en
daggetijden of der tijdwisselingen in 't algemeen, ook van orde en regelmaat, van het
schoone en beminnenswaardige ; zij zijn dochters van Z e u s en T h e m i s (z. ald. ).
Horda, ook o r t a, f. eene afdeeling turksch
voetvolk, inz. bij de voormalige J a n i t z a r e n.
Horde, f. lat. (mid.lat. horda) eene menigte nomadische tataarsche familiën, een zwervend herdersleger ; — ook ned. : een vlechtwerk
van teenen of rijshout.
Hordéum, n. lat. de gerst ; — hor
f. pl. lat. (hordeacëae) gerstach--dean,
tige gewassen, eene soort van grasplanten; —
hordeólum, n. (verklw. v. hordéum) Med.
de gerstekorrel aan het oog.
Horebieten, m. pl. eene partij der H u ss i e t e n, zoo geheeten naar bare vergaderplaats,
eenen berg in Bobemen, dien zij naar den arab.
berg H o r e b (eig. chóreb) noemden.
Horen, pl., z. ond. hora.
HorIsmos, m. gr. (horismós, v. horidzein,
begrenzen, hóros, grens) de begrenzing, inz. van
een begrip, begripsbepaling, z. v. a. d e f i n it ie;
— horismographie, f. de grensbeschrijving
van een land ; — horizon, m. (horidzón, begrenzend) een begrensde omvang, gezichtskring,
gezichtseinder, kim ; de begrenzing, beperking.
»Dat is of gaat boven zijn horizon," boven
zijne bevatting, zijn begrip ; — horizontaal,
adj. (horizontalis) nw.lat. waterpas; — horizontale-projectie, z. p r o j e c t i e; — horizontale–balans, de waterbalans, het waterpas, een werktuig om eene waterpaslijn of
-vlakte te meten ; — horizontaliteit, het
waterpas liggen.
Horloge, z. ond. h o r o d i c t.
Horme, f. gr. (hormé) de natuurlijke aandrift, het instinct; de drijfveer, beweegreden;
— hormon, n. bet inwonend vermogen, de
levenskracht.
Hormiga, f. sp. mier.
Hornpipe, f. eng. (sp. hornpaip) de doedelzak, h o r n e p ij p; inz. in het prinsdom Wallis,
daarnaar ook een matrozendans.
Hornseh., bij natuurwetenschappelijke be-
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namingen afk. voor C. F. Hornschuch (gest. 1850) .
Horodlet, m. gr. (vgl. hora) een uurwijzer, horodic tum meridionale, n. een werktuig
om den waren in middelbaren tijd, en omgekeerd, over te brengen ; — horographie
en horologiographie, f. de uurbeschrijving,
de kunst om zonnewijzers te maken, z. g n om o n i e k ; — horologium, n. lat. (v. 't gr.
horologion), horologe of (volgens de uitspraak
horloge n. (spr. g=zj) een uurwijzer; een
zakuurwerk ; in de gr. kerk een boek, waaruit
men dagelijks de kanonische boren zingt; —
horolOgen, pl. uitroepers der uren (slaven
in de oudheid) ; — hórometer, m. een uur
— horometrie, f. de uurmeting, de-metr;
kunst der uurindeeling ; -- horoskoop, m.
(gr. horoskópos) een uurwaarnemer, planeetlezer, voorspeller van iemands lot uit den stand
des sterrenhemels tijdens zijn geboorteuur; —
horoskoop, n. verk. van horoskopium
(gr. horoskoréion) de uuraanwijzer of tafel der
dag- en nachtlengten voor alle plaatsen en alle
tijden; het punt der ekliptika, dat bij de geboorte van een mensch in den horizon opgaat;
ook z. v. a. horoskopie; — zijn horosk o o p t r e k k e n, zich uit dien sterrenstand laten waarzeggen, zijne planeet lichten ; — horoskopie, f. het waarzeggen uit den sterrenstand, planeetleien, vgl. n a t i v i t e it.
Horópter, m. gr. (v. horos, grens, doel,
en opter, de beschouwer, kijker, van óptein,
beschouwen, zien) het oogdoel, het vlak, waarin
alle bij bepaalden oogstand enkelvoudig (niet
dubbel) geziene punten liggen.
horror, m. lat. (v. horrcre, sidderen, ijzen,
verschrikken) de huivering, rilling; schrik, ontzetting, afschuw; horror vacui, m. Phys. de
afkeer van het ledige, dien men eertijds der
natuur toeschreef, om daardoor vele verschijnselen, b. v. het opstijgen van het water in de
pompen, te verklaren ; — horreur, f. fr.
(spr. orr—) de ontzetting, afschuw, ijzing, het
afgrijzen; de afschuwelijkheid, gruwel; — hor
pl. afschuwelijkheden, gruwelen ; —-reus,
horríbel, lat. (horribilis, e), en horréndisch (horréndus, a, um), adj. ontzettend, afschuwelijk, ijselijk, vreeselijk, vervaarlijk; horribile dicta, verschrikkelijk om te zeggen; hor
verschr. om te zien ; — horribi--riblevsu,
liteit, f. verschrikkelijkheid, ijselijkhéid; afschuwelijkheid; — horreseeeren (lat. horrescëre),
huiveren ; verfoeien, een afgrijzen hebben ; hor
lat. ik ijs alleen bij de gedachte-rescofn,
daaraan; — horridus, adj. verstijvend, ruw;
wild, akelig, vreeselijk; Bot. zeer ruw, van
stijve stekels of doorns voorzien ; — horriditeit, f. nw.lat., de ruwheid, wildheid, schrik
; — horripilãtie (spr. t=ts),-kelijhd,nz.
f. nw.lat. Med. koortsachtige huivering.
hors, fr. (spr. hor; oudfr. fors, provene. fors,
fóras, v. 't lat. fors, daar buiten, foras, eruit)
buiten; behalve, uitgenomen; hors de combat
(spr. hor de kouzbá), buiten gevecht, niet in
staat om te strijden ; hors de la loi (spr. — ba),
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buiten de wet, vogelvrij; hors de saison (spr.
—sèzon) ten onpas ; z. ook onder genre ; —
hors d'oeuvre (spr. —deuwr'), een bijwerk,
iets ontbeerlijks, overtolligs; ook een bijgerecht,
dat met de soep wordt opgedischt.
Horse, n. eng. (spr. hors') paard; —
horseguard, f. garde te paard ; — horseman, m. (spr. —men ruiter ; — horsemanship, f. (spr. —sjip) rijkunst, bet rijden ; —
horse–steak, fr. (spr. (—stek) paardebiefstuk ; –= horseway, m. (spr. —oeëe) paar
voetpad).
-denwg(ts.m
Horsf., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor T. Horsfield (gest. 1859).
Hort., bij plantennamen afk. voor hortorum,
der tuinen of voor hortulanorum, der tuiniers,
hetwelk beteekent dat de naam der plant of
de bedoelde variëteit in de tuinen ontstaan of
door tuiniers is vastgesteld.
Hortamen, hortatie (spr. tie=tsie), z.
ond. horteeren.
Hortensia, f. nw.lat. (van hortus, tuin)
vr.naam : de tuinierster, tuinvriendin ; Bot. de
japansche roos, een bekend uit China en Japan
afkomstig pronkgewas (zoo genoemd naar de in
1781 gest. sterrenkundige Hortense Lapeaute) ;
— horticultuur, f. de tuinbouw, tuinierkunst, tuinderij; — horticulturist, m. een
tuinbouwer, tuinier; — hortoloog, m. lat. gr., een tuinkundige, tuinvriend, inz. bloemenplanter; — hortologie, f. de tuinbouwkunde;
— hortológisch, adj. tuinbouwkundig; —
hortus siccus, m. lat., eig. een droge tuin, een
kruidenboek; — hortulanus, m. lat. tuinier,
tuinopziener.
horteeren, lat. (hortiiri), vermanen ; —
hortámen, n., pi. hortamina, vermengingsmiddelen, opwekkende, aansporende middelen; — hortatie (spr. tie=tsie), f. (lat.
!iortatio) f. de vermaning; — hortatief, lat.
(hortativus, a, um) of hortatórisch, adj.
nw.lat., vermanend, opwekkend, tot vermaning
dienende.
Hortus, enz. z. onder h o r t e n s 1 a.
Horus of 0 r, m. een Egypt. god, zoon
van Osiris en Isis, afgebeeld met een sperwerhoofd ; hij stelt de zon in hare volle zomerkracht voor, en werd door de Grieken met
Apollo gelijkgesteld (hieroglyphisch Hor, Har
of Her, waarsch. licht beteekenend).
hos, arab. een middel om visch te bedwelmen, ten einde ze gemakkelijk te vangen, ook
s e h r s e m e k geheeten.
Hoséas, of Hosea, hebr. (hóschea, redding, hulp) mansn., een der zoogen. kleine profeten van 't O. T.
hosiánná, gew. hosanna, hebr., Heer,
help hem ! hij leve ! eene begroeting gelijk het
vivat! hoezee!
Hospes, m. lat. (pl. hospites) in 't alge
een vreemdeling ; een gast, gastvriend,-men
huisvriend; waard, gastheer; pro hospite, als
gast — hospice, z. lager h o s p i t ï u m;hospitáál, adj. (lat. hospitdlis, e), gastvrij,
;
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herbergzaam; — bet hospitaal, een huis van
verpleging, ziekenhuis, gasthuis, 1 a z a r e t; —
hospitaal-koorts, eene kwaadaardige
koorts, die gem. in groote ziekenhuizen ontstaat,
ook lazarethkoorts geheeten; — hospi.talarius, m. nw.lat., opzichter over een ar=
men- of ziekenhuis ; — Hospitaal–ridders,
Hospitalieten, de barmhartige broeders,
eene orde van geestelijke ridders, met en naast
de Tempeliers de machtigste geestelijken in
Palestina ten tijde der kruistochten, zoo geheeten naar de verpleging der zieken, welke zij
zich tot taak stelden ; — hospitaliet, m.
een gasthuisverpleegde, hospitaalzieke ; — hos
f. fr. in Z. Frankrijk: vondeling;-pitalère,
— hospitaliteit, f. iat. (hospitalitas) gast
herbergzaamheid — hospiteeren-vrijhed,
(lat. hospitári), gast zijn, bij iemand zijn intrek nemen, te gast gaan; als vreemdeling of
gast iets bijwonen (b. v. voorlezingen) ; — hos
m. (hosptans) een hoorgast, toehoor--pitán.,
der -door vergunning, bij voorlezingen, iemand die
een les of voorlezing een enkel maal bijwoont;
— hospitieida, m. een gastmoorder, iemand,
die zijnen gast vermoordt; — hospitium,
of fr. hospice (spr. ospíés'), n. de herberg,
verblijfplaats ; inz een klein klooster of ordeshuis tot herberging van doorreizenden ; een drinkgelag der studenten; hospitium publicum, z. v. a.
proxenie (z. aid.).
Hospodár, m. slay. (oudslay. en russ.
gosdoparj ; vgl. despoot) Heer, een titel der
vorsten in Moldavië en Wallachije; — hospodoraat, n. diens waardigheid en land.
Host., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor N. T. Host (gest. 1834).
Hostagium, n. mid.lat. (van hostis, fr.
hóte voor hospes), z. v. a. c a n t o n n e m e n t.
Hostenditium, n. mid.lat. (van hostis,
voor leger, veldtocht) ook de hostendienst,
de door de vazallen aan den leenheer toegebrachte hulp in geld tot bestrijding der oorlogskosten.
Hostería, f. sp., o s t e r i a, it. (v. 't mid.lat.
hostis, provene. boste, it. oste, gast, waard, lat.
hospes, herberg, een spishuis, eethuis, open tafel.
Hostie, f. lat. (hostia) eig. het offerdier,
slachtoffer; het avondmaalsbrood, in de r. kath.
kerk : de h. ouwel, het hoogwaardige, z. o b 1 a at;
— hostiarius, m. z. v. a. o s t i a r i u s.
hostíél, adj. lat. (hostilis, e; van hostis,
viand, oorspr. vreemde, vreemdeling), als adv.
hostiliter, vijandelijk, vijandig; — hostili animo,
vijandig gezind; — hostiliteit, f. vijandigheid, vijandelijkheid; — hostilitium (spr.
ti=tsi), n. mid.lat., de oorlogsopbrengsten.
hot, adj. eng. beet ; — hot–cockles,
Pl. eng. (eig. heete jonge hanen) handjeplak,
een eng. matrozenspel (fr. main-chaude) ; —
hotflue, m. eng. (spr. —fjoe v. hot, heet
en flue, schoorsteenpijp, rookvang) een uit heete
buizen samengesteld droogtoestel voor fijne katoenen stoffen (mousseline) ; — hot–house
n. (spr. hoos) warme plantenkas.
;

;

=
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H8te1, n. fr. (spr. otél, v. 't oudfr. hostel,
provenc. hostal, ostal, van 't mid.lat. hospitale,
hospitalis, gastvrij verblijf, gastwoning, paleis;
vgl. hospitaal en hospes) eene groote voorname herberg, aanzienlijk logement ; een paleis,
groot woonhuis, heerenhuis ; — H8tel–Dieu
(spr. —djeu), eig. een Gods-gasthuis; een groot
ziekenhuis of hospitaal te Parijs; — hotel de
vile, f. (spr. —dwiell'), het stad - of raadhuis;
hótel garni, z. garni onder g a r n e e r e n;h8telier, m. (spr. oteljé) de waard; — h8telière, f. de waardin ; — hotellerie, f.
de herberg, het logement.
Hotflue, z. onder h o t.
Hotspur, m. eng. peetspoor, oorspr. de
bijnaam van den uit Shakespeare's Hendrik IV
bekenden driftigen Henry Percy ; in het algemeen : een heethoofd, een driftkop.
Hóttentotten, m. pl. in hunne eigen
taal (Quaqua) inboorlingen van Afrika's zuidpunt ; oneig. ruwe, onbeschaafde, domme menschen ; — hottentotáde, f. een hottentottenlied.
Höttr, m. skanel. hoed.
Houári en houri, n. (spr. hoe—) een
-open vaartuig met twee masten en hooge, driehoekige sprietzeilen, inz. in Frankrijk.
Houle, f. fr. (spr. boet') deining van het
{zee)water.
Hound, m. eng. jachthond ; b. v. sta gh o u n d, hond voor de hertenjacht; foxhound,
hond voor de vossenjacht.
Hour, f. eng. (spr. our) uur.
Houri (spr. hoeri), pl. Houris, arab. (eig.
perz., van 't arab. hoer, pl. van ahwar, gazellenoogig, schoonoogig) verblindend blanke para
verrukkelijk schoone, altijd jeug--dijsmagen,
dige vrouwen, gezellinnen der zaligen in Mohameds paradijs; oneig. eene schoone, aanminnige
vrouw of maagd.
House, n. eng. (spr. hoos) huis; — house
of detention (spr. diténsjun), huis van arrest ; —
house of cómmons, n. eng. het huis der gemeenten, het lagerhuis, de engelsche 2e kamer ; — h. of lords of peers (spr, —piers), het
huis der lords, bet hoogerhuis in Engeland, de
engelsche le kamer; — house–breaking,
f. (spr. ae=ee) inbraak van dieven; — household, n. (spr. hoofd) huishouding, familie, gezin ; -- householder, m. huisvader, iemand,
die een eigen haard heeft; — household–
suffrage, n. (spr. suffridzj) stemrecht der huisvaders, huismansstemrecht.
Houssard, f. fr. (spr. hoessár), z. h uz a a r — houssarde, hussarde, f. een
hongaarsche dans.
Housse, f. fr. (spr. hoes') dekkleed van
paarden ; overtrek van meubelen (stoelen, kaaapee's) enz. ; — housse de carrosse, overtrek
van een koets.
Houwitser, z. h a u w i t z e r.
Howádji, m. in Egypte : een vreemdeling.
Hpp., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor D. H. Hoppe (gest. 1846).
;
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Hrtg., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor Th. Hartig (gest. 1880).
Het., bi natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. F. W. Herbst (gest. 1807).
Huáca, f., pl. huáeas, de grafsteden der
oorspr. bewoners van Peru, vierhoekige gebouwen van steen of aarde, waarin de overledenen in zittende houding werden bijgezet.
Huaco, z. g u a c o ; -- huano, z. guano.
Hubert, Huibert, Hugibert, of nw.
lat. Hubértus, oudd. mansn. (oudd. Hugubert, Hugibert, van hugu, hugi, geest, goth.
hugs, verstand; vgl. B e r t h a); de door zijnen
geest beroemde of schitterende ; de heilige H ub e r t u s, beschermer of patroon der jagers ; de
Huberts–orde, eene ridderorde ter eere van
de jacht gesticht Hubertine, Huberta,
vr.naam: de door verstand beroemde.
Hucker, huker, m. hoogd. (spr. hoe—)
hoeker; vgl. hooker en hoeker.
Huds., afk. voor W. Hudson (gest. 1793).
Hueb., afk. voor J. Huebner (gest. 1826).
Huéba, Uiba, Uëba, f. Bene vruchtmaat in Tunis = 31 tot 37 liter.
Huérta, f., pl. huertas, sp. (v. 't lat.
hortus) eig. een tuin ; kunstig besproeide landerijen in Z. Spanje.
HLg., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor K. A. A. von Hugel (gest. 1870).
Hugenoten, m. pl. (fr. huguenots) een
voormalige spotnaam der Gereformeerde n
in Frankrijk (eig. een verklw. van Hugon, Hugo,
en oorspr. de eigennaam van eenen ketter en
samenzweerder; v. a. is het woord uit idgnohs
[iguenots, ignots, egnots, eugenots] d. i. eedgenooten, zooals de gereformeerden te Genève zich
zelven noemden, omdat zij tot het zwitsersch
eedgenootschap behoorden, tengevolge waarvan
men in Frankrijk gereformeerden en e e dg e n o o t e n voor woorden van dezelfde beteekenis hield) ; — hugenotísme, n. de godsdienst der Hugenoten.
Hugo, Huig, oudd. mansn.: verklw. van
Hubert, Hugibert (z. aid.)
Huile, f. fr. (spr. uiel) olie ; à l' huile, in
olie b. v. sardines à l' huile, sardijnen in olie;
ook de naam van oliedikke, gekleurde likeur
;

b. v. huile cl' anisette.

Huissier, m. fr. (spr. wiesjé; uit het lat.
ostiarius, mid.lat. ustiarius, it. usciere, van 't
oudfr. huis, provenc. uis, us, it. uscio, lat. ostium,
deur) een deurwachter; gerechtsbode en -schrijver, deurwaarder.
hujus, stil. mensis, afgek. huj., lat. (genit.
van hic, haec, hoc, deze, enz.) van deze of van
dezelfde, dezer (n.l. maand); hujus anni, dezes
jaars ; — hujus loci, dezer plaats.
Huka, z. hooka.
Hulda, H o 1 d a, duitsche vr. naam (oud
Holda, van hold, goth. hulths, liefelijk,-hogd.
bevallig); de liefelijke, door zachte bekoorlijkheid
bloeiende; de jachtgodin bij de oude Duitschers.
Hulk, f. eng. (oudhoogd. holcho, verwant
met het gr. bolkas, een wachtschip) de scheeps-
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romp ; ook Bene soort van vrachtschip ; inz. een
onttakeld schip tot opneming van misdadigers.
humaan, adj. lat. (humánus, a, um, van
homo, mensch) mensehelijk, menschlievend, vriendelijk, gedienstig, goedwillig; - humaniora,
n. pi., liever humaniteitsstudiën, of

humanistische studiën, f. pl. de schoone
kunsten en wetenschappen, die den mensch tot
mensch vormen; inz. de oude zoogen. klassieke
talen en de oudgr. en lat. litteratuur en oud
taal- of schoolgeleerdheid; vandaar-heidkun;

het humanisme, nw. lat., het stelsel van
opvoeding en onderricht, dat de hoogere menschvorming bij voorkeur op de aanleering der oude
talen en hare letterkunde bouwt, in tegenst. met
philantropinisme (z. ald.) ; - humanist,
m. een taal- of schoolgeleerde, die de humaniora
beoefent en onderwijst, vgl. p h i 1 o 1 o o g; humaniseeren (spr . s=z), barb.lat. (fr. humaniser) menschelijk, beschaafd maken, veredelen ; - humaniseering, f. de vermenschelijking, beschaving; - humanitarisme, n.
fr. (humanitarisme, v. humanitaire, het gezellig
verkeer in zijn inrichtingen betreffende) de inwendige inrichting en regeling der menschelijke
samenleving, eene sedert 1839 ontwikkelde communistische richting ; -- humanitair, adj.
op humaniteit, op humanitarisme betrekking hebbende ; - humaniteit, f. lat. (humanitas)
de menschheid, het menschdom, de edele menschennatuur en de daarop berustende menschenwaarde; menschelijkheid, menschlievendheid;
menschenliefde, vriendelijkheid, goedheid, het
menschelijk gevoel, de eigen aard der menschen.
Humãtie (spr. t=ts), f. lat. (humatTh, v.
humáre, beaarden, v. humus, aarde, aardbodem)
de beaarding; - humble, fr. (spr. uinbl';
van 't lat. hurnilus, en dit v. humus, aardbodem) laag, gering; bescheiden, nederig, deemoedig, onderdanig.
Humb., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor A. von Humboldt (gest. 1859).
Humbug, m. eng. een vooral in N. Amerika gebruikelijk woord voor bedrog, misleiding
door verdichting, bedrog en leugen in een eer
kleed, grootsprekerij, snorkerij (zoo men-bar
wil ontstaan uit samentrekking van Hume of
the bog, d. I. Hume van 't moeras, naam van
een schotschen edelman tegen 't einde der 17de
eeuw, die wegens zijne snoeverijen zoo berucht
was, dat men een lang snorkend gesnap een
Hume of the bog noemde ; oorspr. stellig een
persoon, die misleidt, maar beter van hum, gon-

zen, oneig. bedriegen en bug, meikever, spook,
boeman).
humecteeren, lat. (humectáre, van humectus, vochtig, humëre, vochtig zijn) bevochtigen ; - humeetantia (spr. ti=tsi), n. pl.
Med. bevochtigende geneesmiddelen ; - humeet^tie (spr. tie=tsie), f. de bevochtiging,
natmaking; - humectief, adj. bevochtigend.
humeraal, adj. nw. lat. (van 't lat. hu
schouder) den schouder betreffende of-fmérus,
daartoe behoorende; - humerále, n. de
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schouderdoek onder het misgewaad der r. kath..
priesters.
Humeur, f. fr. (spr. umeur; eig. vochtigheid, van 't lat. humor; vgl. humor) de
gemoedsgesteldheid, -stemming, inborst, aard,
opgeruimdheid, luim, goede luim, b. v. in zijn
h u m e u r z ij n; soms ook kwade luim, b. v.
die knaap toont zijn humeur; - bonne
humeur (spr. bonnuméur), goede luim ; mauvaise
humeur (spr. mowèzumeur) kwade luim.
Humicubatie, f . z. onder humus.
humíde, adj. fr. (lat. hum,dus, a, um)
vochtig, nat, waterig; - humiditeit, f, de
vochtigheid, het vocht, nat.
humifusus, a, um, lat. Bot. nedergestrekt.
humiliëeren, lat. (humiliáre, v. hu.na lis,_
e, nederig; vgl. humble) vernederen, verootmoedigen, beschamen ; — humiliánt, adj. vernederend, verootmoedigend; gevoelig, spijtig; humiliátie (spr. t=ts), f. (hurniliatio) de
onderwerping, vernedering, verootmoediging, beschaming; - humilis, lat. Bot. laag; - hu
(lat. humilitas) nederigheid, oot-milte,f.
moed.
I amine, enz., z. onder humus.
Humor, m. lat. 1) de vochtigheid, het
vocht, nat ; - humor aquéus (nw. lat. ), het waterig vocht, en humor vitthss, het glasachtig
vocht in het oog ; humor lacrymalis, het trahumóres peccántes, pl. ziekelijke sap--nevocht;
pen; 2) (it. umóre, eng. humor, spr. jóémur,
v. lat. humor, vochtigheid; de vroegere artsen.
leidden namelijk uit de vermenging der vochtige en droge elementen in het lichaam den
toestand van het lichamelijk en geestelijk wel
af, en zoo kreeg het woord humor-bevind
de beteekenis van s t e in in i n g, goede of slechteluim, enz.) schertsende, vroolijke luim ; luimige,.
zonderlinge wijze van beschouwing en voorstelling, waarin ernst en scherts, vroolijkheid en
weemoed met elkander zijn gemengd, berustende
op eene bijzondere geestgesteldheid en wereld-

,

-

beschouwing; — humoraal systeem, n.
of humorale pathologie, f. het genees
stelsel, de ziektekunde, waarin men de.-kundig
oorzaken van alle ziekten in de vochten zoekt,
(in tegenst. met solidaire pathologie); humorale pathologen, m. pl. artsen,
die deze leer aanhangen ; - humoreske,,
f. luimig geschreven vertelling of vertoog; humorist, m. een luimig schertsende, een
luimig schrijver, iemand, die het midden houdt
tusschen den k o m ï c u s en s a t y r i c u s; ook
een aanhanger van het humoraal systeem (z.
boven) ; - humorístiseh, adj. luimig (gril
lig), welgeluimd ; h u in o r hebben ; - humo-

riseeren (spr. s=z), met luimigheid (humor)

,

schrijven en voorstellen.
Humpback, m. eng. (spr. -bek) bochel.
Humus, m. lat., in 't alg. aarde, aardrijk,
bodem, aardbodem; inz. plantaarde, damaarde,
het aardachtig overschot van vergane dierenen plantenlichamen ; -- humine, f. de zwarte
in eene bijtende potaschoplossing niet oplosbare
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Stof der damaarde ; is zij daarin oplossing dan toestel ter verwerking van de door den mijnheet zij humine-zuur, n. ; — humieu- arbeid verkregen delfstoffen.
batie, f. (spr. t=ts), lat. (v. subare, liggen,
Huxi. bij natuurwetensch. benamingen afk.
slapen) het liggen op den blooten grond.
voor T. H. Huxley.
Hundred, n. eng. (spr. —decd) eig. honHuzaar, m. Kong. (huszar, v. husz, twinderd, het honderd; gouw, streek, district, een tig, omdat onder koning Matthias I in de 15de
afdeeling van een eng. graafschap, vroeger wel- eeuw van de 20 huisgezinnen den man als ruilicht uit honderd landgoederen of dorpen be- ter moest geleverd worden), eig. een hongaarsch
staande; — hundredweight, m. (spr. hun
ruiter; licht gewapend en licht gekleed ruiter.
a. c e n t w e i g h t, de centenaar-derot)z.v
Hyacinth, m. gr. (Hyákinthos) Myth. een
= 4 quarter (vierendeel) van 28 pound (pond), uitstekend schoon grieksch jongeling, de lieveling
dus = 112 pond.
van Apollo, die hem bij ongeluk doodde en toen
Hune, oudd. (mid. hoogd. hwne, hiune, heune, in eene bloem veranderde (welke echter niet
de reus = oudhoogd. Huni, Hun, mid.lat. Hunus, onze hyacint, maar waarsch. of de zwaardleHunnus, de Hun), een reus, buitengemeen groot
lie, Of de ridderspoor is) ; vandaar in de oudsterk mensch ; — vandaar hune— of hun-. heid een edelgesteente van de kleur dier hya-nebedden, in 't algemeen alle uit den hei
cintbloem, waarsch. onze saffier; thans een anvoortijd afkomstige begraafplaatsen,-densch
dere edelsteen van roodachtig gele kleur; ook
die men nu eens in groote menigte bijeen, dan
(meest hyacint geschreven) f. eene bekende,
weder afzonderlijk op hoogten vindt, uit opge- uit het Oosten afkomstige bolplant, om hare
worpen aardhoopen bestaan en de overblijfsels schoone bloem zeer gezocht, de Maartbloem.
van verbrande lijken of onverbrande geraamten,
Hyáden, pl. gr. (Hyádes, d. I. de regemet urnen, vazen, wapens, enz. bevatten; meer nenden, van hein, regenen) de regensterren,.
bepaald: de langwerpig vierkante, van rotsblok- met welker opgang de Ouden het regengetijde
ken gebouwde grafsteden, die men in groote verwachtten; eene heldere sterrengroep in den
menigte door geheel Engeland, Schotland, Frank- kop van 't sterrenbeeld de Stier met de hoofdrijk, Nederland (Drente), enz. vindt en meestal ster Aldebaran; Myth. beek- of vijvernimfen.
onverbrande geraamten bevatten.
Hyena, f. gr. (hyaina, van hys, zwijn,.
Hunt, f. eng. jacht ; — hunter, m. eng. wegens de overeenkomst met een zwijn) 1) de
(v. hunt, jagen) een jager; een eng. jachtpaard,
gestreepte : de indiaansche wolf, avondwolf, het
inz. goed gefokt in Yorkshire en Ierland; — grafdier, het wreedste, vraatzuchtigste dier in
huntsman, m. (spr. —men) jager, inz. op- Afrika en Azië; 2) de gevlekte: de gevlekte
zichter der jachthonden.
wolf aan de Kaap de Goede-Hoop, ook in Guinea
huppe, fr. (spr. hupé; eig. gekuifd, v. huppe, en Ethiopië, grooter dan de vorige.
vogelkuif) van aanzien, voornaam; listig, slim.
Hya—hya, m. de melkboom in Guinea,
Huractht, m. sp. wervelwind, orkaan op welks melkachtig sap de inboorlingen in plaatsCuba.
van melk gebruiken (Tabernaemontana utilis).
Hurluberlu, adv. fr., onbedacht, over hol
Hyaliet, m. gr. (v. hyalités, tot glas been bol, plompverloren; — hurlyburly, n. hoorende, hyálos, glas, glasachtige steen) glaseng., geraas, verwarring ; oproer, opschudding, opaal, bazaltglas, lavaglas, Mullersch glas, een
oploop.
witachtig, doorschijnende soort van opaal ; ook
hurons, pl. door de Franschen in Opper- eene door den graaf B u c q u o y uitgevonden
Canada gebruikte naam voor de w y a n dots, blinkend zwarte, glasachtige, ondoorschijnende
een indianenstam in - Noord-Amerika (wellicht massa voor kunstvaten ; — hyalinus, a, um, adj.
van het Huron- meer).
lat. Bot. doorschijnend, glazig; — hyalitis,,
hurrah ! russ., ook hussah! (spr. u=oe) f. Med. ontsteking van het glasvochtvlies in het
een uitroep van vreugde, toejuiching, opwek- oog; — hyalographie, f. een mozaïek, beking, hoezee!
staande uit barnsteen, doorzichtig hars, glas
Hussieten, m. pl. bobeemsche broeders, en kristal; ook z. v. a. hyalotypie, f. de
de aanhangers en wrekers van den boheemschen
nieuw uitgevonden kunst om teekeningen op
godsdienstieeraar J o h a n n e s H u s s, die zich glasplaten te etsen en af te drukken; — hya—
in het begin der 15de eeuw tegen den paus en loidisch of hyalódisch, adj. glasachtig;
de heerschende ondeugden der geestelijkheid ver- — hyaloidea, f. het doorschijnend vlies van
zette en als een gevolg daarvan door de kerk
het glasvocht in het oog; — hyalurg, in.
te Constanz in 1415 veroordeeld en-vergadin
een glasmaker; — hyalurgie of hyalurverbrand werd; — husaítisch, adj. van de gika, f. de glasbereiding, de kunst van den
Hussieten afkomstig, hen betreffende.
glasmaker, glasmakerskunst, de glaschemie.
Hustings, pl. (v. 't oudfr. hustin, twist,
Hyanehe, f. gr. (eig. de varkenskeelont.
strijd) eig. het stadsgerecht; het spreekgestoelte, steking, v. lays, zwijn, anchein, benauwen, toewaarop bij parlementskeuzen de kandidaten re- snoeren) Med. de ontsteking der amandelen.
devoeringen tot de kiezers houden ; ook in 't
Hybóma, n., en hybósis, f. gr. (van
algemeen de vergaderplaats bij parlementskeuzen.
hyboen, buitenwaarts krommen, bultig maken,
Hut, f. 1) Mar. de bovenste verdieping van v. hybos, de kromming naar buiten, de bochel)
iet achterschip ; 2) het gebouw en de verdere en buit, bochel.
,
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. Hybrida, hybridisch, z. h lb r i d a,
:hibridlseh.

Hydarthrósis of hydarthrose, f.
gr. (v. hydór, genit. hydatos, water) de lede
Z. v. a. h y d r a r t h r o n; — hy--waterzuch,
datis, f., pl. hydatíden, waterblaasjes aan
levende lichamen; blaaswormen, tegennatuurlijke blaasvormige gewrochten in het vleesch,
de hersenen, enz. van vele zoogdieren ; — hyydatidoeéle, f. Med. een breuk van waterblaasjes onder den balzak of aan de zaadstreng;
-- hydatieten, m. pl. sterkoralen met golfsgewijze stralen ; — hydatina, n. pl. eene
soort van infusie-diertjes, waartoe de raderdiertjes behooren; — hydatísme, n. Med. het
borrelen of klokken van het water in de borst
of in het onderlijf; — hydatoehloreus,
adj. watergroenachtig; — hydatoehróeus,
-adj. waterkleurig; — hydatódes of hydatódiseh, adj. waterig; — hydatogenesis, f. de watervorming; — hydatáncus,
m. een watergezwel ; — hydotophiel, hydotophilus, m. watervriend, aanhanger der
koud-watergeneeskunde; — hydatósis, f. de
waterzucht ; — hydatoskopie, z. h y d r o sk o p i e;— hydratisch, adj. waterachtig, op
water gelijkende.
Hydepark, n. eng. (spr. haidpark, gew.
echter haipark, v. hyde, hide, de ploeg of de
hoeve lands) eene koninklijke diergaarde en wandelplaats te Londen, tot het gebied van Westminster behoorende.
Hydra, f. gr. (v. hydór, water) eene wa'terslang, inz. de hydra van Lerna of Lern a s c h e hydra, Myth. een veelhoofdig monster in 't moeras L e r n a, bij hetwelk voor elk
afgeslagen hoofd twee andere in de plaats kwamen, doch dat door Hercules gedood werd;
vandaar fig. een kwaad, dat toeneemt, hoe meer
men het zoekt te weren ; ook de armpoliep of
veelarm, z. poliep.
Hydraat, n. (v. hydór, water) Chem. eene
'waterverbinding, chemische verbinding van het
water met een zuur (b. v. zwavelzuurhydraat)
of van een basis (b. v. kaikhydraat), waarin
het in het eerste geval de rol van een basis,
In het laatste die van een zuur speelt ; — hy—
.draatwater, n. het op zulke wijze gebon-den water; — hydráehne, f. Med. waterblaasjes op de huid of in den mond; — hydráehnis, f. waterpokken; — hydracidum, n. gr. -lat. een waterstofzuur ; — hydroemie, f. waterige gesteldheid des bloeds;
— hydragóga, n. pl. Med. middelen tegen
-de waterzucht ; — hydragógiseh, adj. waterafvoerend ; — hydrálme, f. gr. zoutwater;
— hydrangium, n., pl. hydrangea, watervaten, z. v. a. lymphavaten; — hydrangiographie, f. de beschrijving der lymphavaten — hydrangiologie, f. de leer van
de lymphavaten; — hydrant, m. toestel om
water uit waterleidingen te verkrijgen, inz. tot
het blusschen van brand ; — hydrargilliet,
,n. gr.-lat. een natuurlijk kleiaarde -hydraat, uit
,

;
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kleiaarde en water bestaand mineraal; — hydrargyriasis of hydrargyrósis, f. de
kwikziekte ; het laatste ook: de uitwendige aan
kwik; — hydrargrum, n.-wendigvaht
kwik, kwikzilver; eig. waterzilver ; — hydrárthron, n. Med. gewrichtswaterzucht, z. v. a. h ydarthrosis — hydraulika, hydrauliek, f. de leer van de beweging en den druk
der vloeistoffen; waterleidingskunst; — hydraulisch, adj. tot die wetenschap, die kunst behoorende ; — hydraulische kalk, een uit tras
of tufsteen bereide, voor waterbouwwerken gebruikte mortel, die in het water hard wordt ; vgl.
cement; hydraulische pers, z. v. a. hydrostatische pers, z. aid.; hydraulische
ram (fr. bélier hydrostatique) een door den
stoot werkend waterhefwerktuig ; — hydraulieus, m. een waterbouwkundige ; — hydraulicum horologium, n. lat. een wateruurwerk;
— hydraulicum orgdnum, n. een waterorgel; —
hydraulikostatika, f. gr. de leer van de
luchtdrukking, die stroomend water op de wanden van een kanaal uitoefent; — hydrau1on, n. z. v. a. hydraulicum organum; —
hydrelseon, n. waterolie, een mengsel van
olie en water; — hydremésis, f. Med. het
waterbraken; waterkoliek ; — hydrencephalium, n. hersenholte-waterzucht; — hydreneephalitis, f. hersenwaterzucht ; —
hydrencephalus, enz., z. v. a. h y dr o Cp h a 1 u s, enz. — hydrencephaloeéle, f.
hersenwaterbreuk; — hydrenteroeéle, f.
Med. waterdarmbreuk — hydrepigastrium, n. uitwendige oppervlakkige buikwaterzucht ; — hydrepiploeéle, f. eene waternetbreuk; — hydrepiplomphalocéle, f.
een navelwatergezwel, gepaard met eene netnaveibreuk ; — Hydriáden, f. pl. (van den
sing. hydrids) waternimfen; — hydriasis, f.
genezing door water ; — hydriasoiogie, f.
de leer der watergenezing ; — hydriatika,
f. de watergeneeskunst; — hydróa, f. z. v. a.
h y d a t i s;— hydrobaat, m. N. H. de waterlooper, watertreder, de duikeend; — hydroblepháron, n. zuchtachtige zwelling der oogleden; — hydroeéle, f. de waterbreuk, ophooping van water in het scheivlies der teelballen v hydroeephaius, m. of hydro—
eephalon, n. het waterhoofd, de hoofdwaterzucht; — hydroeephali,tis, f. de heete hersenwaterzucht ; — hydroeeram.a of hydroeerámen, pl. aarden vaten, die vochten
snel laten doortrekken en daardoor tot bevriezens toe afkoelen; — hydrochesie, f. waterachtige buikloop ; — hydroehloorzuur,
Chem. chloorwaterstofzuur, zoutzuur, eene verbinding van chloor met waterstof ; — hydrocholecystis, f. galblaaswaterzucht ; — hydrocirsoc ie, f. Med de met aderspatten
voorziene waterbreuk ; — hydroccelie, f.
buikwaterzucht; — hydrocyaan—zuur, n.
blauwzuur; — hydrodérma, n. de algemeens
huidwaterzucht ; — hydrodynamiek, f.
Phys. de leer der waterkracht, der waterbewe;

;

;

;
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ging, of de wetenschap van de wetten der beweging van vloeistoffen in 't algemeen, z. dyn.a m i e k ; — hydro-elektrisch, adj., b. v.
hydro- elektrische stroom, de stroom
van eene uit metalen en vloeistof bestaande
galvanische keten ; — hydro-extracteur,
m. gr.-fr. eig. wateruittrekker; toestel om droog
te maken, centrifugale droogmachine ; — hydrofuge, adj. fr. (spr. fu-zj') vochtwerend;
-- hydrogáster, m. Med. de buikwaterzucht,
waterzucht van de maag ; — hydrogenium,
n. Phys. de waterstof; — hydrogeniumpool, m. de negatieve pool der Voltasche kolom, van welke zich bij de ontbinding des waters de waterstof afscheidt ;— g e h y d r o g en e e r d, met waterstof verbonden ; — hydrogenisãtie (spr. —za-tsie), f. barb.lat. de ver
waterstof; — hydrogeologie,-bindgmet
f. gr. de leer van de vorming der aardoppervlakte door water; — hydrogeoloog, m.
z. v. a. n e p t u n i s t; — hydroglóssum,
n. eig. watertong ; Med. het zoogen. kikvorschgezwel onder de tong — hydrographie,
f. de waterbeschrijving; — hydrograaf, m.
een waterbeschrijver; - • hydrographisch,
adj. waterbeschrijvend, de wateren voorstellende
of afbeeldende; —hydrographische kaar
waterkaarten, rivier- en zeekaarten ; —-ten,
hydrographisch papier, soort papier,
waarop men met zuiver water schrijft, waar
blauwe of zwarte letters ontstaan (ten ge--dor
volge van de chemische bereiding van het papier); — hydrokardie, f. Med. de waterzucht van het hartzakje ; — hydrokonion,
n. een waterstuifbad; — hydrokranium, n.
de hersenwaterzucht, bet waterhoofd; — hydroléros, m. Med. onrustige krankzinnigheid;
— hydrolïth, m. watersteen, eene soort van
witroodachtige kristallen uit Schotland en Italië ; — hydroloog, m. iemand, die zich bezighoudt met de chemische bestanddeelen der
verschillende bronnen en dgl. wateren ; — hydrologie, f. de waterleer, beschrijving der
onderscheiden wateren op aarde ten opzichte
van de velerlei vreemde stoffen, waarmede zij
vermengd zijn ; — hydrológisch, adj. waterkundig; — hydrologion, gr. of hydrologïum, n. nw.lat. het wateruurwerk ; -- hydromanie, f, de zucht om zich in 't water
te storten, waterwoede; onleschbare dorst; overdreven ingenomenheid met de koudwatermethode ; — hydromantie (spr. t=ts), f. de
waterwaarzeggerij, waterproef ; — hydromant, m. een waterwaarzegger; — hydromechánisch, adj. waterwerktuiglijk, door
waterkracht gedreven; — hydromél, n. gr. lat. waterhonig, mede ; — hydromélon, n.
gr. appel- of kweeperendrank; — hydrometeóren, pl. waterige luchtverschijnselen, b. v.
nevel, mist, regen; — hydrometer, m. de
watermeter; ook z. v. a. araeometer of hydrostatische balans,waterbalans,eenwerktuig om de zwaarte van vloeistoffen te onder
(naar zijne bijzondere bestemming en in--zoekn
;

,
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richting ook biermeter, brandewijnme-'
ter, enz. geheeten); — hydrometrie, f. de
watermeting, watermeetkunst, wetenschap der
meting van de zwaarte, hoeveelheid, snelheid,
drukking, enz. van het water; — hydrometra, f. Med. de waterzucht der baarmoeder;
— hydromphalus, m. het navelwatergezwel ; -- hydróncus, m. watergezwel, waterzuchtige zwelling ; — hydronette, f. tuinspuit ; — hydroníke, f. gr. (v. niks, de overwinning) eig. de wateroverwinning; een behandelingswijze om allerlei geweven stoffen, vilten
en leder waterdicht te maken, zonder dat daardoor het doortrekken van de lucht belet wordt;
hydro-oxygeengaslieht, z. v. a. s id e r a a 1-1 i c h t — hydro-oxygeengasmikroskoop, m. eene soort van mikroskoop,
waarbij het licht van eenen kalkcylinder, die
door eene vermenging van waterstofgas en zuurstofgas (het zoogen. knalgas) in de sterke witte
gloeihitte wordt gehouden, tot beschijning der
voorwerpen dient; — hydroparastáten,
m. pl. de aanhangers van den gnosticus Tatiánus, die bij het avondmaal water in plaats van
wijn gebruikten; — hydropathie of hydropathika, f. de geneeskunst door water,
de watergeneeskunde ; — hydropathisch,
adj. die betreffende; — hydropericardíum,
n. waterzucht van het hartzakje; — hydrophaan, m. Min. het wereldoog (oculus mandi)
eene variëteit van den opaal, die water inzuigt
en zoo doorzichtiger en kleurspelend wordt ; —
hydrophiel, m. z. by drop h i l u s; — hydrophilieten, m. pl. versteende waterkevers;
— hydrophilus, m. een watervriend ; -hydrophobie, f. Med. de watervrees, hondswoede, de verschrikkelijke ziekte, door den beet
van een dol geworden dier voortgebracht ; hydrophoor, m. een waterdrager, lederen
waterbuis ; — hydrophthalmie, f. of hydrophthalmus, m. de waterzucht van het
oog; — hydrophthalmium, IL blauwe
kringen om de oogen met waterachtige opgeblazenheid; — hydrophysocêle, f. eene waterwindbreuk ; — hydropiste, liever hydropsie, f. de waterzucht ; — hydrópisch,
adj. waterzuchtig — hydropneumátiseh,
adj. water en lucht (gas) betreffende; — h ydropneumatisch apparaat, een toestel
om gas onder water op te vangen; — hydropneumonie, f. de longwaterzucht; —
hydroposie, f. het waterdrinken ; — hydropoot, m. een waterdrinker; — hydropa,
m. een waterzuchtige ; ook z. v. a. h y d r o p s i e;
— hydroptika, n. pl. middelen tegen de
waterzucht ; — hydropult, m. draagbare
brandspuit, eene zuig- en perspomp tot tuinen straatbesproeiing, tot glazen- en rijtuigwasschen, en inz. ook om een beginnenden brand
te stuiten; — hydrórehis, waterzucht aan
den balzak; — hydrorrhaehi.e, hydrorrhaehitis, f. waterzucht van de ruggegraat Ï
— h y drosacehárum, n. suikerwater, een€
siroop uit water en suiker; — hydrosarka;
;

;
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f. een watervleeschgezwel ; — hydrosarkocÉle, f. eene vleeschwaterbreuk; -- hydroskoop, m. een wateruurwerk; — hydroskopie, f. waarzeggende waterbeschouwing; —
hydrostatika, f. Phys. de waterstandsleer,
leer van het evenwicht der drupvormige vloeistoffen; — hydrostátiseh, adj. die leer betreffende; hydrostatische balans, z. hydrometer; hydrostatische pers, een door
graaf Real uitgevonden, door Romershausen ver
toestel, door hetwelk door waterdruk-betrd
inz. plantaardige stoffen uitgetrokken worden;
— by drostéon, n. Med. beenwaterbreuk, verwatering van de beendereinden en het merg der
pijpbeenderen; — hydrosudopathie, f. z.
V. a. hydrotherapie; — hydrotáchymeter, m. watersnelheidsmeter; — hydrotechniek, f. de waterbouwkunst; — hydrotéchnisch, adj. waterbouwkundig; — hydrotekt, m. een waterbouwkundige ; — hydrotheologie, f. bewijs van het bestaan en
het werken van God uit het water; — hy
drotherapie, f. de behandeling der ziekten
door 't gebruik van koud of warm water, zoo
in- als uitwendig; — hydrothion-gas, n.
zwavelwaterstofgas; —hydrothion-zuur,
zwavelwaterstof, gezwavelde waterstof; — hydrothórax, m. Med. borstwaterzucht; — hydroxaal-zuren, suikerzuren — hydrüren, f. pl. waterstofverbindingen, verbindingen
der waterstof met metalen.
Hydrioot, m. bewoner van het gr. eiland
Hydra.
Hyetographie, f. gr. (v. hyétós, regen,
V. hyein, regenen) eig. regenbeschrijving; geschrift over de regenverhoudingen van een land.
Hyetoskoop of hyetometer, ook o mb r o m e t e r, m. gr. (v. hyttós of ómbros, de
regen) de regenmaat of regenmeter, regenwi jzer, een werktuig om de hoeveelheid gevallen
regen te bepalen; — hyetometrie, f. de regenmeting.
Hygéa, liever Hygiéa of Hygiëia, f.
gr. (de gezondheid, v. hygies, gezond) de godin
der gezondheid, dochter van esculaap, afgebeeld met eene slang, die zij uit eene schaal
laat drinken ; — hygeïseh, hygiénisch,
adj. de gezondheid of gezondheidsleer betreffende;
— hygiëne, hygieine, hygeologie, f.
de gezondheidsleer, z. v. a. d i ae t et i e k; —
hygeïst, m. bevorderaar der gezondheid; —
hy giastika, f. de gezondheidskunst ; — Hyginus, mansn.: de gezonde ; — hygiokomie, f. de gezondheidsverpleging.
Hygrokollyrium, n. gr. (v. hygrós, a,
ón, vochtig) Med. een vloeibaar oogmiddel; —
hygrobarométer, m. luchtvochtigheidsmeter; — hygróeudiometer, m. meter voor
de goede qualiteit der lucht; — hygrologie, f. de leer van de vochtigheid der lucht;
— hygrológiseh, adj. daartoe behoorende
of die betreffende ; — hygróma, n. waterbeursgezwel ; — hygrometer, hygros-

;

koop of nótiometer, m. de vochtmaat,
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vochtigheidsmeter, een werktuig ter waarneming
van de vochtigheid der lucht; — hygrometrie, f. de vochtigheidsmeetkunst — hygrométriseh, adj. daartoe behoorende; — hygrophobie, f. de vrees voor vloeistoffen, watervrees; — hygrophthalmie, f. de vochtige oogontsteking.
hygroskopisch, adj. water uit de lucht
aantrekkende en verdichtend (bijgevolg als hygroskoop te gebruiken).
Hykes, pl. eng. (spr. haiks) viltachtig gevolde beddedekens, welke voornamelijk naar
Barbarije worden uitgevoerd.
Hyksos, pl. herderskoningen van semietischen oorsprong, omstreeks 2600 v. Chr. naar
Egypte gekomen, heerschten tot 1548 v. Chr.
Hyle, f. gr. (= lat. sylva) eig. woud, Bosch;
hout, bouw- en brandstof; in 't algemeen stof,
eerste of oorspr. stof (inz. voor den zoogen.
steen der wijzen); — hyláreh, m. de stofbeheerscher, wereldgeest, wereldziel ; — hylobiërs, m. pl. (gr. hylóbioi) woudbewoners,
boschmenschen ; — hylogenie, hylogenesis of hyloplastika, f. de stofvorming;
— hylognosie, f. de stofkunde ; -- hylologie, f. de stofleer; — hylonómisch, adj.
(gr. hylonómos) in bosschen grazende of levende; — hylopathísme, n. de leer, die
aan de stof, als zoodanig, gevoel en hartstochten toekent; — hylophágen, m. pl. houteters,
houtvreters; — hylotheísten, m. pl. zulken,
Wien de stof of de wereld tot godheid strekt;
vgl. pantheist; — hylozoisme, n. de bezieling der eerste stof of de leer van het stof•
leven, welke aan de stof een wezenlijk zijn en
oorspronkelijk, eigen leven toeschrijft ; — hylozolst, m. een aanhanger van die leer.
Hymen of Hymenoeus, m. (gr. Hymén, Hyménaios) Myth. de huwel jksgod, afgebeeld als een schoon jongeling met de brui
echt, het hu-loftsakeindh;g.
; — hymeneeus, m. ook bruiloftslied ;-welik
p1. hymenoe n, bruiloftsliederen ; bruiloftsfeesten.
Hymen, n. gr. (hymén, m. weefsel, vlies)
Anat. het maagdenvlies, het vermeende teeken
van den maagdom ; — hymenitis, f. ontsteking van het teedere vlies der ingewanden ; -hymenódisch, adj. vliesachtig; — hymenographie, f. de vliesbeschrijving ; — hymenoptéra of hymenoptéren, pl. N. H.
de vliesvleugeligen, insecten met 4 vliezige,
doorzichtige en geaderde vleugelen, b. v. wespen, bijen, enz.; — hymenopteroloog, m.
kenner der vliesvleugeligen ; — hymenopterologie, f. de leer van de vliesvleugelige
insecten ; — hyménotomie, f. de vliesontleding.
Hymettischo honig, honig van Hym e t t u s, een gebergte in Attika, in de oudheid zeer beroer: d.
Hymne, f. of hymnus, m. (v. 't gr.
hymnos, m., fr. hymne, m. en f.) een hooglied,
een lofzang, feestlied, inz. ter eere van de go.
;
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lien en helden ; vandaar ook voor geestelijk
lied, chr. kerklied; dergelijke hymnes, zooals
in de roomsche en grieksche kerk in de horae
canonicae (z. horae) gezongen worden, heeten
verschillend: b. v. hymni epistolici, omdat men
ze in de mis voor het epistel, hymni evange1 ici, omdat men ze voor het evangelie zingt;
dle hymnus Ambrosianus begint met de woor'len : Te deum laudamus, z. ald.; de hymnus
:ingelicus met : Gloria in excelsis Deo, z. ald.;
de hymnus glorifications met : Gloria patri,
etc.; de hymnus Marianus = m a g n i f i c a t
(z. aid.); de hymnus trinitatis = t r i s h a g i o n
(z. ald.); — hymnarium, n. nw.lat. een
geestelijk gezangboek — hymnist, m. lofzangdichter, lofzanger ; — hymnograaf, m.
een lofzangschrijver of - dichter; — hymnologie, f. het afzingen van lollederen; ook de
kennis der chr. kerkgezangen en kerklieddichters; — hymnoloog, m. die zich met de
geschiedenis en litteratuur van het kerkgezang
bezighoudt; — hymnológisch, adj. de geschiedenis van het kerkgezang betreffende.
hyódisch, adj. gr., hyódes of hyoides (v. hys, zwijn) zwgnvormig, varkensachtig, inz. zwijnsnuitvormig; — hyophthálmos, m. een varkensoogige, kleinoogige ; —
hyoseyamus, m. eig. zeugboon ; zwart bil
— hyosciamine, f. een uit het-zenkruid;
bilzenkruid verkregen alkaloïde.
hyp –, gr. voorlettergreep, z. hypo.
Hypoethron, n. gr. (hyp-aithron, v. hypó,
onder, en aithér, a ether, z. aid.) eene open,
onoverdekte ruimte.
Hypaktika, n. pl. gr. (van hyp-ágein,
naar beneden afvoeren) Med. zacht afvoerende
middelen.
HypaU ge, f. gr. (v. hyp-allássein, verwisselen, omzetten) Log. de woordverwisseling,
verwisseling van enkele deden van den zin,
b. v. als het begrip van een adjectief in een
subst. veranderd wordt, waarbij het eigenlijke
subst. in den genitief voorkomt: de pracht dezer boonren, in plaats van : deze prachtige boomen, enz.
HypamaurÓsis, f. gr. (v. amauroen, verdonkeren) Med. eene onvolkomen zwarte staar.
Hypánte, f. gr. in de gr. kerk: z. v. a.
lichtmis (2 Febr.)
Hypapoplexie, f. gr. Med. een geringe
graad van beroerte (apoplexie).
Hypate, f. gr. (hypátê, scil. chords, snaar,
V. hypatos, de hoogste, opperste) de bovenste
of naar onze wijze van benoeming de onderste
of laagste snaar van het oud-gr. toonstelsel.
Hypelmon, n. gr. (v. hypo, beneden, onder en élaion, olie) bezinksel, heffe of droesemolie.
hyper, gr. (hypér) over, in samenst. inz.
overmatig, overdreven (= lat. super); het wordt
in dezen zin willekeurig tot nieuwe woordvormen gebruikt, om de een of andere overmaat
of overdrevenheid uit te drukken (b . v. hyperaristocratisch, hyperreactionair, hypertolerant,
;
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enz,); — hypermie of hyperaemësis,
f. (gr. hyperaimosis, v. haima, bloed) overvulling van bloed, bloedvolheid; — hypereesthésis, f. overgevoeligheid, te groote prikkelbaarheld; — hyperaküsis, f. (v. ákusis, het booren) een bovenmate fijn, prikkelbaar, licht pijn
gehoor; — hyperaphie, f. (v. háptein,-lijk
vgl. h apt i s c h) overgevoeligheid van 't ge voelvermogen ; — hy perasthenie, f. (vgl.
asthenie) bovenmatige krachteloosheid, overgroote zwakte; — hyperau$ésis, f. Med.
bovenmatige vermeerdering, ziekelijke vergrooting, inz. van het regenboogsvlies; — hyperbáton, n. (van hyper-bainein, overschrijden)
Gram. eene woordverzetting of plaatsing der
woorden buiten hunne natuurlijke orde, b. v.
groot was de vreugde, voor de vreugd e w a s g r o o t; — hyperbibáasme, n. (v.
bibádzein, laten gaan) toon- of accentverplaatsing ; letter-, lettergreep- of woordverzetting;
— hyperbole of hyperbool, f. (gr. hyperbulé, v. hyper-bállein, boven het doel uitwerpen) Log. eene overdrijving, bovenmatige
voorstelling van eenig ding, grootspraak; Geom.
eene dwarse of schuine kegelsnede; — hyperbóliseh, adj. overdreven of overdrijvend,
vergrootend door woorden ; vergrootenderwijze;
Geom. den vorm eener hyperbool hebbende; —
hyperboliseeren (spr. s=z), overdrijven,
met overdrijving spreken ; — hyperborëën,
m. (gr. hyperbóreios of —bóreos) Myth. overnoordlanders of noordsche volken aan gene zijde
van B o r e a s, die door vroomheid en gelukkig
leven uitblonken; in het algemeen volkeren der
koude luchtstreek in 't Noorden ; iron. zonderlingen in manieren, zeden en gewoonten ; — hyperboréïseh, adj. zeer noordelijk, in 't uiterste noorden gelegen ; — hyperbulie, f. bovenmatig gestegen wilsvermogen; — hypereinesie, f. Med. bovenmatige beweeglijkheid
van eenig deel, ziekelijke prikkelbaarheid; —
hypercultuur, f. gr.-lat. overbeschaving;
— hypereyésis, f. gr. (vgl. k y es i s) te
menigvuldige zwangerschap ; — hyperdrama, n. gr. een tot opvoering niet geschikt, de
voorstellingsmiddelen te bovengaand drama ; —
hyperdulie, f. bovenmatige vereering, b. v.
van Maria en andere heiligen; — hyperdy-namie, f. z. v. a. h y p e r s t h e n i e;— hyperemesie, f. overmatig braken; — hyperenergie, f. bovenmatige kracht, te sterk werkvermogen; — hyperenérgiseh, adj. bovenmate krachtig; — hyperepidósis, f. bovenmatige grootte of toeneming van enkele deelen; — hypererethisie, f. z. v. a. h yp e r ae s t h e s i s;— hypergeusie, f. ziekelijk verhoogd smaakvermogen.
Hypericum, n. lat. (v. 't gr. hyp-érikon,
hyp-éreikon, van ereiké, eriké, lat. erice, nw.
lat. erica, heide, dus eig. hyperericum) Bot.
St. -Jans-kruid, een struikgewas van veleilt; 1
soorten.
Hyperidrósis, f. gr. (v. hyper en by d r o s 1 s, z. ald.) het overmatig zweeten : — hy,
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perion, gew. onjuist hyperon, m. gr. (volgens eenigen V. hypér ion, de boven ons gaande,
in de hoogte wandelende ; doch beter samen
uit hyperionidn, de zoon van H y p e r i o n)-getr.

de zonnegod, de zon ; — hyperkatalék-

verrichtingen ; ziekelijk verhoogde levenskracht;
— hypersthénisch, adj. overkrachtig, uit
te groote sterkte of kracht voortspruitend; —

hyperthymie, f. geestesziekte met vermeten moed; — hyperton^.e, f. overspanning; —

tiseh, hyperkatalektikos of liever hyperkataléktos, adj. overtallig, heet een

hypertóniseh, adj. overspannen; — hypertrichósis, f. bovenmatige, al te sterke

vers, aan welks laatste voet nog Bene lettergreep is toegevoegd (vgl. k a t a l e k t i k o s) ;hyperkathársis, f . eig. overreiniging; Med.
de bovenmatige buikontlastingen; — hyperkeratósis, f. de kegelvormige uitzetting van
het hoornvlies ; — hyperkrísis, f, de al te
nevige wisseling eener ziekte, bovenmatige ziek
(kritische) ontlasting; — hyper–-teschidn
kritiek, f. al te gestrenge beoordeeling of recensie, vitterij ; twijfelzucht ; — hyperkriticus, m. een overstreng kunstrechter, aartsberisper, -vitter; — hyperkrítiseh, adj . overstreng, al te scherp In 't beoordeelen, uitziek,
twijfelziek; — hyperlógisch, adj. oververstandig, boven 't verstand uitgaande; — hypermétrisch, adj. (versus hyperméter) heet
een vers met eene de maat te boven gaande
eindlettergreep, die met de eerste lettergreep
van het volgend vers bij het lezen moet samenvloeien; — hyperncea, hypernóia, f.
elke ziekte met bovenmatig gespannen werkzaamheid van ' den geest ; — hyperócha, f.
gr. hetgeen een verpand voorwerp bij verkoop
meer waard is dan het verschuldigde bedrag;
— hyperorthodoxie, f. de bovenmatige
rechtzinnigheid in 't geloof, het overgeloof; —
hyperorthodóx, adj . overrechtzinnig, stok
hyperosmie, f ziekelijk ver--stijfgelov;—
hoogd reukvermogen; — hyperostósis, t
Med. een groot beenuitwas ; — hyperox de
of superoxyde (vgl. o x y d e), Chem. overoxyde, die oxydatiegraad van een metaal, welke
meer zuurstof dan de basis, maar minder dan
het zuur van hetzelfde metaal bevat; — ge-

haargroei; — hypertrophie, f. de overvoe-

hyperoxydeerd of gehyperoxygeneerd, adj. boven een bepaalden graad met
zuurstof verbonden; — hyperoxydatie, t
oververzadiging met zuurstof ; — hyperpathie, f. bovenmatige gevoeligheid of geneigdbeid tot ziekten ; — hyperpáthiseh, adj.
overgevoelig; — hyperphlegmátisch, adj.
bovenmatig traag; — hyperphysiseh, adj.
overzinnelijk, bovennatuurlijk — hyperpiméle, f. overmatige vetheid; — hyperplerósis, f. overopvulling (b. v. der bloedvaten);
— hypersarkóma, n . wild vleesch; vleescbgezwel ; — hypersarkósis, f. eig. overmatige vleezigheid; aanzetting van wild vleesch;
het wild vleesch in wonden en zweren ; -- hyperskeptieisme, n overdreven twijfelzucht;
— hypersophie, f. bovenmatige, aanmatigende wijsheid; — hyperspasmie, f. al te
hevige spierbeweging ; -- hyperstheen of
pauliet, n. een aan het augiet verwant, zwart
of bruin mineraal met metaalachtigen parel
(vgl. s t h e--inoerglas;—hyptï,.
n i e) de bovenmatige sterkte van alle levens;

ding, het dikworden (het tegengest. van a t r op hi e) ; — hypertróphisch, adj . uit overvoeding geboren of daarmede samenhangend.
Hypheema, n. gr. (van hypó, onder en
haima, bloed) uitstorting van bloed, inz. onder
het oog; — hypheemiseh, adj. met bloed
onderloopen.
Hyphen, n. gr. (ontstaan uit hyph' hen,
d. i. in eens, samen) het koppelteeken (–) in
samengestelde woorden.
Hypnos, m. gr. de slaap, ook als goddelijk wezen gedacht en als tweelingbroeder van
den dood (thanotos) voorgesteld; — hypno-

bates, hypnobaat, m . een slaap- of nachtwandelaar ; — hypnobatssis, hypnobatie (spr. —ba-tsie), f. het slaapwandelen;
-- hypnologie, f. de leer van het slapen;
— hypnopathie, f. slaapziekte, ziekelijke
verandering van den slaap; — hypnophobie, f. de slaapvrees, het opschrikken uit den
slaap ; — hypnopsychie, f. de zieleslaap ; —
hypnósis, f. het insluimeren; — hypnoticum, n. een slaapverwekkend middel, slaap
hypnotisch, adj. slaapverwek--drank;—
kend, verdoovend, bedwelmend.
hypo, gr. voorz. (hypó). voor eenen klinker
hp– (= lat. sub) onder, van onderen, onderaan (in vele samenstellingen, waar het soms
ook eene vermenging beteekent, vgl. h y p ok r a s) of iets ondergeschikte, een geringeren
graad (vgl. hypamaurosis, hypospasma,
enz.)
Hypobasis, f. gr. (vgl. basis) de onderlaag, grondlaag, het voetstuk.
Hypobiásme, n. gr. (v. biádzein, dwingen, afdwingen) Math. het terugvoeren of herleiden van eene vergelijking tot eene andere
van lageren graad.
Hypoblepharon, n. gr. (v. blépharon,
ooglid) eene zwelling onder het ooglid ; ook
een kunstoog.
Hypobolon, n. gr. (v. hypo-bdllein, onder
wegwerpen of -leggen) Jur. het toe--werpn,
voegsel tot, de aangroei van het door de vrouw
Ingebrachte huwelijksgoed; Rhet. het voorloopig antwoord op eene te doene vraag.
Hypoeaustum, lat. of hypokauston, gr. n. (v. hypo-kaíein, van onderen aan
een stookvertrek, bij de Ouden eene-stekn)
gewelfde plaats met eenen vuurhaard en buizen, waardoor de daarboven liggende kamers
verwarmd werden ; inz. eene zweetkamer, een
zweetbad, badkamer.

Hypoehloraat, n. Chem. het onderchloorzure zout.

Hypoehondrium, n., pi. hypochon-

HYPOCHOREMA

59t

HYPOPHEET

.drien, gr. (hypochondria, pl. het onderlijf; v.

hypoglÓssus, m. de ondertongzenuw, spraak-

hypo, onder, en chóndros, het borstkraakbeen)

zenuw.

de streek aan beide zijden onder de korte ribben, de onderkraakbeenstreek ; — hypochondrie, f. de onderlijfsziekte, miltzucht,
zwaarmoedigheid, droefgeestigheid; soms ook
grilziekte, gemelijke luim; — hypochondrist
of hypochondricus, ook hypochón—
der, m. een miltzuchtige, zwaarmoedige, grilzieke, gemelijke knorrepot ; — hypochóndrisch, adj. miltzuchtig, buikzenuwziek; zwaarmoedig, vol luimen en kuren ; — hypochondrialgie, f. hypochondrische pijn.
Hypochoréma, n. hypochorémasis, f. stoelgang, lijfsopening.
Hypoeh rma, n. en hypochmis, f.
gr. (v. chéein, wortel, chy, gieten) eig. ondergieting, onderlooping ; Med. de grauwe staar.
Hypoeranium, n. gr. (v. kranion, schedel) Med. eene verzwering onder de hersenpan.
hypocrateriformis, adj. lat. Bot. trom
-petsgwij,
bekervormig.
Hypoeykioïde, f. gr. (vgl. c y k 1 u s,
c y k 1 o ï d e) Math. eene kromme lijn, die aan
een punt in den omtrek eens cirkels, welke
zich op den binnenomtrek van een anderen cirkel voortwentelt, beschreven wordt ; ook e p i
-,cykloïde.
Hypodema, n. de (»onder den voet te
binden") zool, de sandaal.
hypodermátisch, adj. gr. (vgl. d e r m at i s c h) onder de huid aanwezig; — hypodermis, f. de voorhuid van den kittelaar,
die door de inwendige schaamlippen wordt gemaakt.
Hypodésis, f. of hypodésmus, m.
gr. (v. hypo-déin, onderbinden) Chir. de onder
-bindgva
een bloedvat.
Hypodiakónus, m. gr. (z. d i a k o n u s)
een geestelijk tweede helper.
Hypodiastóle, f. gr. (z. diastole 3),
Gram. een klein zindeeltje; eene komma.
Hypodidaskálus, m. gr. (v. diddskalos,
leeraar) een onderleermeester.
HypodroOm, m. gr. (hypo-dromos, eig.
Bene plaats om onder- of in te loopen, v. drómos, loop, tréchein, loopen) eene overdekte wandelplaats.
Hypogeum of hypogeion, n. gr. (v.
gaia, ge, aarde) eene onderaardsche ruimte; keldergewelf, groeve, grafkelder.
Hypogala, n. gr. (v. gala, melk) Med. het
melkoog, uitstorting van wit, weiachtig vocht
in de oogkamers.
Hypogastrium, n. gr. (v. gaster, buik)
het onderlijf, de onderbuikstreek; — hypogástrisch, adj. tot het onderlijf behoorende;
— hypogastroeéle, f. eene darm- of netbreuk aan het onderlijf ; — hypogastrbrrhéxis, f. buikbreuk met scheuring van het
buikvlies.
Hypogeion, z. hypogaeum.
Hypoglóssis, f. gr. (vgl. g l o s s e) het
kikvorschgezwel, een gezwel onder de tong; —

Hypogramma, n. gr. het onderschrift,
inz. het opschrift aan den voet van zuilen.
hypogynisch, adj. gr. Bot. onderstandig
(van planten, waarbij de meeldraden onder het.
vruchtbeginsel staan).
hypokárpisch, adj. gr. (van karpós,,
vrucht) Bot. onder het vruchtbeginsel aanwezig.
Hypokathársis, f. gr. (z. k at bars i s
Med. buikzuivering door den stoelgang, eene
zachte ontlasting.
Hypokophósis, f. gr. (vgl. k o p h o si s)
hardhoorigheid in matigen graad.
Hypokorísma, n. of hypokorïsmos,
m. gr. (v. hypo-koridzesthai, eig. zich als een kind
aanstellen, en vandaar een kind vleien, streelen, v. kóros, knaap, kórë, meisje) een vleiend
woord; eene verzachtende uitdrukking; vgl. e up h e m i s m e; — hypokoristikon, n. een
liefkoozend of fluweelen woordje; verkleinwoord,
z. v. a. diminutivum.
HypOkras, m. (fr. hypocras, van 't gr.
keránnymi, ik meng, krasis, menging) een met
kruiderijen en suiker gemengde wijn, kruiderwijn.
Hypokrisle of hypokrisis (spr. s=z),
f. gr. (v. hypokrinesthai, antwoorden; als tooneelspeler taal en antwoord geven, eene rol ver
veinzen) veinzerij, huichelarij, schijnhei--vulen;
ligheid. fijnvroomheid; -- hypokriet, m. (gr.
hypokratës) een huichelaar, schijnheilige, pilaar
— hypokrítiseh, adj. huichelachtig,-bijter;
schijnheilig, geveinsd, valsch.
Hypolampsie, f. gr. (hypó-lampsis,v.
lámpein, lichten, blinken) flauwe glans, flikkering ; Med. lidvertrekking, zwakke kramp.
Hypomie, f. gr. (v. ómos, schouder) de
oksel- of schouderholte.

Hypomnema, n. gr. (v. mimneskein, herinneren) eig. eene herinnering; een toevoegsel,
naschrift ; ook z. v. a. p r o t o k o 1, pl. hy—
pomnem&ta, bijvoegsels, herinneringen ; ook
gedenkschriften ; -- hypomnematograaf,
m. een gedenkboekschrijver; ook z. v. a. p r otolollist.
Hypomochlium, n. gr. (v. mochlós, de
hefboom) het hef- of rustpunt, beweeg- of steunpunt, b. v. van eenen hefboom.
Hypomorie, f. gr. (vgl. m o r i a) een geringe graad van stompzinnigheid of krankzinnigheid.
Hyponoéma, n. gr. (vgl. n o ë m a) vooroordeel, waan, vermoeden.
Hyponrehon, n. gr. (van onyx, nagel)
Med. eene uitstorting van bloed of etter onder
den nagel.
Hypophasie (spr. s=z), f. gr. (hypóphasis, v phainein, aan 't licht brengen, toornen)
eig. het halfzichtbaar worden der oogen ; het
verschijnen van 't wit in 't oog gedurende den
slaap; vgl. lagophthalmie.
Hypopheet, m. gr. (hypophetës) een verkondiger, verklaarder, uitlegger, inz. van den
goddelijken wil, orakelverklarend priester.
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Hypophlegmasie (spr. s=z), f. gr. (vgl.
p h 1 e g m a s i e) Med. eene zachte of sluipende
ontsteking.
Hypophora, f . gr. (v. hypo phérein, eig.
- van onder wegvoeren) Med. eene pijpzweer;
Log. eene tegenwerping.
Hypophthalmie, f. gr. (van óphthalinós,

oog) of hypopion, n. (van óps, ge-

zicht) Med. uitstorting van bloed in het bindvlies.
hypophyllisch, adj. gr. (van phyllon,
blad) onder het blad groeiend ; — hypo

–

phyllokárpiseh, adj. met vruchten onder
bet blad.
Hypoplexie, f. gr. (vgl. apoplexie)
•een geringe graad van beroerte, een lichte beroerte-aanval.
Hypopodia, n . pl. gr. (v. poes, gen. podos,
voet) Med. voetmiddelen, onder de voetzolen gelegde pappen, zuurdeeg, enz.

Hypopsalma, n. gr. (z. psalm) het antwoorden (respondeeren) van het koor of de gemeente in de roomsche kerk.
Hypopy on, n . gr. (v. pon) Med. het etteroog, verzameling van etter in de oogkamers.
Hyporchéma, n. gr. (van orchè sthai,
-dansen) een danslied, een aan Apollo gewijd
koorgezang met dans.
Hyporrhinion, n. gr. (van rhín, neus)
de plaats onder den neus, de knevelbaard.
Hyporrh sis, f. gr. (vgl rh y s 1 s) het
langzaam afvloeien.
Hyposárka, f. gr. (van sarx, genit. sar.kós, vleesch) Med. huidwaterzucht ; eene waterverzameling in het celweefsel op en onder
-de spieren.
Hyposcenium, n. gr. (hyposkenion; vgl.
S e e n e) eig. het ondertooneel; het buitengedeelte van het voortooneel.
Hyposkleriet, n. door Breithaupt zoo
genoemde groengrijs tot olijfgroen veldspaath van
Arendal in Noorwegen, hoogstwaarschijnlijk albiet met wat augiet vermengd.

Hypospadie of hypospadiasie (spr.
-s=z), f. gr. (vgl. spádón, ontmande, wien de teel
afgerukt zijn, van spa , ik trek of ruk-deln
uit) Med. eene aangeboren misvorming der teel
waarbij de opening der pisbuis van on--deln,
deren beneden het roedehoofd is, in tegenst.
met e p i s p ad! e, z. aid. (de artsen hielden de-zulken weleer ten onrechte voor onbekwaam
tot den bijslaap: vandaar de naam); — hypospaditeus, m. iemand, die met dit gebrek behept is.
Hypospásma, n. gr. (z. s p a s m a) Med.
een geringe graad van kramp, inz. der oogleden.
Hypospathísme, n. gr. (van spathe,
de kleine spade!) eene heelkundige operatie
-der Ouden ter genezing van de leepoogigheid
(lippitudo),
Hyposphágma, n. gr. (v. sphádzein, eig.
slachten, bloedvergieten) Med. uitstorting van
-bloed in of onder het bindvlies.
„

-

,

Hypostasis of hypostase, f. gr. eig.

HYPOTHEEK
de onderlaag, grondlaag; het bestaan, de wezenlijkheid, het wezen, de voorwerpelijkheid
(substantie); Med. het bezinksel der pis ; —

hypostaseeren (spr, s=z), iets tot voorwerp, tot zelfstandigheid, tot substantie maken,
het kenteeken eens vo rwerps zelf als voor-

werp beschouwen ;

—

hypostatisch, adj.

wezenlijk, voorwerpelijk (substantiëel), zelfstandig, persoonlijk; — hypostathme, f. gr. vast
bezinksel.
Hyposthen^e, f . gr. (v. sthénos, kracht,
sterkte) het gebrek aan kracht, de krachteloosheld, verzwakking, in tegenstelling met by perst heni e.
Hypóstrophe, f. gr. (z. stro ph e) Med.
het omkeeren, inz. der baarmoeder; liet instorten bij zieken.
Hypost 1on, n. gr. (v stylos, de zuil) een
overdekte zuilengang.
hypotáktisch, adj. gr. (v. taktós, e, ón,
geregeld) zich onderschikkend, onderwerpend;
volgende.

Hypotenuse, hypotenusa, f. (hypoteinóesa, scil. pleurd, zijde, v. hypoteinein, er
onder gespannen zijn, zich daaronder uitstrekken ; vaak onjuist h y p ot h e n u s e) Math. de
grootste zijde van een rechthoekigen driehoek,
de zijde tegenover den rechten hoek; vgl. k at heten.
Hypotheek, f. gr. (hypothèké, d. i. eig.
de onderlage, het onderlegsel, v. hypo-thëinai,
onderzetten, enz) lat. hypotheca, een gerechtelijk beschreven onderpand, een pand- of grondbrief of de zekerheid op eens anders vermogen
als op een onderpand, trusting, plecht ; ook het
pandrecht eens schuldeischers ; g ei d o p h ypotbeek schieten, d. I. tegen onderpand,
gew. onroerend onderpand leenen; hypotheekbank, f. handelskantoor ter verkrijging,
omzetting en aflossing van hypotheken; — hypotheekregister, n. het pandboek, waarin
de verpandingen der goederen en de dienaangaande gesloten verdragen op hoog gezag moor—

den ingeschreven ;

—

hypotheekbrief, m.

het bewijs van onderpand; — hypotheek verzekeringbank, f. handelszaak tot ver
-zekringvadhypotesculihr,
dat hij interest en kapitaal op den bepaalden
tijd verkrijgt; — hypotheca conventionális, ver
onderpand; — h. generdlis, algemeene-dragmti
verpanding (die het geheel vermogen betreft);
h. judiciális, gerechtelijke verpanding; h. spe
lis, een bijzonder of bepaald onderpand ; h.-cil
taczta of legulis, een stilzwijgend onderpand,
stilzwijgend ontstaan pandrecht, of eene enkel
door de wetten bepaalde verpanding, die niet
uitdrukkelijk behoeft beschreven te worden ; —
h ypothecarius, pl. hypothecaris of hypothecaire crediteuren, schuldeischers op vast
pand ; hypothekárisch, hypothecair, adj. met pandrecht voorzien, pandschrif—

telijk ;

—

hypothekeeren, verhypo-

thekeeren, iets verpanden, als onderpand
stellen, doen inschrijven.

HYPOTHENAR
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Hypothénar, n . gr. (v. thénar, de vlakke
of holle hand) Med. de aan- en aftrekkende spier
van den pink.
Hypothésis of hypothese (spr. s=z),

't gr. (v. hypo-théinai, onderzetten) eene onderlaag, grondslag; eene onderstelling, ten grond :slag gelegde stelling, aanneming, meening, eene
voorwaardelijke stelling, het als waarheid aangenomene, waarvan men ter verklaring eener
Izaak uitgaat, b. v. bij mathematische bewijzen
of ter verklaring van natuurverschijnsels; ex
.hypothési, overeenkomstig de onderstelling, onderstellenderwijs; in hypothësi, met toepassing op
bet tegenwoordig geval — hypotheseeren
(spr. s=z) onderstellen, aannemen, onderstellingen
wagen ; — hypothetisch, adj. aangenomen,
ondersteld, hetgeen men, ofschoon niet bewezen , voorshands als waar aanneemt ; — hypothéton, n. gr. iets ondergelegds; iets onderstelds ; Med. eene zetpil.
Hypotrachelium, n. gr. (van trachë los,
hals) Arch. de onderhals, de gladde strook onder den hals eener zuil.
Hypotrimma, n. gr. (v. hypo-tribein, onder elkander wrijven) eene kruidensoep, saus.
;

,

Hypotrópe, f. en hypotropiásme,
n. gr. (v. trépein, wenden, keeren) Med. terugkeer, instorting van zieken ; — hypertró phisch, adj. terugkeerend, gemakkelijk of
gaarne wederkeerend.

Hypotypósis of hypotypóse, f. gr.
h(v. hypo-typoen, afbeelden; vgl. t y p u s) Log.

eene levendige voorstelling in beeld, aanschouwelijke voorstelling en verzinnelijking, korte
schets, ontwerp.

Hypoxyde, z. s u b o x y d e.
Hypozeuxis, f. gr. (vgl. z e u g m a) Log.
verbinding van ieder lid der rede met een werk
rede uit afzonderlijke kleine-word,zate
.zinnen bestaat.
hypozoïseh, adj. gr. onder de palwozoï.sche (z. ald.) formaties liggende.
-

Hypozpma, n. gr. sterk touw, waarmede
de buik van het schip ondergord werd, om het
-uiteenvallen der planken te voorkomen.
Hypselologie, f. gr. (van hypsélós, hoog,
van hypsi, adv. hoog, hypsos, hoogte) eig. het
"hooge spreken; grootspraak, pralerij, snorkerij ;
— hypseloloog, m. grootspreker, praler; —
hypsistariers, m . pl. eene christensecte der
Ode eeuw te Kappadocië in Klein -Azië, die den
éenen God onder den naam van H o o g s t e (hyp-sistos) en wel onder 't beeld des vuurs en des
lichts vereerden, en daarbij vele joodsche en
heidensche gebruiken in acht namen; — hypsóma of hypsos, n . (eig. verhooging, hoogte)
iets verhevens, verhevenheid; — hypsologie,
1. de leer van het verhevene ; — hypsometer, m. hoogtemeter, een door Regnault uit-

-

gevonden werktuig om de hoogte te meten door

middel van de temperatuur van kokend water;
-- hypsometrie, f . de hoogtemeting ; hoog
-temkund;—hypsoétric,aj.de
.betreffende, b. v. hypsometrische tabel VIERDE DRUK.

HYSTERA

1 e n, tafels voor de hoogtemeting; — hypso-

phónos, m . iemand, die eene hooge stem heeft.

Hyrakothérium, n. een fossiel, op het
zwijn gelijkend dier.
Hyrax, m. lat. klipdas; — hyracéum,
n. dasjespis, surrogaat voor het bevergeit, afkomstig van den kaapschen klipdas (Hyrax capensis).

Hyson of hyssop, n. eng. (spr. halssen
V. 't chineesch hi-tsjoen, d. I. woordelijk : eer
ste oogst of bloeiende lente) een groene chi;

neesche thee.
Hy(s)sop, f. gr. (hyssopos, lat. hyssbpus)
hysop, eene zuid-europeesche plant van bitterachtigen, eenigszins aromatischen smaak, tegen sl(jmige borstziekten in gebruik.
Hystera, f. gr. (hystéra, eig. fem. van
hysteros, a, on, dus : het laatste of onderste
ingewand in het vrouwelijk lichaam) Anat. bij
de Ouden de baarmoeder met de scheede ; thans
enkel de baarmoeder; nageboorte; — hysteralgie, f. pijn in de baarmoeder; — hysteratresie, f. de aangeboren sluiting of vergroeiing der scheede; — hysterelósis, f. omkeering, omstulping der baarmoeder ; — hysterika of hysterie, f. de vrijsterziekte,
moederplaag, de buikzenuwzwakte, eene ziekte
der vrouwen ; — hystérisch, adj. tot de baarmoeder behoorende, uit de vrijsterziekte ontstaan,
bij de vrouwen z. v. a. hetgeen bij mannen h ypochondrisch heet (z. ald.); hysterische
toevallen, de toestand van de vrijsterziekte;
— hysteritis, f. de ontsteking der baarmoeder; — hysteroc le, f. eene baarmoederbreuk ; — hysterodynie, f . de baarmoederpijn ; — hysterolithen, m. pl. venussteenen,
steenkernen eener soort van t e r e b r a t u 1 iet e n (z. aid.) — hysterolithiásis, f. de
steenvorming in de baarmoeder; — hysteroloxie, f. de ombuiging, scheeve plaatsing der
zwangere baarmoeder ; — hysteromalacie,
f. de verweeking der baarmoeder; — hysteromanYe, f. de ontembare zucht naar mannen, mansdolheid ; — hysteromoehlíon,
n. een hefboom der verloskundigen ; — hy steróneus, m. een baarmoedergezwel — hysteroparal^sis, f. baarmoederverlamming;
— hysteropathie, f. het baarmoederlijden,
ook z. v. a. h y s t e r i e; — hysterophoor,
m. baarmoederdrager, een instrument voor vrouwen; — hysterophthisis of hysterophthóe, f. baarmoedertering; — hysterophyséma, n. windgezwel der baarmoeder;
;

;

— hysteroplásma, n., pl. hysteroplasmata of hysteroplásmen, nabootsingen
van het scheedegedeelte en van den mond der
baarmoeder in was, inz. opzichtelijk de veranderingen in de zwangerschap ; — - hysteropsophie, f. trommelzucht der baarmoeder;
hysteroptósis, f. uitzakking van de baarmoeder; — hysterorrhagie of hysterorrhcea, bloedvliet uit de baarmoeder ; het
2de woord ook : witte vloed uit de baarmoeder; — hysterorrhéxis, f . de baarmoeder—
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verscheuring; — hysteroskopie, f. het onderzoek der baarmoeder met den spiegel (speculum uteri) ter erkenning en genezing van velerlei kwalen ; — hysterotoom, m. het werk
keizersnede; — hysterotomie,-tuigode
T. de keizersnede, de opensnijding der baarmoeder ; — hysterotomotoeie, f. de geboorte
door de keizersnede.
Hystéron, n. gr. (hysteros, a, . on, de of
het laatste, achterste, volgende) eig. iets laterof achteraankomends ; Med. de nageboorte ; —
hystéron—protéron of hysteropróton, n. het achterste voor, eene omkeering der
uitdrukking, waarbij twee begrippen zoodanig
verwisseld worden, dat het laatste eerst en het

IBERIE

eerste laatst staat ; — hysterergie, f. nawerking van geneesmiddelen ; — hystero-geen, adj. later geboren of ontstaan ; — hy—.
sterologie, f. de vooraanzetting van 't achterste of laatste ; — hysteropótmos, m.
een voor dood gehoudene, verdwenene, die na
lange afwezigheid terugkeert ; een weder levend geworden schijndoode, van den dood herrezene.
Hysteroneus, enz. — hysterotomotocie, z. ond. hystera.
HIstrieiasis, f. of hystricisme, n.
gr. (v. hystrix, het stekelvarken) Med. de stekelvarkensziekte, het stekelvarkensuitslag; —
hystrieiet, ni. de stekelvarkenssteen.
;

11
I, als rom. getalteeken = 1; — I. = imperator, keizer; i. = in, in; — ib. of ibid., lat.
afkorting voor ibiderm; — ICtus = jurisconsultus ; — id. =- idem; — i. e. = id est (z. ald.);
— I. H. S., een opschrift aan de ordeshuizen en
andere gebouwen der Jezuïeten, zijnde de eerste drie letters van den met grieksche letters
geschreven naam Jezus : IHI0T., verkeerdelijk verklaard door in hoc salus, hierin het
heil; of Jesus hom`inum salvutor, Jezus der
menschen heiland, of Jesus hortátor sanctórum,
Jezus, de vermaner der heiligen; — Imp. = im-

perium, imperator ; ook wel: imperatief; —
incl. of inclus. = inclusive; — I. N. D. = in
nomine Dei, in den naam des Heeren; — ind.
= indicatief ; — inf. = infra ; of infunde; of
infinitief — Inf. = infusum; — inf. aq. ferv.
q. s. of s. q. = in funde aque fervidae quanturn sufficit of sufficientem quantitatem, z. i nf u n d e e r e n; — I. N. J. = in nomane Jesu,
in den naam van Jezus ; — I. N. R. 1. = Jesus
Nazarwus Rex Judcevrum, Jezus van Nazareth,
koning der Joden ; —1. N. S. T. = in nominae
sanctae trinittitis, in den naam der heilige Drieeenheid ; — inv. = invenit, z. ald.; — i. q. =
id quod of idem quod, d. i. hetzelfde wat, enz.;
— it. = item (z. ald.) — Ir. chemisch teeken
voor iridium. — I, als muntteeken voor Frank;

rijk : Limoges ; voor Oostenrijk : Schemnitz in
Hongarije ; in het Duitsche rijk : Hamburg.
Iakehos, m. gr. de mystieke naam van
Bacchus (z. ald.); ook het jubelgeschreeuw of
jubellied op de feesten van Bacchus.
Iakoet—aga, m. turk. de overste der gesnedenen bij den schat des sultans.
Ialémos, m. gr. een klaaglied, treurlied.
Iamatologie, f. gr. (v., iáma, genezing, geneesmiddel, idsthai, genezen) de leer der geneesmiddelen; — iamoteehnïe, f. de artsenij
iamotéchnisch, adj. de-beridngskut;—
rtsenijbereidingskunst betreffende.
Iambus, z. j a m b u s.

Iapetos, z. J a p e t.
Iarl, m. deensch (eng. earl) benaming der
deensche graven in de middeleeuwen.
Iatralipt, m. gr. (iatraleiptes, v. iátrós,
arts, en aleiphein, zalven) een zalvenarts, een
geneesheer, die door inwrijving geneest; -iatraliptïka, f. de zalfgeneeskunst, of de
wetenschap om ziekten door zalven en andere
uitwendige middelen te genezen ; — iatrarehio, f. heerschappij der artsen, artsenvermogen ; — iatreusis, iatrïe of iatréia, f.
de genezing; de genees- of artsenijkunst; —
iatreusiologie, f. de genezingsleer; — iátrisch, adj. geneeskundig; — iatroehemie,
f. 'geneeskundige scheikunde, d. i. dat gedeelte
der chemie, 'twelk het naast met de geneeskunde in verband staat ; onderscheiden van c h eni i a t r i e (z. ald.); — iatroehemieus, m.
kenner of leeraar der geneesk. scheikunde ; -iatrognomïka, f. de leer van de herken
ziekten, z. v. a. d i a g n o s t i e k;,--nigder
iatralogie, f. de leer van de geneeskunst;
— iatromantie (spr. tie=tsie), f. geneesk.
waarzeggerij ; — iatromathematïka of
iatromeehanika, f. de toepassing van wisen werktuigkundige waarheden op de geneeskunde ; — iatromathematici of iatromeeha;iei, m. pl. aanhangers van eene door
B o r e 11 i te Pisa in de i lde eeuw gestichte
geneesk. school, welke de verrichtingen van het
menschelijk lichaam, als die eener eenvoudige
machine, naar werktuigkundige wetten wilde
verklaren ; — iatrophysika, f. geneesk. natuurleer ; — iatrós, m. de geneesheer, de arts;
— iatrosophíst, m. een wijsgeerig geneesheer; — iatrotechnïka, f. de geneeskunst;.
inz. de wondheelkunst.
Iberie, n., gr. en lat. Iberia, f. Spanje en
Portugal, het oude Hispania, d. i. het geheele
pyreneesche Schiereiland; — Iberiër, in. (lat.
Ibérus, gr. Ibër) een Hispaniër of bewoner van
het pyreneesche Schiereiland. De Iberiërs (d. i.
aan gene zijde wonenden, bet eerst door de Phe-

-
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niciërs zoo geheeten ; vgl. h e b r al c u s) de oudste europeesche natie, bewoonden behalve het
pyreneesche Schiereiland ook het zuiden van
Gallië, en strekten zich in vroeger tijd nog verder naar 't zuidoosten uit ; hun laatste overblijfsel leeft nog voort in de B a s k e n. Uit de
vereeniging van iberische met celtische stammen ontstonden de C e 1 t i b e r i ë r s, die de hoogvlakten van midden-Hispanië bewoonden.
Ibéris, f. gr. en lat. Bot. wilde kers, taschkers, boerenmosterd.
Ibex, m. lat. de steenbok.
ibidem, lat., afgek. ibid. of ib., ter zelfder
plaats, in hetzelfde geschrift, op dezelfde bladzijde.
Ibis, m. N. H. de nijlreiger, een moeras
naar den ooievaar gelijkt, inz. in-vogel,di
Egypte inheemsch is en bij de oude Egypte
goddelijke eer genoot, daar hij als het-nare
zinnebeeld van Thot (z. ald.) werd beschouwd;
— ibiocephálisch, adj. -gr. met een ibiskop.
Ibka, f. turk. bevestigings-ferman.
Iblis, m. arab. de duivel bij de mabomedanen.
Ibn, m. arab. zoon z. v. a. ben (z. ald.).
Ibne-kelb, m. arab. hondenzoon, spotnaam der mahomedanen voor joden, christenen, enz.
Ibrahim, arab. , z. v. a. A b r a h a m, z. aid.
ibrik, turk. giet- of waterkan ; — ibrikdar—aga, m. turk. eig. de heer der waterkannen, hij, die den sultan water over de handen giet.
Ibum, n. hebr. het huwelijk van eenen
Jood met de vrouw zijns kinderloos gestorven
broeders.
Ibcus (de kraanvogels of kraaien van), een beeld der sons zonderlinge en
onverwachte ontdekking van geheime misdaden,
dewijl do moord van den oudgr. lierdichter
I b y e u s, naar luid der sage, door kraanvogels
werd uitgebracht ; vandaar ook : al zoude n
de kraaien het uitbrengen.
Icarus, m. Myth. zoon van Daedalus, den
bouwmeester van het vermaarde labyrint te
Creta. Met zijn vader daarin gevangen gehouden, ontvluchtte hij met dezen door middel van
kunstvleugels, door zijn vader vervaardigd. Tegen het bevel zijns wijzen vaders te hoog vliegende, smolt door de zonnehitte bet was, waarmede de vleugels aan zijne schouders waren
gehecht, en vond hij een ellendigen dood in de
zee, die naar hem later de Icarische werd geheeten. Vandaar is Icarus fig. zinnebeeld van
de onbezonnenheid der jeugd.
Ichik—agasi—basji, m. de hofmaarschalk
aan bet perzische hof.
Ichnéumon, m. gr. (van íchnos, spoor,
ichneuein, opsporen) eig. de opspoorder ; spoor,
wezel, spoorrat of pharaonsrat, ook m u n g o,
m., m a n g u s t e, f., egypt. n e m s, een naar
den bunsing gelijkend dier van 't geslacht der
stinkdieren, inz. menigvuldig in Egypte, waar
het slangen, kikvorschen, muizen, krokodilleneieren, enz. verslindt (Viverra ichneumon, L.);

— ichnognomlka, f. de spoorkunst, kunst
om de sporen op te zoeken; — iehnograaf,
m. teekenaar, ontwerper van plattegronden en
machineriën; — iehnographie, f. eig. de
spoorbeschrijving; de grondteekening of plattegrond van een gebouw; — iehnográphisch,
adj. tot de grondteekening behoorende, ontwerp matig.
Ichoglans of itsjoglans, m. pl. turk.
(woordel. jongelingen van het inwendige, vats
ttsch, het inwendige, en oglan, jong mensch,
enz.) pages van het binnenpaleis of van den
Grooten Heer, die in alle turksche wetenschappen en lichaamsoefeningen onderwezen worden
Iehor, m. gr. oorspr. het godenbloed, do
naar bloed gelijkende vloeistof in de aderen de-•
goden ; Med. wond- of bloedwater (lat. sere m
sanguinis) ; ook eene dunne etter, etterwater;
— ichóriseh, adj. bloedwaterig, lymphatisch ;
— ichoreus, adj. etterig, etterachtig ; —
ichorrh emie, f. bloedvergiftiging door opneming van brandige, etterwaterige stoffen in
het bloed ; — iehorrheeë, f. uitscheiding
van etterwater uit zweren.
Ichth ia, f. gr. (v. ichthys, de visch) gedroogde vischhuid om te vijlen en glad te maken ; een haak der verloskundigen; — iehthyelceum, n. vischolie, traan ; — ichthyïtes, m. holle vischsteen ; — iehthyocentaurus, m., pl. —en (vgl. c e n t a u r u s)
gr. Myth. zeegodin met eenen vischstaart en
twee voorpooten van een paard, eene soort van
Tritons (z. aid.) ; — ichthyocolla, zie
ichthyokolla; — ichthyoderen, pl.
kraakbeenvisschen; — iehthyodónten, pl.
gr. versteende vischtanden; — iehthyogiós-sen, pl. versteende vischtongen ; — ichth3Tographie, f. beschrijving der visschen ; —
ichthyokólla, f. vischlijm ; -- ichthyolith, m. een vischsteen, versteende visch of
afdruk van een visch in leisteen ; — iehthyoloog, m. een viscbkenner, vischkundige ; —
ichthyologie, f. de leer van de visschen,
vischkunde; — ichthyomant, m. iemand
die uit visschen waarzegt ; — iehthyomant1e (spr. tie=tsie), f. de waarzeggerij uit de
ingewanden van visch; — ichthyomorph
of ichthyomorphiet, m. een vischafdruk,
vischsteen ; — ichthyomorphisch, adj.
vischvormig; — ichthyophágen, pl. vischeters, van visschen levende menschen; — iehthyophagie, f. het vischeten ; — ichthyophthálmus, m. vischoogensteen, een als
visschenoogen blinkende steen van 't kiezelgeslacht ; — ichthyosaurus, m. viscbbagedis, eene diersoort der voorwereld, die 't midden houdt tusschen visch en hagedis en nog vaak
in versteende geraamten wordt aangetroffen ; —
iehthyósis, f. Med. viscbschubbenuitslag ; —
iehthyótisch, daarmede behept, daartoe
behoorende -- iehthyospondyl
eene vischgraatversteening; — ichthyotheologie, f. bewijs voor het bestaan van Go(1
uit het wezen der visschen; — iehthyotoom,.
;

et, m.
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m. anatoom met betrekking tot visschen ; —
iehthyotomïe, f. de ontleding (anatomie)
der visschen ; — ichthyotypolithen, pl.
vischafdrukken op steen ; — iehthyten, p1.
vischversteeningen.
ici, adv. fr. (spr. isi) bier (in tegenst. met
la, daar).
Icon—, z. ikon—.
Icosaëder, icosandria, z. i k o—.
Icterus, z. i k t e r u s.
Iotus, m. lat. (van icére, slaan, stooten)
een stoot, houw, steek, slag; de nadruk der
stem, toonhefiing, klemtoon; — uno ictu, op
eens; — sub ictu, in gevaar; — ictus arteriiirum, polsadersiag.
Id, n. lat. (het f. van i s, z. aid.) dit, dat
b. v. íd est, dat is, dat wil zeggen.
Ida, 1) m. een ' gebergte bij Troje ; P ar i s
besliste bier het pleit tusschen Venus, Juno en
Minerva, en G a n y m e d e s werd van hier door
Jupiter geschaakt ; vandaar ideeiseh, adj. tot
den Ida behoorende, daar wonende of vereerd,
b. v. de idwïsche Zeus (Jupiter), de idm
ïsche moeder (Idea mater, d. I. Cybele);
een ander gebergte Ida ligt op Kreta; daar
werd Jupiter opgevoed, en men plaatst er ook
de idmïsche daktylen, wien men de uit
gebruik des vuurs en het me--vindgahet
taalsmelten toeschrijft.
Ida, 2) oudd. vr.naam: (oudhoogd. Ida,
Itá) : de goddelijke.
Idalia, f. gr. bijnaam van Venus, naar de
stad Ida ii u m, op het eiland Cyprus.
Idee, f., gew. n., gr. (idéa, v. idéin zien;
fr. idée), pl. idéën, eene aanschouwing, voor
een begrip, verstandsbegrip ; ook in 't-steling,
algemeen eene gedachte, een ontwerp, plan;
idée Txe, fr. z. onder f i x e ; — ideën–associatie (spr. t=ts), z. associatie ; —
ideaal, n. nw.lat., in den ruimsten zin : het
tegendeel van het reale, r e ë e l e of wezen
enkel voorgestelde, gedachte, een-lijke,ht
droombeeld ; in engeren zin als wezenlijk gedacht voorwerp, dat volkomen aan eene idee,
eene voorstelling, een modelbeeld beantwoordt,
denkbeeldige voorstelling van iets in den toestand van volkomenheid; — ideaal of idealisch, adj. slechts in de gedachte of voor de
voorstelling bestaande, denkbeeldig, onwezenlijk,
ingebeeld, enkel gedacht; voorbeeldelijk, voor
ideaal geld, niet werkelijk ge--beldig;—
slagen, enkel gedacht (gefingeerd) geld ; —
ideaal recht, natuurrecht ; — ideale wereld, bovenzinnelijke wereld; — ideale
waarde, ingebeelde waarde ; — idealisch
schoon, adj. overschoon, wonderschoon, dichterlijk schoon, zoo schoon als het zich maar
laat denken; — idealiseeren (spr. s=z),
tot idee maken; iets tot het hoogste voorbeeld
maken, boven de wezenlijkheid verheffen, iets
van zijn onvolmaaktheden of gebreken ontdoen,
veredelen of verfraaien ; in de kunst : de voor
uit de natuur door de verbeeldingskracht-werpn
zoo voorstellen, dat - zij in schoonheid of verhe-
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venheid zich daarboven verheffen en liet ideaal
er van zooveel mogelijk verwezenlijken ; —
idealisme, n. de leer of de wijsgeerige beschouwing van de oorspronkelijkheid en wezen
-lijkhedrvstanbgip;he st.
van realisme; Ook: het streven naar idealen;
abstract idealisme, de (Platonische) voor
een zelfstandig bestaan der oor -stelingva
begrippen; subjectief idea--spronkelij
1 i s m e (van Fichte) de schijnleer, volgens hetwelk de uitwendige dingen slechts verschijnsels
zijn en alleen het voorstellende of beschouwende
wezen werkelijk is; objectief, concreet
idea 1 i s m e (van Hegel), volgens hetwelk de
verstandsbegrippen in de werkelijkheid zelve ver
zijn; — idealist, m. een aanhanger van-vat
het idealisme; ook: iemand die steeds idealen
nastreeft; — idealistisch, adj. het idealisme
betreffende, daarmede overeenkomstig; — idealiteit, f. de hoogste (ideale) volkomenheid.
idem, lat. dezelfde, hetzelfde, afgek. id.; idem per idem, gelijk met gelijk; eenerlei zin
door eenerlei woorden uitgedrukt; — idemíst,
m. barb.lat., een jabroêr; — idemspirátie
(spr. t=ts), f. nw.lat., de gelijkgezindheid; —
idéntiseh, adj. (fr. identique, it. idéntico)
eenerlei, eenzelvig, een-en-het-zelfde, gelijkbeteekenend, gelijkgeldend, Math. gelijk- en gelijkvormig, c o n g r li e n t; tot denzelfden vorm
herleidbaar; — identiteit, f. de eenzelvig
eenheid van wezen, volkomen overeen--heid;
stemming; het identiteits–systéma, de
eenzelvigheidsleer van S c h e 11 i n g, volgens
welke het ideale en het reale in de idee van
het absolute éen (identisch) is; -- identifieeeren, tot een-en-het-zelfde maken, twee
dingen onder éen begrip brengen ; — identi$cãtie (spr. tie=tsie), f. de vereenzelviging,
gelijkmaking, ineen- of samensmelting; — identigraphie, f. nw.lat. -gr , schriftgelijkheid.
Ideogram, n. (vgl. idee) ideographisch
teeken ; — ideograaf, m. iemand die bij het
schrijven geen klank- maar begripteekens gebruikt; — ideographie, f. gr. begripschrift,
dat niet enkele klanken, maar geheele begrip
voorstelt, schrift door-pendorschiftk
algemeen verstaanbare begripteekens; — ideographïka, f. de begripschrijfkunst, het algemeene teekenschrift, vgl. p a s i g r a p h i e; —
ideokraat, m. iemand die de heerschappij
der verstandsbegrippen voorstaat — ideokratie (spr. t=ts), f. de heerschappij der verstandsbegrippen ; — ideokratísme, n. het streven om alles naar verstandsbegrippen te vormen, tegen de bestaande rechtsverhoudingen ; —
ideologie, f. de begripsleer, wetenschap van
de gronden der kennis, z. v. a. m e t a p h y s i k a;
— ideoloog, m. wie die wetenschap beoefent of onderwijst; ook droomer, ziener, dweper; — ideologisch, adj. wat tot de begripsleer behoort.
id est, lat. dat is, afgekort i. e.
idioeléktrisch, adj. (van idios, a, on,
eigen, eigenaardig), z. elektriciteit; -;
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idiognomieus, m. iemand the zijn eigenaardige meeningen heeft; — idiographum
of idiochiron, n. eigen handschrift of onderteekening; — idiográphisch, adj. eigenhandig, zelf geschreven ; — idiogynie, f.
Bot. geslachts-afscheiding, de plaatsing van de
bevruchtingsdeelen der planten in afzonderlijke
bloemen ; — idiogyniseh, adj. van gescheiden geslacht ; — idiokrásis, f. (vgl. k r as i s) eigenaardige menging; de eigenaardigheid
in de natuur van een menschelijk of dierlijk
lichaam ; — idiokrátiseh, adj. eigenaardig
gesteld, eene eigen geaardheid hebbende ; —
idioktonie, f . de zelfmoord ; — idiolatrie,
f. de zelfvereering, zelfvergoding; — idiáma,
idioom, n. de eigenaardigheid (b. v. Theol.
de afzonderlijke eigenschappen der Godheid en
der menschheid, welke zich in den verlosser
als vereenigd vertoonen in de c o m m u n i c a t i o
I d i o m a t u m, vereeniging der eigenschappen) ;
inz. met betrekking tot de taal des lands; landspraak, tongval (dialect), spraakmanier, spraakeigen ; ook elke eigenaardige, zelfstandige taal;

-- idiomátiseh, adj. aan eenen tongval of

eene taal eigen; — idiomatographie en
idiomatologie, f. de leer van de verschil
tongvallen ; — idiome--lendasprkof
lum, n. gr. een voor zeker feest in het bijzonder vervaardigd lied; — idioot, m. (gr. idiótés), eig. z. V. a. een particulier, inz. een van
staatszaken onkundige of daarvan uitgeslotene
uit de lagere volksklasse ; een onwetend mensch,
botterik, domkop, stompzinnige, onnoozele ; sukkel ; — idiopath^e, f. Med. de eigenlijdigheid, plaatselijke ziekte van een lichaamsdeel,
zonder medelijdigheid der andere; — idiopáthiseh, adj. Med. onmiddellijk uit de ziekteoorzaken volgende b. v. idiopathische hoest, een
oorspronkelijke hoest, die b. v. het gevolg is van
de prikkeling der longen, in tegenst. van s y m p at h e t i s eb en hoest, die b. v. het gevolg is
van prikkeling der maag; — idiosomnambulisme, n. gr.-lat. het s o m n a m b uit s m e
(z. aid.), dat zonder de werking eens magnetiseurs ontstaan is ; — idiospásme, n. Med.
de kramp van een bijzonder lichaamsdeel ; —
idiospástiseh, adj. aan zulk eene kramp
lijdend of daaruit voortvloeiend; — idiosynkrasie, (vgl. synkrasis) f. d. i. eig. eene
eigenaardige menging, n.l. der bestanddeelen van
het organisme ; al het eigenaardige van iemand
ten opzichte van zijne wijze vair gewaarworden ; de eigenaardige vatbaarheid voor zekere
indrukken, b. v. het ontstaan van krampen op
bet zien eener spin, enz.; de inwonende neiging
tot of de aangeboren afkeer van zekere spijzen,

IGNAME

idiotisme, n. eene onregelmatige, gewestelike uitdrukking, plat provinciewoord, eigenaardigheid van eenen tongval; Med. de stompzinnigheid; — idiotiteit, f. eigenaardigheid,
individualiteit; — idiotrophus, m. die eene
bijzondere soort van voedsel noodig heeft; —
idiotypie, f. de gelijkvormigheid in de bijzondere gedaante van vele niet-kristallinische
lichamen.
Idokraas, m. eene olijfgroene of bruine

steensoort, z. v. a. v e s u v i aan.
Idóle, f. fr. (lat. iddlum, v. 't gr. eidólon,
d. i. beeld, schaduwbeeld, v. eidos, gedaante)
het afgodsbeeld, de afgod; — idioláter, m.
(fr. idolatre) een afgodendienaar; een aanbidder, bewonderaar, vereerder; als adject. en
adverb.: i d o l a t e r, meestal idolaat, afgodisch; smoorlijk verliefd, buitensporig beminnend, vertroetelend; — idololatrie of gew.
idolatrie, f. de afgoderij, afgodendienst, beeldendienst, beeldenvereering ; — idologie, f.
de leer der beelden; ook z. v. a. p h w n o m en o 1 o gi e (z. ald .) ; — idolopceie, f. eig.
afgodenmakerij ; Log. het sprekend invoeren van
een gestorvene.

Idoneïteit, f. later lat. (v. idoneus, geschikt, gepast, gelegen) de passende tijd, de
geschiktheid, de gepastheid, de deugdelijkheid.
Iduna, f. oudn. (Idhunn, eig. de blijde arbeidende, van idhja, arbeiden) Myth. Braga's
gade, de godin der jeugd en onsterfelijkheid.
Zij bezit eenige appelen, waarin de oud wordende goden slechts behoeven te bijten, om zich
dadelijk verjongd te zien.
Idus, f. pl. lat., in het oud-rom. maanjaar
de dag van de vollemaan, vandaar in den rom.
kalender : de 15de dag der maanden Maart,
Mei, Juli en October, in de andere maanden
de 13de.

Idylle, f. gr. (eidylton, n. d. i. eig. een
beeldje, verklw. v. eidos, gestalte, beeld) eene
kleine schildering, een tafereel uit het leven
van eenvoudige natuurmenschen; inz. een landelijk gedicht, herdersdicht, bekoorlijk tafereel
van het land- en herdersleven, z. v. a. b u cc o l i s c h gedicht; — idyllisch, adj. landelijk; herderlijk, eenvoudig en onschuldig ; —
idylliseeren (spr. s=z), idyllisch opvatten
of voorstellen.
Ierej, m. russ. priester (= gr. h i e r á r c h) .
i$ng, m. noordsche Myth. stroom die de
reuzenwereld van Asgard (de godenwereld)
scheidt.
íftiehar, turk. eer, roem.
Igasoer, maleisch, z. v. a. de ignatiusboon, z. aid.

dranken, enz. ; — idiosynkrátisch, adj.

Ighirmilk of ighirmischlik, m . eene

zulk een natuurneiging of afkeer betreffende,
daarin gegrond, van nature eigen ; — idiotie
(spr. t=ts), f. stompzinnigheid; — idiotikon,
n. een woordenboek van eenen tongval - (vgl.
i di o m a), gewestelijk of landschapswoordenboek, hetwelk slechts de aan de volkstaal van
eene zekere streek eigen woorden bevat; —

turk. rekenmunt van zilver, = 20 paras of on-

geveer 6 ct. in waarde; — bejas–jirmilik
(witte twintiger) = 20 piasters = f 2.15.
igztur, lat. derhalve, dus bij gevolg.
iglu, m. sneeuwhut der eskimo's.
Ignáme, f. (fr. igname, port. inhame, westind. ihame, vgl. yam ; dioscoréa sativa, L.)
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Bene plant uit warme luchtstreken, met groote
voedzame wortels, de broodwortel.
Ignatius, m. (van 't lat. ignis, vuur)
mansn.: de vurige ; — Ignatiánen, z. v. a.
J e z u ï e t en (z. ald.) ; -- ignatiusboonen,
bittere, bedwelmende, in afwisselende koortsen
en vallende ziekte heilzame pitten der peervormige vrucht van den i g n a t i u s b o o m (Strychnos
ignatia) op de Phillippijnsche eilanden, benoemd
naar den stichter der Jezuïetenorde, I g n a t i as
L o y ó 1 a, dewijl de Jezuïeten het eerst deze
boonen naar Europa brachten.
Ignelík, n. turk. zundgat.
ignis, m. lat. het vuur; ignis Antonii, A nt 0 n i u s- v u u r, z. ald. ; ignis fatuus, m. een
dwaallichtje ; ignis persecus, perzisch vuur, eene
kwaadaardige ontstekingszweer; — ignescent, adj. (lat. ignéscens, v. ignesc re, vurig
worden), ontbrandend, ontstekend; ignéus, a,
um, adj. lat. Bot. vuurrood; — ignieola,
m., pl. ignicólee, nw.lat., vuuraanbidders;
— ignispic um, n. waarzeggerij uit bet
vuur; — igní tie (spr. t= ts), f. nw lat., de
verbranding tot kalk en ascb, chemische ver
uitgloeien, de gloed; — igni--kaling;het
vómiseh, adj. (later lat. ignívdmus, a, um),
vuurspuwend.
Ignóbel, adj. lat. (ignobilis, e, fr. ignoble; vgl. n o b e 1) onedel, slecht, gemeen, laag,
schandelijk; — ignobi iteit, f. de slechtheid,
laagheid, gemeenheid.
Ignominie, f. lat. (ignominia, eig. berooving van den goeden naam, v. in en nomen, z.
ald.) en fr. (spr. injominie) de smaad, schande,
beschimping, oneer; — ignominiëus, adj.
(lat. ignominiósus, a, um), smadelijk, onteerend,
schandelijk, eerloos.
ignoreeren, lat. (ignorare), v. igniirus,
onkundig, en dit v. 't ontkennende in en gnárus, kundig) onwetend zijn, niet weten, inz. niet
willen weten, zich houden alsof men iets niet
weet ; — ignoramus, Jur. wij weten niet, 't is
ons niet duidelijk; — ignoránt, m. een
onwetende, weetniet, domkop, stumper; — ignorántie (spr. t=ts), f. (lat. ignorantia)
de onwetendheid, onkunde, domheid, ongeschikt
— ignorantia crassa, grove onwetend-heid;
i. facti, onbekendheid met een feit, met-heid;
een voorval; i. juris of legis, onbekendheid met
het recht of de wet ; i. supina, Jur. moedwillige onkunde (door nalatigheid, uitstel, enz.); —
ignorantijnen, m. pl. (fr. frères ignorantins)
pl. eene monnikenorde, die zich met het onderwijs van kinderen bezighoudt.
ignoseeeren, lat. (ignoscére, eig. niet
willen weten of kennen, v. gnoscére, noscére,
leeren kennen, kennen) niet meer gedenken,
vergeven en vergeten, als niet gebeurd beschouwen; — ignoscéntie, f. (ignoscentia) de
vergeving ; — ignoseíbel, adj. (later lat.
ignoscibilis, e), vergeeflik; — ignotus, a, um,
adj. lat. onbekend; — ignoti nulla cupido, lat.
sprw.: naar het onbekende haakt men niet;
wat men niet weet, deert niet.

Ignya, fr. gr. Anat., de knieboog.
Igra, f. slay. spel, dans; — igrusehka,
f. speelgoed.

Iguána, f. sp. eene soort van groote, eet
hagedis in Z. Amerika, z. v. a. 1 e g u aan.-bare

Iguman of Igumen, m. russ. de abt,
prior van een klooster (= h e g u m ë n o s) ; —
igumen j a, f. russ. abdis, superieure van een
klooster.
Ihram, m. arab. (eig. wijding) de pelgrimsmantel der mahomedanen, die naar Mekka gaan.
Ijar, m. hebr. de 8e maand van den Israël.
kerkelijken kalender (5 Mei
Juni).
Ikan–wortel, m. eene kleine, scherp gekruide wortel uit China, bloedzuiverend en
maagsterkend.
Ikariërs of Ikarisehe communísten, eene vereeniging van S o c i a l i s t e n (z.
ald.) in Frankrijk, die de gevoelens omhelzen,
door Cabet in zijn Voyage en Icarie (reis naar
Ikarië) ontwikkeld, en die in 1819 door hem tot
landverhuizing naar Amerika werden bewogen.
Zij noemden zich dus, met toespeling op de
hooge vlucht door hen te nemen, naar ik a r o s
of Icarus (z. ald.).
Ikbal, f. arab. favorite in den harem.
Iki, turk. twee ; — ikilik, m. turksche
zilvermunt van 2 piasters = 21,5 cent.
Ikon, f. gr. (eikón; v. daar 't lat. icon)
een beeld, evenbeeld, afbeeldsel; zinnebeeld,
gelijkenis; — ikonísme, n. de afbeelding,
zinnebeeldige voorstelling; het tafereel; — ikónisch, adj. (gr. eikonikós) gelijkend nagemaakt
of afgebeeld; — ikonische statuen, pl.
nagebootste of gelijkvormige standbeelden, inz.
in levensgrootte, in tegenst. met de kolossale;
— ikonoborzen, m. pl. gr. -russ., eene sekte
van beeldstormers in de russ. Kerk ; — ikonodülen, m. pl. beeldendienaars, beeldenaanbidders; — ikonodulie, f. de beelden
beeldendienst; — ikonograaf, m.-vering,
een beeldbeschrijver; portretschilder ; — ikonographie, f. de beeldbeschrijving, kennis
der beeltenissen, borstbeelden, standbeelden, inz.
der Oudheid; — ikonográphiseh, adj.
beeldbeschrijvend; — ikonoklást, m. een
beeldverbreker, beeldstormer; — ikonoklastie, f. de beeldstormer(j ; — ikonoláter,
m. een beeldaanbidder; — ikonolatrie, f.
beeldenvereering, beeldendienst; — ikonolOog, m. een kenner, een uitlegger -van zin
ikonologie, f. beeldenkennis,-nebld;—
verklaring der zinnebeelden en oude gedenkteekens; — ikonomaeh;ie, t. de beeldenkrijg,
wegens de vereering en aanbidding der beelden
van heiligen; — ikonomanie, f. overdreven zucht voor beelden, schilderijen, enz.; onverstandige vereering der heiligen-beelden ; —
ikonostaas, n. ikonostase, f. de met
heiligen-beelden versierde afscheiding tusschen
het allerheiligste en het overige deel der kerk,
beeldenwand in de gr. kerk; — ikonostroof
m. een becldomkeerder (zeker glazen prisma) .
Ikosaédron of ikosaéder, n. gr. (v
;

eikósi, twintig, en hédra, zetel, grondvlak) een
twintigvlak, een door 20 gelijkzijdige driehoeken
begrensd lichaam ; — ikositetraeder, n.
-een vierentwintigvlak; — ikosandria, n. pl.
Bot. twintighelmigen, planten welker bloemen
20 en meer meeldraden hebben, die op den
groenen kelkrand zijn vastgehecht, de twaalfde
klasse in het stelsel van L. ; — ikosándriseh,
adj. twintighelmig.
Ikpal, f, turk. eene vrouw van den tweeden rang in den harem van den sultan vgl.
ikbal.
ikra, f. russ. kaviaar.
Ikterus, m. gr. (iktéros) Med. de geelzucht;
iktériseh, adj. met de geelzucht behept;
-- ikterocepháliseh, adj. met geel hoofd;
— ikteropódisch, adj. geelvoetig; — ik
adj. geeloogig; — ikteropté--tercpish,
- riseh, adj. met gele vleugels; — ikterótisch, adj. met gele ooren.
il, pron. fr. hij, het (pl. ils, zij) b. v. it
1i' y a que le premier pas qui coute, alleen de
eerste schrede kost moeite ; ils n'ont rien appris
ni rien oublié, zij hebben niets geleerd en niets
vergeten.
it—, lat. voorlettergreep van woorden, die
met l beginnen, zie i n.
Iláamdbsji, m. turk. berichtgever.
it buon di Si conosce da mattina, it. een
-schoone dag wordt des morgens gekend" d. 1.
Iemands goede eigenschappen zijn reeds vroeg
]kenbaar.
Ile, f. gr. (ilé, of eilè, een hoop, iets samengebalds) Med. een klomp, eene samenballing;
iléon of iléum, Ilion of ilium, m. de
rkromdarm ; ook het darmbeen (os ilium of ilèi);
— iléus, m. (gr. eileós) de darmkronkel; braking van drekstoffen (z. v. a. m i s e r e r e); —
iléisch of ilíisch, adj. tot den kromdarm
behoorende ; — iliokóliseh, tot den kromdarm en den karteldarm behoorende ; — ileitis,
1. ontsteking van den kromdarm.
Ile, f. fr. (spr. iel') eiland; in oudere schrijf
isle (ook eng. spr. ail, alsmede is--wijze
land, spr. ailend').
Ilex, t. lat. (genit. it iris) de steeneik ; de
steekpalm (Ilex aqui folium) ; — ilicifolius, a, um,
adj. lat. Bot. hulstbladerig ; — ilieme, f. het
steekpalmbitter, eene bruingele stof, uit de bladeren van den steekpalm getrokken; — illeiseh, adj. eiken, van eikenhout.
'ilham, arab. goddelijke ingeving of Inblazing.
Iliucos intra muros peccatur et extra, lat.,
eig. er wordt binnen en buiten de muren van
I 1 i u m (Troje) verkeerd gedaan, d. I. van weêrs2ijden, overal gefeild; — Ilias of Iliáde, f.
bet heldendicht van Homerus, bezingende den
trójaanschen oorlog; Ilias post Homerum, eig.
eene Ilias na Homerus, d. I. iets ontbeerlljks,
overtolligs; Ilias malbrum, 1. eene menigte van
rampen en ongevallen.
Ilicine, ilicisch, z. ond. ilex.
Ilíngus, ni. gr. (ilingos, v. illein, draaien)
let draaien, 'de draaiziekte, duizeligheid.
,
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iliokolisch, ilion, z. ond. 11 e.
ilisch, adj. gr. (van II i u m of T r o j e)
trojaansch.

Ilithyia, (gr. Eileithyia, als 't ware elclythyia, de komende d. i. de barenden te hulp
komende, v. clython, ik kom, elelytha, ik ben
gekomen) f. gr. Myth. de geboortegodin, de
beschermgoding der barenden, bij de Romeinen
Lueina (z. aid.).
likhan, m. mongoolsch, aanvoerder in den
oorlog ; in 't alg.: heerscher, vorst.
I11., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. K. W. Illiger (gest. 1813).
Illacerábel, adj. lat. (illacerabilis, van
lacerácre, verscheuren) onverscheurbaar.
IUacrimátie, f. nw.lat. (v. illacrimizre,
over iets weenen) Med. de tranenvloed.
illeesibel (spr. s=z), adj. lat. (illaesibilis,
e; vgl. 1 a e d e e r e n) onkwetsbaar, onschendbaar ; — i112esibiliteit, f. nw.lat., onschendbaarheid, onkwetsbaarheid.
Illapsus, m. lat. (v. illábi, binnenvallen;
vgl. lapsus) het in- of binnenvallen.
illuta, m. pl. lat. (van inferre, inbrengen)
het ingebrachte, nl. huwelijksgoed; — illátie
(spr. t=ts), f. (lat. illatio) de inbrenging, het
ingebrachte ; de gevolgtrekking, het besluit ; —
illatief, adj. (lat. illativus, a, um) eene gevolgtrekking aanwijzend, besluitend.
Illatinist, m. barb. lat. een niet-latinist.
illaudã bel, adj. lat. (illaudabilis; vgl
l a u dab e l) onprijselijk, onloffelijk.
1.11e, lat. gene (f. i 11 a, n. i l l u d) b.v. ills
fccit, cui prödest, diegene heeft het gedaan, do
misdaad bedreven, die er voordeel van heeft.
illeeebreus, ad). lat. (illecebrösus, a, um,
van illecëbra, de aanlokking, v. illicére, aanlokken) verlokkend, verleidend, verleidelijk.

illegaal, adj. mid. lat. (vgl. leg a al) onwettelijk, wederrechtelijk, onrechtmatig ; — illegaliseeren (spr. s=z), onwettig maken;
— illegaliteit, f. de onwettigheid, onrechtmatigheid.
illegïbel, adj. nw.lat. (van legére, lezen)
onleesbaar.
illegitiem, adj. lat. (vgl. legitiem) onrechtmatig, onwettig ; ook onecht, buiten echt
verwekt ; — illegitimiteit, f. nw.lat. onrechtmatigheid, ongeldigheid ; onechtheid.
eiliberaal, adj. lat. (illiberális, e, vgl.
1 i b e r a a 1) onedel, ongrootmoedig, enghartig,
bekrompen, laag, karig; onvrijzinnig; — illiberalísme, n. nw. lat., de onvrijzinnighe: .'
(vgl. liberalisme); — illiberaliteit,
(lat. illiberattas) enghartigheid, lage denkwijze,
ongrootmoedigheid, karigheid, onvrijzinnigheid.
iilieeeren, lat. (illicère) aanlokken, aanzetten, aanleiding geven.
Illiefe, f. (van 't lat. illicaum, aanlokking,
lokmiddel, uit hoofde van den aangenamen reuk,
een boomachtige struik in 0. Indië, met zeer
schoon, aschgrauw, als anijs riekend hout ; waar
levert deze plant den b a d i a n op. -schijnlk
1

illicite, adv. lat. (vgl. licet) Jur. ongeoorloofd,
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verboden ; res illicata, f. eene ongeoorloofde daad.
illico, adv. lat. (ontstaan uit in loco) dadelijk, terstond.
illideeren, lat. (illidëre, van in en laedere)
aanslaan, aanstooten ; aan stukken slaan, ver
lat.-brijzeln;—s(p.=),flater
illisïo) het aanslaan, de indrukking, kneuzing.
illimite, fr., of geïllimiteerd, adj.
(vgl. 1 i m i t e er e n) onbegrensd, onbeperkt.
illineeren, lat. (illinëre, v. linére, smeren) insmeren, inwrijven met zalven, enz. ; —
illinamént, n. wat tot insmeren dient ; —
illítie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. Med. de inwrijving, insmering met olie of zalf, zalving.
illiquide, adj. nw.lat. (z. liquide) onklaar, onzuiver, nog niet vereffend, b. v. eene
rekening.

Illis, z. ond. Illos; — illisie, z. ond.
illïde eren.
I1litter^tus, m. lat. (vgl. l i t t e r a t u s)
een ongeleerde, ongeletterde ; — illitteráta,
pl. toonverbindingen, welke men niet met letters schrijven kan (vgl. l i t t e ra), b. v. , het
huilen, zuchten.
Illitio, z. ond. illineeren.
Illos, m. gr. (v. illein, wentelen, draaien,
verdraaien, inz. de oogen) een scheelziende,
loensche ; — luis, f. eene scheelziende ; — il1ósis, f. het scheelzien.
illQtis manibus, lat. met ongewasschen hand e n , d. I. zonder de noodige voorbereiding en
zorgvuldigheid.
illoyaal, adj. (het tegengest. van loyaal,
Z. ald.) onwettig, in strijd met den plicht.
illudeeren , lat. (illudére, v. ludëre, spelen ; vgl. lusus) eig. met iets spelen, schertsen;
hoonen, bespotten, voor den gek houden ; misleiden ; ontwijken, ontduiken, b. v. eene wet;
verijdelen, vruchteloos maken; — illusie (spr.
s=z), I. (lat. illusio, bespotting) misleiding, ver blinding, dwaling, valsche inbeelding, begoocheling, inz. die, welke door de schoone kunsten
Is teweeggebracht; het schijnbeeld, zinsbedrog;
-- illusóriseh, adj. nw.lat. (fr. illusoire)
misleidend, verblindend, begoochelend; ontwijkend, bedrieglijk, sluw; vruchteloos; een i 1 us o r i s c h verdrag, een schijnverdrag.
illumineeren, lat. (illumini re, v. lumen,
licht) verlichten ; met kleuren bedekken, kleuren ; ironisch voor : bedwelmen, dronken maken,
een roes aanzetten, benevelen ; — illumináten, m. pl. verlichten, naam van 4 onderscheiden genootschappen : dat der A 1 o m b r a d o s in
Spanje op het einde der 16de eeuw; dat der
Cu e r i n et s omstreeks 1634 in Frankrijk (dwepers en geestenzieners); in de 2de helft van de
18de eeuw eene vereeniging van mystieken in
België, en Inz. sedert 1 Mei 1776 de 111 u m in at e n - o r d e, door Weishaupt te Ingolstadt
gesticht, doch in 1784 op hoog bevel opgeheven (zij had ten doel godsdienstige en staatkundige verlichting te bevorderen door ondermijning van het kerkelijk leerstellig geloof, door
verbreiding van het deïsme of den natuurlijken
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godsdienst, enz.); — illuminateur, fr., later lat. illuminator, illumineerder en
illuminist, m . verlichter; kleurder van pla-

ten ; — illuminator, in de middeleeuwen.
z. V. a. m i n i a t o r; — illuminatie (spr.

t=ts), f. (lat. illuminatio) de verlichting, feestelijke verlichting der gebouwen, enz. ; kleuring van platen; ook z. v. a. inspiratie
(z. aid.)
Illusie, illusoriseh, z. onder i 11 udeeren.
illustre, fr. (spr. iluustr'; v. 't lat. illustris,,
v. lustrire, helder maken, verlichten) schitterend, voortreffelijk, heerlijk, aanzienlijk, voornaam, uitstekend, beroemd, doorluchtig ; — illustrissimus, lat. doorluchtigste, beroemdste; —
illustreeren, lat. (illustráre) ophelderen,
in 't licht stellen, verklaren; beroemd maken,.
op den voorgrond plaatsen, verheerlijken; ook
versieren, opluisteren, inz. boeken met platen,
vignetten, met tusschen den tekst geplaatstehoutsneefiguren, enz. (vandaar g e Ill u s t r e e rd e uitgaven van dichters, enz.) ; — illu-strãtie (spr. tie=tsie), f. opheldering, verkiaring ; de glans, roem, onderscheiding eener fámilie; de versiering van een boek met platen,
enz.; ook als titel en naam van geïllustreerde
tijdschriften; — illustraties, pl. hout- en
steengravures ter opsiering, platen, vignetten,
enz.; — illustratief, adj. nw.lat. ophelderend, verklarend, uitleggenderwijs ; — ill.ustrátor, m. een verlichter, ophelderaar; verfraaier, optooier.
Illutátie (spr. tie=tsie), t. nw.lat. (v. luíum,,
slijk) Med. bestrijking met pap, slijk, enz. (inz.
van jichtige ledematen); — illuteeren, met
pap of slijk bestrijken.
Iloten, z. v. a. H e 1 o t e n (z. ald.)
Ilse, f. oudd. naam : de kuische.
til tempo crescendo (spr. kresjéndo), it. Muz.
de beweging versnellende.
Iltizam, m. turk. verpachting der belas
tinghefflng aan den meestbiedende.
im—, lat. voorvoegsel van woorden, die met
Bene lipletter beginnen, z. i n.
imaginair, adj. fr. (spr. imazjinèr; van
't lat. imaginar)'us) ingebeeld, vermeend; — imagineeren, lat. (imaginari, van imago, beeld,.
voorstelling) zich inbeelden of voorstellen, wanen, gelooven, meenen ; uitdenken, verzinnen,.
bedenken ; vandaar Imagina, f. vrouwen
verbeelding begaafde, de dweep--nam:det
ster; — imaginábel, adj. nw.lat. (fr. imaginable) uitdenkbaar, verzinbaar, wat men zich,
kan voorstellen of verbeelden; — imaginant,
m. (van 't lat. imaginans) een mensch vol inbeeld i ngen , een dweper, grillig wezen ; — imaginátie (spr. t=ts), f. (lat. imaginatio) de inbeelding, voorstelling, verzinning, uitvinding, gedachte, inval; de verbeeldingskracht.
Imam, m. arab. (imam, van amma, vooraangaan) eig. opperste, eerste, inz. weleer de
beheerscher van Yemen in Gelukkig Arabië; de
vorst van Maskat aan de Perzische golf; de
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twaalf imams van Irak, de nakomelingen
van Al!, wier heerschappij te Medina naast het
khalifaat bestond; verder (gewoonlijk i m a n)
een turksch priester en schriftgeleerde, het hoofd
eener moskee ; — imam- efféndi, in. de
priester in het serail; — imamaat, n. het
ambt van eersten moskeepriester en geestelijk
rechter.
imáreth of liever imáret, m. arab.
(imarat, van amara, bebouwen, bewonen) in
't algemeen gebouw, woning, inz. openbaar gebouw ; in engeren zin in Turkije eene soort
van herberg, waar schoolgangers en studenten
eten, en levensmiddelen aan de armen worden
uitgereikt.

imballeeren, z . e m b a l 1 e e r e n; — imbargo, z. embargo.
Imbatto, m. nw.gr. westenwind, zeewind.
imbeciel, adj. fr. (imbécile, v. 't lat. imbecillis, imbecíllus, zwak van lichaam of geest)
onvermogend, zwak van verstand, zwakhoofdig,
stompzinnig, onnoozel ; — imbeciliteit, f.
(lat. imbecillitas) verstandszwakheid, onnoozelheid, stompzinnigheid.
inábérbisch, adj . lat. (imbérbis, e) baarde

-los,ngebard.

imbibeeren, lat . (imbibére, v. bibére, drinken) inzuigen, intrekken, tot zich nemen ; Piet.
vochten, bevochtigen, doorweeken, verzadigen;

— imbibitie (spr. t=ts), f. nw.lat. de inzuiging, bevochtiging.

Imbondeiro, m. port. (spr. ei =é) apen-

broodboom.

imborseeren, it . (imborsáre; vgl. beurs)
Kmt. innen, ontvangen, beuren, i n c a s s e e r e n.
Imbrahar-basji, m. (bedorven uit bet
turksch emtri-ákhor, gew. embrokhor, stalmeester, en Basch, z. ald.) de oppérstalmeester des
sultans.
Imbreviatuur, f. nw.lat. (mid.lat. imbreviatura, v. brevii re, verkorten, brevis, kort;
vgl. abbreviatuur) de korte samenvatting
van behandelde zaken; het protocol.
Imbrex, m . lat. holle dakpan ; — imbricatus,
a, um, Bot. dakpanvormig, opeenliggend (van
deden die als dakpannen of viscbschubben over
elkander liggen); — imbricativus, a, um, Bot. over
elkander liggend.
imbriceeren, lat . (v. imber, zware regen,
plasregen) beregenen, bevochtigen ; — imbrifágiseh, adj . nw.lat. voor regen ondoordringbaar, regendicht, waterproef.
Imbroglio, in . it. (spr. iembróljo; vgl. embrouilleeren en brouilleeren) de ver
verwikkeling, warwinkel.
-waring,
imbueeren, lat. (imbuére) eig. indoopen,
indompelen; Inwijden, onderrichten, bijbrengen,
inprenten.
Imbt to, m. ital. 1) inhoudsmaat op het
eiland Sardinië = 6,14 liter; 2) vlaktemaat aldaar = 248,9 vlerk. meter.
Imir, m. noordsche Myth. de verpensoonljkte chaos (z. ald.) en de daaruit ontsproten
oudste, tweeslachtige reuzen.

imiteeren, lat. (imitári, fr. inviter) navol-

gen, nabootsen, naapen; — imitä bel, adj.
(lat. imitabilis, e) navolgbaar, namaakbaar; —

imitátie (spr. tie=tsie), f. (imitatio) de navolging, nabootsing ; nadperij ; ook het nagevolgde, de c o p i e ; — imitativum, z. ond.
verbum ; — imitator, m. een opvolger;
irnitatárum servum pecus, de kudde of het
heer van slaafsche navolgers, het gebroed van
naipers.

immaan, adj. z. immánis.
im.maeul^ bel, adj. later lat. (immacula-

bilis, e, v. maculáre, bevlekken ; vgl. macula)
onbevlekkel(jk; - immaculátus, lat. onbevlekt,
zonder zonde; conceptio immaculata, de onbe-

vlekte ontvangenis (der maagd Maria); — im--

maeulaten-eed, m. onbevlektheids-eed, de{
verzekering bij eede, dat men gelooft aan den
onbevlekten maagdom van Maria.
immalleábel, adj. nw.lat. (vgl. mall ea b e 1) niet hamerbaar, niet door hamerslagen
uit te strekken.
immaneeren, later lat. (immanêre, inbl(j-ven , v. manére, blijven) er in blijven, inwonen,
aankleven; — immanent, adj. (immunen).
inwonend, innerlijk bijblijvend; aanklevend; in
iets blijvend; het tegengest. van t r a n s e u n t
of transcendent; immanente vorm of
methode der philosophie, die met den inhoud der leer den en daarmede volkomen in
overeenstemming is; — immanéntie (spr.
t=ts), f. het inwonen, b ijblijven ; het éenzijn
van 't beginsel en den vorm van een philosophisch stelsel; in de nieuwere theologie : inz.
het inwonen van den goddelijken geest in de
natuur of de stof.
immanifést, adj . lat. (v. maniféstus, openbaar, klaar) niet klaar, niet helder, niet dui-

delijk.
immdnis, e, adj. lat. onmatig groot, monsterachtig; wild, ruw, onmenscheljk, wreedaardig;
— immaniteit, f. overgrootheid, ontzag
ijselijkheid ; onmenschelijkheid, wreed-lijkhe-d,
held, gruwzaamheid.

Immánuel of Emanuel, m. hebr. (v.

im, met, anu, ons, en él, God) mansn.: God
met ons!

immarcescibel, adj .lat. (immarcescibilis,
e, v. marcescére, verwelken, fiets worden) on-

verwelkelijk, onbederfelijk.

immarineeren, z. v. a. m a r i n e eren.

immartyrologiseeren (spr . s=z), lat. gr. onder de martelaars (z. ald.) plaatsen.
immateriëel, adj. nw.lat. (vgl. ma t e r i e,.
enz.) onlichamelijk, onstoffelijk, geestelijk; —
immaterialiseeren (spr. s=z), (fr. imma-térialiser) onlichamelijk of geestelijk maken, vergeestelijken ; — immaterialiteit, f, de onlichamelijkheid der ziel; stoffeloosheid; — im-materialisme, n. de leer van de onlichamelgkheid der ziel, z. v. a. spiritualisme,
in tegenst. met materialisme ; — immaterialíst, m. die de onlichamelijkheid der
ziel aanneemt of beweert.
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immatrieuleeren, nw.lat. inlijven, inschrijven in de m a t r i c ul a (z. aid.) of in een
register, b. V. op hoogescholen ; — immatriculátie (spr. tie=tsie), f. inschrijving, inlij'ving in een gild.
immatuur, adj. lat. (immaturus; vgl. m at u r e e r e n) onrijp, ontijdig; — immaturiteit, f. lat. (immaturitas) de ontijdigheid, on-rijpheid.
immediaat, adj. nw.lat. (vgl. me dia a t,
nl e d i u m, enz.) als adverb. ook immediate, of
fr. irnmëdiatement (spr. ime-djaat'mah), onmiddellijk, zonder tusschenkomst eens derden ; oogenblikkelijk, dadelijk; — immediatiseeren
^ spr. s=z), onmiddelbaar, d. i. vrij maken ; —
immediatief, adj. niet bemiddelend, onmiddellijk aanduidend, b. V. een werkwoord, dat
zonder bijvoeging van een zelfstandig naam
begrip eener handeling volledig voor -wordhet
als k a m p e n, g a a n, enz.; — imme--stel,
°dieteit, f. de onmiddellijkheid, onafhankelijk beid van eene ondergeschikte macht, rechtstreeksche ondergeschiktheid.
immedicábel, adj. lat. (immedicabilis, e;
vgl. medicabe1, ond. medicus) ongeneeslijk, onheelbaar.
immemorábel, adj. lat. (immemorabr-tis, e; vgl. m e m o r i a, enz.) ongedenkwaardig,
niet noemenswaard; — immemoriaal, adj.
nw.lat. ondenkbaar, onheuglijk, buiten geheugenis.
imméns, lat. (imménsus, a, um ; v. mensus, gemeten, partic. v. metiri, meten) of immense, fr. (spr. imahs') onmetelijk, onbegrensd, oneindig, ontelbaar ; — immensiteit, f. lat. (immensitas) onmetelijkheid, enz.;
--- immensurábel, adj. nw.lat. onmeetbaar ; — immensurabiliteit, f. de onmeetbaarheid.
immergeeren, lat. (immerggre, v. merijëre, duiken) indompelen, onderduiken, zinken;
--T immergéten, m. p1. nw.lat. de Doops.gezinden; — immérsie, f. lat. (immersio) de
indooping, indompeling; het onderduiken, zin
intrede eener-ken;diwgAstro.e
planeet in de schaduw eener andere ; ook het
onzichtbaar worden eener ster door de zonnestralen; i m m e r s i e -doop, doop door indom
indompeling-peling;—mrsf,adj.o
bewerkt ; — immersor, m. nw.lat. de dooer; — immersus, a, um, adj. Bot. ingedrukt.
immer)to, lat. (vgl. meritum) onverdiend, onbillijkerwtjze.
immigreeren, lat. (immigráre; vgl. mi-

,

,

,

g r e e r e n) zich in een land neerzetten ; — im-

migrant, m. (immigrans)' wie zich in een
land neerzet, landverhuizer met betrekking tot
het land, waar hij zich nederzet (met betrek
dat hij verlaat, heet hij e m i--kingtohelad,
g r a n t) ; — imnhigrátie (spr. t=ts), f. ne
een land.
-derzting
immineeren, lat. (imminére, bovenuitste ken, v. 't zelden voorkomende mincre, uitstei en) over het hoofd hangen ; dreigen in te stor-
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ten; — imminént, adj. (imm"inens) nakend,
dreigend, boven 't hoofd hangend (niet te verwisselen met eminent) ; — immiféntie
(spr. t=ts), f. (imminentia) de dreigende nabijheid , het nakend onheil.

imminueeren, lat. (imminuére ; vgl. m in u s, enz.) verminderen, verkleinen ; afnemen;
— imminutie (spr. t=ts), f. (imminutio) de
vermindering, verzwakking, afneming, krenking.
immisceeren, lat. (immiscere ; vgl. mise e e r e n) inmengen, indringen ; — immisCí-

bel, adj. nw.lat. onvermengbaar ; — immiscibiliteit, f. onvermengbaarheid; — immíXtie (spr. t=s), f. nw.lat. de inmenging.
immitis, e, adj. lat. Bot. hard, onrijp.
immitteeren, lat. (immittcre; vgl. m i tt e e r e n) eig. inzenden, indoen, inlaten ; Jur.
gerechtelijk in 't bezit stellen; — immíssie,
f. het inlaten, de inzetting; Jur. immissio bonorum, de gerechtelijke toewijzing, inbezitstelling van eenig onroerend goed door den rechter ; Med. de inlating, inspuiting.

Immixtie, z. ond. immisceeren.
immobiel, adj. lat. (immobilis, e ; vgl. m o b i e 1) onbeweeglijk, onverzettelijk ; Mil. niet toegerust, niet marsch- of strijdvaardig; — immobiliën, of immobilia (stil. bona), n. pl. onbeweeglijke of onroerende goederen, liggende
have ; — immobilair eigendom, grond eigendom, onroerend goed; — immobiliseeren (spr. s=z), nw.lat. roerend goed tot onroerend maken ; — immobiliteit, f. lat.
(immobil)'tas) onbeweeglijkheid.
immoderaat, adj. lat. (immoderátus, a,
um ; vgl. m o d e r e e r e n) onmatig ; overmatig,
overdreven; — immoderátie (spr. tie=tsie),
f. (immoderatio) de onmatigheid, gebrek aan matiging ; de overmaat ; — immodest, adj. (lat.
immodéstus, a, uni) onbescheiden, oneerbaar,
onwelvoeglijk, onbeschaamd, onzedig, aanmatigend ; — immodestie, f. (lat. immodestáa)
de onbescheidenheid, enz.; — immodice, adv.
onmatig.
immoleeren, lat. (immoláre, v. mola, of
fermeel, gezouten graankorrels, die den offerdieren op 't hoofd gestrooid werden) offeren,
opofferen ; — immolátie (spr. t=ts), f. (immolatio) de offering, opoffering.
immoraal, beter immoreel, adj. nw.lat.
(vgl. moraal, enz.) onzedelijk, zedeloos, tegen
de zedewet ; — immoraliteit, f. (fr. immoralité) onzedelijkheid, zedeloosheid.
immortel, adj. fr. (lat. immortiilis, van
mortalis, e, sterfelijk ; vgl. mortaliteit) onsterfelijk, eeuwig, eindeloos ; — immortelle,
f. Bot. de papierbloem, stroobloem, met blinkende, droge en daarom niet verwelkende bloembladeren; — immortaliteit, f. (lat. immortalitas) de onsterfelijkheid; — immortaliseeren (spr. s=z), (fr. immortaliser) onsterfelijk maken, vereeuwigen ; — immortali—

sátie (spr. —za -tsie), f. barb.lat. de onsterfeli1kmaking, vereeuwiging.
immunis, e, adj. lat. (v. munus, dienst, dienst-
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plicht) vrij van staatsdiensten of opbrengsten, tiáles, m. pl. onpartijdigen — impartialibelastingvrij, onbelast ; — immuniteit, f. teit, f. onpartijdigheid.
impartibel, adj. nw.lat. (van partiri,
(lat. immunitas) de vrijdom van dienstplichten,
deelen), en impartábel, fr. (impartable)
,belastingen, enz., onbelastbaarheid.
immutábel, adj. lat. immutab i lis, e, van ondeelbaar; — impartabiliteit, f. ondeel.mutáre, veranderen) onveranderlijk ; — im- baarheid.
Impas of inpas, m. (fr. impasse, f. eene
mutabiliteit, f. (immutabiliías) onveranderstraat zonder uitgang, een zak) bij het whistlijkheid.
immuteeren, lat. (immutáre; vgl. m u- spel een impas maken, impasseeren,
t e e r e n) veranderen, verwisselen ; — immuta- met een lagen troef bannen in de onderstelb i lis, e, adj. lat. onveranderlijk; — immu- ling, dat de partij geen hoogeren heeft, om
tátie (spr. tie=tsie), f. (imnniutatïo) de veran- zoo eenen slag meer te kunnen maken; gem.
snijen.
-dering, verwisseling.
impassábel, adj. barb.lat. (vgl. p as seeimpdcco, m. it. (v. pacco, bundel; vgl. het
nederl. pak, pakken) Kmt. de verpakking; r e n) onbegaanbaar, onber(jdbaar, onoverklimbaar, ontoegankelijk.
-- per impacco, wel ingepakt, wel bewaard.
impasseeren, z. ond. i m p a s.
impair, adj. fr. (spr. énpèr ; vgl. imp a r)
impassíbel, adj. later lat. (impassibilis ;
oneven ; pair ou impair, even of oneven.
impalpábel, adj. nw.lat. (vgl. p alp a- fr impassible, vgl. p a s s i b'e l) ongevoelig,
.b ei) onvoelbaar, zoo fijn, dat men bet niet stomp ; voor lijden niet vatbaar, koelbloedig ;
grijpen kan; — impalpabiliteit, f. de on- — impassibi iteit, f. (impassibilitas) de
onvatbaarheid voor lijden, ongevoeligheid, onvoelbaarheid.
Impanátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van meedoogendheid, koudbloedinheid.
impasteeren, it. (impastáre, eig. kneden)
panis, brood) bij R. Kath. de verbinding van
het lichaam van Chr. met het brood in het Arch. deeg of metseltras uit mortel en tljngeh. Avondmaal, naar de leerstellingen van hen, stooten steenen enz. maken; Pict. verven dik
die noch de tegenwoordigheid van het lichaam opdragen ; Gray. de punten en strepen behoor
vermengen; — impastátie (spr. tie=tsie)-lijk
van Chr. loochenen, noch de transsubstantiatie
aannemen; vgl. consubstantiatie;—im– of impasteering, f. de deegwording of deeg
dikke, vette kleurgeving ; vermen--making;de
panatoren, pl. de aanhangers dier leer.
Impánneling, f. eng. (v. pannel, de lijst ging der punten, strepen, enz. en de daardoor
der gezworenen) het oproepen en opteekenen ontstane werking.
impatíbel, adj. lat. (impatibtlis, e vgl.
der benoemde gezworenen op een perkamentblad.
impar, adj. lat. (vgl. par) ongelijk, oneven; p a t i b e 1) onlijdelijk, onverdraaglijk, onduldbaar;
— impatibiliteit, f. nw.lat. de onlijdelijk— impári Marte (vgl. Mars), eig. met ongelijken strijd of krijgsgeluk; met ongelijke krach- beid, onverdraaglijkheid; — impatientie (spr.
—tsjéntsie), f. lat. (iinpatient)a) het ongeduld; —
ten ; — imparinérvisch, ad). nw.lat. met
oneven ribben of nerven ; — imparipen- impatienteeren (zich), nw.lat. ongedulnisch, adj. met oneven blaadjes; — impa- dig worden, het geduld verliezen.
impatroneeren of impatroniseerisyllábisch, adj. in den genitivus éene
ren (spr. s=z), nw.lat. (vgl. patroon) zich
lettergreep meer hebbende dan in den nomina
imparisyllabum, n. lat. een on--tivus;— tot heer maken, tot beschermer opwerpen, in
gelijk lettergrepig woord, d. I. een woord, dat bezit nemen ; zich in eens anders gunst dringen.
impayabel, adj. fr. (spr. énpéj—) onbetaalin den eenen naamval meer lettergrepen heeft
baar, onschatbaar.
dan in den anderen ; — impariteit, f. nw.
iinpavidum ferient ruinae, lat. de ondergang
lat. ongelijkheid, verscbillendheid.
imparaat, adj. lat. (vgl. paraat) onbe- der wereld zou hem niet van zijn stuk brengen.
impazienza (con), it. Muz. (met) ongeduld,
reid, niet klaar.
impartbel, adj. nw.lat. onvergelijkelijk, onrust.
Impeachment, n. eng. (spr. impiétsj ment;
voorbeeldeloos.
impardonnábel, adj. fr. (impardonna- van to impeach, aanklagen, oorspronkelijk ver
fr. empécher ; vgl. e m p ê c h e e ren)-hinder,
-ble vgl. pardon, enz.) onvergeeflijk, onveraanklacht en gerechtelijke vervolging, inz. tegen
antwoordelijk.
staatsbeambten.
imparfait, z. ond. imperfect.
Impeccántie (spr. t=ts), f. later lat. (imimpari Marte, inipariteit, z. onder impeccantia; vgl, p e c c e e r e n), ook impeep a r.
Imparlanee, f. eng. (spr. impáárlens) in cabiliteit, f. nw.lat. zondeloosheid, onzonhet eng. rechtswezen het verlof tot eene min- di;heid, schuldeloosheid.
impedieren, lat. (impedire, v. pes, genit.
nelijke schikking gedurende een uitstel.
Imparochatie (spr. t =ts), f. gr.lat. (vgl. pedis, voet ; eig. de voeten inwikkelen, verwarp a r o c hi e) de inlijving bij een parochie.
ren, in tegenstelling met expedire, z. e x p e d iimpartiaal (spr. t=ts), adj. nw.lat. (vgl. e e r e n) verhinderen, beletten, belemmeren; —
p a r t í a a 1, onder p a r t, enz.) onpartijdig, on- impediment, n. lat. (impediméntum) de hinztjdig, onbevangen, rechtvaardig; — impar- derpaal, het beletsel, de belemmering; — im;
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pediméntum canonicum of ecclesiasticum, kerke
kerkrechtelijke verhindering; imp. civile,-lijkeof
burgerlijke verhindering; imp. legitimum, wettige of rechtmatige of in de wet gebillijkte ver
pl. impediménta, verhinderingen, waar -hinderg;
iemands niet-in-rechten-verschijnen veront--dor
schuldigd wordt ; — impedítie (spr. t=ts), f.
(impedit)'o) beletsel, oponthoud; verwikkeling.
Impégno, m. it. (spr. iempénjo; van impegnuure, verpanden, van pegno = lat. pignus,
pan (l) de verplichting, deelneming aan een ne
werk met verantwoordelijkheid ; — ge--telig
impegneerd zijn, verplicht of verantwoordelijk zijn; in iets neteligs gewikkeld zijn.
impendént, adj. lat. (impéndens, v. impencl re, overhangen, boven hangen, zweven,
dreigen, enz.) dicht op handen, dreigend.
impendeeren, lat. (impendere) aanwenden, te koste leggen ; — impendiëus, adj.
(lat. impendidsus, a, um, van impendium, kosten) veel kosten barend of makend, kostbaar,
duur; -- impénsen, f. pl. (impénsae) kosten,
onkosten, uitgaven; — impensae funibres, begrafeniskosten; — i. necessar'iae, noodzakelijke
kosten ; — i. utiles, nuttige uitgaven ; — i. voluptuariae, uitgaven voor weelde.
impenetrabel, adj. lat. (impenetrabilis,
e; vgl. p e n e t r e e r e n) ondoordringbaar ; ondoorgrondelijk, onnaspeurbaar; waterdicht; —
impenetrabiliteit, f. nw.lat. ondoordringbaarheid; ondoorgrondelijkheid.
Impeniténtie, z. impmnitentie; —
impensen, z. ond. imp ende eren.

Imperans, imperatief, imperator,

enz., z. ond. impereeren.
impereeptibel, adj. nw.lat. (vgl. perceptibel, ond. percipiëeren) onbemerkbaar, niet waar te nemen; — impereeptibiliteit, f. de onmerkbaarheid.
imperdíbel, adj. nw.lat. (v. perddre, verliezen, verderven ; vgl. p e r d a b e 1) onverliesbaar, onverderfelijk, onverdelgbaar; — imperdibiliteit, f. de onverderfelijkheid.
impereeren, lat. (imperare, v. paráre, bereiden, inrichten) heerschen, bevelen; — impérans, m. de gebiedende, heerschende ; —
imperativus of imperatief, m. Gram.
de gebiedende wijs der werkwoorden, z. m odu s — kategorische imperatief, Phil.
het onvoorwaardelijk zedegebod, ook m o r e e Ie,
practische, onbepaalde imperatief geheeten ; iron. de stok als dwangmiddel ; — imperátor, m. vroeger de opperbevelhebber van
een leger, de veldheer; heerscher, keizer; —
imperatórisch, adj. (lat. imperatorius, a,
•urn) gebiedend; keizerlijk; — imperatoria,
L nw.lat. Bot. meesterwortel, eene plant met
een kruidigen, geneeskrachtigen wortel; — imperatoriea, f. barb.lat. de heerschers- of veldheerkunst ; — imperium, n. lat. de opperheerschappij, oppermacht, het opperbevel ; ook
het rijk, keizerrijk; imperium in imperio, een
gebied in een gebied ; imperium Manlianum,
spreekwoordelijk voor een gestreng opperbevel,
;
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naar de om hunne gestrengheid bekende Romeinen Lucius en Torquatus Manlius ; imperiu;m
merum, zuivere staatsmacht in regeeringszaken
en in oorlog; i. mixtum, gemengde staatsmacht,.,
d. I. met rechtspleging verbonden bestuur; i.
summum, het overheidsrecht van het zwaard
tegen misdadigers, het lijfstraffelijk recht; —
imperiaal, adj. (lat. imperiális, e) keizerlijk;.
statelijk, heerlijk; — imperiaal papier,
papier van het grootste formaat ; — imperiaal water, eene soort van gedistilleerd
water, als schoonheidsmiddel; — imperiaal,
m. de naam van de grootste drukletter bij de
Duitschers (van 104 punt) ; een stuk van 10
roebels, eene russ. goudmunt van ongeveer 20
gld. waarde; de halve imperiaal van 5
roebels ter waarde van ongeveer 10 gld. is demeest gebruikelijke russ. munt; — imperiaaldukaat, m. eene russ. gouden munt van 3
roebels of 6 gld.; — imperiaal, n. een verkoelende drank uit water, suiker, citroenschillen en cremortart; het imperiaal - spel, een
kaartspel, dat veel naar het piquetten met 2.
personen gelijkt ; — imperiále, f. fr. (spr.
enp—) het met zitplaatsen voorziene bovendeel
van eene reiskoets, diligence, enz.; het bedver-hemelte; ook eene bloem : de keizerskroon ; —
imperiáles, pl. sp. of imperiale schapen, spaansche merino-schapen, die van de
vorstelijke fokkerijen afstammen en bijzonder
fijne wol geven; voorts verscheiden katoenen
en wollen stoffen met allerlei teekeningen ; —
imperialisme, n. nw.lat. de keizerheer-schappij, het keizerrijk; willekeurige onbeperkte
heerschappij, z. v. a. d e s p o t i s m e; — imperialist, m. een keizerlijke; inz. in Frankrijk = b o n a p a r t i s t, in tegenstelling met do
royalisten, z. aid. ; — imperiëus, adj.
(lat. imperiosus, a, um) heerschzuchtig, gebiedend, bevelend; — imperioso, -a, It. gebiedend,,.
fier, ontzagwekkend.
imperfect, adj. (imperféctus, a, um ; vgl.
perficiëeren, perfect) fr. imparfait
(spr. enparfè) onvoleindigd, onvolkomen, gebrekkig, onvolledig; — imperféctum (seis. praeteritum) of imperféct, n. Gram. de onvolmaakt verleden tijd; — imperféctie (spr.
t=s), f. (later lat. imper/ectio) de onvolkomenheld, onvolmaaktheid, het gebrek ; — imperfeetíbel, adj. nw.lat. niet voor volmaking
vatbaar; — imperfectibiliteit, f. de onvatbaarheid tot volmaking.
imperforâ bel, nw.lat. (vgl. p e r f o r e er e n) niet te doorboren; — imperforátie
(spr. t=ts), f. Med. de geslotenheid of vergroeiing van zekere van nature open deelen des liehaams, inz. van den aars, enz.
imperiaal, imperium, enz., z. ond.
imp ereeren.
imperissable, adj. fr. (spr. enperisabl';.
v. périr, vergaan) onvergankelijk.
Imperitia, f. lat. onervarenheid.
impermanént, adj. nw.lat. (vgl. p e r m a.
n e e r e n) onbestendig, veranderlijk ;— imper,
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iinanéntie (spr. t=ts), f. nw.lat. onbestendig
veranderlijkheid.
-heid,
impermeabel, adj. nw.lat. (vgl. p e rmeabel), z. V. a. impenetrabel; —impermeabiliteit, z. v. a. i m p e n e t r a b i
-'ite.
impermutábel, adj. nw.lat. (vgl. perm u t e e re n, enz.) onverwisselbaar; — impermutabiliteit, f. de onverwisselbaarheid.
impersonaal, adj. lat. (lmpersonalis, e
vgl. p e r s ó n a, enz.) of impersoneel (fr.
-impersonnel), onpersoonlijk; — impersonále
(scil. verbum), n., pl . impersonalia of impersonalien, lat. Gram. een onpersoonlijk
werkwoord, b. v. bet regent, het waait, enz.;
-- impersonaliteit, f. nw.lat. de onpersoonlijkheid; — impersonaal– conto, n. it.
de zaakrekening.
Imperspieuïteit, f. nw.lat. (vgl. per:5 p i e i ë e r e n, enz.) onduidelijkheid, onhelderheid.
impersuaslbel (spr. si =zi), adj. nw.lat.
(vgl. p e r s u a d e e r e n, enz.) niet te overreden,
stijfhoofdig, halsstarrig, koppig.
impertinént, adj. nw.lat. (vgl. pert in e n t) onbehoorlijk, onvoeglijk, ongerijmd, ongepast ; onbetamelijk, onbescheiden, opdringend;
-onbeschaamd, onbeschoft, vlegelachtig, grof ; —
impertinéntie (spr. tie=tsie), nw.lat. of
impertinence, fr. (spr. enpertináras') f. de
onbehoorlijkheid; onbescheidenheid, onbeschoft
— impertinentiën (spr . —nént--heid,nz.
-siën), pl. onvoeglijke, ongemanierde dingen, lompheden, grofheden.
imperturbábel, adj . (later lat. i.mperturbabílis, e, fr. imperturbable) onverstoorbaar, niet
te verontrusten, niet te verwrikken ; gelijkmoe;

-

,

dig, hartstochteloos ; —

imperturbabili-

teit, f. de onverstoorbare gemoedsrust, zielekalmte, hartstochteloosheid ; — imperturbatie (spr. t=ts), f. lat. de ongestoorde rust,
-de gelatenheid.
impesteeren, nw .lat. (v. pestis, pest) ver
verpest. -pestn;—gïm erd,aj.
Impetigo, f. lat., pl. impetig.nes, Med. slepende huiduitslag, ruidigheid ; -- impetigineus, adj. (lat. impetiginosus) daarmede behept,
ruidig; — impetigologie, f. lat. gr. Med. leer
van de slepende huiduitslagen.
impetreeren, lat. (impetráre ; eig. in 't
.algemeen : tot stand brengen, verkrijgen) met
verzoeken doordrijven, afbidden, afvorderen, ver
bekomen; — impetrábel , adj. (lat.-krijgen,
(impetrabilis, e) verkrijgbaar, bereikbaar; —
impetránt, m. nw.lat. (impétrans) Jur. de
aanzoeker, klager, eischer ; — impetrántiseh, adj. aanklagend, eischend; — impetraat, m. (impetrátus) de aangeklaagde, be'klaagde; — impetrátie (spr. tie=tsie), f. de
rechtsverkrijging; het aanzoek, de aanklacht;
-- impetritum est, het is door gunstige voor teekens verkregen, de voorteekens zijn gunstig ; i'npetritum (scil. auspicíum) gunstig voor-

ieeken.
Impetus, m. lat. (van impetére, aanvallen)
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een hevige aanval, b. v. van eene ziekte ; —

cum imptu, met onstuimigheid, met heftigheid,
hitte; —impetueus, adj. (impetuósus, a, um)
hevig, onstuimig, haastig; — impetuositeit
(spr. s=z), f. hevigheid, onstuimigheid, drift; —
impetuóso (spr. iempotoeózo), con impeto, it.
Muz. met onstuimigheid, snel, vurig.
impie, lat. (adverb. v. impíus, a, um) goddeloos ; — impiëteit, f. (vgl. p i at e i t) goddeloosheid, godvergetenheid, roekeloosheid, snoodheld.
Impignorátie (spr . t=ts), f. nw.lat. (vgl.
pignus, enz.) de verpanding.
impingeeren, lat. (imping^re, van pangére, slaan, inslaan, bevestigen) tegen iets aan
feilen, zich vergrijpen, tegen eene wet-stoen;
zondigen.
Impinguentia (spr . t=ts), n. pl. lat. (v.
irnpinguére, vetmaken ; vgl. pinguis) vetmakende
middelen.
impitoyabel, adj. fr. (spr. ehpitoajábl';
vgl. p i t o y ah e 1) onbarmhartig, meedoogenloos.
implicábel, adj . lat. (implacabilis, e; vgl.
p 1 a c a b e 1) onverzoenlijk, onverzoenbaar, onverbiddelijk, onbarmhartig ; — implaeabiiiteit, f. (implacabilitas) onverzoenlijkheid.
implanteeren, nw .lat. (v. plantare ; vgl.
p 1 a n t e e r e n) inplanten, inenten ; — implan t^tie (spr. tie=tsie), f. de inplanting, inenting;
het ingegroeid zijn; ook de genezing van eene
ziekte door inenting in eenen boom, enz. (eene
vond des bijgeloofs).
implausibel (spr. s=z), adj. nw. lat.
(vgl. p1 au s lb e 1) geen bijval waardig, onwaar
-schijnlk.
impleëeren, lat. (implëre) aanvullen, volmaken ; volbrengen, voldoen ; —

implemén-

tum of implement, n. de aanvulling, vol
hulpmiddel; implementum contrác--making;het
tus, Jur. de voltrekking van het verdrag of de
overeenkomst.
implieeeren, lat . (implicáre, van plicáre,
vouwen) in eene zaak betrekken, verwikkelen,
insluiten, mede intrekken, invlechten; — g ei m p 1 i c e e r d, adj. mede in betrokken, verwikkeld; — implicite, impliciet, mede in betrokken, bij ingesloten, stilzwijgend daaronder
begrepen (zonder bepaald te zijn uitgesproken,
het tegengest. van explicite); — tides implicita,
geloof zonder duidelijk inzicht of erkentenis van
ieder geloofsartikel in 't bijzonder; — implexus,
a, um, lat. Bot. doorvlochten, omstrengeld; —
implicátie (spr. t=ts), f. (lat. implicatio) de
betrokkenheid in eene zaak, de verwikkeling.
imploreeren, lat. (imploráre, v. ploráre,
luid weenen) aanroepen, bidden, om hulp smeeken, aanzoeken; — imploránt, m. (implorans) Jur. een aaszoeker, hulpvrager bij de overheid tegen een ander, klager; — implorántiseh, adj. hulpzoekend, aanroepend, klagend;
— imploraat, m. nw.lat. (implorutus) de
aangeklaagde, beklaagde; — implorátie (spr.
t=ts), f. lat. (imploratio) bet aanzoeken, de
hulpinroeping.
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Impluvium, n. lat. (v. impluëre, inregenen, v. pluére, perf. plui en pluvi, regenen)
de regenvang en in 't algemeen de onbedekte,
open ruimte in het voorportaal of de voorzaal
(het atrium) der oud-rom. buizen ; bet voorportaal eener kerk, de kerkingang; Med. een
regenbad.
impoenitent, adj. later lat. (impceni tens ;
vgl. p ae nit é n t i e) onboetvaardig, verstokt ; —
impcenitentie (spr, tie=tsie), f. (impcenitentía) de onboetvaardigheid, het gebrek aan
berouw.
impoli, fr. (spr. ehpoli; vgl. poli s se eren,
enz.) ongeëffend, ruw, hobbelig ; onbeleefd, grof,
ongemanierd; — impolitesse, f. de onwellevendheid, grofheid, enz.
imponderábel, adj. nw.lat. (vgl. pondus,
enz.) onweegbaar; — imponderabiliën,
n. pl. (imponderabita) Phys. onweegbare stoffen,
b. v. licht, warmte; — imponderabiliteit,
f. de onweegbaarheid.
imponeeren, lat. (impondre, v. ponére,
leggen, zetten, fr. imposer), eig. opleggen, b. v.
het zwijgen, enz.; inz. indruk maken, zich doen
gelden; achting, eerbied, gehoorzaamheid, enz.
inboezemen, gebieden of vorderen, zich van de
gemoederen meester maken, hen overweldigen;
— imponeerend of imposant (fr. imposant), gewichtig schijnend, achting of eerbied
inboezemend, indruk makend; nadrukkelijk, gebiedend, veelbeteekenend ; — imponénte, it. Muz.
gebiedend; — imposábel, fr. (imposable) belastbaar, aan schatting onderhevig; — impostto
silentio, lat. Jur. na of met opgelegd zwijgen;
— impositie (spr. —zi-tsie), f. de oplegging,
b. v. der handen bij 't inzegenen; ook het opleggen van belastingen.
impopulair, adj. nw.lat. (vgl. p o p u 1 a i r)
bij het volk niet bemind, den volksgeest ontberend ; moeilijk te verstaan, boven de alge
bevatting, te hoog voor 't volk (b. v.-men
geschreven, gesproken); — impopulariteit,
f. het gebrek aan volksbelieving, de volksongunst ; onverstaanbaarheid, te hooge vlucht of
te duistere, te geleerde voordracht.
imporeus, adj. nw.lat. niet poreus ; -imporositeit (spr. s=z), f. nw.lat. (vgl.
p on i ë n) de ondoordringlijkheid, dichtheid; het
gebrek aan poriën of zweetgaatjes.
importeeren, lat. (importiire) vreemde
waren invoeren (b. v. geïmporteerde w ar e n, uit het buitenland ingevoerde waren; g eI mporteerde sigaren, ingevoerde, niet in
het land zelf vervaardigde sigaren); iets beteekenen; uitmaken, afdoen; van belang zijn, aan
zijn, b. v. het importeert niet,-geln
er is niets aan gelegen (verkeerdelijk zegt men
wel : zich voor iets i m p o r t e e r e n, het moet
zijn — e m p o r t e e r e n, d. i. driftig maken, in
de bres stellen ; — impórt, m. nw.lat. de invoer ; pl. impórten, invoerwaren ; — importábel, adj. later lat. (importabilis, e) invoerbaar, veroorloofd in te voeren ; — importátie (spr. tie=tsie), f. nw.lat. de invoe-
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ring van buitenlandscbe waren, goederen -invoer;
— importdtor, m. nw.lat. of meer gebr.
importeur, m. fr. (spr. en—) de invoerder
van waren ; — important, adj. (fr. important) gewichtig, veelbeteekend, aanzienlijk, van
belang; — importantie (spr. tie=tsie) of fr.
importance, f. (spr. enportahs') het gewicht, belang, aanzien, de waarde, invloed.
importun, adj. fr. (spr. eriportuiic; van
het lat. importunus, a, um, van portüre, dragen, dus als 't ware : niet te verdragen) ongelegen, lastig, bezwaarlijk, opdringend; onstuimig; — importuniteit, f. (lat. importunitas,
fr. importunité) de ongelegenheid, overlast, kwel
lastig vallen, overloopen; — impor--ling;het
tuneeren, fr. (importuner) lastig vallen, overloopen, ongelegen komen, opdringend zijn.
impos, lat. (van potis, vermogend, krachtig,
machtig) onmachtig, onvermogend ; zwak ; —
impos animi, zwak van verstand; zich zelvengeen meester.

imposabel, imposant, impositie,
imposito, enz., z. ond. imponeeren.
impossIbel, adj. lat. (impossibilis, e; fr.
impossible; vgl. p o s s i b e 1) onmogelijk, ondoenlijk; — impossibiliteit, f. (later lat. impossibilitas) onmogelijkheid.
Impost, m. mid.lat. (impostus; oudfr. en
provenc. impost, it. imposto, nw.it. imposta, f.)
of fr. impót (spr. enpó; V. 't lat. imponére r
fr. imposer, opleggen; vgl. i m p o n e e r e n) de
belasting, opbrengst, accijns van waren ; Arch.

de vooruitstekende rand of lijst, waarop de boog
van een gewelf rust (fr. imposte) ; — ímposteeren (it. impostáre), belastingen opbrengen,
belasten ; — impóstor, m. nw. lat. (v. im-,
pondre, i m p o n e e r e n, in de beteekenis van
indruk op iemand maken, meester van zijn gemoed worden) of fr. importeur (spr. en—),
de bedrieger, lasteraar, huichelaar; impostores
docti, geleerde bedriegers, geleerden die voorbedachtelijk geschriften aan anderen hebben toegeschreven, of valsch aangehaald of uitgelegd,.
of dwaalleeringen verdedigd hebben; — imposture, f. fr. (spr. enpostuur') het bedrog,
valsch voorgeven, de bedriegerij, veinzerij ; de
belastering.
ImpOtens, m. lat. (vgl. potent) een
onvermogende, inz. die geene getuigenis mag
afleggen ; — impotent, adj. lat. (impótens),
onvermogend, onmachtig (om vader te worden);
verminkt, gebrekkig, lam ; — impotentie
(spr. tie=tsie), f, het mannelijk onvermogen, de
ongeschiktheid ter voortteling; ook: vrouwe
onvatbaarheid om te ontvangen ; onbevoegd--lijke
heid om te getuigen ; zwakte, krachteloosheid,
verstandszwakte ; impoténtia conjugális, het onvermogen tot den bijslaap.
impracticábel, adj. nw.lat. (vgl. p r a ct i k, enz.) ondoenlijk, onuitvoerbaar ; ook onbegaanbaar, waar niet door te komen is; moeielijk te behandelen; wonderlijk in den omgang,
onverdraaglijk.
imprcegneeren, nw. lat. (vgl. p r m-
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g n a n t) bezwangeren, bevruchten ; Chem. doorweeken, doortrekken, oplossen, verzadigen, eene
stof met de atomen, met de zoutdeeltjes, enz.
van een ander lichaam beladen ; — impreegnãtie (spr. t=ts), f. de bezwangering, bevruchting; Chem. de oplossing, verzadiging, b. v.
van een vloeistof met een gas, enz. ; — impraegn(itor, m. Jur. de bezwangeraar.
Impraesciéntie (spr. t=ts), f. nw. lat.
(vgl. p r x s c i e n t i e) het niet-voorafweten.
impraescriptibel, adj. nw.lat. (vgl. p r ws e r i b e e r e n) onverjaarbaar; — imprae–
scriptibiliteit, f. de onverjaarbaarheld.
impreeeeren, lat. (imprecari, eig. in 't
alg. iemand iets toewenschen, v. precári, bidden, toewenschen) verwenschen, vervloeken; —
imprecátie (spr. t=ts), f. (imprecat'to) de
verwensching, de vloek; — impreeatorisch,
adj. verwenschend, vervloekend.
imprenábel, adj. fr. (imprenable; spr.
en —; v. prendre, nemen = lat. prendere, prehendére, vatten, grijpen) onneembaar, onwinbaar, b. v. eene vesting.
Impresario, m. it. (spr. s=z) (van impréndere, ondernemen, imprésa, onderneming)
een ondernemer, inz. opera-ondernemer in Italië.
imprescriptible, adj. fr., z. imp r aescriptib ei.
Impressie, z. onder imprimeeren.
Imprévoyance, f. fr. (spr. enprevoajans')
gebrek aan voorzorg, onvoorzichtigheid.
imprimeeren, lat. (imprimëre ; v. premére, drukken) indrukken, indruk maken, opdrukken, _inprenten, inscherpen; drukken, b. v.
een boek, enz. ; — imprimatur, eig. het worde
gedrukt ; als subst. bet imprimatur, de
vergunning of de goedkeurende handteekening
van den c e n s o r voor den druk van een boek;
ook de op de drukproef geschreven toestem
afdrukken van een blad;-mingdescort
— imprimerïe, f. fr. (spr. era—) de boek
drukkerij ; — imprimeur, m. een-drukeij,
drukker, boekdrukker; — imprimeuse, f.
fr. drukmachine ; — imprimiire, f. fr. (spr.
éitprimuur') Pict. het gronden, het aanleggen
der grondkleuren ; — irnpréssum, lat., of
fr. imprimé, n. (spr. eiraprimé) iets gedrukts,
een gedrukt blad, boek, enz. ; — impressie,
f. (lat. impressïo) de opdrukking, inprenting,
inwerking ; de indruk, aandoening, invloed, ook
z. v. a. i m p r i m u r e;— impressibel, adj.
nw.lat. vatbaar voor indrukken ; — mpressibiliteit, f. vatbaarheid voor indrukken ; —
impressief, adj. (fr. irapressi f), indrukmakend, krachtig ; — impression(n)isme,
n. ultra-realistische schilderschool, die zich niet
bekommerende om teekening, compositie en harmonie der kleuren, alleen door los neergeworpen verfkladden den indruk aanduidt ; — impressio(n)nist, m, tot die school behoorende schilder.
improbábel, adj. lat. (improbabilis, e,
vgl. probabel, ond. probeeren) onwaarschijnlijk, onbewijsbaar, verwerpelijk ; — im-
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probabiliteit, f. nw.lat. de onwaarschijnlijkheid.

improbeeren, lat. (improbure, van probdre, beproeven, goedkeuren, billijken) misbil- lijken, laken, verwerpen, afkeuren; — im–,
probátie (spr. t=ts), f. (improbatio) de misbillijking, afkeuring.
Improbiteit, f, lat. (improb i tas ; vgl. p r ob It e i t) de oneerlijkheid, slechtheid, laagheid.
improductible, adj. fr. (spr. enproduuk-tibl') niet voort te brengen; — improductief, adj. nw. lat. (vgl, productief onder
p r o d u c e e r e n) niet voortbrengend, onvruchtbadr, schraal — improductiviteit, f. gebrekkige of ontbrekende teelkracht, onvruchtbaarheid.
Impro$tabel, adj. (van het fr. profitable,,
vgl. profijt), onvoordeelig, niet opbrengend.
Impromptu, n. fr. (enprontu V. 't lat.
in promptu, d. i, in gereedheid ; vgl. p r o m p t)
iets, dat zonder voorbereiding, voor de vuist is
gemaakt, eene snel opgevatte, zinrijke gedachte,
fijne, schrandere scherts of inval, e it e m p o r e;
soms ook een gelegenheidsinval, een onverwacht.
onvoorbereid partijtje, feest, maal, enz.
Impropério, m. it. verwijt.
Impropórtie, f. nw.lat. (vgl. p r o p o r-t i e) de wanverhouding, onevenredigheid; — geïmproportioneerd, adj. onevenredig.
Impropriàtie (spr. t=ts), f. nw.lat. (vgl.
proprius, enz.) Jur. eig. toeëigening; beleening
met kerkelijke goederen ; eene door een leek
te vergeven prove.
improprie, adv. lat. (vgl. proprius, enz.) on-eigenlijk, beeldsprakig, verbloemd; — impropriëteit, f. (impropriëtas) de oneigenlijkheid,
het oneigenlijke in uitdrukkingen.
Improsperiteit, f. nw.lat. (van prosperi tas, geluk, welgedijen) het ongeluk, de tegenspoed.
Improvement, n. eng. (spr. --roe—;
v. to improve, verbeteren) verbetering; — improving country (spr. —kuntri), vooruitgaand land.
Improvidentie, f. later lat. (improvi-denti a, vgl. providentie) gebrekkige of ontbrekende voorzorg, onvoorzichtigheid; — impro-vïsus, a, um, lat. (van providere, vooruitzien)
onverhoeds, onverwacht ; — ex improviso, onvoorziens, onverwacht, onvermoed; — im--proviseeren (spr. s=z), it. (improvisaïre,
fr. improviser) onvoorbereid of voor de vuist
dichten of redevoeren ; — improvisade (spr.
s=z) ; (it. improvisata) of improvisatie (spr.
—za -tsie), I. barb. lat. een onvoorbereid, voor
de vuist gemaakt gedicht, zulk eene redevoering,
enz. ; ook onverwachte snedige antwoorden ; —
improvisátor, it. improvisatóre, of.
fr. improvisateur (spr. ehprowizatéur), m.
een onvoorbereid spreker, zanger, inz. iemand,,
die voor de vuist een gegeven onderwerp in
dichtmaat behandelt ; f. improvisatrice,
fr. (spr. enprowizatriés', en it. (spr. iemprowi-zatriétsje) eene vrouw, welke die gave bezit
;

;
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— improviso, a, improvisamente, it. onverwachts,
. plotseling.
;

imprudént, adj. lat. (imprudens ; vgl.
prudens) onvoorzichtig, onbezonnen, onbedacht
als adverb. ook imprudénter; — im--zam;
prudéntie (spr. t=ls), f. (imprudentía) de
,onbezonnenheid, zorgeloosheid, onachtzaamheid,
onvoorzichtigheid.
impubi res, pl. lat. (vgl. pubes, enz.), Jur.
onmanbaren, onhuwbaren, knapen tot volle 14,
meisjes tot volle 12 jaren — impuberteit,
4. nw.lat. de onmondigheid, onmanbaarheid.
impudént, adj. lat. (impudens, v. pudere,
zich schamen) onbeschaamd, schaamteloos; onzedig, onkuisch; — impudéntie (spr. t=ts),
f. de onbeschaamdheid, schaamteloosheid ; —
.impudïce, lat. onkuisch ; — impudiciteit, f. nw.lat. de schaamteloosheid; onkuisch.held, ontucht.
impugneeren, lat. (impugnáre, van putgnare, vechten, pugna, gevecht) bestrijden, bevechten, bekampen, met gronden of bewijzen
aantasten; — impugnátie (spr. t=ts), f
de bestrijding, aantasting, wederstreving.
impuissant, adj. fr. (spr. eñpwiessan, V.
puissant, v. als 't ware lat. possen, voor potens,
van posse, kunnen) z. v. a. impotent; —
impuissance, f. (spr. —sans'), z. v. a. i mpotentie.
Impuls, m., of impulsie, f. lat. (impulsus, impulsio; van impellére, aandrijven) de
aandrift, stoot, aandrang, de opwekking, aansporing, beweeggrond; — impulseeren,
•nw.lat. aandrijven, aanprikkelen, opwekken; —
impulsief, adj. aandrijvend, opwekkend; —
impulsoria, f. eene door paarden in beweging gebrachte locomotief; — impulsoriã les (stil.
litterae) aansporings- of opwekkingsschrijven,
waarbij een hooger gerechtshof bij een, lager
op spoed in de behandeling eener rechtszaak
,aandringt.
impune, adv. lat. (van poena, straf, punire,
straffen) ongestraft, straffeloos ; — impuniteit, 1. (lat. impunitas) ongestraftheid, straffe-loosheid, het uitblijven der straf.

,

;

Impuriteit,impurisme, impurist,
t. ond. impuur.

imputeeren, lat. (imputure, v. putare,
rekenen) toerekenen, wijten, de schuld geven,
'te last leggen, toeschrijven; — imputábel,
adj. nw.lat. toerekenbaar; — imputabiliteit, I. toerekenbaarheid; — imputatie
(spr. tie=tsie), f. (later lat. imputatáo) de toerekening, aanrekening, telastlegging eener mis
opheffing, vereffening van wederzijd--da;e
sche vorderingen ; -- imputatief, adj. (later
lat. imputativus, a, um), toerekenend, eene be:schuldiging bevattend.
imputreseíbel, adj. nw. lat. (vgl. p ut r e s c e e r e n) onverrotbaar, vrij van bederf; —
imputrescibiliteit, f. de onverrotbaarheid.
impuur, lat. (impurus, a, um; vgl. p u u r),
onrein, onzuiver, onkuisch ; — impuriteit,
vf. (impuritas) de onreinheid, onzuiverheid, on,
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kuisrhheid; — impurísme, n. nw.lat. de
taalverontreiniging, taalvermenging, taalverbastering (vgl. p u r i s m e) ; — impuríst, in. een
taalverbasteraar, z. p U r i s t.
in (waarvoor in samenstellingen vóor 1 11,
vóor b, m en p im, voor r ir staat) is 1) eene
onscheidbare lat. en roman. o n t k e n n e n de
voorlettergreep, z. v. a. het ned. on–,
drukt gevolglijk opheffing of gebrek of doorgaans het tegendeel uit van het begrip des
woords, waarvoor het geplaatst is; b. v. a dmissibel, inadmissibel; discreet, indiscreet; liquide, illiquide; modest,
immodest; possibel, impossibel; rationee1, irrationeel, enz. (Mocht men derhalve een woord, met in, il, im of ir beginnende, niet vinden, zoo late men die voorlettergreep weg, zoeke het overblijvende woord
te zijner plaatse en zette voor zijne ned. vert.
de lettergreep o n) ; — 2) een lat. en it. voorzetsel, dat in 't algemeen i n, o v e r, o p, aan,
bij, tegen, enz. beteekent, b. v. i 11 i d e e r e n,
impugneeren, inciteeren, inclineeren,
i n d u c e e r e n, enz. Geheele zegswijzen met
het voorz. i n, b. v. in agone, zijn, in de/ectu,
in duplo, in /idem, in oninem eventum, vindt
men in den regel niet onder i n, maar onder
het eerste of tweede daarop volgende woord.
inabordabel, adj. fr. (inabordable, vgl.
a b o r d e e r e n) ontoegankelijk, ongenaakbaar,
b. v. eene kust.
inabrupt, adj. lat. (inabruptus; vgl. a br u m p e e r e n) te wijdloopig, onafgebroken.
in abrwpto necessitátis, lat., z. onder a brumpeeren.
Inabstinéntie (spr. tie=tsie), f. nw.lat.
(vgl. a b s t i n e n t i e) de ononthoudzaamheid, het
gebrek aan onthouding.
in abstracto, z. ond. a b s t r a h e e r e n.
inacceptabel, adj. nw.lat. (vgl. a c c e pt e e r e n) onaanneembaar, onaannemelijk.
inaceessíbel, adj. later lat. (i-naccessibi lis, e; vgl. acces, enz.) ontoegankelijk, ongenaakbaar; inaccessibele punten, bij de
landmeting punten, die men van het ingenomen
standpunt uit niet te meten zijn; — inaecessibiliteit, f. de ontoegankelijkheid.
inaccommodábel, adj. nw. lat. (vgl.
a c c o m m o d e e r e n) niet bij te leggen, onverefienbaar.
inaccordábel, adj. fr. (vgl. a c c o o r d,
enz.) onvereenigbaar.
inaccuraat, adj. nw.lat. (vgl. accuraat)
onnauwkeurig, slordig.
Inactie (spr. t=s) of inactiviteit, f.
nw.lat. (vgl. actie, enz.) de onwerkzaamheid,
onbedrijvigheid, rust, traagheid, werkeloosheid;
— inactief, adj. onwerkzaam, ledig, in rust.
inadeequaat, adj. nw.lat. (vgl. a d a q u e eren, enz.) ongelijk, niet passend.
inadmissíbel, adj. nw.lat. (vgl. a d m i tt e e r e n) onaannemelijk; niet ontvankelijk, niet
toe te laten.
Inadverténtie (spr. tie=tsie), f. nw.lat.
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^v. advertére, ergens heen richten, inz. den geest,
opmerken) de onachtzaamheid, achteloosheid, nalatigheid, zorgeloosheid, het verzien.
inaequaal, adj. lat. (incequális, e; vgl.
a q u a al) ongelijk, onderscheiden, oneffen ;in2equaliteit, f. de ongelijkheid; — inwquilaterus, a, um, adj. lat. Bot. ongelijkzijdig; —
i.ncequinervius, a, um, Bot. ongelijknervig; —
incequivalvis, Bot. ongelijkkleppig.
in2estimábel, adj . lat. (incestimabï lis, e;
vgl. w s t i m e e r e n, enz.) onschatbaar; —1n-

£estimabiliteit, f. de

onschatbaarheid.

in aelérnum, lat. z. ond. ae t e r n us.
inaffábel, adj. nw.lat. (vgl. a f f a b e 1) onspraakzaam, onvriendelijk, terughoudend, ongezellig ; — inaffabiliteit, f . de onspraakzaam.heid, terughoudendheid, ongezelligheid.
Inaffeetátie (spr . tie=tsie), f. nw.lat. (vgl.
a f f e c t e e r e n, enz.) ongedwongenheid, losheid.
. in agóne, z. ond. agonie ; — in albis, z.
end. albus.
inaliënábel, adj. nw.lat. (vgl. a l i ë n e er e n, enz.) onvervreemdbaar ; — inalienabiliteit, f. onvervreemdbaarheid.
inalliábel, adj. fr. (inalliable ; vgl. al1 i ë e r e n) onvereenigbaar, onvermengbaar; —

inalliabiliteit, f. barb.lat. de onvereenigbaarheid.
inalterábel, ad). nw.lat. (vgl. altere er e n) onveranderlijk; onverderfelijk; — inalterabiliteit, f. de onveranderlijkheid.
in ambiguo, z. ond. a m b i g e e r e n.
inamábel, adj. lat. (v. amab)lis, bemin
niet beminnenswaardig.
-neswardig)

inamicaal, adj. nw.lat. onvriendschappelijk.

inamissibel, adj . lat (inamissibilis) onverliesbaar; — inamissibiliteit, f. nw.lat.
.

onverliesbaarbeid.

Inamoráto of innamoráto, m. it. (v.
-amóre = lat. amor, liefde) de verliefde, minnaar, vrijer.
inamovíbel, adj. nw.lat. (vgl. a m o v e eT e n) onafzetbaar, onherroepelijk ; — inamo–
vibiliteit, f. de onafzetbaarheid van ambtenaren.

in angustiis, z. ond. augustus.
Inanimátie (spr . t=ls), f. nw.lat. (vgl.
a n i m e e r e n) onbezieldheid, levenloosheid ; —
geïnanimineerd, adj. onbezield, levenloos,
onopgewekt.
in anima viii, lat. op een laag wezen (b. v.
een proef nemen met vergift, enz.)
inanis, e, adj. lat. ledig, ijdel; Bot. saploos,
-mergachtig; — inaniteit, f. lat. (inanitas)
ijdelheid, nietigheid ; — inanítie (spr. t=ts),
i. nw.lat. (van 't lat. inanzre, ledigen) eig. de
lediging; de krachteloosheid, afgematheid, uit
gebrek aan voedsel; Theol. de-putingdor
toestand der vernedering van Christus ; —
inanitiekuur, de hongerkuur.
in annum sequentum, lat. in het volgende jaar.
in antecéssum, z. ond. antecedeeren.
inappellábel, adj. nw.lat. (vgl. a p p eiVIERDE DRUK.
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1 e e r e n, enz.) tot beroep op eene hoogere
rechtbank niet geschikt, niet gewichtig genoeg,
niet bevoegd.
Inappetentie (spr. tie=tsie), f. nw.lat.
(vgl. a p p et en t i e) het gebrek aan eetlust,
de afkeer.
inapplicábel, adj. nw.lat. (vgl. app 1 ic e e r e n) niet aanwendbaar, ontoepasselijk; —

inapplicabiliteit, f. de onaanwendbaarhe i d, ontoepasselijkheid ; — inapplicatia
(spr. t=ts), f. de nalatigheid, traagheid, het
verzuim.
inapprehensibel, adj. later lat. (ina»prehensibilis, e; vgl. apprehendeeren) on
begrijpelijk, onvatbaar.

inappretiabel (spr. t � ts), adj. nw.lat

(vgl. appretiëeren) of fr. iXlappreeia ble, onschatbaar.
Inaptitude, f. fr. (vgl. a p t i t u d e) ongeschiktheid, onbeholpenheid.
in armis, z. ond. ar m a.
inartieule, fr. (van 't later lat. inarticuléitus; vgl. articuleeren) of ongearticu1 e e r d, adj. niet geleed; onduidelijk, onverstaanbaar uitgesproken ; -- inarticulatie (spr.
tie=tsie), f. de gebrekkige geleding of articulatie, onduidelijkheid der uitspraak.
in articulo mortis, lat. op sterven liggende.
inattent, adj. nw.lat. (vgl. attendeer e n, enz.) onoplettend, onachtzaam, nalatig, zor
geloos; — inattentie (spr. tie=tsie), f de onoplettendheid, onachtzaamheid.
inaudibel, adj. lat. (inaudibilis, e, van
audire, hooren) onhoorbaar; — inaudiet (lat.
inauditus, a, um) ongehoord; zonder rechterlij':;
verhoor (b. v. veroordeelen).
inaugureeren, lat. (inauguráre, eig. met
-

.

inachtneming der a u g u r i ë n, z. aid., inwijden)

plechtig inwijden, instellen, bevestigen ; — inaugurale rede, f. inwijdingsrede, intreerede ; — ivauguraal geschrift, inau-

gurale dissertatie of disputátie (spr
tie=tsie), f. een inwijdingsgeschrift, geleerde ver
welke op hoogescholen diegene moet-handelig,
schrijven en verdedigen, die eenen g r a a d wil
verkrijgen ; — inaugurátie (spr. t=ts), f.
(inauguratio) de inwijding, plechtige bevestiging in eene waardigheid.
inaureeren, lat. (inauráre, van aurum,
goud) met goud overdekken, vergulden ; — inaurátie (spr. t=ts) of inauratuur, f. nw.
lat. de vergulding ; Med. de vergulding der pillen, de overtrekking der pillen met goudschuim ;
— inaurutus, a, um, adj. verguld; pilulae inauratae, vergulde pillen.
in barbam, z. b a r b a; — in bianco, z. b 1 a n c;
— in bona pace, z. p a x.
in bocco chiusa non entró mai mows, it. 'in
een gesloten mond kwam nooit een vlieg", d. i.
om wat te krijgen, moet men vragen.
in bonis, z. ond. bonus; in brevi, z ond.

brevis.
Inca, Inka, m. titel der oude koningen
van Peru en der prinsen van den bloede, eer
39
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de Spanjaarden dat land veroverden en verdierven.
iiiealeulábel, adj. nw.lat. (vgl. c ale u1 u s, enz.) onberekenbaar.
in calculo, z. ond. calculus.
inealeseeeren, lat. (incalescër e; vgl. e a1 e s c e e r e n) verwarmen, verhitten ;— inCalescentie (spr. t=ts), f. nw.lat. de verwar
-ming,
verhitting.
ineamereeren, nw.lat. (vgl. camera)
inkameren, bijtrekken ; met de pauselijke kamergoederen vereenigen, daarbij inlijven ; — ineamerãtie (spr. t =ts), T. de intrekking, inlijving van een goed met de pauselijke kamergoederen.
incamineeren of liever ineammineeren, it. (incammindre, v. cammino, weg,
gang; vgl. c h e m i n) aan den gang maken;
aanleggen, op touw zetten ; — ineamminatie (spr. t=ts) f. de inleiding, aanlegging.
incandesceeren, lat. (incandescére, van
candesc .re, blinkend wit worden, gloeiend moorden, van candére, blinkend wit zijn, gloeien)
wit worden ; gloeiend worden, ontgloeien ; —
ineandeseentie (spr. t=ts) f. nw.lat. het
witgloeien, de witgloeiendheid.
in canons, lat. Muz. in den stijl of trant
van een canon
ineanteeren, lat. (incantáre, eig. toezingen, v. cantdre, zingen, frequentatief v. canére,
zingen) betooveren, bezweren ; — ineant€tie
(spr. tie=tsie) f. (incantatio) de betoovering, het
bezweringsformulier der toovenaars; — ineantátor, m. de toovenaar.
incanus, a, um, adj. lat. Bot. witgrijs.
ineapábel, adj. fr. (incapable; vgl. cap ab 1 e) onbekwaam, ongeschikt, onnut ; — incápax,
adj. lat. ongeschikt, onvermogend; — inca
f. nw.lat. de onbekwaamheid, enz.-pacite,
in capita, z. ond. caput.
ineareereeren, nw.lat. (vgl. carter) inkerkeren, opsluiten, gevangen zetten, In hechtenis nemen ; Chir. inklemmen (van breuken) ;
— ineareeraat, m. een gevangene, gekerkerde, opgeslotene ; — incarcerátie (spr.
t=ts) f. de Inkerkering, opsluiting; Chir. de
inklemming, b. v. van eene breuk (incarcera-

hernYae).
incardinátie (spr. t=ts) f. nw.lat. (van
incardináre) de overdraging van 't beheer eener
kerk aan een vreemden geestelijke : clericus incardinatus; ook de verkiezing tot k a r d i n aal
(z. aid.)
incarneeren, nw.lat. (van taro, genit.
carnis, vleesch) met vleesch bekleeden; tot vleesch
maken ; nieuw vleesch krijgen ; — inearnantia (spr. t=ts) n. pl. Med. vleeschmakende
tio

middelen, die het groeien van het vleesch bevorderen ; — inearnadín, adj. fr. (spr. enkarnadeh) bleekrood, iets lichter als inca rn a a t, z. ald. ; — incarnaat, adj. vleeschkleurig, hoogrozerood; bij de ververs hoogrood
(niet vleeschkleurig); — inearnaat, n. Piet.
de kleuring van het vleesch, de vieeschtoon ;
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— incarnatie (spr. t=ts) f. de vleeschwor=
ding, menschwording van Christus, de aanneming van een menscheltjk lichaam; — inearnatief, adj. Med. vleeschverwekkend, vleeschmakend.
Incartá►den, f. pl. fr. beleedigende, moedwillige streken, opzettelijke beschimpingen.
Ineartation, f. fr. (spr. enkartasjon) z,
v. a. quartatie, quarteering (z. ald.)
incasseeren, ital. (incassáre, v. cassa, kas,
insluiting, enz.; vgl. c a s s a) 1) in een raam
zetten, omzetten; 2) geld ontvangen, innen; —
incasso, n., pl. incassi, Kmt. de inning
van gereed geld.
ineastelleeren, it. (vgl. c a s t ei) bevestigen, omwallen ; — incastellätie (spr. tie=
tsie) f. barb.lat. de omwalling, ommuring; bevestiging.
Ineastratura, f. lat. een klein kastje in
de altaarsteenen voor reliquiën.
in casu, in casum, enz., z. ond. cas u s ; —
in casum contraventions, z. c o n t r a v e n t i e;
— in casum necessitdtis, z. n e c e s s i t e It;
— in casum succumbentlae, z. ond. s u c c u m-.
beeren.
in cauda venënum, lat. in den staart zit het
vergift.
in causa, z. causa.
incaute, adv. lat. (vgl caute) onbehoedzaam,
nalatig.
ineaveeren, lat. (incaváre) hol maken.
Ineendium, n. lat. (v. incendére, in brand
steken, aansteken) brand; oneig. de vlam des
oproers ; — ineendiarius, m. een brandstichter; oproermaker; — ineensie, f. (lat. incensvio) de ontsteking, invlamzetting, brand; — incensio lunge, lat, de ontsteking der maan", de
nieuwe maan ; — ineenseeren, it. (incensdre,
v. incénso, wierook, en dit v. 't lat. incensum,
iets ontstokens, mid.lat. wierook) berooken met
wierook, bewierooken; — g e i n c e n s e e r d, adj.
bewierookt ; — ineensátie (spr. t=ts) f. barb,
lat. het bewierooken in de r. kath. kerk; -incensarium of ineensorium, n. mid..
lat. het wierookvat.
incentief, adj. lat. (incentivus, a, um, van
incinëre, aanheffen, v. canére, zingen) eig. aanheffend, den toon aangevend; oneig. prikkelend,
opwekkend; — ineentief, n. (lat. incentivur).
een prikkelend of aanzettend middel.
Inceptie (spr. t=s) f. lat. (inceptto, van
incipére, aanvangen) de aanvang, het begin,
de onderneming; — ineeptief, adj. nw.lat.
aanvangend, het begin of den aanvang aanduidend.
ineereeren, lat. (inceráre, v. cera, was)
met was overtrekken of vermengen; — inee–
retie (spr. t=ts) f. nw.lat. het overtrekken
met was, de vermenging met was; ook de vermenging eener droge stof met eene vloeistof,
tot aan de dichtheid van was.
incessamment, adv. fr. (spr. ensessamdh, van
cesser, lat. cessdre, ophouden) onophoudelijk;,
zonder verwijl, dadelijk.
„

,
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inéessibel, adj. barb.lat. (vgl. c es s ib e l)
niet vatbaar om afgestaan te worden ; — ineessibiliteit, f. de onafstaanbaarheid.
Ineéetus, m. (v. castus, rein, kuisch) de
bloedschande, de vleeschelijke gemeenschap met
zoodanige bloedverwanten, met welke het howelijk wegens den graad der maagschap ver
bevlekken, schen--bodenis;—ctr,
den ; — incestueus, adj. nw.lat. (fr. inces-

tueux) bloedschendig.

Inch, m . eng. (spr. intsj ; angels. ince, duim,
indsa, ons, v. 't lat. uncia, een twaalfde deel;
vgl. o n s) eene lengtemaat een duim = T^
eng. voet (foot) of 2,54 cM.
inchoatief, adj. lat. (inchoativus, a, um,
v. inchoiire, aanvangen) aanvangend, Inleidend;
verba inchoatzva, z. verbum ; — inchoa
inleiding, het begin, z. v.-tive,f.nwlad
a. initiative.
ineidént, adj. of als adverb. incidénter,,
lat. (van incidere, invallen, opvallen, voorvallen , enz.) toevallig, bij gelegenheid; — incidént n. of ineidéntie (spr. t=ts) f. bet
voorval, toeval, de bijkomende zaak; de invalling, aanraking; — incidéntie hoek, Geom
en Opt. de invalshoek, In tegenstelling van r eflexie -hoek (z. aid.); — incidit in Scyllam
qui vult vitáre Charybdim, lat. sprw.: wie de
Charybdis wil vermijden, valt in de Scylla, d.i.
van kwaad tot erger komen, uit den regen in
den drop geraken (afkomstig van Odysseus' lotgevallen in de Siciliaansche zeeëngte); — incidenteeren, barb.lat. (fr. incidenter) bijzaken inmengen, zwarigheden maken; — ineidentarius, m. een zwarigheidmaker, de
rechtsvertrager, hij die zwarigheden omtrent bij
opwerpt ; — ineidentien (spr. t=ts) 1)-zaken
(fr. incidents) pl. tusschengevallen, tusschenhandelingen, bijkomende zaken.
incidentia of ineidentien, 2) pl. lat. (v.
–

.

incydére, insnijden, verdeelen; vgl. incisie)
Med. insnijdende middelen, geneesmiddelen tot
vloeibaarmaking van verdikte vochten.
ineinereeren, nw.lat. (van cinis, gehit.
cineris, asch) Chem. tot asch verbranden ; —
ineinerátie (spr. t=ts) f. de verbranding
tot astb, ook het bestrooien met asch als teeken van rouw of boetedoening.
Incepincipiëeren, lat . (incipére ; vgl. Inc
t i e) aanvangen; incipiént, m. (incip%ns)
een aanvanger, beginner, leerling.
in circa, nw.lat. ongeveer, omtrent.
Incisie (spr. s=z), f. lat. (incisio, v. incidére, en dit van caedëre, snijden, houwen) de
insnijding, snede ; — ineisief, adj. nw.lat. insnijdend, allengs invretend, bijtend, verdeelend,
verdunnend; — ineisim, adv. lat. in korte
afdeelingen, zinnen, enz.; — ineisóres of incisiven, pl. nw.lat. (ook incisorii dentes of
incisive dentes) de snijtanden ; incisorium,
n. bet mes tot lijkopeningen, ontleedmes ; ook
de tafel tot het ontleden ; — incisus, a, um, lat.
Bot. ingesneden, met diepe insnijdingen; — incisum, n. lat. eene insnede ; inschuifsel, tus—

—
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schenzetsel ; — incisuur, f. (lat. incisura)
eene gemaakte insnede ; Med. uitholling aan
een beenderrand of aan kraakbeenige deelen.
inciteeren, lat. (incitdre, v. citdre, snel
bewegen, drijven, versterkingswoord van ciere,
In beweging zetten) aandrijven, opwekken, aansporen, prikkelen, aanmoedigen, aanvuren; opruien; -- ineitãbel, adj. nw.lat. opwekbaar,
prikkelbaar, kitteloorig ; — ineitabiliteit,
f. prikkelbaarheid der levenswerkzaamheid; —
incitamént, n. lat. (incitaméntum) de prikkel, het opwekkend middel; — ineitantia,
n. pl. (v. den sing. incitans) Med. opwekkende
middelen, die de levenswerkzaamheid verhoogen; incititie (spr. tie=tsie) f. (lat. incitatio) aanzetting, aansporing, prikkeling; opruiing; — ineitatief, adj. nw.lat. aanzettend,
—

aandrijvend, opruiend.
ineiviel, adj . lat. (incivális, e; vgl. c i v i ei,
ond. civis) onbeleefd, onhoffelijk, grof, lomp,
ruw, onaardig, onbevallig ; — ineivi iteit, f.
(incivilïtas) de onbeleefdheid, enz., het boersch
gedrag ; — ineivilisme, n. nw.lat. gebrek
aan burgerzin, aan burgerdeugd, onburgerlijkheid.
Inc1am^►tie (spr. t=ts) f. later lat. (inclamatio, van inclamáre, aanroepen) de aanroep,

aanroeping.

Inclangorium, n. mid.lat. klokje, waarmede voor het uitvinden der uurwerken het
teeken tot den godsdienst gegeven werd.
Inclav^tie (spr. t=ts) f. nw.lat. (van
't mid.lat. inclavi re, van 't lat. claves, spijker,
nagel ; vgl. e n c 1 a v e e r e n), z. v. a. 't gr.
gomphosis.
inelaveeren, z. e n c l a v e e r e n.
Incle, n. eng. (spr. ink' l) ongebleekt, grof
garen, garenband, wollenband.

Inclementie (spr. t=ts) f. lat. (incle-

mentia ; vgl. c 1 e m e n t i e) ongenade, onvriendelijkheid, hardheid, ruwheid, gestrengheid.

inelineeren, lat. (inclinare, van clináre,
neigen, gr. klinein) eene neiging tot iets hebben, tot iets genegen zijn; neigen, overhellen;
geïnclineerde zonnewijzer, is zulk een,
waarvan het uurbord niet loodrecht is, maar
met een hoek naar het zuiden overhelt ; — inelinánt, adj. (lat. inclinans) zich neigend,
overhellend; — inelinánten, m. pl. aanhangers van eene partij, inz. geloofssecte ; — inelinátie (spr. t=ts) f. (lat. inclinatio) de neiging, helling, ook de hellingshoek, b. v. der
magneetnaald; de geneigdheid, liefde ; het geliefde voorwerp, de geliefde ; — inelinatorium, n. nw.lat. een werktuig om de helling
van de magneetnaald te bepalen ; de stoel voor
oude en gebrekkige geestelijken in 't koor der
kerk; — incliner, m. eng. (spr. inklainer)
een zich naar het zuiden neigende zonnewijzer;
— inclinometer, m. (vgl. met er) een door
Gillespie uitgevonden werktuig om te waterpassen.

includeeren, lat . (includére, v. claudëre,
sluiten ; vgl. cl a u d e e r e n) insluiten, omgeven,
in zich bevatten; — includens, lat . Bot. in-
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sluitende ; — inclusie (spr. s=z), f. (inclusio)
de insluiting, het saamgevatte; inclusio unius
non statim est exclus^o alter us, lat. de insluiting van 't eene brengt niet steeds de uitsluiting van het andere mede; — inclusief, adj.,
als adv. ook inclusive, afgek. incl., nw.lat. ingesloten, medegerekend, meest verbasterd tot
i n c l u i s; met insluiting, liet tegengest. van
exclusief ; — inclusus, a, um, lat. Bot. ingesloten ; — inclüsum, n. lat. het ingeslotene, nevensgaande, bij- of inliggende ; — ineluse, f. fr. (spr. ehkluuz') het ingeslotene,
het inliggende ; par incluse, ingesloten ; — inclusi, m. pl., inclusae, f. pl. lat. (ook
r e c l u s i, r e c l u s a e) leden eener geestelijke
orde, die in de middeleeuwen zich bij steden,
dorpen of kloosters in cellen opsloten, om in
de strengste afzondering zich aan bet beschouwende leven te wijden.
in coena Domini, lat. de naam eener pausel ijk e butte, die den banbliksem uitschiet op
allen, die de r. kath. kerk niet aankleven;
zoo geheeten naar de beginwoorden : in het
avondmaal des Heeren.
incoërcibel , adj. nw.lat. (vgl. c o ë r c e er e n) ontembaar, onbedwingbaar, onhoudbaar,
niet op te sluiten, niet samen te drukken ; —
incoërcibiliën, n. p1. Phys. onopsluitbare
lichamen, b. V. lichtstof, warmtestof; — incoërbiliteit, f . de onopsluitbaarheid, onbedwingbaarheid.
incogitánt, adj . lat. (incogatans, van cogitáre, denken ; vgl. c o g i t e e r e n) onbedacht-

INCMPLAISAN 1
incomestibel, adj . nw.lat. (vgl. c 0 m e s-

t lb e 1) niet eetbaar.

incommensurábel , adj. nw.lat. (vgl
e o m m e n s u r a b e 1) onderling onmeetbaar, geene
gemeene maat hebbende ; — incommensurabiliteit, f. de onderlinge onmeetbaarheid.
Incomminátie (spr . t=ts) f. nw.lat. (vgl.
c o m m i n a t i e) de bedreiging met de straf des
bans.
.

ineommiscíbel, adj. later lat. (incommiscibilis vgl. e o m m i s c e e r e n) onvermeng;

baar.

incommode, lat. (incommodus, a, um; vgl.
commodes) ongemakkelijk, lastig, bezwaarlijk,
onverdraaglijk; — incommodum, n . het nadeel, bezwaar; — incommoditeit, f. (lat.
incommodXtas) de ongemakkelijkheid, ongelegen held, last, overlast, het ongemak; — incommodeeren (lat. incommodiire) lastig zijn of
vallen, plagen, hinderen, verontrusten ; — zich
incommodeeren, zich bemoeien, zich
moeite of ongelegenheid aandoen , — incommodánt, adj. lastig, bezwarend.
in commune bonum of in communerrm utilitatem, lat. ten nutte van het algemeen.
in communi, z. ond. c o m m is n.
incom.municábel, adj. nw.lat. (vgl.
comm u n i s e ere n, enz.) onmededeelbaar, wat
zich niet laat mededeelen; terughoudend, geheim, stug ; — incommunicabiliteit, f.
de onmededeelbaarheid.
incommutábel, adj. lat. (incommutabális ; vgl. c o m m u t e e r e n) onveranderlijk; —

zaam , onoverlegd; — ineogitántie (spr. tie

incommutabiliteit, f. onveranderlijkheid,

=tsie) f. lat. (incogitantia) onbedachtzaamheid,
onbezonnenheid, zorgeloosheid; — ineogitáta,
n. pl. toevallen, voorvallen, waaraan niemand
gedacht heeft.
incognito, adv. it. (spr. ienkónjito; V. 't lat.
incognitos) onbekend, heimelijk, onder vreemden naam ; ook wel naamverbergend; — incógnito, n. als subst. de onbekendheid, de
naams- of standsverberging.
ineohaerént, adj. lat. (vgl. c o h w r e e r e n)
onsamenhangend, los, niet behoorlijk verbonden;

niet-ontzetbaarheid van eene bezitting.
incomparábel, adj. lat. (incomparab)lis;
vgl. c o m p a r e e r e n 1) onvergelijkbaar, onvergelijkelijk, voortreffelijk; — incomparabi
liteit, f. onvergelijkbaarheid, onvergelijkelijkheld ; voortreffelijkheid ; — ineomparabilia,
n. pl. Gram. bijvoegeljke naamwoorden, die de
trappen van vergelijking niet aannemen (vgl.
comparatie en comparativus).
incompatibel, adj. fr. (incompatible; vgl.
C o m p at e e r e n) niet overeen te brengen, on-

— incoheeréntie (spr. t=ts) of incohee-

vereenigbaar; — incompatibiliteit, f. de

se, f. gebrek aan samenhang, onverbondenheid, eene zaak zonder samenhang, verwarde zaak.

onvereenbaarheid, b v. van twee bedieningen,
ambten in een persoon; niet-overeenstemming
van karakters, enz.
incompensábel , adj. nw.lat. (vgl. c o mp e n s e e r e n, enz.) onvergoedbaar; — incOmpensabiliteit, f. de onvergoedbaarheid.
incompetent, adj. nw.lat. (vgl. c o m p et e e r e n, enz.) onbevoegd, ongeldig, onwettig;
— incompetentie (spr. tie=tsie) f. de onbevoegdheid; ongeldigheid; ontoereikendheid, ongeschiktheid; incompetentia termini, ongeschiktheld, onvoegzaamheid, ondoelmatigheid van den
bepaalden tijd (b. v. in kerkelijke of geestelijke

Incolaat, n. of incolaatsrecht (lat.

incolgtus, van incoláre = incolëre, bewonen,
incóla, inwoner) z. v. a. i n d i g e n aal.
incollegiaal, adj. niet collegiaal (z.
ald.) ; — incollegialiteit, f. gebrek aan
collegialiteit (z. aid.)

Incolumiteit, f. lat. (incolumitas, v. inco1 umis, columis, gezond, ongedeerd) de volkomen gezondheid, welstand, onverzeerdheid, wel
-bewardhi.
incombustibel, adj. nw.lat. (vgl. c o m-

b u r e e r e n, enz.) onverbrandbaar ;— incom-

vacantiën).

bustibiliteit, f. de onverbrandbaarheid.
income, n. eng. (spr. ínkum) het inkomen ;
--income–tax, f. belasting op het inkomen, inkomstenbelasting.

zán ; vgl. c o in p 1 a i s a n t) ongedienstig, onwellevend; -- incon.plaisance, f. (spr. —sáres')
ongedienstilgheid.

incomplaisant, adj. fr. (spr. enkoytplè-
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incompleet, adj. lat. (incompletus, a, um;
vgl. c o m p 1 e e t) onvoltallig, onvolledig.
ineompléx, nw.lat. (z. c o m p le c t e ere n, enz.) niet samengesteld, enkelvoudig ; in.
complexe grootheden, Math. zulke, die
uit geene bijzondere, door samentelling, aftrekking, enz. verbonden deelen bestaan en door
een enkel teeken, b. v. a, x, enz. aangeduid
worden, in tegenst. met comp 1 e x e, die door
optelling, aftrekking enz. met elkander verbonden zijn.
incomprehensibel, adj. lat. (incomprehensibilis ; vgl. c o m p r e h e n d e e r e n, enz.) onbegrijpelijk; -- incomprehénsie, f. gebrek
aan vatbaarheid, aan bevattingsvermogen; —
incomprehensibiliteit, f. nw.lat. onbegrijpelijkheid.
incompressíbel, adj. nw.lat. (vgl. e o mp r i m e e r e n) onsamenpersbaar, niet samen te
drukken; -- incompressibiliteit, f. onsamenpersbaarheid.
in concéntu, lat. Jur. in samenstemming, een
-stemig.
inconceptíbel, adj. nw.lat. (vgl. c o
alpi ë e r e n) onbegrijpelijk.
inconcessíbel, adj. nw.lat. (vgl. c o ne e d e e r e n, enz.) onvergunbaar, niet toe te
stemmen.
inconpeváble, adj. fr. (spr. eizkor'is'wabl';
V. concevoir, begrijpen, v. 't lat. concípére) onbegrijpelijk.
inconeiliabel, adj. nw.lat. (vgl. cone i 11 ë e r e n) onvereenigbaar, niet te vereffenen,
onverzoenbaar.
Inconcinniteit, f. lat. (inconcinnitas, van
inconcinnus, a, um, ongepast, kwalijk saamgevoegd ; vgl. concinnus) de ongepastheid, ver-

conformiteit, f. ongelijkvormigheicl, niet-

keerde samenvoeging, onbehoorl jkheid, inzon-

t e e r e n, enz.) onbestendig, geen stand houdende;

derheid der rede.

onvereenbaar, onsamenhangend, zich weersprekend; — inconsistentie (spr. tie=tsie), f.
onbestendigheid ; onvereenbaarheid.
inconsolábel, adj. lat. (inconsolabilis, e
vgl. c o n s o 1 e e r e n) ontroostbaar, troosteloos.
inconstánt, adj. lat. (incónstans ; vgl.
constant) onbestendig, onstandvastig, veranderlijk ; — ineonstántie (spr. tie=tsie), f.
(lat. inconstantia) de onbestendigheid, veranderlijkheid.
in constánti, z. constant.
inconstitutioneel (spr. tio= tsio), nw.
lat. (vgl. c o n s t i t u e e r e n, enz.) tegen de grondwet of staatsregeling, ongrondwettig; — inconstitutionaliteit (spr. tio= tsio), f. ongrondwettigheid.
inconsulte, lat. (vgl. c o n s u l e e r e n, enz.)
onbedachtzaam, onoverlegd.
inconsumabel, adj. nw.lat. (vgl. cons u m e e r e n) overteerbaar.
in contánti, z. ond. c o, n t o.
incontestábel, adj. nw.lat. (vgl. con-

inconclusief (spr. s=z), adj. nw.lat. (vgl.
e o n cl u d e e r e n) zonder sluitrede, zonder bewijskracht, niet bondig.
inconcóct, adj. nw.lat. (van concoquére,
verteren, v. coquére, koken) onverteerd ; oneig.
onverarbeid, onbewerkt, ruw ; — inconcóctie
(spr. t=s), f. de gebrekkige vertering of ver
onrijpheid, ruwheid.
-werking,
in concreto, z. concreet, ond. concresceeren.
incondensábel, adj. nw.lat. (vgl. c o nd e n s e e r e n, enz.) onverdichtbaar, niet tot kleiner volumen te brengen ; — incondensabiliteit, f. de onverdichtbaarbeid.
Inconduite, f. fr. (spr. enkondwiét' vgl.
Co n d u i t e) een onverstandig of ongepast gedrag,
wangedrag.
in confesso, lat. Jur. erkend, toegegeven;
(vgl. confiteeren en confessie).
inconféssus, m. nw.lat. (vgl. c. o n f e s s i e, enz.)
Jur. een niet-bekennende.
Incon$dénten, m. pi. nw.lat. (vgl. c o n11 d e e r e n) Jur. verdachte personen.
inconfórm, adj. nw.lat. (vgl. c o n f o r m),
ongelgkvormig, niet overeenstemmend; — in–
;

overeenstemming.

inconfusibel, adj. (vgl. c o n f u n d e e ren) onvermengbaar z. i m m i s c i b e l; — in–
eonfusibiliteit, f. onvermengbaarheid.
incongelábel, adj. lat. (incongelabïlis;
vgl. c o n g e 1 e e r e n) onbevriesbaar.
incongruus, a, um, adj. als adverb. incon.grice, lat. of incongruént (lat. incongruens)
(vgl. c o n g r u u s, enz.) niet overeenstemmend,
ongepast, ongeschikt, onregelmatig, onvoegzaam;
-- incongruentie (spr. t=ts), (later lat.
incongruentia) of incongruïteit, f. nw.lat.,
de niet-overeenstemming, ongepastheid, ongerijmdheid, onhebbelijkheid; fout, misslag (tegen
de taal).
ineonnéx, adj. later lat. (inconnéxus, a,
urn; vgl. c o n n e c t e e r e n, enz.) onsamenhangend, onverbonden; — inconnexiteit, f.
nw.lat. de gebrekkige samenhang.
inconsequent, adj. lat. (inconsëquens ;
vgl. consequens, enz.) zich-zelven ongelijk, zich
zelven tegensprekend, ongelijk, ongeregeld, ongerijmd, strijdig, wansluitend; — inconsequentie (spr. t=ts), f. strijdigheid met eigen
beginselen, gebrek aan gelijkheid met zich-zelven,
eigen tegenspraak, ongerijmdheid, ongelijkheid.
in conséssu, z. ond. c o n s e s s u s.
inconsiderábel, adj. nw.lat. (vgl. c o ns i d e r e e r e n, enz.) onbeduidend, ongewichtig,
onbelangrijk; — inconsideraat, lat. (inconsiderátus, a, um) onbedachtzaam, onoverlegd,
gedachteloos, onbezonnen ; — ineonsideratie of liever inconsiderántie (spr. t =ts),
f. lat. (inconsiderantia) onbedachtzaamheid, ol;bezonnenheid.
inconsistent, adj. nw.lat. (vgl. c o n s is

;

t e s t e e r e n) ontegenstrijdelijk, onwederspreke -

lijk, uitgemaakt.
in contínénti, z. ond. contineeren.
incontinent, lat. (inconfinens ; vgl. c o n.
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t i n e e r e n) onmatig, niet onthoudzaam ; — ineontinéntie (spr. tie=tsie), f. (incontinentia,
de onmatigheid, het gemis der onthoudingsgave ;
Med. het onvermogen om eene natuurlijke behoefte op te houden.
in continuo, z. ond. continuum ; — ira
contrarium, z. ond. contraries.
incontribuábel, adj. nw.lat. (vgl. cont r i b u eer e n) niet schatplichtig, onbelastbaar;
— incontribuabiliteit, f. de onschatplichtigheid, vrijdom van belastingen, onbelastbaarheid.
Ineóntro, m. it. (spr. ien—) ontmoeting,
voorval ; Kmt. de gunstige samenloop van omstandigheden, de gelegenheid, b. v. om waren
aan den man te brengen, enz. ; — i.neontreeren (it. incontrilre, oudfr. encontrer, nw.
fr. rencontrer, v. 't lat. contra) aantreffen ; zich
schikken ; gelegenheid of middel vinden ; rekeningen tegen elkander houden, c o n f r o n t e e r e n ; — incontratie of scontratie, f.
(spr. —tsie) it. Kmt. wederzijdsche afrekening van
verscheiden personen, om schulden af te doen.

in contumaciam, z. contumacia.

ineonvenábel, fr. (inconvenable) en inconveniént, adj. lat. (inconveniëns; vgl.
c o n v e n 1 ë e r e n,. enz. niet passend, ongeschikt,
onbehoorlijk, ongelegen; als subst. n. inconvenient, ongelegenheid, zwarigheid, ongerief,
ongemak, overlast ; — ineonveniéntie (spr.
t =ts), f. later lat. (inconvenient)'a) ongepastheïd,
onbehoorlijkheid, ongeschiktheid.
inconversabel, adj. barb.lat. (vgl. c o nv e r s e e r e n, enz., onspraakzaam, ongezellig.
inconvertibel, adj. later lat. (inconvertibtlis, e, vgl. c o n v e r t e e r e n) onveranderlijk
van gedaante; onbekeerlijk; — ineonvertibiliteit, f. nw. lat. Theol., de onbekeerlijkheid; ook de eigenschap van Christus, dat geene
zijner beide naturen met de andere verwisseld
kan worden.
inconvincíbel, adj. nw.lat. (vgl. convi n c e e r e n) onovertuigbaar.
Incorporalia, n. pl. lat. (v. corpus, corporális, lichaam, lichamelijk) onlichamelijkheden, afgetrokken begrippen; — ineorporaliteit, f. de onlichamelijkheid, onstoffelijkheid.
in corpóre, z. corpus.
incorporeeren, lat. (incorporáre, van
corpus, z. ald.) inlijven, vereenigen, in een geheel, in een gezelschap of genootschap opnemen, toevoegen ; — incorporatie (spr. t=ts),
f. nw.lat., de inlijving, vereeniging, opname in
een genootschap, enz. ; de menschwording van
Christus; Pharm. de vermenging van droge en
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correctheid; — incorrigibel, adj. nw.
lat., voor geene verbetering vatbaar, onverbeterlijk; hopeloos; — ineorrigibiliteit, f.
de onverbeterlijkheid.
incorrupt, adj. lat. (incorrwptus, a, um;
vgl. c o r r u m p e e r e n, enz.) onbedorven, onvervalscht, rein ; — ineorruptibel, adj.
later lat. (incorruptib)lis, e) onverderfelijk, vrij
voor bederf of verrotting; onomkoopbaar; —
incorruptibiliteit, f. onverderfelijkheid;
onomkoopbaarheid ; — incorruptie (spr.
t=s), f. (incorrup(to) de onbedorvenheid.
incoupable, fr. (spr. énkoepábl'; vgl. i n c u lp a b el en c o up a b l e) onschuldig.
incourant, adj. f. (vgl. courant) niet
gangbaar, ongangbaar (van waren en geld).
incrasseeren, lat. (incrassi re; vgl. crassus) verdikken, dik maken, b. v. het te vloeibare
bloed, enz. ; -- inerassantia (spr. t =ts),
n. pl. verdichtings- of verdikkingsmiddelen van
het bloed en andere vochten; — incrassatie
(spr. t=ts), f. nw. -lat., de verdikking of ver
— incrassatus, a, um, lat. Bot. ver -dichtng;
-dikt,
dikker wordende.
ineredíbel, adj. lat. (incredibilis, e; vgl.
credo) ongeloofelijk ; — incredebile visu, lat. ongeloofelpk om te zien, d. i. men vertrouwt zijn
oogen niet; — ineredibiliteit, f. ongeloofelijkheid; — ineredulus, m. een ongeloovige; — increduliteit, f. ongeloovigheid,
hardgeloovigheid, het ongeloof, de twijfelzucht.
Ineremént, z. ond. incresceeren.
increpeeren, lat. (increpare, eig. een gedruisch tegen iemand maken, vgl. crepure, gedruisch maken, ruischen, klepperen) laken, verachten, misprijzen; — inerepãtie (spr. t=ts),
f. (increpatto) het berispen, schelden.
ineresceeren, lat. (increscëre, van crescere, groeien, wassen; vgl. crescendo) inwassen,
aangroeien, wassen, toenemen; — ineremént,
n. de aanwas, wasdom, toeneming; — Math.
de verandering, die eene veranderlijke grootheld ondergaat ; de verschillen eener opklimmende reeks.
inerimineeren, nw.lat. (van crimen, z.
ald., crimindri, beschuldigen) van eene misdaad
beschuldigen, als bestraffelgk aanzien; het g eincrimineerde artikel, het artikel, waarop
men 't bijzonder verzien of gemunt heeft, dat
men iets verkeerds, iets strafbaars, enz. ten
laste legt.
incrociate, it. (spr. ci=tsji) Muz. kruist de
handen (bij het piano- of harpspel de handen
over elkander slaan).
incroyabel of incroyable, adj. fr.

vloeiende stoffen tot eene pil- of pleistervor-

(spr. er'tkroájábel; vgl. c r o y a b e 1) ongeloofe-

mige massa; — ineorporist, m. een boekbinder.
incorrect, adj. lat. (incorréctus, a, um;
vgl. c o r r i g e e r e n, enz.) onjuist, onnauwkeurig, gebrekkig; — ineorréctheid, f. lat.
gebrekkigheid, onnauwkeurigheid; — in–-ned.,
correctie (spr. t=s), f. nw.lat. de niet-verbetering, niet-terechtwijzing; ook z. v. a. in-

lijk; als subst. een incroyable, eig. een
ongeloofelijke; een modegek, modeheertje, pronkertje (vgl. g o m m e u x) ; ook een bovenmatig
groote driekante hoed.
inerusteeren, lat. (incrustáre, v. crusta,
z.. ald.) bekorsten, overkorsten, met eene steenachtige korst overdekken, beleggen, bekleeden;
ook met mortel of gips volwerpen; — in-
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ccrustaat, n. een omkorst lichaam uit het
slieren- of plantenrijk, dat met eene steen- of
kalkachtige korst overtrokken is ; — inerustatie (spr. tie=tsie), of inerusteering,
1. de overkorsting, steen- of kalkbekleeding ; de
volraping van eenen muur met kalk, enz.; het
inleggen met steen, marmer, staal, enz. ; het
rovertrekken met goud- of zilverblaadjes; —
inerustatie-machine, f. eene door d' Illier
uitgevonden machine om zand met mest te overtrekken.
Incubatie (spr. t=ts), f. lat. (incubatio,
van incubáre, ergens liggen, v. cubãre, liggen;
vgl. c u b i t u s) het liggen b. v. van een zuigeling aan de moederborst; het zitten, b. v. van
eene hen op de eieren, vandaar ook het broeden ; in de oudheid de tempelslaap, d. I. het
gebruik om in eenen tempel of eene grot te
slapen, ten einde een orakel te verwerven of
van eene ziekte te genezen; het ontwikkelingstijdperk eener ziekte ; — incubator, m. lat.
of ineubateur, m. fr. broedtoestel (om eieren kunstmatig uit te broeden) ; — incubus,
m. Med. de nachtmerrie, nachtelijke hartdrukking; — ineuben, pl, eene soort van daemons,
die, naar een vroeger volksgeloof, de vrouwen
In haren slaap omhelzen en bezwangeren, nacht
-+luives.
inculceeren, ineulqueeren, lat. (inbculcáre, eig. intreden) inprenten, inscherpen;
inkloppen, inranselen; — ineuleátie (spr.
t=ts), f. later lat. (inculcatio) de inscherping;
In de r. kath. kerk: de toedeeling van verschil
wijdingen op éenen dag.
-lend
in culpa, z. culpa.
inculpábel, adj. lat. (inculpabilis, e, vgl.
culpa, enz.) niet te beschuldigen, onschuldig,
onbestrafbaar, onberispelijk; inculpáta tutéla,
I. de noodweer.
inculpeeren, nw.lat. (inculpiire, van in
en culpáre, beschuldigen) beschuldigen, aanwrtjven, ten laste leggen ; — ineulpánt, m. Jur.,
de beschuldiger, eischer; — ineulpaat, m.
de beschuldigde ; beklaagde; — ineulpátie
(spr. t=ts), f. de beschuldiging, aanklacht.
,

Ineulqueeren, z. inculceeren.
Ineultuur, f. nw.lat. (vgl. cultuur) de
,gebrekkige bebouwing, het gebrek aan beschaving, ontwikkeling, enz.
incumbeeren, lat. (incumbëre, v. cumbêre, zich nederleggen, v. cubáre, liggen) zich
op iets toeleggen, al zijne zorg aan iets wijden, iets ter harte nemen ; — incumbens,
lat. Bot. opliggend, naar elkander toeneigende ;
— ineumbént, adj. (lat. incurnbens), ter
harte nemend, toeleggend; — incí nibent,
in. eng. de bezitter eener geestelijke prove ; —
ineumbéntie (spr. t=ts), f. nw.lat. de ver
-plictng,
plicht.
Incunabelen, pl. lat. (incunabula, van
.cunabula, cunae, de wieg) eig. de windsels;
vandaar : de eerste beginselen eener zaak, inz.
sier boekdrukkunst, de oudste gedrukte boeken,
van de uitvinding der boekdrukkunst tot den
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aanvang der 16e eeuw; — ab incunabulis, van•
de wieg, van de eerste kindsheid af.
ineuräbel, adj. nw.iat. (vgl. c u r e eren,
ond. curs) ongeneeslijk, onheelbaar; — ineUrabiliteit, f. de ongeneeslijkheid.

in curia, z. curia.

Ineurien, f. pl. lat. (sing. incuria, zorgeloosheid, v, curs, zorg) nalatigheden, achteloosheden ; — ex incuria, uit onachtzaamheid.
Ineuriositeit (spr. s=z), f. later lat.
(vgl. c u r i e u s) onnieuwsgierigheid, onweetgierigheid.
IneUrsie, f. lat. (incursYo, v. incurrëre,
inloopen, invallen) een vijandelijke inval, strooptocht; — incursus, m. de aanval; de boeten der kloosterrechtbanken.
incurvus, a, um, lat. (v. curves, krom) Bot.
ongekromd.
ineurveeren, lat. (incurvãre; vgl. c u r v e)
krommen, buigen; — incurvatie (spr. t=ts),
f. (incurvat'to) de kromming, het buigen; --incurvatus, a, um, lat. Bot. omgebogen.
Ineus, f. lat. het aambeeld.
indageeren, lat. (indagáre) nasporen, opsporen, uitvorschen; — indagabel, adj. voor
onderzoek vatbaar; — indag,tor, m. lat.
indigateur, m. fr. opspoorder, navorscher;
— indagátie (spr. t=ts), f. (indagatio) uit
— res altióris inddginis, zaken die-vorsching;
een grondiger onderzoek noodig hebben; — indágo, f. eig. de insluiting, uitvorsching, nasporing, de stemming om een prelaat te benoemen.
indebite, lat. (vgl. debitum, enz., ond. debent),
Jur. niet schuldig; onbevoegd; — indebitum, n. eene opbrengst, betaling, dienst, enz.,
die men uit dwaling heeft gedaan, of zonder
er toe verplicht te zijn; — indebiti condictio, z.
condictio, onder c o n d i c e e r e n ; indebiti solutio,
z. solutio, ond. solveeren.
indebolire, zndebolendo, indebolite, —o, —a,
ital. Muz. den toon verminderen, doen verzwakken.
indecént, adj. lat. (ind ccens ; vgl. docent), onwelvoeglijk, onbetamelijk, ongepast,
oneerbaar, onkuisch; — indeeéntie (spr.
t=ts), f. (indecentia) onwelvoeglijkheid, onbetamelijkheid, enz.
indeehiffrable, adj. fr. (spr. endesjifrdbl';
vgl. d e c hi f f r e e r e n) niet-ontcijferbaar, onleesbaar, onverklaarbaar.
indeeimábel, ad). (vgl. d e c i m a b ei,
d e c i m e er e n, enz. nw.lat., niet decirneerbaar,
tiendvri.
indecis, fr. (spr. endesi; van 't nw.lat.
indecásus ; vgl. d e c i d e e r e n) onbeslist, besluiteloos ; res indecisa, z. res ; — indeeisie,
f. spr. (s=z) onbeslistheid, besluiteloosheid ; —
indeeisief, adj. niet beslissend; — inde
it. (spr. — tsjt-zo) Muz. besluiteloos, on-ciso,
zeker.
indeclinabel, adj. lat. (indeclinabilis, e;
vgl. d e c l i n e e r e n) Gram. onverbuigbaar, onvatbaar voor naamvalsveranderingen; — inde-
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c linabiliteit, t nw.lat. onverbuigbaarheid,

— independéntie (spr. t=ts), f. onafhan-

onveranderlijkheid.

kelijkheid, zelfstandigheid, vrijheid.
indeplorabel, adj. barb.lat. (v. deploráre,
beklagen) niet beklagenswaardig.
in deposito, z. ond. d e p o n e e r e n.
inderai(1)lable, adj. fr. spoorhoudend,
voor geen ontsporing vatbaar (van locomotieven, enz.).
indestructíbel, adj. nw.lat. (vgl. d es t r u e e r e n) onvernielbaar; — indestruetibiliteit, f. onvernielbaarheid, onuitroeibaarheid.
indeterminbel, adj. lat. (indeterminabilis, e; vgl. d e t e r m i n e e r e n) onbepaalbaar
— indeterminabiliteit, f. nw. lat., de
onbepaalbaarheid; — indeterminátie (spr.
t =ts), f. onbepaaldheid, besluiteloosheid, onzekerheid; — indeterminatief, adj. niet bepalend; — indeterminátum, n. iets onbepaalds; — geindetermineerd, adj. onbepaald, besluiteloos, weifelend; — indeterminísme, n. Phil. de leer, volgens welke
de wilshandelingen van den mensch door geene
oorzaken en beweegredenen te bepalen zijn, of
de stelling van de onbeperkte wilsvrijheid van
den mensch ; — indeterminist, m. een
aanhanger van die leer.
indevoot, adj. lat. (indevótus, a, urn;
vgl. d e v o o t) ongodsdienstig, oneerbiedig, lauw,
koelzinnig; — indevótie (spr. t=ts), f. (indevotio) het gebrek aan godsdienstzin; oneer
lauwheid.
-biedgh,
Index, m. (genit. indicis), pl. indices,
lat., eig. de wijzer; de aanwijzer, bladwijzer
van een boek ; het register, de inhoudsopgave;.
ook de wijsvinger; index librörurn prohibitórum,
de lijst der boeken, die door de r. kath. kerk,
wegens daarin vervatte dwaalbegrippen of val
leerstellingen, verboden zijn : ook kortweg-sche
d e 1 n d e x geheeten ; index librórum expurgan-.
dórum of index expurgatorius, de lijst van
zulke schriften, die, na uitwerping of verandering van zekere aanstootelijke plaatsen, gelezen
mogen worden ; — index-congregatie, f.
de met het toezicht op en het onderzoekeii
van de letterkundige werken belaste geestelijke
autoriteit, een door Sixtus V ingestelde commissie van kardinalen, onder bijzitting van eenige
dominikanen; — indiculus, m. een lijstje,
klein register, ook een schriftelijk bevel; -indicium, n., pl. indicia of indiciën,,
aanduidingen, kenteekenen (symptomen) ; ver
omstandigheden, gronden tot.-denkigw
vermoeden; indicia facti, pl. aanwijzingen of kenteekenen eener gepleegde daad; indicia remora,
verwijderde kenteekens; — indieeeren, indiqueeren (lat. indicare, en indtcére, van
dicëre, zeggen, dicáre, verkondigen) aanwijzen,
aanduiden, als kenteeken dienen ; aanzeggen,
aankondigen; toewijzen; — indieans, n. Med.
eene aanwijzing : — indicaat, n. het aangewezené; — indicatie (spr. t=ts), f. (indicatio,
V. indiciire) de aanwijzing, de verdenkingsgrond;
Inz. het kenteeken eener ziekte, de ziekte-aan-

Indecorum, n. lat. (vgl. decorum) het
ongepaste, onvoegzame, de misslag tegen den
goeden toon der samenleving.
Indefatigatie, f. (spr. tie=tsie), nw.lat.
(v. fatigatio, vermoeienis) de onvermoeidheid.
indefectibel, adj. barb. lat. onfeilbaar,
gebrekeloos ; — indefeetibiliteit, f. de
gebrekeloosheid, onfeilbaarheid; het voortdurend
bestaan, b. v. der kerk.
in de féctu, lat., z. ond. defect.
indefensibel, adj. nw.lat. (vgl. d e tend e e r e n) niet te verdedigen, onhoudbaar; —
indefénsus, lat. Jur. onverdedigd, hulpeloos.
indefinibel, adj. nw.lat. (vgl. d e f i n ié e r e n) onbepaalbaar, onverklaarbaar, raadsel
indéfini, adj. fr. onbepaald ; —-achtig;—
inde$niet, adj. (indefinitus) als adverb. ook
indefinite, lat. onbepaald, onduidelijk ; onbeperkt.
indehiscens, lat. Bot. niet (geheel) openspringende.
inde irae, lat. vandaar de baat (d. 1. zijn,
hun, haar haat).
indelebilis, e, gewoonlijk indelebiel, adj.
lat. (van delëre, uitdelgen, vgl. dele) onuitwischbaar, onuitdelgbaar; character indelebilis, z. ond.
e h a r a k t e r;— indelebiliteit, f. de onuitwiscbbaarbeid.
indelicaat, adj. nw.lat. (vgl. d ei I c a a t)
onkiesch, ruw, grof; — indelicatésse, f.
fr., onkieschheid, gebrek aan fijn gevoel.
indemniseeren (spr. s=z), fr. (indemniser) schadeloosstellen, vergoeden, vrijhouden;
-- indemnisátie (spr. —za- tsie), t. scha
vergoeding; — indemniteit,-delosting,
f. lat. (indemnitas, van damnum, schade) de
schadeloosheid, schadevergoeding; — bill of indemnity, i n d e m n i t e i t s - bill, een wetsontwerp of besluit, waarbij het eng. parlement
verklaart, dat in een of ander geval, waarin
het ministerie, op grond van het welzijn des
Staats, op eigen gezag heeft gehandeld, dat gedrag voor gerechtvaardigd en straffeloos houdt.
indemonstrábel, adj. lat. (-indemonstrabilis, e vgl. demonstreeren) niet bewijsbaar.
Indenization, f. eng. (spr. indennizéésjen)
inburgering z. v. a. d e n i z a t i on (z. aid.)
Indenture, f. eng. (spr. indéntsjur) een
wederzijds uitgetande oorkonde.
in 1)eo consilium, lat., bij God is raad.
independént, adj. nw.lat. (vgl. d e p e nd e e r e n) onafhankelijk, ongebonden, zelfstandig, vrij ; — Independénten, m. p1. onafhankelgken van de bisschoppelijk-kerkelijke
heerschappij, eene op het einde der 16e eeuw
In Engeland ontstane protestantsche secte (Pres
Puriteinen, Nonconformisten, Nive--byterian,
leurs) ; schotsche en neder]. Dissidenten, die
het gezag der synoden verwerpen; strijders voor
de noord-amerikaansche vrijheid ; — independentísme, n. de zucht naar onafhankelijkheid;
;

,

INDEXTERITEIT

617

wijzing; — indicatief, adj. (indicatives) aan
aanduidend; — i1ldieativue of in--wijzend,
dicatief, m. Gram., z. m o d u s; — indieátor, m. nw.lat., de strekspier van den wijs
ook: een instrument om diagrammen-vinger;
omtrent de veranderingen in de stoomdrukking
gedurende den gang van stoommachines; —
indicateur de pression, m. fr. (spr. en—) de
drukkingwijzer, een toestel welke den stand van
de drukking van een gas in een gasfabriek
aanwijst; — indicateur de l'aiguille, wijzer van
een spoorwissel ; — indicateur de chentin de fer,
dienstbiljet, reiswijzer voor de spoorwegen; —
indicatórisch, adj. aanwijzend, doende blijen ; — indicatuur, f. de aanduiding der
waarde, schatting; — indictie, f. lat. (spr. t=s;
indictio, van indicére) de aankondiging, beschrijing of samenroeping van eene kerkvergadering;
de kerkelijke oproeping; ook z. v. a. indictiecirkel of romeinsche indictie, eene
periode van 15 jaren, eene jaartelling, tot welke
het aanzeggen of de i n d i c t i e van zekere opbrengsten of hoofdgelden, aan de Romeinen onder Constantijn den Grooten opgelegd, en die
driemalen in de 1l jaren moesten aangezuiverd
worden, aanleiding gaf. Om de jaren na Chr.
geboorte volgens indictiën te berekenen moet
men bij het jaartal 3 voegen en die som door
15 deelen, als wanneer de rest de indictie is:
zoo is b. v. voor het jaar 1885 de indictie 13
en er zijn sedert Chr. geboorte 125 indictiën
verloopen, want
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= 125, rest 13.

Indexteriteit, f. nw.lat. (fr. indextérité;
vgl. d e x t e r i t e i t), de ongeschiktheid, onhandigheid.

Indiculus, indicium, indicatief,
enz., z. ond. index.
indicta causa, onverhoorder zake, zonder ter
verdediging toegelaten te zijn.
Indië, n. (gr. en lat. India, f., v. Indus,
de bekende groote rivier in Indië, sanskr. Sindhoe, perz. hindoe) een groot land in Z. Azië,
verdeeld in Indië aan deze en aan gene zijde
van den Ganges of in Voor- en A c is t e rI n d i ë, veelal Oost - Indië geheeten, ter onderscheiding van West - Indië of de eilanden
in den Mexicaanschen zeeboezem, die men se. dert de ontdekking van Amerika zoo noemde,
dewijl men aanvankelijk geloofde, dat het nieuw
ontdekte land met Indië samenhing ; — indian,
. adj. eng. (spr. indien) z. v. a. indisch ; —
indian liquor (spr. likker), door toevoeging van
water, peper, tabak enz. vervalschte brandewijn, zooals die aan de indianen verkocht wordt;
— indicus, a, um, lat. Bot. indisch ; — Indiërs, inboorlingen van 0. Indië, Hindoes; —
indisch, adj. tot dat land of volk behoorende,
enz.; — indisch vuur, z. b e n g a a l s c h
v u u r; — Indianen, inboorlingen van W.
Indië, en in ruimer beteekenis de oorspronkelijke
bevolking van Amerika; — indiaansch,
adj. aan de amerikaansche volksstammen eigen,
enz. ; — indianiet, n. naar zijn aanwezig-

INDIGITEEREN
heid in Oost-Indië aldus genoemd an o r t h i e t"
(z. ald.) ; — Indianíst, m. (fr. indianisle),
een geleerde, die zich bezig houdt met de beoefening der indische talen en letteren inz. der
oudere (het sanskrit, enz.); — India-rubber
of Indian-rubber, n. eng. (spr. indict of
indien, eng. indisch wrijftuig) vederhars, lederhars, gummi elasticum; — indienne,.
f, fr. (spr. endjeu'), oost-indische katoenen stof,
fijn gedrukt katoen, sits; — indienneur,
m. fr., een katoenfabrikant ; — indicum, n.
lat. (reeds bij Plinius) de indigo, z. aid. ; —.
indicune in tabulis, indigo in koekjes of plaatjes ; — Indogermanen, indogermaansche of indo-europeesche volkeren
en talen, de tot het Kaukasisch ras behoorende volks- en taalstam, die over een groot..
gedeelte van Azië en bijna over geheel Europa
verspreid is en waartoe de Indiërs, Perzen,
Grieken, Romeinen, Germanen, Slavonen en
Celten behooren.
indifferent, adj. lat. (indi ffërens ; vgl.
d i f f e r e e r e n) niet onderscheiden, eenerlei, onverschillig; ook: niet deelnemend, koudbloedig,
lauw, lauwgeloovig ; — indifferentíame,
n. nw.lat., de onverschilligheid, lauwgeloovig-heid, koelheid, inz. in geloofszaken, godsdienstook z. v. a. i n d et e r mi- -onverschilgd,
n i s m e; — indifferentist, m. een onver-schillige, niet-deelnemende, lauwgeloovige ; —
indifferentie (spr. t=ts), (lat. indifferentia)
indi
of indifi'érenee, fr. (spr. endiferdhs') f. de
onverschilligheid, ongevoeligheid, koelzinnigheid,
lauwheid; — indifferéntie-punt, n. Phys.
het punt tusschen twee tegenovergestelde polen,
waar zij elkander wederzijds te niet doen, b. vmagnetisch indifferentie -punt, hettus-schen den noord- en zuidpool van eenen magneet liggende punt; — ( con) indi//'erenza, it.
Muz. (met) koelheid, onverschilligheid (te zingen of te spelen).
indigénus, a, um, lat. Bot. inlandscb, inheemsch; — indigéna, m. pl. indigence,
lat., een inboorling, inlander, oorspr. of eerste'
bewoner; — indigenaat of indigenaat.
recht of i n c o 1 a a t, n. het recht der inboorlingen, het burgerrecht, voorrecht der ingezetenen.
indigént, adj. lat. (indigent, partic. van.,
indigere, behoeven, gebrek hebben, v. indu =.
in en egére, behoeftig zijn) behoeftig, nooddruftig, arm ; — indigentie, r. (indigentia, do
behoeftigheid, het gebrek, de behoefte, armoede..
indigest, adj. lat. (indigéstus, a, um; vgl,.
(d i g e r e e r e n) onverteerd ; niet doordacht, niet
uitgewerkt ; — indigestibel, adj. later lat.
(indigestibilis, e) onverteerbaar; — indigostie, f. (indigesto) onverteerlgkheid, gebrek aan
of zwakheid van vertering, kwade maag
Indigétes, pl. lat. (vgl. i n d i g e n a) of
indigeten, pl. rom. Myth. ingeboren bescherm
schutsgoden van het land, na hun dood:-goden,
vergode helden.
indigiteeren, nw lat. (indigitdre, van di-
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jitus, vinger) aanwijzen, met den vinger aan

tie=tsie) f. de-duien;—gtl(spr.

aanduiding; eig. vingeraanwijzing, vingerwijzing.
indigneeren, lat. (indignári, d. i. eig. iets
voor onwaardig of onbetamelijk houden, daar over misnoegd zin ; vgl. digniteit) verontwaardigen, ontevreden, boos, wrevelig maken;
— g e ï n d i g n e e r d, adj. verontwaardigd, boos,
misnoegd, beleedigd; inz. onwaardig behandeld;
— indignátie (spr. t=ts) f. (lat. indigna(io)
de verontwaardiging, het misnoegen, verdriet;
— indigniteit, f. lat. (indignitas) de onwaardigheid, onwelvoeglijkheid; schandelijkheid, niets waardigheid, beleediging, beschimping.
Indigo, m. sp. (oudsp. éndico, it. indaco,
Ir. indigo en inde, provenc. indi, endi, v. 't lat.
indïcum [z. ond. Indië], indcus color, indische
kleur) eene bekende schoone blauwe verfstof
uit de bladeren van onderscheiden soorten der
.,anil- en indigo- planten (Indigoféra) in
Oost- en West-Indië ; — roode indigo, z.
u d b e a r d; — indigoterie, f. eene indigoplantage; ook de plaats, waar de indigo wordt
toebereid; — indigotine, f. of geredu

,

,

-cerdingo, wt.

Indiligentie (spr. t=ts) f. (lat. indili-gentia ; vgl. d i 1 i g e n t i e) gebrekkige zorgvuldigheid, nalatigheid.

—

indirecte belastingen, d. I.

middellijke belastingen, die niet rechtstreeks den
personen opgelegd, maar door middel van eenen
op zekere waren enz. gelegden cijns geheven

worden.
indiseernibel, adj. nw.lat. (vgl. dl s c e ru e e r e n) niet onderscheidbaar, niet waarneembaar, onbemerkbaar, niet bespeurbaar.

Indiscipline, f. nw.lat. (vgl. disc l.-p1 i n e) het gebrek aan tucht, tuchteloosheid,
teugelloosheid, onhandigheid, ongeregeldheid; —

indiseiplinábel, adj. onbestuurbaar, onbandig, ontembaar, niet aan tucht, aan orde
te gewennen; — geïndisciplineerd, adj.
.:zonder tucht, onbeteugeld; Mí1. niet geoefend,

onbedreven.
indiscreet, adj. lat. (indiscrcëtus, a, um,
eig. onbescheiden, niet onderscheiden ; vgl. dl sc r e e t, enz.) onbescheiden, onvoorzichtig, onbezonnen, onbedachtzaam, praatziek, niet geheimhoudend, opdringend, onbeleefd; — indiscretie (spr. t=ts) f. nw.lat. de onbescheiden
-heidnz.,
praatzucht, opdringendheid.
Indiseriminátie (spr. t=ts vgl. disc r i m e n, enz.) de niet - onderscheiding, het niet
,

;

,

niet kan beschikken, onvervreemdbaar; — in-

disponibiliteit, f onbeschikbaarheid, onvervreemdbaarheid; — indisponeeren, mis

wrevelig of boos maken, vertoornen, in-noegd,
kwade luim brengen; — geindisponeerd, adj.
ongenegen, afkeerig, onwillig, wrevelig, ontstemd,
kwalijk gemutst; onpasselijk, ongesteld; — indlspose, adj fr. z. v. a. geïndisponeerd;
indispositie (spr. —zi-tsie) de ongeneigdheld, afkeerigheid, kwaadluimigheid, verdrietigheld; onpasselijkheid.
indisput^ bel, adj. nw.lat. (vgl . dis p ut e e r e n) onbestr(jdbaar, onbetwistbaar; — indisputabiliteit, f. de onbetwistbaarheid.
indissolübel, lat. (indissolubilis, e vgl.
dis s 01v e e r e n) onoplosbaar, onscheidbaar, op
het nauwst verbonden ; — indissolubili
onoplosbaarheid, onafschei--tei,f.nwlad
`

—

;

delijkheid, onontbindbaarheid.

indistínet, adj. lat. (indistínctus, a, urn;
vgl. di s t i n g u e e re n) onduidelijk, onbepaald,
verward; -- indistínetie (spr. tie—sic) f.
de niet -onderscheiding, onbepaaldheid, onduidelijkheid.
Indium, n . een in 1863 door F. Reich en
Th. Richter ontdekte metallische grondstof, die
bij de spectraal-analyse eene indigo-blauwe lijn
vertoont.

indirect, adj. lat. (indiréctus, a, um; vgl.
dl r i g e e r e n, enz.) of als adv. indirécte, ook
per indiréctum, door omwegen, niet rechttoe,
middellijk, door een derde, op bedekte wijze,
:slinksch;

INDOCIEL

onderscheiden zijn.

indispensábel, adj. nw.lat. (vgl. dis%p e n s e or e n) onvermijdelijk, volstrekt noodzakel(jk ; — indispensabiliteit, f. de onvermijdelijkheid.
indisponíbel, adj. nw.lat. (vgl. di sp o:c e e r e n, enz.) onbeschikbaar, waarover men

Individuum, lat., individu, fr. n., p1 .
individuën, lat. (vgl. divide e re n, enz.)
eig. een ondeelbaar of onscheidbaar geheel ; een
enkel, afzonderlijk, op zich zelven beschouwd wezen ; een persoon; individudel, nw.lat.
afzonderlijk, op zich zelven ; eigen, eigenaardig, aan een enkel voorwerp eigen, slechts op
den persoon passende, persoonlijk ; — indivi—

dualiseeren (spr. s=z) op een enkel, afzonderlijk voorwerp overdragen of als een op
zich zelve staand iets beschouwen en behandelen ; individualisatie (spr. —za-tsie) of
—

individualiseering, ook individu atie (spr. t=ts) f. de verenkeling, beschouwing op zich zelve In 't bijzonder; beperking

tot een enkel wezen; --- individualiteit,
f. de gezamenlijke kenmerken, waardoor een
voorwerp zich van een ander derzelfde soort
onderscheidt; de eigenaardigheid, bijzonderheid,
persoonlijkheid ; — individuiteit, f. de eigen
aard, bijzonderheid; het ik (de ik -held); — indivisus, a, um, lat. Bot. onverdeeld; — indi
ondeelbaar; — indi -sibel(pr.=z)adj
pl. Math. ondeelbare groothe--visbla,n.
den, d. I. zulke, die in vergelijking met andere
als niets te achten zijn (infinite parva of in/initissima); -- indivisibiliteit, f. de ondeelbaarheid, onafscheidelijkheid.

Indocchiatura, f. it. (spr. iendókkiatoera)
de oogbetoovering, het booze oog, de wonderkracht, die het bijgeloof in Italië en elders aan
den strak gevestigden blik op het aangestaarde
voorwerp toeschrijft.
indociel, adj. lat. (indoc)'lis, e; vgl d oc e 1, ond. d o c e e r e n) onleerzaam, traag van
bevatting; ongedwee; -- indociliteit, f. de
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tinleerzaamheid, stugheid; — indoetus, lat.
ongeleerd : indocti discant et amént meminisse
periti, ter leering voor niet-geleerden, ter aan
-genam
herinnering voor de kundigen.

Indo-germanen, Indo-germaansehe, enz., z. ond. I n dl ë.
indolént, adj. nw.lat. (van dolere, pijn
hebben) eig. pijnloos, onpijnlijk; onverschillig,
zorgeloos, gemakkelijk, traag, slap; — indolentie (spr. t=ts) f. lat. (indolentia) pijnloosheld, onpljnitjkheid; ongevoeligheid, onverschilligheid, zorgeloosheid, stompzinnigheid, slaperigheld, slapheid, traagheid.
Indóles, f. lat. aangeboren eigenschap, aard,
aanleg, natuurgave; — indoles animi, gemoedstoestand; — indoles morbi, de natuur, de aard
.der ziekte.
indomábel, adj. lat. (indomabilis, van doonáre, temmen) ontembaar, onbedwingbaar.
in dorso, z. ond. dorsum; — indorsement,
n. eng. z. V. a. indossement; het ruggeschrift eener oorkonde.
Indossánt, indosseeren, enz. z. end o s s e eren.
In-douze, fr. zeker boekformaat, z. v. a.
duodecimo.
Indra, m. indisch (hetzij v. 't sanskr. ind,
heerschen, hetzij van indh, vlammen, lichten)
Myth. de god der lucht en des weders, de bliksemvoerder en donderaar, de hoogste god bij
•tie oude Indiërs, later de vorst der lagere goden, d. i. der gezamenlijke goden behalve
Brahma, Vischnoe en Siva.
in dubio, z. ond. dub ïum.
indubitábel, adj. lat. (indubitabilis, e;
vgl. d u b i t e e r e n) ontwijfelbaar, zeker.
induceeren, lat. (inducëre, eig. invoeren;
vgl. d u c t i e 1) verleiden, misleiden, overreden,
bepraten ; gevolgtrekken, afleiden, besluiten ; —
induetíbel, adj. nw.lat. licht te verleiden
lof te misleiden; — inductie (spr. t=s) f. lat.
(inductio) eig. inbrenging, invoering; inz. de invoering der ziel In het lichaam bij de ontvangenis, naar de meening der aanhangers van het
inductie - systeem, volgens welke de ziel
aanwezig is voor het lichaam ; aanleiding of
verleiding tot iets ; gevolgtrekking, sluitrede, besluit van het bijzondere tot het algemeene, d.i.
de optelling van bijzondere gevallen om eene
stelling daaruit te bewijzen ; de geleiding, overleiding; vandaar: inductie -electricitelt,
ontdekt door Faraday, die opwekking of ver
welke in een geleider-anderiglct,
j)laatsgr(jpt, als zijn afstand van een electrisch
lichaam grooter of kleiner wordt, of wanneer
in het algemeen de electrische toestanden der
nabijgelegen lichamen veranderen ; per inductiónem een bewijs voeren of door inductie
bewijzen, d. 1. door eene reeks van voorbeelden of daadzaken bewijzen, het tegengest. van:
per deductionem, z. onder d e d u c e e r e n; —
induetief, adj. nw.lat. uitickkend, verle i
uit enkele gevallen afgeleid of afleidend;-den;
Inductieve wetenschappen noemt men

INDUSTRIE

die, welke hoofdzakelijk berusten op de methode der inductie ; — induetoriseh, adj.
op inductie gegrond (n. 1. de methode) .
induciae, f. pl. lat. eig. wapenstilstand ; Jur.
uitstel, termijn voor schulden, die iemand zich
niet te wijten heeft.
in dulci jubilo, z. ond. j u b ei.
indulgeeren, lat. (indulgére, indultum, v.
dulcis, zoet, aangenaam, zacht ; dus zacht of
toegevend zijn) toegeven, verschoonen, laten
doorgaan, door de vingers zien ; — indulgent,
adj. (indülgens) toegevend, toegeeflijk, verschoonend ; — indulgentie (spr. t=s) f. (indulgentia) de toegevendheid, verschooning; zacht
strafontheffing, aflaat ; — indul--zinghed;
gentia plenar a, volle aflaat ; — indult, n.
(later lat. indultus, m. en indultum, n.) een
vergund uitstel van betaling, r e s p ij t ; de pauselijke vergunning tot eene zaak, die anders in
den regel niet geoorloofd is ; een genadebrief ;
vrijbrief van de regeering, van een bisschop;
— indíulto, m. sp., eig. strafontheffing ; verlof of bewilliging ; de tol van amerik. waren
in Amerika.
in duplo, z. duplum
Induméntum, n. lat. kleedij, gewaad;
— induménta episcopnlia, bisschopsgewaden.
• indurábel, adj. nw.lat. (vgl. durabel)
niet duurzaam.
Indurátie (spr. t=ts) f. nw.lat. (induratio, v. induráre, harden ; vgl. durus enz.) de
verharding, verstoktheid, onboetvaardigheid; —
induratio cordis, Med. eene verharding van
't hart; ind. heputis, leververharding; ind. li dnis, miltverharding; — indureseeeren, lat.
(indureecére) hard worden, verharden; — indureseént, adj. (induréscens) hard wordend,
verhardend.
indusium, n. lat. Bot. het omhulsel.
Industrie, f. fr. (van 't lat. industria, v
industrius, zeer werkzaam, bedrijvig) de vlijt,
bedrijvigheid, kunstbedrijvigheid, nijverheid, werk
kunstvlijt, in den ruimsten zin alle-zamheid,
gezamenlijke pogingen om de massa der voorhanden rijkdommen te vermeerderen of, met andere woorden, om die te verdienen; in engere
beteekenis: de door technische bewerkingen te
weeg gebrachte waardeverhooging der natuurproducten, vandaar b e d r ij f s-, h a n d w e r k s-,
f a b r i e k s-industrie ;— industrie-kantoor, n. eene stapelplaats of een depot van
kunstvoortbrengselen, een kantoor van inlandsche vlijt; — industrie-planten, die planten, welke in de nijverheid op uitgebreide schaal
verwerkt worden, b. v. jute, do katoenplant,
hennep, vlas, suikerriet, de tabaksplant enz.;
— industrie-school, voorbereidende school
voor de nijverheid, Inz. voor de elementaire
vorming van aanstaande loonarbeiders op industrieel gebied, vakschool, practische bedrijfsof handwerkschool; — industrie-systeem,
n. het staatshuishoudelijk leerstelsel van den
Schot Adam Smith, volgens hetwelk vlijt,
arbeid en spaarzaamheid de eerste bronnen van
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alle aanwinst en bezit van goederen, gevolglijk
ook de laatste voorwaarde van volkswelvaart
en volksrijkdom zijn, en 'waaruit drie rechtmatige belastingen, n. 1. die op grond, bedrijf en
kapitalen, voortvloeien ; vgl. mercantiel en
physiokratisch systeem; —chevalier
d'industrie, m. z. chevalier, ond. c h
va 1 — industriëel, adj. (fr. industriel, eng.
industrial) tot de beroeps-nijverheid behoorend ;
— industriëelen, pl. de nijverheidsmannen,
de tot den bedrïjfsstand behoorenden, de drijvers en bevorderaars van 't fabriekswezen ; —
industrialisme, n. barb.lat. het overwicht
van de industrie of de industriëelen ; — industriëus, adj. (lat. industriósus, fr. industrieux) vlijtig, bedrijvig, ijverig, werkzaam,
vindingrijk, vernuftig, geschikt, in kunst, handwerk of bedrijf ervaren.
Inebriátie (spr. t =ts) f. nw.lat. (van 't lat.
inebriure, dronken maken) de verstandsbeneveling, bedwelming, roes.
Ineditum, n., pl. inedita, lat. (vgl.
e d e e r e n) nog niet of vroeger niet uitgegeven
schriften, z. V. a. a n e k d o t a ; — oeuvres inédites, pl. fr. onuitgegeven werken.
ineffábel, adj. lat. (ine ffabilis, e, v. e ffári,
uitspreken) onuitsprekelijk, onuitdrukbaar; —
ineffabiliteit, f. (ine f fabilitas) de onuitsprekelijkheid.
ineffacable, adj. fr. (spr. inè fasábl') onuitwischbaar.
ineffectief, adj. nw.lat. (vgl. e f f e c t 1 e i)
onwerkzaam; onwerkelijk.
in e féctu, z. ond. e f f e c t.
;

in e/flgie, z. effigies.
gies.
inegaal, adj. fr. (vgl. e gaal) ongelijk ;
veranderlijk; — inegaliteit, b (fr. inégalité)
ongelijkheid.

inelegant, adj. lat. (inelégans; vgl. e 1 eg a n t) onsierlijk, smakeloos, onbevallig, plomp;
— inelegántie (spr. t=ts) f. (lat. ineleganíia)
de onsierlijkheid, smakeloosheid.
ineligibel, adj. nw.lat. (vgl. e l i g e e ren)
niet verkiesbaar; — ineligibiliteit, f. de
onverkiesbaarheid.
ineloquent, adj. nw.lat. (v. lat. elóquens,
welsprekend) niet welsprekend.
inépt, adj. lat. (inéptus, a, um, d. i. eig.
ongepast, van in- en aptus) als adverb. ook
inépte, ongerijmd, laf, smakeloos, plat ; — inéptus libéllus, m. een ongepast, ongerijmd of
onbehoorlijk klaagschrift ; -- inéptie (spr. t=s)
f. (lat. ineptia) p1. ineptiën, ongerijmdheden,
zotheden, fratsen ; — ineptitüdo libélli, f. Jur.
informaliteit, ongepastheid van een klaagschrift.
inépuisable, adj. fr. (spr. ieneepwizábl')
onuitputtelijk.
inermis, e, adj. lat. Bot. ongewapend, zon
-der
stekels of doornen.
iners, lat. (eig. kunsteloos, ongeschikt, van
ars, kunst enz.) traag, vadsig, ledig; — inertie (spr. t =ts) f. (inertia) traagheid, ledig
onvermogen, zwakheid; — vis inertiae,-gan;
z. ond. vis.

inerudiet, adj. (lat. ineruditus) ongeleerd,.
onontwikkeld; — ineruditie (spr. t=ts) ongeleerdheid.
Ines of inez, m. sp. naam van bet nederl. A g n e s, b. v. Ines de Castro.
Inescátie (spr. t=ts) f. lat. (v. esca, lokspijs) het verlokken en verleiden tot iets.
in esse, in essentidli, z. ond. esse.
inessentiëel, adj. (spr. ti=tsi) barb.lat..
(vgl. essentiëel) onwezenlijk.
inestimábel, adj. fr. onschatbaar.
in evéntum, z. ond. evéntus.
inevident, adj. nw.lat. (vgl. evident)
onduidelijk, onverstaanbaar, niet klaarblijkelijk;
— invidéntie (spr. t=ts) t de onduidelijkheid, onoogenschijnlijkheid.
inevitabel, adj. lat. (inevitabilis, e; vgl._
e v i t e e r e n) onvermijdelijk, niet te ontgaan.
inexact, adj. nw.lat. (vgl. exact) onnauwkeurig, nalatig; onjuist, gebrekkig, met.
fouten ; — inexactitude, f. fr. de onnauwkeurigheid.
in excéssu, z. ond. e x c e d e eren.
inexeitábel, adj. lat. (inexcitabilis, e;
vgl. e x e i t e e r e n enz.) onopwekbaar, onprikkelbaar.
inexcusábel (spr. s=z) adj. lat. (inex-.
cusabtlis, e; vgl. e x c u s e e r e n) onverschoonlijk, onverantwoordelijk, niet te verontschuldigen.
inexigíbel, adj. nw.lat. (vgl. e xi geer e n) oneischbaar, onvorderbaar ; — inexigibiliteit, f. de onafvorderbaarheid, onbereikbaarheid.
Inexisténtie (spr. tie=tsie) f. nw.lat.
(vgl. e x i s t e e r e n) het nietbestaan, nietvoorhanden-zin.
inexorábel, adj. lat. (inexorabilis, e; vgl..
e x o r e e r e n) onverbiddelijk.
inexpénsas condemneeren,z. expensen..
Inexperiéntie (spr. t=ts) f. later lat. (vgl.
e x p e r i é n t ie) de onervarenheid; — inexpértus, .
lat. onervaren.
inexpiábel, adj. lat. (inexpiabilis, e; vgl.
e x p i ë e r e n) niet te boeten, niet goed te maken, onvergoedbaar, onverzoenbaar.
inexplieábel, adj. lat. (inexplicabilis, e;
vgl. e x p 1 i c e e r e n) onverklaarbaar, onoplosbaar.
inexplorãbel, adj. nw.lat. (vgl. e x p l or e e r e n) onnavorschbaar, niet na te sporen.
inexponibel, adj. nw.lat. (vgl. expo-n e e re n enz.) onverklaarbaar, niet uit te leggen of over te zetten.
inexpressíbel, adj. nw.lat. of inexprimábel, fr. (vgl. e x p r i m e e r e n) onuit,

sprekelijk, onbeschrijflijk; onnoemlijk; — in-

expréssibles, pi. eng. (spr. —préssib'ls) der
onuitsprekelijken, iron. voor : de broek.
inexpugnábel, adj. lat. (inexpugnabi lis,
e; vgl. e x p u g n e e r e n) oninneembaar, onoverwinnelijk, onbedwingbaar.
inexstinguibel, adj. lat. (inexstinguibális , e vgl. e x s t i n g u e e r e n) onuitbluschbaar,,
onuitdelgbaar.
;
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inexstirpdbel, adj. lat. (inexstirpabïlis,
-e ; vgl. e x s t i r p e e r e n) onuitroeibaar, onverdelgbaar.
inextensibel, adj. nw.lat. (v. lat. extendIre) niet voor uitbreiding vatbaar.
in exténso, z. ond. extendeeren.
in extrémis, z. ond. extreem.
inextrieábel, adj. lat. (inextricabilis, e;
v. extricã re, ontwarren) onoplosbaar, onontwikkelbaar, niet te ontwarren.
infaam, adj. lat. (in fámis, e vgl. fa m a )
te kwader faam staande, eerloos, schandelijk,
afschuwelijk, vuil, geschandvlekt ; — infamie,
f. (lat. in famia) de , kwade naam, eerloosheid,
schande ; laagheid, schandelijkheid, schanddaad;
sinaadheid, laster, eerroof; — infamia notiitus,
voor eerloos verklaard, eerloos gemaakt ; — infam ae abolitio, z. abolitio; — cum infamia, met
-schande ; — infameeren (lat. infam?ire) in
kwaden naam brengen, eerloos maken, onteeren, belasteren, smaden, schenden, eerrooven ;
— infameerend of infamánt, adj. onteerend, eerroovend enz.; — infamytie (spr.
t=ts) f. nw.lat. het eerloos-maken, de beschimping, eerrooving, schandvlek; — infamiteit,
1. de eerloosheid, laagheid, schurkerij.
-
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een soldaat te voet, voetsoldaat, voetknecht:

— infantieïda, later lat. (van infans, kind

en caeddre, houwen, dooden) kindermoorder, kindermoordster; — infanticidfum, n. de kindermoord.
Infáretus, m. nw.lat. (v. 't lat. infarcire,
instoppen; vgl. farce) pi. infaretus of infarcten, verstoppingen in het onderlijf, verharding van drekstoffen.
infatigábel, adj. lat. (in fatigabilis, e ; vgl.
fa t i g e e r e n) onvermoeibaar, onvermoeid, onverdroten, rusteloos; — infatigabiliteit, f.
nw.lat. de onvermoeibaarheid.
Infatuátie (spr. tie=tsie) f. nw.lat. (van
in fatuáre, gek, uitzinnig maken, v. fatuus, dwaas,
onnoozel) verdwaasdheid, zotte waan, belachelijke inbeelding, overdreven, zotte voorliefde tot
iets ; — geïnfatueerd, adj. dwaselijk voor
iets ingenomen, verzot, dol op iets.
infavorábel, adj. lat. (in favorabilis, e;
vgl. favorabel) ongunstig, ongenegen ; onvoordeelig.
in favorem, z. favor.
infect, infectie, infecteeren, z. i nficiëeren.
inf élix, adj. lat. (vgl. felix) ongelukkig;
— infeliciter, adv. ongelukkigerwijs; — infein faciem, z. facies.
lieiteit, f. (lat. infelicïtas) ongeluk, ongelukin facto, lat. inderdaad, werkelijk.
infallibel, adj. nw.lat. of infaillible, zaligheid.
infereeren, lat. (in férre) inbrengen, bijfr. (spr. en faljiébl', vgl. f a i 11 i b e 1) onfeilbaar,
-onbedrieglijk, aan dwaling niet onderhevig; — dragen; opdragen, offeren ; besluiten, gevolginfallibiliteit, f. onfeilbaarheid, zekerheid. trekken, afleiden.
in féri, m. pl . lat. (van in férus, a, um, van
Infamie, infameeren, enz., z. ond.
onderen, beneden) eig. de benedensten, laagInfaam.
infándus, a, um, adj. lat. onuitsprekelijk, on- staanden ; de onderaardsche of helsche goden;
noemelijk ; — infandum, regina, jubes renovare de afgestorvenen in de onderwereld; ad in fédolorum, o koningin, gij beveelt een onuitspre- ros, bij of naar de dooden, in de onderwereld,
naar het schimmenrijk ; — inferiën, f. pl. (lat.
kelijke smart weder te vernieuwen (citaat uit
inferiae) doodenoffers, gelijk die bij de Ouden
Virgilius Aeneïde II, 3).
Infánt, m. sp. (infánte, van 't lat. infans, aan de onderaardsche godheden voor de zielen
eig. [nog] niet sprekend, niet kunnende spre- der gestorvenen gebracht werden ; — inferior,
ken, v. in en fare, spreken, vandaar een klein m. of fr. inférieur, pl. inférieuren, dc
kind, in de middeleeuwen inz. de zoon eens ondergeschikte, mindere, lagere in rang; infe-gebieders of edelen) oorspr. de koninklijke erf- rzor judex, lagere rechter ; in feraor magistraprins, kroonprins ; later in 't algemeen een ko- tus, de lagere overheid; inferióris conditienis,
ningszoon, koninklijke prins in Spanje en Por
van geringe hoedanigheid, van lageren stand;
koningsdochter, ko -tugal;—infáe,.
— inferius testaméntum, n. het laatste testaninklijke prinses in Spanje en Portugal; — in- ment ; • inferioriteit, f. de mindere, onfant, m. eng. (spr. inpent) Jur. een minder- dergeschikte staat; de geringer waarde, slechjarige, die den ouderdom van 21 jaar nog niet ter gesteldheid, het achterstaan bij anderen;
heeft bereikt; — infants'sehool (spr. - stroel) het tegengest. van superioriteit; — in ferns,
klein-kinderschool; — infantag i en, p1. de a, um, lat. Bot. onderstandig, wat onder een
in Spanje en Portugal bestaande jaargelden voor ander orgaan geplaatst is.
infermenteseible, adj. fr. (vgl. f e rkoningskinderen; — infantádo, m. het gem e n t e e r e n, onder ferment) voor gisting
bied, dat aan eenen infant of eene infante tot
lijftocht is aangewezen ; vandaar infantádos onvatbaar.
infernaal, adj. lat. (inferndlis, e, van inof infantádo- schapen, pl. een ras van
merinos-schapen ; — infanterie, f. fr. (sp. férnus, a, um, onderaardsch) helsch, onder
afschuwelijk, snood, boos--ardsch,uivel
en it. infanteria, van het sp. en it. infante,
(ante, kind, knaap; voorts dienstbode, knecht, aardig; — infernale, it. Muz. helsch, met eene
sterke, geforceerde uitdrukking voor te dragen;
inz. voetknecht, voetsoldaat, fr. ook fantassin
v. 't lat. infans, kind, met zeer verruimde be- — in f ernális lapis, z. lapis; — infernaliteit, f. de helschheid, duivelsche boosaardigteekenis) voetvolk, soldaten te voet, bet voet
voetknechten ; — infanterist, rn-legr,d . held ; — ex in férno, uit de hel ; — inferno,
;

y

,

;
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n. it. de hel, inz. als titel van een gedeelte
van Dante's divina commédia.
infertiel, ad j. nw.lat. (vgl. ten t i e 1) onvruchtbaar, niet opleverend; — infertiliteit,
f. de onvruchtbaarheid.

infesteeren, lat. (in festare, v. infestus,
vijandelijk) vijandig aanvallen, verwoesten, stroopen, uitplunderen; verontrusten, plagen, lastig
vallen, kwellen, onveilig maken ; — infestá-

tie (spr. tie=tsie) (infestatio) of infestee-

ring, f. de vijandelijke aanval, verontrusting;
verwoesting, strooperj.
infeudeeren, mid .lat. (vgl. feu dam) beleenen, verleien; — infeudãtie (spr. t=ts)
f. de beleening, de verleiing.
in$buleeren, lat. (ínfibuláre; vgl. f ib u 1 a) ringen, toehechten, inringen; — in$bul^,tie (spr. t=ts) f. Med. bet inringen der
voorhuid, of bet kunstmatig vereenigen met
eenen ring of naad van die deden, welker vrijheid tot het werk der voortteling noodig is (een
middel ter bewaring der kuischheid, reeds bij
de Ouden in gebruik en later ter wering van
de zelfbesmetting voorgeslagen).
in$eiëeren, lat. (inficére, v. fac^re, maken,
doen, of infécteeren, fr. (infester) eig. er
in of aan doen ; met stank vervullen; aansteken, besmetten, verpesten, vergiftigen met eene
ziektestof; — geïnficiëerd, geïnfecteerd
w o r d e n, door eene besmettelijke kwaal aan
besmet worden; — inficiëerbaar,-getas,
adj. lat. -nederl. aanstekelijk, . besmettelijk; -infect, adj. (lat. in féctus, a, um) aangestoken , besmet, verpest, stinkend, rottend; — infeetado, m. fr. slechte sigaar, stinkstok; —
inféctie (spr. t=s) f. de aansteking, besmet
infectiëus (spr. t=s) adj. barb.lat.-ting;—
aanstekend, pestaardig; — infectoraus, a, um, lat.
Bot. besmet, vervuild.
indeel, adj. lat. (in fldëlis, e ; vgl. f td e e 1, ond. tides) ontrouw, trouweloos; ongeloovig; — in partibus infidelium, in het gebied
of het land der ongeloovigen, d. I. der niet
christenen ; — infideliteit, f. (lat. in--kath.
/ideli-tas) do ontrouw, trouweloosheid ; het on-

geloof.
in /idem, z. fides.

infigeeren, lat. (in figére) insteken, inhechten, inslaan ; inprenten, indrukken.
in$ltreeren, nw. lat. (vgl. lilt r u m enz.)
Inzijgen, intrekken, indringen; zich uitstorten;
— infiltr atie (spr. tie=tsie) f de inzijging,
intrekking eener vloeistof; Med. de uitstorting
van lympha, bloed, etter enz. in de zelfstandigheid der organen.

Inf imus, m. lat. (superl. v. in f érus ; vgl.

in (en) de onderste, laagste, geringste ; — in.fimeeren (later lat. infmáre) vernederen.
in fine, lat. aan het eind (vgl. finis).

infiniet, adj. lat. (infinitus, a, um, van
finire, begrenzen, eindigen, finis, de grens, het
einde) oneindig, onbegrensd, onophoudelijk; —
in$nZtum, n. het onbepaalde, onbegrensde,
oneindige ; ad of in infinitum, in het oneindige,
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onophoudelijk, zonder einde; — infiniteit, r.
(in/initas) de onbegrensdheid, oneindigheid; groots
menigte, talloosheid; — infinitesimaal-

rekening, nw .lat. -nederl. of analysis van
het oneindige, de rekening of oplossing van
oneindig kleine grootheden; daartoe behooren
de differentiaal -, integraal- en expon e n t i aal-rekening (z. aid.); — infinitives
of infinitief, m. Gram. z. m o dus.
in$oramenti, pl. Muz. versierselen der
melodienoten (fr. ornements) ; iniorire, in fcorendo, -rite, —ito, —ta, it. Muz. versierselen

der melodienoten met bij- of hulpnoten, groepen, trillers, enz.
infirm, adj. lat. (infirmus, a, um; vgl.
I e r m) niet vast, krachteloos, zwak ; — in$rmaria, mid.lat., of infirmerie, fr. (spr.
en/iermeríe) f, een kranken- of ziekenhuis, inz.
voor soldaten; een ziekenvertrek in kloosters,.
op schepen ; de plaats voor kwijnende planten
in broeikassen; — infirmarius, m. mid.lat.,
infirmier, fr. (spr. enfermjl) of in$rmiére
(pl. in/brmiéri) it. een (inz. geestelijk) zieken oppasser, ziekenverpleger (in kloosters) ; — in$rmeeren, lat. (in firmáre) krachteloos maken , verzwakken, ongeldig maken, b. v. een
testament; — infirmatief, adj. nw.lat. ontkrachtend, ongeldig makend; — infirmiteit,
t lat. (indrmitas) de krachteloosheid, zwakte,
gebrekkel(jkheid, het onvermogen, gebrek.
Infiti tie, f. lat. (in/itiatio) Jur. het loochenen , ontkennen voor het gerecht.
in flagrante, z. f 1 a g r a n t.

inflammeeren,

lat. (in flammáre)

ont-

vlammen, ontsteken, verhitten ; tergen, verbitteren ; — iniiammábel, adj. nw.lat. brandbaar, ontbrandbaar, ontvlambaar; — in$ammabiliën, pl. brandbare stoffen, brandstof;

— inflammabiliteit, f. de ontbrandbaarhe i d , ontvlambaarheid ; — in$amm€tie (spr.
t=ts), f. lat. (injlammatio) de ontsteking, brand
— indammatórisch, adj. nw.lat. ontstekend, ontsteking veroorzakende, met ontste
king verbonden; eene i n f l a m m a t o r i s c h e
koorts, eene ontstekingskoorts.
In$at te (spr. t=ts), I. lat. (in f atio, van
in flá re, opblazen; vgl. flatus) Med. de opblazing, opzetting van het lijf door winden; —
in flatio abdominis, opgeblazenheid van het onderlijf; — inflatio ventricuti, opgeblazenheid der
maag; — in$atilia, pl. (stil. instrument a)
Muz. blaasinstrumenten ; — in flatus, a, um, lat.
Bot. opgeblazen ; wat plaatselijk eene blaasvormige verdikking heeft en hol Is.
inflecteeren, lat. (inf ectére, vgl. f 1 eet e e r e n) buigen, ombuigen, veranderen ; ook
eene vocaal van een circumflex voorzien ; -in$@Xie, f. (in/lexto) de buiging of afwijking.,
der lichtstralen van hunnen rechten weg ; oo^^
de buiging of overgang der stem; — infle-xioskoop, m. lat.-gr. (slecht gevormd) eea
door Meyer uitgevonden werktuig tot waarneming van de verschijnselen der straalbuiging
— inflexus a, um, lat. Bot. neergebogen.
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inflexibel, adj. lat. (in/lexibilis, e ; vgl.
f 1 e c t e e r e n, enz.) onbuigzaam, onbuigbaar,
onbeweeglijk, onverzettelijk, hardnekkig, onverbiddelijk, stijfzinnig, halsstarrig; Gram. onverbuigbaar, voor geese verbuiging vatbaar (Inflexibele woorden of inflexfbilïa); —
inflexibiliteit, f. nw. lat. de onbuigzaamheld; onverbiddelljkheid, stijfhoofdigheid, hardnekkigheid; Gram. onverbuigbaarheid.
Inflexie, z. ond. i n f l e c t e e r e n.
infligeeren, lat. (inligére, van fligere,
slaan, neêrslaan) eig. aanslaan ; iemand iets toevoegen, aandoen ; eene straf opleggen of vol
inflíetie (spr. t=s), f. (in1'lictio)-trekn;—
Jur. de toekenning, toewijzing, oplegging van
eene straf; de vonnisvoltrekking, strafvolvoering.
infloresceeren, lat. (in florescére, v. po
beginnen te bloeien, afgeleid v. florére,-resc,
bloeien) beginnen te bloeien, opbloeien ; — infiorescéntie (spr t=ts), f. nw.lat. de schikking of plaatsing der bloemen op de plant, de
bloemstand, de bloeiwijze.
in f loribus, z. flos.
influeeren, lat. (influëre) invloeien, ínwerken, invloed hebben; — infiuéntie (spr.
t=ts), f. nw.lat. de Invloed, inwerking; b. v.
in de Phys. de electriseering van een lichaam
door het brengen bij eene electriciteitsbron; ook
in$USus, m. lat. ; — influentie-machine, f. een op deze Influentie gegronde, door
W. Stoltz en von Tbpler uitgevonden electriseermacbine ; — influenza, f. it. (spr. ienfloeéntsa), Med. eig. de invloedziekte, eene algemeen verspreide zinking- of vloeikoorts, landverkoudheid, in Frankrijk g r i p p e, in Nederland
g r i e p geheeten ; ook de snotziekte of droes
der paarden; — influenceeren, invloed
hebben, inwerken ; . inz. aansteken ; overhalen,
omkoopen ; — influXie, f. lat. (in f uxi o) de
fnvloeiing; — in$uxie-systeem of in$uXísme, n. nw.lat. de stelling, dat ziel en
lichaam een zoodanigen wederzijdschen invloed
op elkander hebben, dat ieder deel in bet andere de veranderingen teweeg brengt, die met
zijne eigene overeenkomen ; — influxionist,
m. een voorstander dezer meening.
infeecundus, a, um, adj. lat. onvruchtbaar;
— infaecunditeit, f. (in (oecunditas) onvruchtbaarheid. (folks.
in folio, z. onder f o 11 u m; — in folie, z.
inform, adj. lat. (in fórmis, e) ongevormd,
wanvormig, gedrochtelijk; wanordelijk; — informes, f. pl. Astron. sterren die niet tot
eenig sterrenbeeld gerekend kunnen worden; —
informaal, beter informeel, adj. nw.lat.
onregelmatig, niet in den geregelden vorm; —
informaliteit, f. gebrek In den vorm of de
in acht te nemen vormelijke wijze; vgl. f o rm a l i t e i t;— informiteit, f. (in formitas)
wanvormigheid, enz.
in forma probdnte, z. form.
informeeren, lat. (in formare) d. 1. eig.
vormen, eene gedaante geven, (vgl. forme er e n) onderrichten, leeren ; berichten, kennis ge-
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ven; — zich mi bericht Inwinnen, onder
zoek doen ; ad informdndum, om te berichten;
— informaat of informativum, n. nw.
lat. eene meening, oordeel, dat een rechter voor
zich van den anderen inwint; ook het ingewonnen bericht, bescheid ; — informatief,.
adj. leerend, onderwijzend, Inlichting gevend; —
informatie (spr. t=ts),' f lat. (informatïo,
eig. afbeelding, voorstelling) de onderrichting,
het onderwijs; ook gerechtelijk onderzoek, navorsching, navraag; bericht, bescheid, getuigenis ; — informátor, m. een leeraar, huis leeraar, gouverneur; — informatrice, frf. eene onderwijzeres.
Informiteit, z. ond. Inform.
in Toro, z. forum.
Infortiátum (spr. ti=tsi), n. mid.lat. (v.
in fortiáre, versterken, sterker maken ; van lat.
fortis, sterk z. aid.) Jur. het tweede deel der
d i gest e n (z. ald.), van boek 21-38, een gedeelte van 't Corpus juris civilis.
Infortunium, n. lat., en infortune,
f. fr. (spr. en forticun'; vgl. Fortuna) een o ngeluk, onheil; — infortüna, f. nw.lat. bijj
de astrologen : een onheilvoorspellende sterrenstand, inz. met betrekking tot de vijandige planeten Mars en Saturnus, waarvan de eerste infortuna minor en de laatste infortuna major heet.
infra, lat. onder, beneden ; — ut infra, als
beneden of lager (aangemerkt wordt).
Infraetie (spr. t=s), f. lat. (infractzo, v..
in fringére, z. i n fr in g e e r e n) de breking, overtreding, kwetsing, schending, Inbreuk, b. v. op.
een verdrag; — infráctor, nw.lat., of infractaire, fr. de overtreder, b. v. eener wet,.
de verbreker van een verdrag, enz.
Infralapsarius, m. nw.lat. (van infra,.
en lapsus, val) Theol. die partij onder de calvinisten die aanneemt, dat God de menschen
slechts onder vooronderstelling der zonde tot
verdoemenis bestemd- heeft; ook s u b 1 a p s ariërs; het tegenst. van superlapsarius.
inframundaan, adj. nw.lat. (van infra,
z. a. , en mundus, wereld) onderwereldsch.
infrangíbel, ad). nw. lat. (van het lat.
(rangre, breken) onbreekbaar ; — infrangibiliteit, f. onbreekbaarheid.
in fraudum, z. ond. (raus.
infrequént, adj. lat. (in fréquens ; vgl.
frequent) niet menigvuldig, niet talrijk, weinig bezocht, onbezocht, ledig, zonder of met
weinig menschen ; — infrequéntie (spr.
t=ts), f. (infrequeniza) de onbezochtheid, ledigheid, het gebrek aan bezoekers.
infrigideeren, later lat. (infrigiddre, v.
frig"tdus, koud) koud maken, afkoelen, verkoe-.
len ; — infrigidátie (spr. t=ts), f. (infrirjidatio) de afkoeling, koudwording.
infringeeren, lat. (in fringére, van frangère, breken, b. v. een verbond) overtreden,
krachteloos maken, te niet doen.
infructueus, adj. nw lat. (vgl. f r u et u e u s onder Ir u c t u s) onvruchtbaar, onvoor•deelig ; vruchteloos.
—,

,
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infuceeren, lat. (van fucáre, blanketten,
°verven) blanketten.
Inful, f. lat. (infula) een witte wollen voor
als hoofdtooi der oud-rom. priesters;-hofdban
de kath. abts- of bisschopsmuts, een zinnebeeltug sieraad bij plechtige gelegenheden ; — infuleeren, nw.lat. den bisschopshoed verleenen, d. i. iemand tot bisschop maken ; g e ï nI u l e e r d e abten, zulke, welken de paus het
recht heeft verleend, de bisschoppelijke eereteekens te dragen.
infundeeren, lat. (infundëre, van fund re, gieten), ingieten, opgieten; — infünde,
{afgekort, in f. giet op ; in f. aq. fern. q. s. of s. q.
,

= in fícnde aquae fervidae quantum sufficit of
suf ciéntem quaníitátem, giet er de toereikende

`'hoeveelheid kokend water op ; — infundibulum, n. lat. een trechter; -- infundibu1 i formis, e, lat. Bot. trechtervormig, een omgekeerden hollen kegel vormende; — infusie
(spr. s=z), f. (lat. infusio) de in- of opgieting,
intapping; de bevochtiging; ook de goddelijke
ingeving; — infusie- diertjes, kleine, voor
het ongewapend oog onzichtbare diertjes in waIer of andere vloeistoffen, enz. ; — inflisum,
.het ingegotene, in- of opgietsel; — infusodeeóetum, n. nw.lat. een opgietsel-afkooksel,
wanneer van een geneesmiddel eerst een opgietsel bereid, het overblijfsel afgekookt en dat
dan met het eerste vermengd wordt ; — infusóriseh, adj. door In- en opgieten ontstaan ; — infusorium, n. bet gereedschap
of werktuig ter in- of opgieting.
infungíbel, adj. nw.lat. (vgl. fu n geeren ond. functie) ondoenlijk; — in fungibilis
res, eene ondoenlijke zaak, iets ondoenbaars.
infuseeeren, lat. (in fuscáre, van fuscus,
donkerbruin, zwartachtig) zwart maken, ver
infuseátie (spr. t=ts), f. de-donker;—
-zwartmaking, verdonkering.
Infusum, infusie, enz., z. ond. i nalundeeren.
in futurum, z. futurum.
Ingaevónen, m. pl. (lat. Ingcevones) een
'van de drie takken der Germanen, waartoe de
Cimbren, Teutonen, Angrivariërs, Saksen, Angelen, Jutten, Friezen en Heruliërs gerekend
worden (dus geheeten naar I n g u i o, den zoon
van Mannus) .
ingdnno, m. it. (v. ingannare, provenc. angenar, oudfr. enganer, bedriegen, mid.lat. gannáre,
hoonen, van relt. oorsprong; vgl. het amor.
ganaz, bedrieger, gao, gaou, valsch, verkeerd,
gaoui, onrecht doen, bedriegen) het bedrog, de
`teleurstelling; per inganno, bedriegelijkerwijze;
Muz. cadenza d' inganno, afgebroken slotval (fr.
-

cadence rompue) .

ingemineeren, lat. (ingeminare; vgl.
'g e m i n e e r e n) verdubbelen, herhalen; — ingemindtie (spr. t=ts), f. nw.lat. de ver
herhaling.
-dubeling,
in genëre, z. genus.
ingenereeren, lat. (ingenerare; vgl. g e.n e r e e r e n) inplanten, inaarden; — g e ï n g e-
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n e r e e r d, adj. ingeplant, aangeboren; — ingenerLtie (spr. t=ls), f. nw.lat. de inplanting, inaarding.

Ingenieur, m. fr. (spr. ehzj—; oorspr. de
vervaardiger der krijgswerktuigen, van 't mid.
lat. ingenium, scherpzinnige uitvinding, kunstige
machine, inz. krijgsmachine, sp. ingenio, it.
ingegno, oudsp. engeno, provenc. engeinh, oudfr.
engin, eng. engine) in een vesting- of krijgsbouwkundige; — civiel ingenieur, m. een
burgerlijk (niet-militair) ingenieur; — ingenieur van den waterstaat, een bouwkundig opzichter over wateren, dijken, bruggen;
Ingenium, n. lat. (v. ingen 're, ingignére,
van nature mededeelen, inplanten, ingenïtus,
ingeplant, aangeboren, v. genére, gignére, telen,
verwekken) de natuurlijke aanleg, bet aangeboren vermogen, natuurlijk verstand, een gezonde
kop, enz. vgl. genie, in later lat. ook eene
scherpzinnige uitvinding, enz. (z. i n g e n i e u r) .
ingenium acutum, een scherpzinnig verstand;
i_ capax, een knappe kop; i. divinum, een
voortreffelijk verstand; i. praecox, een vroegrijp
verstand; i. stupidum, een domkop; i. tardum,
een langzaam, traag verstand; -- ingeniëus,
adj. (lat. ingeniisus, a, um, fr. ingénieux) zin
scherpzinnig, geestig, vernuftig, vindingrijk;-rijk,
kunstig uitgedacht, kunstrijk; -- ingeniositeit (spr. s=z), f. nw.lat. de scherpzinnigheid,
uitvindingsgave; — ingenu, fr. (spr. enzjenu;
van 't lat. ingenuus, a, um, d. i. eig. ingeboren, vrijgeboren; vervolgens: vrijzinnig, edel,
enz.) open, rond, trouwhartig, oprecht, eerlijk,
vrijmoedig, onbewimpeld, onbevangen; ook als
subst. ingenu, m. ingenue, f. een naïef
persoon ; — ingt)nuite, f. (spr. eiizjenuité)
naïefheid, naïviteit ; ook inz. als theaterrol : naïef
jong meisje; — ingentiiteit, f. lat. (ingenuitas) 1) bij de ouden : recht der vrije geboorte, het recht eens vrijgeborenen (in tegenst.
met de slaven en de vrijgelatenen) ; 2) de zedeli+jke gevolgen van deze burgerlijke vrijheid:
de openhartigheid, vrijmoedigheid, oprechtheid,
rondborstigheid; — ingenuus, a, um, adj. lat.
vrijgeboren ; vandaar: wat een vrijgeborene betaamt: vrijzinnig, edel, trouwhartig, enz. vgl.
i n g e n u; ingenuas didicisse fideliter artes, emollit mores nec sint esse ferós, vlijtige studie der
edele wetenschappen maakt ook de zeden zacht
en laat niet toe wreed te zijn.
ingereeren, lat. (ingerére) inbrengen, indoen, invoeren; — zich i n g---, zich in iets
mengen, zich onbevoegd met iets inlaten ; -ingerént, m. (lat. ingérens) Jur. een bij beschuldiger, bij-eischer; — ingesta, n. pl.
de ingebrachte stoffen, inz. levensmiddelen en
lucht , — ingéstie, f. (inrestio) de inbrenging van voedsel, enz. door den mond in het
lichaam.
inglése, adj. it. engelsch ; engelschnman.
ingots, pl. eng. de door de Bessemer-methode 'verkregen staalblokken.
ingraat, lat. (ingriitus, a, urn ; v. gratus,
aangenaam, dankbaar) fr. ingrat (spr. eingrd),
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andere gedacht wordt ; eene toevallige , eigen
volharding, - het aanhouden. -schap;Jur.de

ondankbaar; -- ingra►titUde, f. ir. de on•dankbaarheid, ondank.
in granulis, z. ond. Branum.

inhaleeron, lat. (inhaláre, van haláre,

in grutiam, z. grata.

,ademen) inademen; .--.iflha]. do (spr. t=ts),
t. nw.lat. de inademing, tuzuigtng, Ina. het kunst.
matig inademen van dampen en gasse n ; --.ii--

Ingratitude, z. ond. i n g r a a t.

iugramrnathaa1, adj. (vgl. gram maI i e a a l) niet taalkundig, in strijd met .de !taal-

-ha tie-apparaat, n. toestel ,om genees -

regelen.

middelen In dampvorm in . te ademen (voor.keel..en borstljders); -- ,inhalatie-.kuur, f. de
genezing door kunstnaatige inademing van gaseen, damgen, enz. ; -- inhftler, eng., z.
steampot,
Inheritance, t. eng. (spr. inhéritens) erfleen, erfenis; -- ifhéritor, m. inheritrix,
1. nw.lat. de erfgenaam, de erfgename.
In.hiatie f, (spr. t= ts, v. inhiare, hiáre,
den mond opsperren) het opensperren van den
mond van verwondering of verlangen, sterke

Ingrodiens, lat. (eig. het Ingaande, panic.
van ingrédi, ingaan, v..gradi., stappen, gaan),
of ingrediént, n. het bestanddeel, samen.
stellend deel, toevoegsel, iamengsel; — in-,g'réssie, f. lat. (ingréssus, m., ingress"io, f.)
ingang, toegang, intrede; bijval, gunstige opname.

Ingremi^tie (spr. t=ts), f. barb.lat. (v.

gremium, z. ald.,) -de opname in een geestelijk
genootschap.

Ingressie, z. ond. i n gr e d i e n s.
Ingrist, m. aanhanger van de .schilder
(tegenstander van Delacroix,-scholvanIgre
1781-1887), die den klemtoon legt op de teekening met achterstelling van het koloriet.
ing rosseeren, midlat. (ingrossiire; eig.
,

begeerte.

inihibeoren, - lat. ,(inhibëre) 1n- of terug
houden, verhinderen, ,sluiten ; verbieden ; -- iii
hibítie (spr. t.ts), f. (inhibit)o) het rechter
verbod . om met eene zaak voort te gaan;-lik

tot een geheel of een lichaam vereenigen; :vgl.
:gr o s ; evenwel beteekent grossare of .ingrossare,
00k : in 't, net schrijven, eerie oorkonde uitvaar .
Bigen, fr. grossoyer) inschrijven, In het grondpanden- of bypothekenhoek brengen ; - iii•

-

-

,

,

grossator of ingrossist, ni. die _ dit ver
richt, de pandboekhouder; -- i^.grO 8tLrIUS
of ingrossátus, m. een ingeschreven schaad
eischer op pand; --- iztgroi s tie (spr, , _. ts),
f. de inschrijving In het paadenboek„ in het register der hypotheken ; -- iflgrps8at -dO-eumeut, n. het bewijs der. gedane inschrijving.
'

in grosso, z. ond. gros.

Ingo naaf breuk, 1. fat. - nederi. (van

-inguen, pl. inguana,

de schaamstreek, Jiezen)

.eerre liesbreuk.

in,gurgiteeren, lat. ,( ngurgita re, v. gurges, draaikolk, _ afgr%d, doorbrenger) .doorzwe*-

,

gen, onmatig , .eten en drinkeg ; -- iugrrgi^.
tatie (spr. tie=tsie)., 1. bet zwelgen, vreten
en zuipen.

bnhabiol, adj. lat. (inhali fis, e vgl. - h a;

biel) ongeschikt, onbekwaam ; -- iflhabiliteit, f. ongeschiltheid, onbekwa eid ; inhabirttas , tesrtuw, de niet.ontvankelikbeid der
.getuigen.

inhabitábel, adj. lat. i(inkai itab lis, e

;

-vgl. habiteeresn, enz.) onbewoonbaar, :niet
ter bewoning geschikt.

inhabitoei ai , lat. (iahabbtdre) bewone i,
inwonen; -- tnh liäxie (spr. .tie-tsie), J.
pie inwoning, bewoning.

i.n1i8^areoren, , tat. (nMaerére, v..haerëre,

hangen, vastzitten, kleven) . aankleven, aanhangen, ,eigen zijn, Inwonen ; . Jur. voortvaren, op
iets staan, ergens bij blijven, .volhanden; -.ifl
hoerént, adj. (iinhiere s), aanbapgend, :aan;

0

klevend, ingelijfd; -- inhaeréntie (spr

.

.t=ts),

t. n w.lat. het aanhangen, agekleven, de aanbangigheid, de verhouding van twee dingen,
volgens welke bet eerie slechts in en aan het
VIERDE DRUK.

-I.- inhibitorïum, a. of inhibitoridles,
,pl..nw. lat. een gerecbtelijke verbodsbrief, een
verbod; -- :inhibitozisch, adj. verbiedend,
ontzeggend.
in :hoc .casu, z. ond. e a s u s ; - - in hoc passu,
z. ond. passus ; -- in hoc signo, z. s i g n urn.
in hon.5rem, z. ond. honor; -- in honorem
j udicli, a. and. j .0 d i c ï n In.
lhospitaal,adj. lat. (inSopiãlis,e, vgl.
ii os p e,s, enz.) onherbergzaam, ongastvrij ; -iinhosp .taiiteit, -t ,de . opgastvr j heid, onherbergzaamheid.
iul3 ,rcla lri, lat. (inhumi nus, a, Wfl; -vgl.
,

humaan) onmenschelijk, gevoelkws, wreed,
bard, onbarmhartig; onbeschaafd, onvriendelijk;
-,-- inhad ai4te t, f. (inkuma Xtas, de on.

►en. eljkkheid, wreedheid, enz.

Inh an tie (spr.

t=ts),

t. laten lat.

,iinhumanafio, woordeljk: de ,inmensching; de

men.schw ►rding van Cbri us.

nbumt do (spr.

t #s),

f. nw.lat. (van

inhumáre, beaarden) de , beaarding, begraving.
in hypotheei, z. 11y1othesis.
,luigieten, -pl., z. v. a. JezuI,eten, 2.
.aid. (van 'tsp. Ihigo, z. v. a. Ignacio, I g n at i sis, .z. Bald., voornaam , van , Loyola).
inirnioe, adv. lat. vijaidig, op vijandige
. wie.
inixnitãbel, adj. jat. (inirnit, abilis, C; vgl.
:i to i t e e ;r e .n) onnavolgbaar ; .. -- jxi,u itabi.it, f. iw,lat. -de onnavolgbaarheid.
in infar faun, z. ; i.n f i -ni e.t; -r- ia instanti, z.

ond. nsan1 er; -'-in trtegrutn r e s t.i t w e e r e n,
5. oud. integer; -- in ipso termino, z. onder
terminus.

inintellgibee, adj. rnw.lat. :(v. intelligi.b is, >verstaanbaar) ouverstaanbaar.
inique, fr. (spr. iniek'; van 't lat. in en
aeque, vgl. aegnus, enz.) onbillijk, onrechtvaardig, slinksch; -- iniquiteit, t. (lat. iniqu►tas;
vgl. q u i t e i t) de onbilljkheid, .ongerechtig44
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held, hardheid; eng. iniquity (spr. inikwiti),
vandaar old iniquity, de oude booze geest,
de . duivel.
Initium, n. (spr. ti=(si) lat. (van inire,
eig. ingaan) de ingang, aanvang, het begin; —
ab initio, van het begin af; — ab initio nul
semper nullum, van niets komt niets; —-lum,
initia, n. pl. beginselen, aanvangsgronden; —
initiaal, adj. aanvangend, beginnend; — ini—
tiaal-letters of initialen, f. pl. de groote
letters aan het begin van een woord ; -- initiëeren (lat. initidre, inleiden, opnemen, inwijden ; de eerste gronden bijbrengen ; — initiátie (spr. tie=tsie), f. (initiatio) inwijding;
— initiative, f, nw. lat. de inleiding, opening;
het voorrecht om de beraadslaging te openen;
bet recht tot voordracht bij beraadslaging over
een ontwerp.

injiciëeren, lat. (injicére, v. jacére, werpen) inwerpen, inbrengen ; Med. inspuiten ; —
injéetie (spr. t=s) f. (injectio) de inwerping;
Med. de inspuiting, ook uitspuiting; — injeCtie—pomp, f. de pomp welke koud water,
zoogenoemd ii jeetiewater, in de stoom
brengt ; — injector, m. lat. of in--machine
jecteur, fr. (spr. enzjekteur) stoomstraalpomp, een door Giffard uitgevonden toestel om
den stoomketel te voeden, water op te voeren, enz.
injungeeren, lat. (injungére, eig. in- of
aanvoegen) inscherpen, aanbevelen, opleggen,
ten plicht maken, voorschrijven ; — ifl.junetie
(spr t=s), f. (injunctio) of injj nctum, n.
het gerechtelijk bevel, de inscherping, het voor
-schrift.
Injurátus, -m. nw. lat. (vgl. j u r a t u s)
een niet -beëedigde.
Injurie, f. lat. (injuria, v. jus, het recht)
eig. in 't alg. onrecht, onbilljkheid, rechtsverkrachting; gew. eerkwetsing, eerkrenking, beschimping, hoon, smaad, grove beleediging,
schimp- of scheldwoord; injuria atrox of gravis,
grove beleediging; i. immediáta, een onmiddellíjke; i. medii ta, middellijke beschimping,
die iemand door tusschenpersonen enz. weder
levis, een geringe of lichte ; i. red lis,-vart;i.
een daadwerkelijke; i. scripta, een schriftelijke;
i. verblilis, eene 'beleediging in woorden d. 1.
een mondelinge of schriftelijke beleediging; summum jus, summa injuria, z. onder j u s; — injurie-proces of proces van injurie,
n. Bene aanklacht, een rechtsgeding wegens
boon, eerroof; — injuriëeren, (lat. injuriuri)
iemands eer aantasten, hem beschimpen, smaden , hoonen, schelden; hem onrecht aandoen,
benadeelen; — injuriánt, m. een eerroover,
eerschender, lasteraar; — injuraat, m. een
gehoonde, beleedigde, verongelgkte; — injuriëus, adj. (lat. injurwsus, a, um), eerroovend,
hoonend, lasterlijk, smadelijk; injurióse, 'op eet
roovende, hoonende wijs.
injuste, lat. (v. justus, adv. juste, recht vaardig), ook fr. (spr. eyizjuust') onrechtvaardig, onbillijk; — injustitie (spr. tie=tsie),
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L (lat. injustitïa, fr. injustice) de ongerechtigheld, onrechtrvaardigbeid.
Ink, f. eng. inkt ; — marking ink, merk-of teekeninkt ; — inkstand, m. inktkoker...
Inka of Inca, m. titel der oude koningen
van Peru en der prinsen uit het Peruaanschevorstengeslacht voor de spaansche heerschappij._
Inkarnaat, enz. z. i n c—.
inkwartieren, z. ond. q u a r t i er.
. Inlet, m. eng. eig. *inlaat" : een kleinebocht of baai; ook de linnen of katoenen stof,.
waarin de beddeveëren gedaan worden, beddezak.
in limine promotiónis, z. ond. p r o m o v e e- r e n ; — in loco, z. ond. locus.
in magnus , voluisse, z. ond. sat; — in majorem gloriam, z. ond. gloria; — in mandatis,..
z. mandaat ; — in mane, z. onder manus ;.- in margine, z. margo.
in medias res, lat. In het midden der zaak,
der handeling.
in media, z. m e d ï u m ; — in medio virtus,..
lat. de deugd ligt In het midden, d. I. de mid-delweg is de beste ; — in mora, z. mora.
Inn, n. eng., pl. inns, eene herberg, ]ogement ; weleer een huis, waarin studenten kost
en onderwijs kregen; vandaar ook z. v. a. college, eene hoogere schoolinrichting, waar het
gewone engelsche recht geleerd wordt, voluit:
inns of court, pl. eertijds scholen voor het
recht, nu míddagsvereenigingen van engelsche
praktizijns.
Innamorato, z. i n a m o r a t o.
innaseibel, adj. nw.lat. (v. nasci, geboren worden) Theol. wat niet geboren kan worden r onteelbaar; — innaseibiliteit, f. (1c
ongeborenheid, de eigenschap van niet geteele
te zijn, die den Vader en den H. Geest word
,

toegekend.

in natura en in naturabileis, z. natuur.
innavigábel, adj. lat. (innavigabilis ; vgl.
na v i g ab ei) onbevaarbaar ;— innavigabiliteit, f, nw.lat. de onbevaarbaarheld.
inner, adJ. eng. binnenste, binnenliggende,.
enz. inner-skin, de plankenhuid eens schips. ,
Innervátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (va3
't lat. nerves, zenuw) de zenuwinvloed op hel
denkvermogen ; ook de verwekking van gedachten en voorstellingen door de gesteldheid der
zenuwen.

in nexu, z. nexus.

-innocent, lat. (innócens, v. nocére, benadeelen) onschuldig, eenvoudig, onnoozel ; niet
wel bij 't hoofd, krankzinnig; — massacre des
innocents, onnoozele- kindermoord, inz. van Herodes te Bethlehem; — innocenteménte, it. ' (spr.
ienotsjenteménte) Muz. op ongekunstelde, natuur
wijze; — innocéntie (spr. t=ts), lat.-ljke

(innocentia), fr. innocence (spr. innosáns'),.f. de onschuld, eenvoudigheid; — Innoeen—.
ties (spr. t=ts), m. nw.lat. mansn.: de onschuldige.
innominábel, adj. lat. (innominabilis, e;
vgl. nomineeren onder nomen) onnoembaar, onnoemelijk ; — innomináti, pl. it.-
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(v. sing. innomindto) de ongenoemden, de naam
der leden van de Academie te Parma.

in nomine, z. nomen.

innormaal, adj. nw.lat. (vgl. norm, enz.)
tegen den regel, strijdig met de natuur.
innoteseeeren, lat. (innotescére, v. notes,
bekend) bekend worden, aan den dag komen.
innoveeren, lat. (innoviire; vgl. novum)
vernieuwen, nieuwigheden invoeren, wat nieuws
voor den dag brengen ; — innovatie (spr.
t=ts), f. (innovatio) de nieuwigheid, verandering.
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inolith, m. gr. vezelsteen, straalgips; — inóma, n. Chir. het vezelgezwel, de vezelkanker.
in omnem eventum, z. eventus ; — in omnibus
aliquid, enz. z. ond. omnis ; — in omni scibili,
enz. z. scibile.
Inopia, f. lat. (v. ops, genit. opis, bevorderend middel, vermogen, macht) gebrek, behoefte, nooddruft ; inopia 1 ab o r e e r e n, aar.

in nuce, z. ond. nuce.

gebrek ziek zijn, gebrek lijden.
inopináta, n. pl. lat. (inopinátus, a, um, ongedacht, v. opiniiri, meenen, vermoeden) onverwachte gebeurtenissen, toevallen.
inopportuun, adj. lat. ongelegen, lastig;

innubiel, adj. nw.lat. (vgl. n u b i e l) nog

— inopportuniteit, f. ongelegenheid, ge-

niet manbaar, niet den vereischten leeftijd voor
het huwelijk bereikt hebbende.
innueeren, lat. (innuëre) wenken, toewenken, aanwijzen.
innumerábel, adj. lat. (innumerabflis, e;
vgl. n u m e r u s, enz.) ontelbaar; — innume-

brek aan opportuniteit (z. aid.)
inoptábel, adj. later lat. (inoptabilis; vgl.
o p t a b e 1) niet wenschelijk, niet wenschenswaardig.
in optima forma, z. to r m a ; — in ordinem
redigeeren, z. redigeeren; —in originiili,
z. originaal.
Inoseulátie (spr. t=ts) i nw.lat. (van
osculum, verklw. van os, mond) Anat. de ineenvoeging, inmonding; inosculatio vasórum,
Med. z. v. a. anastomosis.
Inosine—zuur, n. (v. gr. is, gen. inós,
spiervezel) vleeschzuur en inosiet, n. vleeschsuiker, twee chem. bestanddeelen van vleeschbouillon;—inÓSiB, z. Inogenesis.
in pace, enz. z. pax, enz.; — in parenthese,
z. parenthesis;— in partibus in fidelium, z.
1 n f i d e e l; — in patria, z. patria; — in pejus,
enz. z. ond. pejor; — in perpetuam rei memoriam, z. oud. memoria; — in perpetuum, z.
perpetuum; — in persona, z. persona; — in petto,
.z. p e tt o; -- in plena, z. plenus; — in poculis
= inter pocula, z. ond. poculum; — in
pienam, enz. z. pcena ; — in pontifccalibus, z.
ond. pontifex; — in potestate, z. potestaat;
— in praefi.vo termino, z. termijn ; — in praesenti casu, z. ond. c a s u s ; — in praesentia, z.
oud. prmsens; — inpraxi, z. ond. praktijk;
— in prima instantia, z. instantie ; — in
pristinum statuur, z. status ; — in procinctu, z.
procinctus ; — in promptu, z. p r o m p t ; — in
puncto, z. p u n c t u m; — in puris naturalibus,
z. ond. natuur.
in quantum, enz. z. quantus ; — in quarto, z
qu art.
Inquartatie, t z. q u a r t a t i e.
Inquest, n. eng. (vgl. i n q u i r e e r e n)
onderzoek, inz. van gezworenen.
inquiet, adj. fr. (spr. enki -è; van het lat.
inquiétus, a, um ; vgl. q u i e s c e e r e n) onrust i g, angstig, bekommerd; — inquieteeren
(lat. inquietnre) verontrusten; — inquietátie
(spr. tie= tsie), (lat. inquietatio) fr. inquietude, f. verontrusting, ongerustheid.
Inqui anus, m. lat. (voor incolinus, van
incolére, bewonen, wonen ; vgl. i n c o 1 a at) een
huurder; thuislegger; — inquilinaat, n. (lat.
inquilinátus) de rechtsverhouding der huurders
of huisgenooten.
inquineeren, lat. (inquináre) bevlekken,

Inns, enz., z. and inn.

rabiliteit, f. (innumerabilTtas) ontelbaarheià
Innupta, t lat. (vgl. n u p t a) eene ongehuwde ; — innuptus, m. een ongehuwde,
vrijgezel.

Tno, ook L e u k o t h ë a, f. gr. Myth. de
dochter van Kadmus en Harmonia, die, nadat
haar man Athamas in verbijstering haren ^ oudsten zoon Learchus omgebracht en zij zich met
haren jongsten zoon Melicertes in zee gestort
had, door Jupiter in eene zeegodin werd veranderd.
inobediént, adj. later lat. (inobedlens)
ongehoorzaam ; — inobediéntie en inobsequéntie (spr. t=ts), f. nw. lat. (vgl.
o b e d ie n t ie, enz.) de ongehoorzaamheid, onvolgzaamheid.

inobligaat, adj. nw.lat. (vgl. obligaat)
onverplicht, onverbonden.

in obscuro, enz., z. o b s e uur.

Inobsequentie, z. i n o b e dient 1 e.
Inobservántie, f. lat. (inobservantia;
vgl. o b s e r v e e r e n, enz.) het niet- inachtnemen, niet - nakomen ; de onachtzaamheid, zorgeloosheid, onverschilligheid.
in octavo, z. octaaf en formaat.
inoculeeren, lat. (inoculári, v. oculus,
oog, knop) inenten, kunstmatig de kinderpok-

ken mededeelen; — inoculatie (spr. t=ts),
i (inoculatio) de inenting; — inoculator, de
inenter; — inoculist, m. nw.lat. (fr. inoculiste) de aanhanger of vriend der koepokinenting.
inodorus, a, um, adj. lat. Bot. reukeloos; —
inodore, adj. fr. reukeloos ; (cabinet) inodore,
reukeloos geheim gemak, water-closet.
inoffensief, adj. nw.lat. (vgl. o f f e n deer e n, enz.) niet beleedigend, onaanstootelijk.
inoffieiëus, adj. lat. (inof ciosus, a, um
vgl. o f f i c i u m enz.) onbehoorlijk, onplichtmatig, wederrechtelijk; ook ongedienstig, ondienst ;

vaardig ; — ino f ciosum testamentum, z. t e s t am e n t ; — inoff ciositeit, f. (later lat. inoficios)tas) de ongedienstigheid, onrechtmatigheid.
Inogenésis en inosis, f. gr. (v. is, gen.
mos, spier, vezel) Med. de vezelvorming.; —

,
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bezoedelen, verontreinigen ; — inquinátie
(spr. t=ts) f. nw.lat. de bevlekking, verontreiniging.
inquireeren, lat. (inquirére, v. quaerére)
navorschen, onderzoeken ; gerechtelijk afvragen,

ven, boeken ; inteekenen ; opdragen, toewijden;
— inscriptie (spr. t=s) f. (lat. inscriptie)

verhooren; — inquirént, m. (inquirens) de
afvrager, gerechtelijke ondervrager ; — 1fl
quirt', n. eng. (spr. inkwairi) z. v. a. e n-

waarborgd.

q u ê t e (z. aid.); — inquisitie (spr. —zi-tsie)
f. een gerechtelijk, inz. lijfstraffelijk onderzoek
of verhoor wegens eene gepleegde misdaad; geloofsonderzoek; het voormalig kettergericht in
Spanje ; vgl. auto - d a - f é ; — inquisitief,
adj. nw.lat. navorschend, weetgierig, nieuwsgierig ; -- inquisiteur, m. fr. of inquisitor, lat. de ondervrager of rechter ; inz. de
geloofs- of ketterrechter ; — inquisitórisoh,
adj. lijfstraffelijk verhoorend.
Inrámo, n. (eig. lat. in ramp, aan den
tak) Kmt. ruw katoen, inz. uit -Egypte.

in regula, enz. z. ond. r e g e 1, enz.; — in
rerum natura, z. n a t u u r; — in residue, z.
-

ond. resideeren.

Inrolment, n. eng. de gerechtelijke registratie of inschrijving van een document.
inrotuleeren, nw.lat. (vgl r o t u l us
enz.) Jur. de acten naar volgorde nommeren
en aaneenhechten; -i- inrottulátie (spr. tie
=tsie) f. de samenhechting, inpakking der acten.
insaisissable, adj. fr. (spr. ensèzisabl';
V. saisir, grijpen) ontastbaar, niet te grijpen of
te vatten; voor geen inbeslagneming vatbaar.
in saldo, z. saldo.

insaleeren, nw.lat. (van sal, zout) inzouten.

Insalivátie (spr. t=ts) f. nw.lat. (v. 't
lat. saliva, speeksel) vermenging van het speek
spijzen door het kauwen ; ook : ge--selmtd
brek aan speekselvloed.

Insalubriteit, f. nw.lat. (vgl. s a l u b r it e i t) de ongezondheid, b. v. eener plaats met
betrekking tot lucht of water.
insalutato iiospite, lat. zonder zijn gastheer
te groeten (b. v. heengaan).
in salvo, z. ond. salvos.
insilnae mantis, lat. (van insanus, eig. en
oorspr. ongezond; vandaar onzinnig, krankzinnig, v. sanus, gezond) krankzinnig ; — insanie, f. lat. (insanïa) krankzinnigheid, waanzin ; -- insania nocturna, nachtelijke waanzin,
het nacht- of slaapwandelen ; — insaniteit,
f. lat. (insanitas) de ongezondheid, ziekte; nw.
lat. de krankzinnigheid.
in sano sensu, z. ond. senses.
insatiãbel (spr. t=ts) adj. lat. (inratiabilis, e; vgl. sa t i a b ei) onverzadelijk ;— insatiabiliteit, f. de 'onverzadelijkheid.

insaturábel, adj. lat. (insaturabitis, e
-

;

vgl. s a t u r e e r e n) onverzadigbaar.

Insehallah, z. i n s j a i l a h .
Inseiens, m. lat. (van scire, weten) een
onwetende, onkundige ; — inseientie (spr.
t=ts; lat. inscientia) de onwetendheid, onkunde.
-

inseribeeren, lat. '(inscribére) inschri^-

de inschrijving, inteekening; het in- of opschrift;
— pl . inseriptiën, ook fransche schuldbrieven , welker aflossing door het grootboek is ge-

inscrutábel, adj. lat. (inscrutabilis, e;
vgl. s c r ut e e r e n) onnavorschbaar, ondoorgrondelijk ; — inserutabiliteit, f. de onnavorschbaarheid.
insculpeeren, lat. (insculpére; vgl. s e u 1p s i t) ingriffelen, insnijden.
inseceeren, lat. (insecáre ; vgl. s e e e er e n) insnijden, kerven; — insect, n. lat. (inséctum) een gekorven diertje; bij Linnaeus de
naam van alle dieren met koud wit bloed, voel
aan den kop en zes of meer pooten;-sprietn
dieren, welker borst en achterlijf als door inkervingen van elkander afgezonderd zijn; s e h ad e 1 ij k e i n s e e t e n, ongedierte; — insee'ten.poeder, n . een poeder bereid uit de fijn
(Pyre--gewrvnblosmkpderta
thrum carneum of roseum) ter verdrijving van
insecten, inz. van luizen, vlooien, weegluizen
en motten; — insectenpoedertinetuur,

f_ een daaruit bereid extract; — insecticide,
.n. nw.lat. Insectendood, een middel tot uitroeiing van insecten ; — insectie (spr. t=s) f.
nw.lat. de insnijding, insnede ; — in secula seciAlorum, lat. z. s e e u 1 u m;— insectoloog,
m. lat.-gr. een insectenkenner; — inseetologie, f. de leer der kerfdieren, z. e n to m o1 o g i e ; — insectóres, m. pl. de snijtanden,
de vier voortanden; — insectivóra of inflectivören, pl. nw. lat. insectenvreters, onderaardsche roofdieren, zooals egels, mollen,
-

spitsmuizen enz.

in sedecimo, z. sedecimo en formaat.
Inseneseentie (spr . t='ts) f. nw .lat . (insenescentia; vgl. s e a e s c e n t ie) 'het niet verouderen, z. v. a. het gr. a g e r a s i e.

'insensibel, adj. en adv. lat. (insensibilis,
e; vgl. s e n si b e 1) of fr. insensible, (spr.
ensansiebl') ongevoelig, gevoelloos; onmerkbaar,
allengs, langzamerhand ; — insensibiliteit,
lat. of insensibilité, fr. (spr. ensaItsibilité)
ongevoeligheid; onmerkbaarheid.
inseparabel, adj . lat. (inseparabilis, e; vgl.
5C p a r e e r e n) onscheidbaar, onafscheidelijk ;inseparables, m. pl. fr. (spr. enseparábt')
N. H. naam eener kleine, zeer gezellige soort
van 'papegaaien in O.Indië, de onafscheidelijken,
de sympathie-vogels; — inseparabiliteit,
f. lat. de onafscheidelijkheid; — inseparaat,
adj. ongescheiden, vereenigd.
insequens, lat. (v. insëqui, op elkander
volgen) de, het volgende ; — insequeeren,
volgen, er uit volgen.
insereeren, lat. (tnserére, van ser ere, sa
verbinden) invoegen, inschuiven, in--menvog,
lasschen, inlijven ; inz. in een courant laten opnemen; — zich insereeren, zich aanzetten (van spieren); — inseratur, het worde in-

gelascht, ingevoegd; — inseraat, nw .lat. lie-
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ver inértum, lat. • n. eig. het. ingelaschte ;
eene in nieuwspapieren geplaatste bekendmaking of aankondiging; Jur. eene bijlage, eene
inlasschiog, een naschrift ; — inSeréndum,
n. pl. inserénda, in te lasschen stukken of berichten; -- insertie (spr. t=ts) f. (lat. insertio)
de inlassching, de invoeging; Med. het aanzetten der spieren aan het te bewegen deel;
insertie-kosten, , kosten der plaatsing, b. v.
eener aankondiging; — insertus, a, urn, lat. Bot.
vastgehecht, ingehecht.
Insêssus, m. nw.lat. (van 't lat. insidëre,
in of op iets zitten) Med. een zitbad, dampbad; — insésSie, f. het zitten in het had;
— insidiën, pl. (insid aae, van insidére, op
een plaats zitten of liggen) vervolgingen, hinderlaag; — insidiëeren, iemand strikken
spannen, een hinderlaag leggen; — insidiëus,
adj. (lat. insidiásus, a, um) arglistig, verraderlijk, belagend; — insidiatie (spr. t=ts) f.
(v. lat. insidiári, in een hinderlaag liggen) hinderlaag, bedrog, misleiding.
insieme, it. (fr. ensemble) te zamen, allen
met elkander.
insigne, adj. fr. (spr. ensienj') uitstekend,
buitengewoon ; — insigniën, pL lat. (insignia,
v

van den sing. insigne, vgl. signum) in 't alg.
teekens, kenteekenen of merkteekenen ; inz. de
eereteekens, stand- of rangteekenen, b. v. wapens, kroon, scepter enz.; — r ij k s In s 1 g n i ë n,
de te Aken bewaarde rijkskleinoodiën, die vroeger bij de duitsche keizerskroning gebruikt werden; — insign18, lat. Bot. geteekend; uitstekend, b. v. insignia rubra, uitstekend, sierlijk rood.
insigni$ánt, adj. fr. (spr. ensienjifán)
onbeduidend, onbeteekenend, ongewichtig, aletig; — insigni$ánce, f. (spr. ensien i f áns' )
de onbeduidendheid, ongewichtigheid enz.

insimuleeren, lat. (insimuldre, betichten,
valsch beschuldigen) beschuldigen, aangeven, aanwrijven ; — insimulatie (spr. t=ts) f. lat.
(insimulatio) de meer of minder ongegronde beschuldiging.

insinueeren, lat. (insinuáre, d. 1. elg. iets
in den boezem of eene verborgen plaats hrengen, van sinus, boezem, inham, bocht) iemand
iets op eene sluwe wijze mededeelen, heimelijk
inblazen of influisteren; Jur. gerechtelijk ter
hand stellen, voorleggen ; — zich insinu—
eeren, zich in iemands gunst dringen, zich
bemind maken door vleierij ; — insinuánt,
adj. (insinuans) of insinuatief, nw.lat. indringend, vleiend, liefkoozend; — insinuánt,
als subst. m. een indringer; waarschuwer, kennisgever; — insinuatie (spr. t=ts) í. (insinuatio) de indringing; geheime mededeeling, influistering eener meening; gerechtelijke overbandiging, inlevering, b. v. van een geschrift,
eene kennisgeving.
insipíde, adj. (lat. insipidus, a, urn, van
sapére, smaken) onsmakelijk, smakeloos, van
laffen smaak ; ongerijmd, laf, onverstandig, zouteloos; -- insipiditeit, f. nw.lat. onsmake1(jkheid; ongerijmdheid, lafheid.
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insisteeren, lat. (insistére; vgl. siste er e n) op iets staan, aandringen, volharden ; —
insistent, m. (insisters) de aandringer, vol
een voorstel, verzoek.
-houder,b.vin
Insítie (spr. t=ts) f, lat. (insitio, van inserëre, inenten, griffelen) het inenten, griffelen,
z. v. a. inoculatie.
insj áUah, turk. zoo God wil.
insociábel, adj. lat. (insociabilis; vgl. s oc i a b ei, oud. s o c i us) ongezellig, onverdraagzaam, onvereenigbaar, niet te verbinden.
Insolátie z. ond. insoleeren.
insorent, adj.. lat. (insólens, d. I. eig. ongewoon, vreemd handelend) onbeschaamd, onbescheiden, ongepast, lomp, hoogmoedig, trotsch,
vermetel ; als subst. m. fr. (spr. ensolán) een
overmoedige, onbeschaamde ; — insolentie
(spr. t=ts) f. (lat. insolentia) de onbetamelijkheld, onbescheidenheid, lompheid, koene aan
overmoed.
-matign,
insoleeren (lat. insoláre, v. sol, de zon)
aan de zon blootstellen, zonnen, in de zon drogen; — insolatie (spr. t=ts) f. (insolatio) het
zonnebad, het in-de- zon - zetten om te drogen, te
verdampen, om phosphorescentie te voorschijn
te roepen enz.; Med. de zonnesteek.
insolide, lat. (insotdus; vgl. soli d e) onvast, niet stevig, zwak; onbetrouwbaar, zijn
verplichtingen niet nakomende ; — insoliditeit, f. nw.lat. onvastheid, zwakte ; onbetrouwbaarheld, gebrek aan so lid i t e i t (z. ald. )
in solidum, enz. z. ond. s o l i d e.
insolübel, adj. lat. (insolubilis, e; vgl.
S o lv e e r e n enz.) onoplosbaar, onverklaarbaar;
— insolubiliteit, f. de onoplosbaarheid.
in solutwm, z. ond. solveeren.
insolvábel, adj. (fr. insolvable) en insolvent, nw.lat. (insólvens, d. i. niet betalend ; vgl. s o l v e e r e n) onvermogend om te
betalen ; ook zonder betaalmiddelen ; — pro insolvénte, voor onvermogend om te betalen (ver
insolventie (spr. t=ts) f. de on--klaren);—
macht om te betalen, het onvermogen om zich
van zijne schulden te kwijten.
Insomnie, f. lat. (insomnia; vgl. s o m n u s)
slapeloosheid.

in sortem computeeren, z. ond. sors.
Insouciance, f. fr. (spr. ensoesjdhs'; van

souci, zorg) de onbezorgdheid; zorgeloosheid.
in spe, z. spes ; — in specie, z. species ;

— inspectie, inspector, z. oud. i as p ie1eeren.
insperábel, adj. lat. (insperabilis, e; van
speráre, hopen) onhoopbaar, niet te hopen ; —
insperáta, n. pl. ongehoopte, onverwachte dingen.
inspergeeren, lat. (inspergcre; vgl. s p ar g e e r e n) besproeien, bestrooien, besprengen;
— inspersie, L het besproeien, besprengen.
inspiciëeren, lat. (inspicére ; vgl. species) of inspecteeren, fr. (inspecter) inzien, bezichtigen, beschouwen, in oogenschouw
nemen, het opzicht over iets hebben ; -- inspeximus, (op oorkonden) z. v. a. eidi; —
Spectie (spr. t=s) f. (inspectio) de bezichti-
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ging, oogenschouw, monstering ; het opzicht, toezicht ; district waarin een inspecteur toezicht
houdt; — inspectio oculdris, eene nauwkeurige
beschouwing, inz. ambtshalve; — inspector
of fr. inspecteur (spr. en—) een opziener,
onderzoeker; — inspectoraat, n. en inSpectuur, f. nw.lat. de post en de woning
van een opziener; — inspieient, m. de opzichter, inz. een beambte aan den schouwburg,
die voor de voorwerpen zorgt, die bij de voorstelling of repetitie noodig zijn, die orders geeft
aan de figuranten en voorts al derg. diensten
achter het tooneel te verrichten heeft.
inspireeren, lat. (inspiráre, van spiráre,
ademen) inblazen, inademen, inboezemen, bezielen, aanvuren; — geïnspireerd, bezield,
in verrukking gebracht, begeesterd; — inspiratie (spr. t=ts) f. de inblazing, ingeving, goddelijke ingeving, geestvervoering ; —
per inspiratiónem, door ingeving en geestvervoering.
in spiritualibus, z. ond. spiritus.
inspisseeren, lat. (inspissãre, v. spissus,
a, um, dicht) verdikken, verdichten ; — inspissátie (spr. t=ts) f. Med. de verdichting, verdikking; — inspissátus, a, um, ver
fel tauri inspissátum, verdikte os--dikt;b.v
sengal.
instabiel, adj. lat. (instab, e; vgl. stabiel) onbestendig, veranderlijk; — instabiliteit, f. (instabilitas) de onbestendigheid, ver
-anderlijkb.
installeeren, mid.lat. (i n s t a 11 ãr e, van
het duitsch stal, d. I. plaats) aanstellen, In
een ambt zetten, invoeren, inwijden, bevestigen;
— installatie (spr. t=ts) f. de aanstelling,
bezitgeving van een ambt enz.
instanter, lat. (v. instáre, ergens op staan,
op het punt zijn enz.; vgl. stante) aanhoudend, dringend; — in instánti, oogenblikkelijk,
dadelijk ; — instantie (spr. tie=tsie) f. (lat.
instantia) 1) het aanhouden, aanzoeken, dringend verzoeken of begeeren van eene zaak;
b. v. ad instantiam creditóru n, op verzoek , of
aanhoudenden aandrang der schuldeischers; $)
het gerechtshof, de rechtbank ; b. v. in prima
instantia, in eerste instantie, bij de eerste of lagere rechtbank; een proces door alle
i n s t a n t i ë n winnen of verliezen enz.; 3) Log.
eene tegenwerping, een tegenbewijs; ab instantia a b s 01v e e r e n, Jur. den beklaagde van
den plicht ontslaan om zich tegen eene hem
gedane aanklacht verder te verdedigen.
instar omnium, lat. (instar, naar wijze, zooals afk. v. ad instar, v. instar, schets, beeld,
gestalte, wijze) zoo goed alle of alles van do
soort, in plaats van of tot model van alle andere ; — ad instar, evenzoo, evenals.

in statu quo, z. status.

instaureeren, lat. (instaurlire) weder oprichten, vernieuwen, herstellen of heropenen;
— instaurãtie (spr. tie=tsie) f. de wederoprichting, hernieuwing, herstelling enz.; — instaurator, m. wederoprichter enz.

INSTRATUM
insteeren, lat. (instare) op iets * blijven

staan, aandringen.

instigeeren, lat. (instigáre) aanprikkelen,
aandrijven, ophitsen, opruien, verleiden ; — in-'
stigãtie (spr. t =ts) f. (instigátio) de aansporing, opruiing, ophitsing enz.; — instigator,
m. een aanhitser, opruier, stokebrand; de openbare aanklager, fis c aal.
instilleeren, lat. (instill are ; vgl. still atie) indruppelen, indruipen ; — instillátie
(spr. t =ts) f. (instillatio) Med. de indruppeling
b. v. van een geneesmiddel op eene wond.
instimuleeren, lat. (instimuláre ; vgl.
S t i m u l e e r e n) aanprikkelen, aandrijven, opwekken.
Instinct, n. lat. (instinctus, van instinguëre, aanprikkelen, van het ongebruikelijke
stamwoord stinguëre, steken, angels. stingan,
eng. sting) de natuurlijke aandrift der dieren,
natuurdrift, bewustelooze natuurprikkel, ingeschapen neiging of drift; ook de kunstdrift van
vele dieren, b. v. der bevers, bijen, spinnen
enz.; — instinctmatig, lat. -nederl. of instinctief, adj. nw.lat. onwillekeurig, aandriftmatig, volgens dierlijke aandrift.
in stirpes, enz. z. ond. caput.
Institor, m. lat. (v. insistére, i ° ergens
heen- of ingaan ; 2° iets verrichten, met ijver
doen) 1) de plaatsvervanger in het beheer der
zaken van een koopman, iemand die een magazijn of winkel houdt en beheert voor den
eigenaar en verbintenissen kan aangaan (f a ctoor, disponent, procuratie-houder,
p r o vi s o r zijn bijzondere soorten van den i ns t It o r); 2) een kramer, winkelier, uitdrager,
marskramer.
institueeren, lat. (instituére, van sta tuëre vgl. s t a t u e e r e n) oprichten, stichten,
instellen, inzetten ; ook aanwijzen, onderrichten,
leeren ; — instituut, n. (lat. institutvm) eens
instelling, inrichting, stichting, inz. een opvoedingsgesticht, eene kostschool ; — institut de
France, n. fr. (spr. enstitic d' frans) de collectieve naam voor de 5 te Parijs bestaande academiën, de Académie frangaise, Académie des
;

inscriptions et belles lettres, Académie des sciences, Académie des beaus arts en Académie des
sciences morales et politiques; — institutie
(spr. tie=tsie) f. lat. (institutto) de stichting,
instelling, inz. staats- of burgerinstelling ; inzet
een ambt; — institutions, f. pl.-ting
onderrichtingen in het rom. recht, een gedeelte
van de rom. wetsverzameling van keizer Jus
corpus furls ; — institutor, m.-tina,z.
een stichter, oprichter, insteller; ook een leermeester; fr. instituteur (spr. ensti—) .
instradeeren (van 't it. strada, straat,
en dit v. 't lat. strata, scil. via, een met steenen bestrooide of bestrate weg, v. sternëre, uitstrooien, plaveien) op den rechten weg brengen,
de baan of het pad voorschrijven.
Instrátum, n. lat. (van internere, overheen spreiden, bedekken) de bedekking, overkleeding.

INSTRUEEREN

631

instrueeren, lat. (instruére, opstapelen,
ineenvoegen, op- of inrichten, v. struëre, schik•
ken, stapelen ; vgl. s t r u et u u r) eig. Inrichten,
terechtbrengen; onderwijzen, onderrichten, lee.
ren ; voorschriften of gedragslijnen geven ; —
een proces instrueeren, eene rechts..zaak ter behandeling voorbereiden, inleiden ; —
instruént, m. wie eene rechtszaak voorbereidt; ook Z. V. a. instructor, rechter
van . instructie ; — . instructie (spr. tie=
sie) f. (lat. instructio) eig. inrichting ; onderwis, onderricht; voorschrift; regels van te hou
gedrag, schriftelijke aanwijzing, dienstvoor -,den
handeling in ambtszaken; de voorberei--schrift,
c] ing eener rechtszaak tot behandeling ; volmacht;
instructie van een proces, het rechter
onderzoek en vaststelling der strijdpunten-lijke
er van ; — instructief, adj. nw.lat. leerrijk,
•onderwijzend; — instructie–loge, f. lat.fr.
de loge in de vrijmetselarij, waarin de meester
van den stoel vrije voordrachten houdt over het
doel der vrijmetselarij ; — instructor, m.
Veen leermeester, inz. bij prinsen ; ir. instruc-

,

,

-

teur.
Instrumént, n. lat. (instruméntum, van
instruére, inrichten ; vgl. i n s t r u e e r e n; eig.
een middel tot inrichting of tot-standbrenging
-eener zaak) een werktuig, hulpmiddel. gereedschap, inz. een toonkunstig werktuig, speeltuig,
en een wondheelers (chirurgicaal) werktuig; Jur.
Beene oorkonde of bewijsschrift (d o c u m e n t),
een schriftelijk opstel tot bewijs eener voorgevallen handeling; instruméntum authenticum,
•eene echte of geloofwaardige oorkonde; i. ces -siónis, acte van afstand; i. emtiónis et vendi. tidnis, een koop- en verkoopbrief; , i. novum of
noviter repértum, een pas gevonden oorkonde;
z. pacis, een vredestractaat; i. privátum, eene
bijzondere acte of oorkonde; i. pubiicum, een
openlijk bewijsschrift, door eenen notaris of beambte vervaardigd; — instrumentaal, adj.
nw.lat. als middel of werktuig dienende ; door
'werktuigen of gereedschappen verricht; — in;:strumentális (stil. casus) m. Gram. de
wertuigsnaamval op de vraag waardoor? —
instrumentale arithmetica, de oplossing van zekere berekeningen door middel van
werktuiglijke hulpmiddelen; — instrumentale muziek, zulke muziek, die met speeltuigen zonder gezang wordt uitgevoerd (in tegenstelling met vocale muziek (zangspel) ;
,

— instrumentale philosophie, z. v. a.'

I o g i ca, omdat deze als het werktuig of hulp
beschouwd wordt;-midelrghposic

— instrumentarium ohirurgieum,
tene beschrijving der heelmeesterswerktuigen;
— instrumenteeren, Muz. voor speeltuigen zetten of componeeren, onder de verschillende muziekinstrumenten verdeelen ; Jur. eene
oorkonde opstellen; — instrumentatie (spr.
—isie) of instrumenteering, f. verdeeling van een muziekstuk onder de verschillende
instrumenten; — instrumentist, m. de speel
-tuigbesplr.

„
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Insuaviteit, f. lat. (v. sudvis, zacht, liofelijk) gebrek aan liefelijkheid.
Insubordinatie (spr. t=ts) f. nw.lat.
(vgl. s u b o r d i n e e r e n enz.) gebrekkige ondergeschiktheid, ongehoorzaamheid, tuchteloosheid, weerspannigheid tegen hooger geplaatsten,
tegen de overheid.
in subsidium juris, z. sub s i d i u m.
insubstantiëel, adj. nw.lat. (vgl. substantie enz.) onwezenlijk, niet werkelijk.
Insuccátie (spr. t=ts) 1. nw.lat. (v. succus,
het sap, insuccáre, indoopen) de ïnweeking,
doortrekking met een vocht of sap.
in succem et sanguinem, enz. z. ond. succus.
insufficient, adj. lat. (insuficiens; vgl.
su f f i c i ë n t) of fr. insuffisant (spr. ensufCzáh) ontoereikend, ongenoegzaam, onbekwaam;
— insufficientie (spr. t=ts) f. later lat.
insufficientia) of insufsánco, fr. de ontoereikendheid, het te kort schieten enz.
Insufatie (spr. t =ts) f. later lat. (in •
su f ati o, van tnsu f are, inblazen ; . vgl. s o u ff 1 e e r e n) het Inblazen.
in suis terminis, enz. z. ond. terminus.
insulair, adj. (lat. insuláris, e; v. 't lat.
insula, eiland) een eiland of eilanden betreffende, daartoe behoorende, eilandsch ; — insulánen of insulairen, m. pl. eilandbewoners, eilanders.
insulteeren, lat. (insultdre, eig. op iets
springen, moedwillig aanvallen, versterkingswerkw. van insilire, insultum, v. satire, saltum,
springen) trotsch en overmoedig beleedigen, smadelijk of grof behandelen, schelden, hoonen, beschimpen; - insultátie (spr. tie=tsie) -f.
(lat. insultatio) of insult, n. (later lat. instiltas) of fr. insulte (spr. ehsuult') een plotselinge aanval, beleedigende aanranding, lionnende behandeling, hoon, beschimping, *beleediging ; — insultor, m. een beleediger.
insumeeren, lat. (insumëre; vgl. sumtic) tot iets nemen, aanwenden; — insumtie (spr. t=s) f. (later lat. insumptio) de aanranding.
in summa, z. ond. s u m m a ; — in summa
gradu, z. ond. summus.
insuperábel, adj. lat. (insuperabilis, e:
vgl. s u p e r e e r e n) onoverkomelijk, onoverwinneljk.
in suppleméntum, z. ond. s u p p le e r e n.
insupportábel, adj. fr. (insupportable,
spr. ensupor—; vgl. s u p p o r t a b e 1) onverdraaglik, onuitstaanbaar; — insupportabiliteit,
f. de onverdraaglijkheid.
insurgeeren, lat. (insurgére, van surgëre,
opstaan) tegen iemand of iets in massa opstaan,
oproerig worden tegen de regeering of *eene andere partij ; ook : aanhitsen tot oproer, opruien;
— insurgénten, m. pl. in opstand zijnde
onderdanen, verzachtende uitdrukking voor muiters, oproermakers, rebellen; de hongaarsche
landmilitie, die door eene algemeene oproeping
(heerban) wordt samengebracht, de baanderlieden, het baanderheer; — insurrectie (spr.
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tas) f. nw.lat. opstand, oproer; het opbreken

van den heerban in Hongarije ; — insurreOtioneel, adj. oproerig, muitend.
insurmontáble, adj. fr. (spr. ensvurmoictábl'; v. surmonter, te boven komen; vgl.
m o n t e e r e n) onoverkomelijk.
insuseeptibel, adj. nw.lat. (fr. insuscep•
tible ; vgl. so so opt i b- e l) onaandoenlijk, niet
lichtgeraakt.
in suspense, i. ond. s u s p e n d e e r e n.
intabeeceeren, lat. (intabescére; vgl. tabes
eng.) uitdrogen, wegkwijnen, verdwenen, inz. van
ledematen.
intabuleereni nw.lat. (van tabula, tafel,
plank) omranden, In eene tabel, lijst ent. bren-gen; — intabuldndo, door omranding, omzooming; door in-tabel-brenging; — intabulätie
(spr. tie=tsie) t de omsluiting, omranding; de
inschrijving op de lijst, tabel enz.
intact, adj. lat. (intdctus, a, urn, v. tangére,
aanraken) onaangeraakt, onverzeerd, onbevlekt,
onbezoedeld, rein; --- intangftbel, adj. nw.lat.
niet aan te raken ; — intangib liteit, L de
onaanroerbaarheid.

Intaglio, m.

it. (spr. ientáljo, van irita-

gliare, insneden) pl. intagliën, verdiept snijof beeldhouwwerk, Inwaarts gesneden steepen;
(gemma insculpta), het tegengest. van den ver
gesneden steen (z. c a in e e); intaglio-hevn
d'acqua forte, eene geëtste koperen plaat; de
afdruk daarvan.
intangibely enz., a. oud. intact—.

in tantum, z. tantum.
Intarsiatl ra, f. it. (spr. ientarsiatoerca,
T. intarsiáre, met bont boot inleggen, v. tarsia;
.ingelegd houtwerk; vgl. , het mid. lat. tarsicus,
bontkleurig, v. Tharsia in Azië) ingelegd werk

van veelkleurig hout en paarlemoer; — intersiatore, , m. wie zulk een werk maakt.
integra res, lat. (van intëger', integra, intégrum, ongeschonden, ongerept, geheel, nieuw,
enz.) eene ongeschonden,. onveranderde zaak; -integer vitae scelerisque gurus, de In levens
onbesprokene en van schuld reine (ci--wandel
taat uit Horatius) ; integrum, n. een ongeschonden geheel; — de intégro, op nieuw;
-- in• inté grom - r e s t i t u e e r e n, weder in den
vorigen stand herstellen; -- integraal, adj.
nw.lat. een geheel uitmakend, op zichzelf bestaande- (b. T. Integrale spoorwegen); — integraal, n. Math. eend eindige veranderlijke
grootheid, weder hersteld of berekend uit haar
oneindig klein deel (diterentiaal) ; -- integraal-formelen, t. pl. de bij het integreeren gebruikelijke rekesrvoorschriften ; — integraal-rekenning, de hoogere rekenwijze,
die door vergelijking der oneindig kleine deelen
de eindige grootheden voortbrengt, waaruit de
eerste ontstonden; •- integrálen, ook ge*integreerden, pl. eene soort van nederlandsche staatspapieren die als aanvullend deel
tot de gezamenlijke staatsschuld behoorden ; —
integ rali,teit, f. de volledigheid, geheelheid;
~ integreeren, lat. (integrirre) volledig
;
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maken-, b. v. een integreerend deel, een wezenljk tot het geheel behoorend deel; Math.
Bene eindige veranderlijke grootheid uit haar
gegeven oneindig klein deel berekenen ; — integrant, n. iets tot bet geheel behoorende ;.
dat voltallig makende ; -= integriteit, f. (lat.
integritas) de ongeschonden toestand, volledig
volkomenheid; de zuiverheid, redelijkheid,-heid,
oprechtheid, braafheid; onomkoopbaarheid; -integri fotius, a, um, lat. Bot. effen-, gaat- ot
geheel bladerig; — integerrimus, a, urn, lat..
Bot. gaafrandig, met volkomen gaven rand.
. Integumént, n. lat. (integuméntum.) een
hulsel, bedeksel, inz. de dunne huid van de
inwendige lichaamsdeelen.
Intelléctus, m. intellect, n. lat. (vintellig►ére, inzien, verstaan) het verstand, kenvermogen ; — intelleetuaal, adj. (later lat.
intellectuális, e) of gewoonlijk intellectueel
(fr. intellectuel), tot het verstand behoorende;
dat betreffende; verstandig, geestig, schrander;
intellectueele vorming, de vorming, beschaving van den geest tot het verstand ; d o
intellectueele bedrijver eener daad is
degene, die het denkbeeld heeft opgeworpen of
daartoe heeft aangezet (in tegenst. met den
p h y s f e k e n dader) ; -- intellectualiseeren (spr. s=z), nw.lat. in den geest of
d gedachte oplossen; — intellectualisten
of intellectuale philosophen, wijsgee-.
ren, die staande houden, dat de zinnen ons,
niets dan schijn aanbieden, en dat het verstand
alleen het ware doet kennen ; — intell,eetualmsme, n. het leerstelsel dezer wijsgee-ren ; ook z. v. 'a. Idealisme; -' intellectualiteit, t. de toestand van het kenvermogen, het geestelijke in den mensch; — intelligént, adj. (lat. intelligens) verstandig, kundig,
schrander, ervaren, onderricht, wijs; intelligénti
pauca, lat. een goed verstaander heeft maar
een halt woord nodig; — intel géntie (spr..
1=ts), f. (lal intelligentia) verstand, doorzicht,
kennis; bericht, tijding; — intelligente
bitter, lat. -hoogd. berichtbladen, openbare
bekendmakingen; weekbladen; — intelligibeï, adj. lat, (intelligibális, e) verstaanbaar,
duidelijk, klaar, bevattelijk, begrijpelijk; --in--telligibiliteit, i. nw.lat. de verstaanbaarheld, duidelijkheid, begrjpel}jkheid.
interperánt, adj. lat (internpJrans ; vgl.
te m p e r e e r e n) ongematigd, onmatig, niet onthoudzaam; intelliperántie (spr. tie=isle ;
lat. intemperanrta), of fr. intemperance
(apr. eàlanperdns'), f. de onmatigheid, uitspat
-ting,zwelrj.
intelmpestief, adj. lat. (intempestieus, a,,
55Th; vgl. t e m p e s t i e f) en als adverb. intent-pestive, ontijdig, ten ontijde, niet passend, verkeerd aangebracht.
in teinpore opportune, lat. op den juister
of geschikten tijd.
intendeeren, lat. (intendëre, eig. uitrekken, spannen, ergens heen richten) op iets letten, zijne aandacht op iets vestigen, beoogen.
-
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bedoelen, van zins, genegen of willens zijn, het
oogmerk hebben, zoeken, ook nw.lat. inten-

tioneeren of géintentioneerd Zijn;
—• intendant, m. fr. een eerste opzichter,
toeziener, zaakwaarnemer, bestuurder, b. v. der
schouwburgen, en inz. bij krijgslegers do opzichter over de betaling, verpleging en kleeding

der troepen; --- intendantie of inten

-

dance (spr . entandáns'), bet oppertoezicht,

beheer; ook het onder eenen toeziener staande
gebied; -- intendantuur, t. barb.lat. het
oppertoezienersambt.
Inténsie, f. lat. (intensio, eig. spanning,
van intendére; vgl. intendeeren) de inspanning, krachtversterking; de innerlijke kracht of
sterkte, innigheid, hevigheid; het innerlijke gehalte, de inwendige deugdelijkheid; -- intensief, adj. of als adv. ook intensive, nw. lat.
innerlijk, naar innerlijke kracht en sterkte; sterk
in zich zelve, levendig, opgewekt; --- inten
sIvum (soil. verbum), z. ond. v e rb urn; -Wintensiteit, f. de innerlijke kracht en wertzaamheid, werkzame kracht (e n e r g i e) grootte
der kracht ; het tegengest. van e x t e n. s ie ; --inténso, it. Muz. verhoogd, versterkt, krachtig.
Intentie (spr. tie =tsie), f. lat. (intentio,
eig. = intensio, spanning, inspanning, vgl. Int ende ere n) de richting der ziel op iets, het
oogmerk, voornemen, de wil, wilsmeening, het
doel, einddoel, de aanslag; - lntentio actienis,
Jur. het einddoel eener aanklacht, de klaaggrond; int. principlilis, het hoofdoogmerk; int.
secundaria, het bijoogmerk; -- intentionalísme, n. nw.lat. de stelling, dat het doelde
middelen heiligt; — intentionaliteit, f.
bet beoogde, de beooging; -- intentionee-

ren, z. intendeeren; --t intenteeren,.

lat. (intentare) tegen iemand iets bedoelen, ondernemen, voorbereiden, hem willen aantasten.
in tenui ldbor, lat. het kleine kan veel ar-

beid vereischen.
tinter, lat. voorzetsel : tusschen ; onder, gedurende (in vele samenstellingen).
inter absentes, onder afwezige n.
inter arms silent leges, z. ond. arms.
interarticulair, adj. nw.lat. (vgl.. art tk e 1, enz.) tusschen een gewricht (aanwezig),
intercaleeren, lat. (intercd&re, eig. uit roepen, dat iets ingelascht wordt, van caldre,
roepen) inlassehen, invoegen ; -- interco2lirss
annus, m. schrikkeljaar; intercaldris dies, ra.
schrikkeldag; Med. koortsvrije dag, tusschendag ;
-- intercalatie (spr. t=ts), f. de inlasschin.g,.
b. v. van eenen dag in het jaar.
inter canem et lupum, lat., entre chien et loop,
fr. (spr. enter sjen e lee) woordelijk tusschen
hond en wolf, d. 1. in de avondschemering;
eig. in den tijd tusschen het oogenblik, dat do
herder den bond loslaat om de kudde te bewaken en het tijdpunt, als de wolf, gebruik
makende van de Invallende duisternis, In de
nabijheid der schaapsparken omzwerft.
intercedeeren, lat. (intercedére) eig. daartusschen treden, intreden, in 't midden treden,
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bemiddelen; zich voor iemand in de bres steller,
voor hem verzoeken,. een goed woord voor hein
doen voor hem borg blijven ; — intercedéndo,
door tusschenkomst of bemiddeling;. door voorspraak of aanbeveling — intereedént, adj.
(intercédens) of intercessor, m. een bemiddelaar, tusschenbeldetreder; voorspraak; borg;
-- intercéssie, f. (intercess%) bemiddeling,
tusschenkomst, voorspraak, borgtocht ; — intercessio Christi, Christus' voorspraak voor de
zijnen bij God; --- intercession nes, pl. nw. lat.
bemiddelingsgeschrift, schriftelijke voorbede.
intercellulair, adj. nw. lat. (intercellulafis, van inter en cellula, cel) tusschencellig,
wat zich bevindt tusschen de weefselcellen van
het dierlijk lichaam b. v. intercellulaire.
substantie.
;

;

Interceptie, z. i n t e r c c pië e r e n.
Intercessie, z. intercedeeren.

intercideeren, 1) lat. (intercidére, vark
caedcre, vallen) eig. tusschenvallen; zich toedragen; interoident, adj. (intercidens)
tusschenkomend.
interoideeren, t) lat. (intercidëre, vaa

caedëre, snijden) doorsnijden, scheiden; afbre-

ken ; intercident, adj. (intercidens) af-brekend; intercisie (spr. s=z), L (intercïsto) eig. de doorsnijding, doorsnede, de afbre
king, pauze; de tusschenzetting, het inschuifsel.
intercipiëeren, lat. (intercipére) onder
opvangen, wegnemen, b. v. brieven;-schepn,
—

-- interceptie (spr. tie=sie), f. (interceptio)
de onderschepping, opvanging.
interelaviculai^r, adj . nw.lat. (vgl. c 1 aviculair onder slavis) Anat. tusschen do
,

sleutelbeenderen liggende.
intereludeeren, lat. (intercludëre) ver -

sperren, afsluiten., sluiten, verhinderen, inslui-ten; interolusie (spr. s=z), f. (inter-ciusio) de .;versperring, afsluiting, sluiting.
Intercol
um, n. lat. (v. column,
zuil) de zuilenafstand, zuilwldte, z. v. a. e ntrecolonne.

intercommunaal, adj. nwaat. tusschen

verschillende gemeenten bestaande; — inter-eommuniceeren of —queeren, met
elkander gemeenschap hebben; -- intercom-

municatie (spr.

—

tsie) of

intercommu

-

niteit, f. gemeenschap, samenhang.

intereoZiimunaa1, adj. tusschen gemeenten bestaande, plaatshebbende, tot ver
gemeenten behoorende enz. vgl. in--schilend

terkoloniaal.

interconfessioneel, adj. tusschen ver schillende confessies bestaande, heerschende, debetrekkingen daartusschen betreffende enz. b. v.
het interconfessioneele gedeelte ran het concordaat.

intercontinentaal, adj. tusschen vastlanden of continenten plaatshebbende, deze ver bindende, enz. b; v. intercontinentale spoorwe-gen en telegrafen.

intercostaal, adj. nw. lat. (vgl. costaal> Anat. tusschen de ribben liggend; --
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intercostaal-zenuwen, ribbenzenuwen.
intereruraal, adj. nw.lat. (vgl. c r u r a a 1)
Anat. tusschen de dijen of schenkels liggende.
intereurrént, adj. lat. (intereurrens, van
intercurrëre, v. currëre, loopen) eig. daartusschen loopend, tusschenbeidetredend, zich ininengend; Med. van den pols : onregelmatig.
Intércus, f. lat. (eig. adject.: onder de
huid aanwezig; v. cutis, huid) Med. de huidwaterzucht (lat. aqua intercus); — intercu–
taan, adj, nw.lat. onder de huid, tusschen
pde huid en vleesch aanwezig.
interdiceeren, lat. (interdicëre, v. dicëre,
zeggen) verbieden, beletten (inz. het eigen vermogen-beheer; — g e ï n t e r d i c e e r d, adj. ver
zijn vermogen on--boden;tzlfhrva
bevoegd verklaard; — interdict, n. (lat.
interdictum) een verbodsbevel, een rechterlijk
verbod ; de uitsluiting, de groote kerkban, die
de paus aan gansche steden, gewesten, landen,
enz. oplegt; — interdictie (spr. tie=sie),
f. (interdic(io) de ontzegging, het verbod; interdic(o aquae et ignis, de ontzegging van water
en vuur (bij de Romeinen de formeele en gestrengste wijze van verbanning) ; — interdietor, m. later lat. de verbieder, ontzegger.
intérdum, adv. lat. somtijds, somwijlen:
-interdum vulgus rectum videt, soms ziet de
groote hoop juist.
Interest, m. (van 't lat. interésse, daartusschen zijn, deelnemen) het betrokken zijn
in eene zaak, de aandeelneming, deelneming,
het aanlokkende, de waarde; het nut, voordeel;
de baat, het gewin ; interest et refert, lat. 't
,geeft nut en voordeel; ad interesse ei s c h en,
schadeloosstelling eischen; per interesse, of fr.
par intérét, (spr. elsterè), uit eigenbaat, ter wille
van eigen voordeel; id quod interest, Jur. dat
waaraan gelegen is, d. i. de bate of schade,-gen,
die iemand bij de handeling van een , ander of
;bij eene of andere gebeurtenis heeft ; sis, quorum
•interest, diengenen, welken daaraan gelegen
is ; — interesten, pl. de renten van een
kapitaal; — interesseeren (fr. intéresser),
in eene zaak mede betrekken, tot deelnemer
maken, iemands deelneming opwekken, zijne
nieuwsgierigheid spannen, hem aantrekken, in,nemen, bewegen, roeren ; b. v. het i n t e r e sseert mij, of ik ben er bij geïnteress e e r d, het trekt mij aan, bekoort, beweegt
of roert mij ; het boezemt mij deelneming in,
wekt mijne opmerkzaamheid of nieuwsgierigheid,
• 't is. mij niet onverschillig, 't is mij van gewicht,
ik neem daaraan deel, ben daarin betrokken:
minder dikwijls voor : deel laten nemen, laten
ddeelen in b. v. een industrieel die zijne werklieden in de opbrengst interesseert;
-zich voor iemand interesseeren: aan
zijn lot deelnemen, hem gunstig zijn, voor hem
in de bres springen; — geïnteresseerd
z iq n, baatzuchtig, zelfzuchtig, winzuchtig zijn,
alleen zijn eigen voordeel op het oog hebben
(vaak hoort men hiervoor verkeerdelijk, • i n t etr e s s a n t zijn) ;— interessant, fr. aanlok-

,

.
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kend, innemend, roerend, onderhoudend, belang rijk, wegsleepend ; — interéssent, m. een
deelnemer, deelhebber, betrokkene in eene zaak.
Interfeetie, f. (spr. tie=sie) (inter fectio,
van inter/tcëre, dooden) de doodslager; — interféctor, m. lat. de doodslager.
Interferéntie (spr. tie=tsie) van het
licht, f. nw.lat. (fr. interférence, van inter férer, tusschenbeide komen, op elkander stooten) Phys. de wederzijdsche werking der lichtstralen op elkander bij hun samentreffen ; —
interferentiaal-refractor, m. nw.lat.
(van re, weder en frangére, breken) een door
Jamin uitgevonden instrument, dat, op de interferentie van bet licht gegrond, de kleine
verschillen van het breekvermogen meetbaar
maakt.
interfluent, adj. lat. (inter/iuens, v. inter/lucre) tusschenvloeiend.
interfoliair, adj. (vgl. f o 1 ï u m) Bot. tusschen de bladeren zittende, liggende, enz. ; —
inferfoliacëus, a, um, lat. Bot. tussehenbladerig ; — interfoliëeren, nw.lat. met wit
papier doorschieten (een boek).

in tergo, z. tergum.

interieur, n. fr. (spr. eh—) het innerl(jke, inwendige, de innerlijke belangen en ver
tegengestelde van exterieur -houd;inge,t
de binnenruimte eener diligence, enz. ; de huis
huiselijke leven, b. v. een gezellig-kamer,ht
interieur. ,
interim, adv. lat. íntusschen; =— interim
aliquid fit, lat. sprw. intusschen gebeurt iets
(vgl. tijd gewonnen, veel gewonnen) als subst. :
het interim, de tusschentid, tusschentoestand,
tusschenhandeling, inz. het A u g s b u r g s c h e
i n t e r s m, het voorloopig geloofsvoorschrift van
Karel V, in het jaar 15i8 door drie godgeleerden opgesteld en tot aan eene algemeene kerkvergadering tot stilling der toenmalige godsdienstonlusten als wet voorgeschreven; — interimsconto, Kmt. eene in het grootboek
over levenlooze voorwerpen gevoerde rekening;
— ad interim, nw.lat. voorloopig, middelerwiji,
ondertusschen, voor 's hands, tot nader order;
— interimistisch of interimair, adj.
voorloopig, tot nader order, vgl. p r o v i s or 1 s e h;— interimistieum, n. Jur. eene
voorloopige schikking in een geschil, met voorbehoud van verder onderzoek en nadere beslissing.
interjacent, adj. lat. (interjdcens, v. interjacëre, v. jacére, liggen) tusschenliggend.
Interjectie, f. (spr. t=s) lat. (interjec(lo
v. interjacére, interjicëre, tussehenwerpen, van
jacére, werpen) Gram. een tusschenwerpsel,
uitroepingswoord; Jur. het inbrengen van een
beroep op eene hoogere rechtbank (a p p e 11 a t i e, a p p é 1) ;— interjectionaal, adj.
nw.lat. (interjectionális) tusschengezet, als tusschenwerpsel dienende.
inter jocos, enz., z. j o c us.
inter–koloniaal, adj. tusschen koloniën
onderling bestaande, plaats hebbende, enz. b.v.
;
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'inter- koloniale postconferentie of
tentoonstelling.

interlineair, adj. nw.lat. (van linea, z.
ald.) tusschenregelig, tusschen andere regels ge .schreven of gedrukt ; b. V. eene i nter l i n e a i r e
v e r t al I n g, eene tusschenregelige vertaling ; -interlinieeren, tusschen de regels schrjven; — interlinietie (spr. t=ts) f. de tussschenschrijving (tusschen twee regels) ; — interlinlum, n. of interlinie, f. de ruimte
tusschen 2 regels.
Interloper, m. eng. indringer, smokkelaar.

-

-

interloqueeren, lat. (interloqui, v. loqui, spreken) Jur. eene tusschenuitspraak doen,
een bijoordeel uitspreken of een voorloopig bescheid geven ; — interloeuut, interloeeutorium, n. of interloeutie (spr. tie=
tsie), f. eene tusschenuitspraak, tusschen- of bij
wegens eene bijzaak van een proces;-ordel
— interlocutoir, adj. fr. (spr. —(oár; in-

terlocutoire) interlocutoir vonnis, beslis
bijzaak van het proces; — in--singIe
terloeutor, m. nw.lat. een tusschenspreker,
gesprekvoerder; bij magnetiseurs : de geest, die
uit den mond des gemagnetiseerden spreekt.
Interludium, n. nw.lat. (van 't lat. interludëre, tusschenspelen) Muz. het tusschenspel.
Interlunium, n. lat. (soil. tempus, tijd;
vgl. Ia n a) eig. de tusschenmaan : de nieuwe
maan.

intermaxillair, adj. lat. (intermaxilliiris,
van inter, tusschen en maxillaris, tot het kinnebakken behoorende, v. maxilla, kinnebakken) ;
— iutermaxillair-beenderen, n. pi.
nw lat. Anat. de tusschenbeenderen van het
kinnebakken.

Intermedium, n. nw. lat. (van 't lat.

4ntermedtius, a, um, in 't midden zich bevindende ; vgl. m e di u m) de tusschentljd, tusschenruimte tusscben twee vervaldagen of termijnen;
Phys. en Chem. het tusschenmiddel, eene stof,
die den overgang of de vereeniging van twee
andere te weeg brengt; — intermediair,
adj. nw.lat. (fr. intermédiaire) tusschen afzonderljke voorwerpen bestaande of heerschende,
bemiddelend, tusschen-; —het intermediair,
dj. de tusschenkomst, bemiddeling; — intermediaat, adj. bet midden houdende; in 't
midden; als subst. n., z. v. a. intermedium.
Intermenstruum, n. lat. de tijd der
nieuwe maan.

Intermezzo, n., pl. intermezzi, it.
(= lat. intermedium ; van mezzo = medium,
het midden) een tusschenspel, eene tusschenvoorstelling, inz. kleine vroolijke opera's, die
In de tusschenbedrljven der hoofdvoorstelling
gespeeld worden ; -- intermezzi st, m. een
tusschenspeler (b u f f o n e of b o u f f o n; z. aid.)
op het It. tooneel, die alleen door pantomime
en zang de aanwezigen vermaakt.
interminábel, adj. lat. (interminabilis,
e; vgl terminus, enz.) oneindig, grenzenloos,
onafineteljk ; onbepaalbaar, onbeslisbaar.
intermineeren, lat. (interminári, van

mindri, dreigen) bedreigen, dreigend verbieden;
— intermin tie (spr. tie=tsie), f. (intermina(io) de bedreiging.
in terminis en in termtno, z. terminus.

intermisceeren, lat. (intermiscere, vgl
ml s c e e r e n) ondermengen, inmengen, vermengen ; — intermi3rtuur, f. nw.lat. bimen ging; mengsel.
intermitteeren, lat. (inter-mitt ére ; vgl.
mitt e e r e n) nalaten, aflaten, afbreken, uitblijven; intermitteerende koorts,`intermittens, eene tusschenpoozende koorts ; i n t e r mitt e e r e n d e p 01 s, een uitblijvende of afgebroken
polsslag; intermitteerende bronnen,
uitblijvende d. i. nu en dan of ongelijkmatig
vloeiende bronnen; — intermissie, f. (lat.
intermissie) de uitblijving, afbreking, bet ophou
nalaten; de tusschentijd; intermissie-den,
e e n e r koorts, de koortsvrije tusschentijd ;
intermissie - zonden, nalatingszonden; —
intermissief, adj. nw.lat. afgebroken, met
afbrekingen.

Intermi$tuur, zie onder i n t e r ra isceeren.

intermontaan, adj. nw.lat. (van m *ns,
genit. montis, berg) tusschen bergen of gebergten liggende.

Intermundium, n. lat. (van mundus,
wereld) tusschenwereld, de ruimte tusschen de
werelden; — intermundaan, adj. nw.lat.
tusschen wereldlichamen aanwezig.
intermoraal, adj. lat. (intermuralis, v.
murus, muur) tusschen de muren aanwezig.
intermuseulair, adj. uw. lat. wat zich
tusschen de spieren bevindt.
intern, adj. (lat. intérnus, a, um) of als
adverb. intérne, Innerlijk, inwendig, binnen, b.:.
de I n t e r n e (binnenlandsche) handel; in tegenst.
van extern; -- internen, m. pl. inheemschen, inlanders (inz. op opvoedingsgestichten);
leerlingen, die kost en inwoning op eene school
hebben; ook inwonend adsistent-arts in zieken
internaat, n. nw.lat. eene school,-huizen;—
waarin de leerlingen gehuisvest en gevoed worden (in tegenst. met e x t e r n a a t) ; het ambt

van Intern adsistent-arts; — interneeren,
nw.lat. vreemdelingen, vluchtelingen, enz. van
de grenzen naar het binnenste des lands verwijzen om daar te blijven; — internisten,
m. pl. nw.lat. Med. innerlijk zieken, aan inwendige ziekten lijdenden ; ook z. v. a. internen.
internationaal, adj. nw.lat. (spr. t=ts;
vgl. n at i e) tusschen natiën of volken bestaande
of heerschende, op een verdrag tusschen verschillende volken steunende, wereldburgerlijk
b. v. internationaal recht; internation al e verhoudingen, verdragen, enz. ; — internationale f. of internationale arbeiders–associatie, f. een over Europa
en Amerika verbreid genootschap van arbeiders,
enz. ter verbetering van hunne politieke en sociale toestanden ; _ internationalist, m.
lid eerier dergel. vereeniging.
Internéoie, t lat. (interneczo, v. inter-
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neciire, geheel dooden) volkomen vernietiging
of verdelging; — internecie-krijg, m.
verdelgingsoorlog.

interneeren, internen, internisten, z. end. intern.
Internodium, n. lat. Bot.. de ruimte tusschen twee knoopen of geledingen (aan planten).
inter nos, lat. onder ons (gezegd, enz.).
Internuntius, m. lat. (vgl. n u n t i u s)
een tusschenboodschapper, onderhandelaar, onderhoodsetapper, inz. de gezant, dien de paus
aan de buitenlandsche kleine hoven of bij republieken zendt ; ook de oostenrijksche gezant
te Constantinopel; --- internunciatuur,
f. nw. lat., het ambt en de waardigheid van
zulk een persoon.
interoceanisch, adj. nw.lat. tusschen
twee wereldzeeën gelegen, twee oceanen ver
-binde.
interpasseeren, lat.-fr., doornaaien, stikken; — interpassãtie (spr. t=ts), f. de
benaaiing of doornaaiing van de met geneeskruiden gevulde zakjes.
interpelleeren, lat. (interpellure) in de
rede vallen, de rede storen ; opheldering of ver
vorderen (inz. van de regeering door leden-klaring
van het parlement) ; iemand iets betwisten, bestrijden; voor het gerecht dagen, opeischen ; —

interpellatie (spr. tie=tsie), f. (interpellatio)
eene tusschenrede, afbreking der rede; de vraag
om opheldering of verklaring (inz. in het parlement, tot een of meer leden van het kabinet) ; verhindering, bestrijding van een bezit,
de tegenspraak, ook de gerechtelijke opeisching
om iets te doen.

interpensiva, pl. lat. (v. interpensivus,
tusschenhangend, zwevend tusschengevoegd,

V.

pendere, hangen) Arch. tusschenbalken, steekbalken.

inter pocula, z. p o c u l u m.
interpoleeren, lat. (interpolare) eig. anders vormen ; iets inschuiven, inlasschen, door
invoegen van een woord, enz. vervalsehen; geInterpoleerde plaatsen; vervalschte of
tusschengevoegde zinnen in een geschrift; —
interpolátie (spr. tie=tsie), f. (interpolarw)
de inlasscbing, inschuiving van een of meer
woorden in handschriften, van termen in eene
getallenreeks ; — interpolatie-formule,
f. eene formule in de waarsch(jnlijkheidsrekening; — interpolator, m. een schriftvervalscher, schriftbederver.

interponeeren, lat. (interponëre, v. ponëre, tusschenzetten of -leggen) iets bemiddeten, zich tot bemiddelaar aanbieden, de bemiddeling overnemen ; Jur. een rechtsmiddel tegen
eene strijdige uitspraak inbrengen ; — inter-.
ponént, m. (interpónens) Jur. de inbrenger
van een rechtsmiddel ; -- interpositie (spr.
—zi-tsie), f. (interposi(lo) de tussehenkomst, bemiddeling; inbrenging van een rechtsmiddel;
interposi(io appellatiónis, Jur. de inlegging van
het beroep op eene hoogere rechtbank.
interpres, pl. interprétes, lat., in-

INTERSCAPULUM

terprrte, fr. (spr. enterprèt'; eig. een tus-schenspreker, van het ongebruikelijke pres, pretori, praten)
praten) m. een uitlegger, verklaarder, ver
overzetter, tolk ; — interpreteeren-tolker
(lat. interpretari), uitleggen, verklaren, ophelderen,, overzetten, vertalen ; — interpretabel,
adj. (later lat. interpretab)lis, e) verklaarbaar,
vertaalbaar;. — interpretatie (spr. tie=tsie),
f, (interpreta(o) de uitlegging, verklaring, overzetting; interpretatio authenÉlca, voor echt verklaarde, rechtsgeldige uitlegging; i. extensive,
uitbreidende verklaring; i. grammaticulis, woordverklaring; i. Juris, rechtsuitlegging ; i. rests-icties, beperkende uitlegging; i. stricta, strenge,
juiste uitlegging; — interpretatief, adj.
nw.lat. uitleggend, verklarend ; — interpretátor, m. uitlegger, verklaarder.
interpungeeren, lat. (interpungére, interpunctum, een punt er tusschen zetten, door
punten onderscheiden en afdeelen ; vgl. p u n t)i
of interpuneteeren, nw.lat. door teekens
afdeelen of onderscheiden, met zinscheidingstee-kens voorzien; — interpunctie (spr. tie=sie)
(lat. interpunctio), of interpunctatie (spr.
tie=tsie), nw.lat., f. de teekenzetting; zinscheiding, het plaatsen der schrijf- en zinteekens.
Interrégnum, a. lat. (vgl. regnurn) het
tusschenrjk, de tusschenregeering, het tusschenbestuur, de ledigheid des troons ; — interréx,
m. (vgl. rex) een tusschenregent, tusschenkoning,
rjksvoogd.
interrogeeren, lat. (interrogure; v. rogcsre, vragen) vragen, ondervragen, verhooren

,

— interrogatie (spr. tie=tsie), f. (interrogatto) de vraag, ondervraging; — signum interrogándi, n. een vraagteeken (?) ; — interrogatief, adj. (later lat. interrogativus, a, um),
en als adverb. ook interrogative, vragend, vraagsgewas; — interrogatief of interrogativum, n. vragend voornaamwoord; — inter.
rogatorium, n. nw.lat., eene gerechtelijke
ondervraging, rechtsvraag, een vraagpunt; een
verhoor; pl. interrogatoria of interrogatoriën; — interrogatoria captiosa, pl. strikvragen ; -- t. crirnindsa of injuriósa, de eer betreffende, de eer aantastende vraagpunten ; i.
generalióra, algemeene of Inleidende vragen; i.
impertinenaa, superflua of inepta, ontoelaatbare, niet tot de zaak behoorende vragen; i_
irrelevantïa, onbeduidende, niet tot de zaak behoorende vragen; i. licita, volgens de procesorde veroorloofde vragen; i. specialiora, bijzondere, in bijzonderheden afdalende vragen.
interrumpeeren, lat. (interrumpire;
vgl. r u m p e e r e n) afbreken, In de rede vallen;
hinderen, storen; — interrupt, adj. (lat.
interrilptus, a, um), afgebroken, onsamenhangend; — interruptie (spr. tie=sie), f. (interruptio) de afbreking, stoornis ; — interruptio
prcescriptiónis, de stuiting der verjaring ; -interrûptor, m. de afbreker, verstoorder;
— interruzione, it. afbreking, ophouden, int e rr u p t i e; sense interruzione, zonder ophouden.
Interscapulum of interscapilium,
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-t.

later -lat. (van scapicla, schouderblad) de
ruimte tussehen de schouderbladen.

ventief, adj. nw. lat. tusschenbeidetredend,
bemiddelend; -- interventor, m. bemidde -

interseeeereu of intersequeeren,
lat. (intersecáre ; vgl. s e e e e re n) doorsnijden ;
— intersectie (spr. tie=sie), 1. (intersectio)

laar, scheidsman.

-de doorsnijding, kruising, het snijpunt van twee
lijnen, de doorsnede.
intereeptum, n. lat. (van inter-sep'$re,
omtuinen, afsluiten) de scheidsmuur; ook : het

t e b r a a 1) Anat. tusschen de wervelbeenderen

middelrif.

inter spem et metum, z . ond. s p e s.
inter$pergeeren, nw.lat. (v. spargëre,
:strooien) tusschenstroaien of inmengen.
interspinalis, adj. lat. tusschen de doorn
-achtige
uitsteeksels der wervels liggende.
Interstitium, n. lat. (van inter-stare,
tusschen staan of zijn) de tusschenruimte, tusschentijd, rusttijd, pauze, het uitstel.
Intertignium, n. lat. (v. tignum, balk)
Arch. de ruimte tusschen twee balken, de tus-

.schendiepte.

Intertrigo, f. lat. (v. tergre, trttum, wrijven) Med. de blikaars (door paardrijden veroorzaakt) ; het zoogenaamde smarten van kleine
kinderen (door de scherpte der pis) ; — intertrituur, f. lat. (intertrit2ra) heet slijten door
,le wrijving, door het gebruik.
intertrópieeh, adj. lat.-gr. (vgl. t r op e n, enz. ond. t r op u s) tusschen de keerkringen liggend of aanwezig.
Interusurium, n. lat. (vgl. u s u u r) de
tusschenrente, het aftrek of rabat, dat bij betaling eener nog niet vervallen schuld voor den
tusschentijd wordt afgetrokken.
Interval, n. lat. (intervállum, eig. de ruimte
tusschen twee schanspalen, V. vallus, schanspaal)
de tusschenruimte, afstand, gaping ; Jur. een
uitstel, tusschenttjd; Med. de koortsvrije tus-

:schentijd; Muz. de toonsafstand, de toonwijdte,
de ruimte tusschen twee tonen; de verhouding
tusschen de trillingsgetallen an twee tonen; —
interva11olt, pl. (lat. intervdlla) toonverhoudingen, toonsafstanden ; --per intervdlla, in tusschentiden, van tijd tot tijd, afgebroken, stootsof 'ruksgew(js; --- diluc%da of gew. lucida intervalla, pl. 'heldere of lichte tusschenttJden, hel
bij oenen 'kranke, inz. bid een-rieognblk
krankzinnige.

interveniëeren, lat. (intervenzre) tus
of tusschentreden, zich in eens an--schenkom
ders zaken mengen, bemiddelend optreden, bemiddelen ; Kmt. In den wisselhandel : een door
-den betrokkene teruggezonden wissel voor re-koning of ter eere (per honor) des trekkers of
van een girant betalen (vandaar Ook: eer eInterventie en interventie-provisie);
-- interveniént, m. Jur. de tusschentreder,
adie zich in een rechtsgeding als derde partij
(tertium interven"rens) mengt, bemiddelaar, scheidsman; - interVéntie (spr. tie=tsie) f. (intervent(o) de tusschenkomst, bemiddeling, het - tus-schentreden van eenen derde in eene rechts
bemoeiing van eenen Staat in de aan--zak;de
elegenheden van andere Staten ; -- inter-

Interversie, 'z. oud. interverteeren.
intervertebraal, adj. nw.lat. (vgl. verliggende.

interverteeren, .lat. :(intervertere, eig.
naar eene andere richting wenden; vgl. v e rt e e r e n) onderslaan, geld heimelijk achterhouden; — intervérsie, f. (interversio) het onderslaan van gelden ; -- interversor, m. hij
die geld achterhoudt, onderslaat.
Interview, f. of n. eng. (spr. interwjoe)
de samenkomst, een bijeenkomst, een bezoek
tot uitvorsching of uithooring, inz. een politiek
gesprek tusschen den berichtgever eener courant en een staatsman ; — interviewer, m.
(spr. interwjoeër) een reporter (z. aid.) die
in een gesprek met een beroemd staatsman
diens meening over belangrijke vragen van den
dag zoekt te weten te komen ; — interviewen, eng. -ned. (spr. interwjoeën) op dergelijke
wijze een staatsman uitliooren.
inter eivos, lat. onder levenden, bij levenden
lijve.

intestábel, adj. lat. (iniestabilis ; vgl. t e st e e r e n) Jur. onbevoegd of onbekwaam om
een testament te maken of getuige te zijn; -rintestaat, adj. lat. (intestatus of ab intestáto) zonder testament of erfmaking, zonder
uitersten wil, zonder beschikking over de nalatenschap ; — heres intestátus of ab intestáto,
z. end. heres ; -- intestate, eng. (spr. -steet)
z. V. a. intestaat.
Intestinum, .n. lat.. (v. intestznus, a, um,
innerlijk, inwendig, v..intus, z. aid.) de darm;
pl. intestine, de ingewanden, darmen ; intestznurn caecum, de blinde darm; int. colon,
de karteldarm; .int. crassum, de dikke darm;
int. duoden, de twaalfvingerige darm ; int.
' Léusn, de kromme darm, kromdarm ; int. jejunum, de ledige darm ; int. rectum, de rechte
darm, endeldarm; int. tenue, de dunne darm;
— intestinaal, 'adj. de ingewanden betreffende; — intestinale toon, het door dt,
gehoorbuis waarneembare ruischen in de inge-

wanden.

in thesi, z. thesis.

inthroniseeren (spr. som) lat. gr. (mid.
lat. inthronizare, v. 't gr. thrónos, stoel, troon)
ten troon verheffen, eenen bisschop plechtstatig
in zijne waardigheid, in zijn ambt zetten, op

den bisschopsstoel plaatsen; -- inthronis átie (spr. --za-tsie) f. de troonverheffing, troonsbestijging, troonsaanvaarding; inz. de plechtige
Instelling van eenen bisschop of paus door bezitneming van den troon in de hoofdkerk; ook
vrijspraak der boetenden en hun wederopueming in de gemeente; voorts: wederinwijding
van een ontwijd altaar.
intiem, adj. 'lat. (intimus, a, um, eig. de
binnenste, superl. v. interior) innig, vertrouwd,
nauw verbonden ; - -- intimus, m. de ver-
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trouwde, de boezemvriend, hartevriend, halsvriend; — intimis, aan de vertrouwde vrienden ; — intimissimus, a, meest vertrouwde vriend
of vriendin ; — intimiteit, f. nw. lat. (fr. intimité) de innigheid, vertrouwelijkheid.
intimeeren, lat. (intimáre, eig. invoegen,
v. intimus; fr. intimer) gerechtelijk aankondigen, aanzeggen; ook dagvaarden; — intimaat,
n. (intimátum) eene hooge verordening; — intimátie (spr. tie=tsie) f. (later lat. intimatio)
de gerechtelijke aanzegging, konddoening, bekendmaking; — intimátor, m. de aankondiger.
intimideeren, nw.lat. (fr. intimider, vgl.
t i m i d e) bevreesd, beschroomd, schuchter,
schroomvallig maken, vrees of schrik aanjagen;
— intimidatie (spr. tie=tsie) f. het bevreesd maken, het inboezemen van schrik of
vrees.
intimiteit, intimus, z. ond. 1 n t t e m.
intingeeren, lat. (intingëre; vgl. tin geere n) indoopen, bevochtigen ; — intínCtie (spr.
tie=sie) f. (later lat. intinctio) de indooping;
inz. het indoopen van het brood en den wijn
bij het Avondmaal.
intituleeren, nw.lat. (vgl. tit ei) betitelen, boven schrijven, met een opschrift voorzien; — intitulátie (spr. tie=tsie) f, de betiteling, het opschrift, de titel van een boek.
intolerabel, adj. lat. (intolerabilis, e; vgl.
t o 1 e r e e r e n enz.) onverdraaglijk, onlijdelijk,
onuitstaanbaar; — intolerant, adj. (lat. intolërans) onverdraagzaam jegens andersdenkenden, inz. in godsdienstzaken; — intolerántie
(spr. tie=tsie) f. (lat. intolerantia) de onverdraagzaamheid, vijandige gezindheid tegen andersdenkenden; — intolerantisme, n. barb.
lat. de geest van onverdraagzaamheid.
intoneeren, nw.lat. (lat. intoneire, aan
lat. intonáre, weerklinken, donderen,-hefn,v.
donderend klinken, v. tonus, toon, donder) aanstemmen, den toon aangeven; — intoneermes, n. een besnijmes der orgelmakers bij het
intoneeren der orgelpijpen; — intonatie (spr.
tie=tsie) f. de toonaangeving; bij den r. kath.
eeredienst : de spreuken, die door den priester
voor de c o 11 e c t e gezongen en door de gemeente beantwoord worden.
intorqueeren, lat. (intorquére; vgl. t o rq u e e r e n) omdraaien; verdraaien; — intórsie, f. nw.lat. (intorsio) de verdraaiing; intorso utéri, de ombuiging der baarmoeder.
in totum, z. ond. totum.
Intoxicatie (spr. tie=tsie) f. lat. gr. (z.
t ox! cum) de vergiftiging ; bedwelming, betoovering.
intra, lat. (voor interá, stil. parte, v. intérus, a, um, inwendig, innerlijk) binnen, In, inwendig ; — intra bidlium, z. b i d u u m.
intracapsulair, adj. nw.lat. wat binnen
de gewichtsschijf (capsula) is, b v. een daarin
doorgedrongen kwetsuur van het gewicht.
intraetábel, adj. lat. (intractab)lis, e; vgl.
t r a c t e e r e n enz.) of fr. intraitable (spr.
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eritrètábl') niet handelbaar, onbuigzaam; onge-dwee, st(jfkoppig, halsstarrig, hardnekkig, wonderlijk, grillig; — intractabiliteit, f. nw.lat.
de onbuigzaamheid, st(jfzinnigheid, halsstarrigheid enz.; — intractaat, adj. onbehandeld,.
(van paarden) ongedresseerd.
Intrade, f. (it. intráta of entráta, oudfr..
entrade voor e n t r é e, z. ald.) Muz. de inleiding, het voorspel, het Inleidingsstuk ; het gezamenlijk geschetter van een trompetorkest ; -intráden, pl. de staatsinkomsten.
Intrados, m. fr. (spr. -dó) z. v. a. d o u e 11 e
(z. ald.); vgl. extrados.
intramundaan, adj. nw.lat. (v. mundus,,
wereld) in de wereld aanwezig, tot de wereld
behoorende.
intramuraan, adj. (v. intra en m u r u s,.
z. ald.) binnen de muren zich bevindende of
geschiedende, in besloten ruimte, niet openbaar,
b. v. intramurane doodstraf.
intra muros, z. ond. murus.
Intransigenten, pl. stal. (fr. intransigeant) onverzoenlijken, die zich met geene onderhandeling met de tegenpartij inlaten ; in de
politiek inz. van de tegenstanders, die principieel tegenover de regeering staan ; in Frank-rijk : zuivere republikeinen, die niets laten afdingen op hun radicale eischen.
intransitief, adj. lat. (intransitives, a, um;
vgl. t r a n s it i e enz.) Gram. niet overgaand,
onovergankelijk, zonder voorwerp ; — verbum in-transitivum of intransitivum, een niet overgankelijk, onzijdig werkwoord, dat geen accu
regeert (b. v. slapen, sterven, het tegen--satief
gestelde van transitivum; vgl. verbum)._
in trans"ttu, z. ond. transitie.
intransportábel, adj. nw.lat. (vgl.
t r a n s p o r t e e r e n enz.) onvervoerbaar, onbeweeglijk.
intra parietes privactos, z. ond. panes.
intrepíde, adj. fr. (lat. intrep"tdus, a, um,_
v. trepidus, onrustig, angstig) onverschrokken,.
onbevreesd, onversaagd, heldhaftig, moedig; —
intrepiditeit, f. nw.lat. de onverschrokken-- held, onbevreesdheid, onversaagdheid enz.; —
con intrepidezza, it. Muz. met onverschrokkenbeid, vastheid, zekerheid (een toon aanheffen,,.
eene noot aangrijpen); — intrepido, -da, -damente,
It. Muz. onverschrokken, stoutmoedig; — intrepidissimo, -ma, zeer onverschrokken.
intriceeren, intriqueeren, lat. (in-..
tricare, v. tricári, zwarigheden maken, tricae,
treken, verwikkelingen, zwarigheden) verwikkelen, verwarren; — intricaat, adj. (lat. in-tricdtus, a, um) ingewikkeld, verward, moeilijk,.
netelig ; — intrigue, f. fr. (it. intrigo, m.),
de verstrikking, verwikkeling; de knoop, b. v.
van een tooneelstuk; de list, arglistigheid, eene
listige, heimelijke streek, eene kuiperij ; ook een
minnehandel, eene geheime minnar(j ; in het
meervoud : intrigues, listen, streken, treken,
knepen, omwegen, draaierijen enz.; een in-trigue-stuk, een tooneelstuk, waarvan dehoofdvérdienste minder in de grootschheid der-
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handeling of de voortreffelijke ontwikkeling der
karakters, maar veeleer in de door de list der
handelende personen veroorzaakte verwikkeling
en de kunstige oplossing daarvan ligt; — intrigueeren (fr. intriguer, it. intrigare) met
slinksche streken omgaan, kuiperijen maken;
verwikkelen, verstrikken ; — bij eene zaak
ge'intrigueerd zijn, daarin verwikkeld,
betrokken, verstrikt zin ; — intrigánt, adj.
(fr. intrigant) arglistig, geslepen, vol streken en
listen ; — intrigánt, m. een arglistige, een
mensch vol heimelijke streken, een vriend van
kuiperijen; op het tooneel: die figuur, die door
haar listen hoofdzakelijk de verwikkeling teweegbrengt; — intrigoterie, f. de kleingeestige kuiperijen.
intrinsecus, a, um, adj.. lat. (fr. intrinsèque)
intrininwendig, innerlijk (in de volkstaalint
siek); z. valor, ond. valeeren.
in triplo, z. t r 1 p 1 u m.
introduceeren, lat . (introducëre, v. intro,
in, en ducëre, voeren, Invoeren) ingang verschaffen, inleiden ; — introductie (spr. tie=
sie) f. (introductio) de invoering, instelling van
een ambt ; ook de inleiding van een boek ; Muz.
(it. introduzióne) eene inleiding of voorbereiding tot een muziekstuk, meestal van langzaam,
ernstig karakter; — introductief, adj. inleidend ; — introductorisch, adj. nw.lat.
of liever introductoire, fr. (spr. —toár)
tot de inleiding behoorende; —introduzione,
f. Muz. invoering, inleiding, intro due tie.
Introgréssie, f. nw.lat. (v. introgrédi,
instappen) het intreden, de intrede.
Introitus, m. lat. (v. intro-Ire, ingaan) de
ingang, inleiding, voorbereiding; de aanvang der
mis ; — introite, nam et hic Dii cunt, lat. komt
binnen, want ook hier zijn goden (vertaald citaat uit Aristoteles).

intromitteeren, lat. (intromittëre) inlaten of -brengen ; — intromissie, f. nw.lat.
de inbrenging, inschuiving, insteking.
introrsum, adv. lat. binnenwaarts.

introspiceeren, lat. (intro-spicere, van
spicére, specére, zien, aanschouwen) inzien, van
binnen bezien ; inwendig onderzoeken ; -- introspeetie (spr. t=s) f. nw.lat. het inzien;
het onderzoek van binnen.
introuvable, adj. fr. (spr. entroevabl'; v.
trouver, vinden) onvindbaar, zooals men niet
licht vinden zal; — chambre (spr. sjanbr') introuvable, de fr. kamer kort na 1815, omdat
zij in alles de regeering te wille was.
Introvérsie, f. nw.lat. (v. intro, binnen
en vertëre, wenden, keeren) de inwaartswending, inwaartskeering; — introversïo palpebríárum, Med. de binnenwaartskeering van de randen der oogleden.
intrudeeren, lat . (in-trudfre, V. trod ére,
stooten) instooten, inschuiven; zich indringen,
opdringen; — intrusie (spr. s=z) f. nw.lat.
de indringing, het inschuiven, insluipen, b.v. in
eene bediening, it opdringen; — intrusief,
adj. inschuivend; indringend.

Intuitus, m. lat. (v. intueri, aanschouwen..

v. tueri, in 't oog vatten, zien) het aanschouwen, de aanblik ; — intuitu, Jur. in aanzien
of overweging; — primo - intuatu; bij den eersten aanblik; — intuitie (spr. tie=tsie) t nw.
lat. de aanschouwing, zinnelijke gewaarwording
of voorstelling; ook de innerlijke aanschouwing
van den geest; — intuïtief, adj. aanschouwend, onmiddellijk waarnemend en gewaarwordend ; aanschouwelijk; de Intuïtieve kenals, eene door zinnelijke aanschouwing verkregen kennis; de intuïtieve faculteit, het
aanschouwingsvermogen.
intumesceeren, lat. (in - tumescére ; vgl.
tumor enz.) opzwellen, opblazen ; trotsch zijn;

-

-

— intumescéntie of inturgeseéntie
(spr. tie=tsie) f. nw.lat. de opzwelling, opzetting, het gezwel, de opgezetheid.
in turno, z. ond. t u r n us.
intus, lat. eig. inwaarts, v. in en (us, herwaarts) inwendig, binnen ; — intussuseép-tie (spr. tie=sie) f. nw.lat. (vgl. s us c i p ie e r e n) de innerlijke opname, inwendige toe-eigening, wederz(jdsche inzuiging en samensmelting van twee stoffen, b. v. water en suiker;
de aanzetting van nieuwe deden, van binnen,.
de inwendige aanwas; i n t u s s u s c e p t i e van.
een g e d a r m t e, Med. de inschuiving van het.
bovenste gedeelte daarvan in het onderste.
Inula, f. lat.' Bot. de alantswQrtel, eeneplantensoort; — incline, f nw.lat. het alkaloïde van den alantswortel; ook a l a n tine
inumbreeren, lat . (inumbráre, van um-bra, schaduw) beschaduwen ; — inumbrá-tie (spr. tie=tsie) f. (inumbratio) de beschaduwing.
in una serie, z. ond. series.

Iní

notie (spr. tie=sie) f. lat. (inunctio;-

vgl. u n c t i e) het inwrijven, insmeren.
inundeeren, lat . (inundáre, v. unda, golf)
overstroomen, onder water zetten ; — inure-dátie (spr. t=ts) f. (inundatio) de overstroo-ming, vloed, zondvloed; een zwerm.
inurbaan, adj . lat. (inurbánus, a, um; vgl.
urbaan) onsteedscb, onhoffelijk, onwellevend,,
boersch, ruw, plomp ; — inurbaniteit, f.

nw.lat. onwellevendheid, boerschheid enz.
inusitáte, lat. (v. usiti re, usitári, gewoonlijk gebruiken) ongebruikelijk, ongewoonljk.
in usu, in usum, enz. z. ond. usus.
inutiel, adj. lat. (inutilis, e; vgl. utilis)
onnut, nutteloos, ondienstig; — inutile pondusterrae, z. ond. pondus; — inutiliteit, f. (lat. .
inutititas) ondienstigheid, nutteloosheid.

invadeeren, lat. (invadére, v. in en va- dére, gaan, stappen) invallen, overvallen, eenenaanval doen; — invasie, f. (invasio) een vij-andel(jke aanval, inval, strooptocht.
Invaginátie (spr. t=ts) f. nw.lat. (van
vagina, scheede) de inschuiving in eene scheede ^.
Med. z. v. a. intussusceptie.

Invaléntie (spr . t=ts) f. lat. (invalentia,-

V. valeeren, gezond, sterk zijn) krachteloos heid, zwakte, onvermogen, onpasselijkheid; —
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invalesceeren,

lat. (invalescére, v. valére)
gezond, sterk zijn) sterk worden, In krachten
toenemen, de overhand nemen; — invalide,
adj. lat. (invalidus, fr. invalide, v. 't lat. vailduts, gezond, sterk) zwak, krachteloos ; onverinogend, -bouwvallig, gebrekkelijk, zwak; inz.
,uitgediend hebbende, tot den dienst onbekwaam,
niet meer bruikbaar; ook ongeldig in rechten;
— invalide, m. een krijgsman tot verderen
dienst onbekwaam, uitgediende, een verminkt,
gebrekkelijk soldaat; — invaliden-huis (fr.
Hotel des invalides) een oude-kri jgsmanshuis, een
openbaar gebouw ter verpleging van uitgediende,
oude, gebrekkige soldaten; — invalideeren,
nw.lat. in rechten ongeldig of krachteloos maken, verzwakken, omverstooten; — invalidátie (spr. t=ts) of invalideering, f. de
ongeldigverklaring in rechten; tenietdoening;
ontkrachtiging; — invaliditeit, f. de zwak
gebrekkigheid, lichaamszwakte, krachte--heid,
loosheid ; het onvermogen, de onbruikbaarheid,
ongeschiktheid tot den dienst; de ongeldigheid,
nietigheid.
invariábel, adj. nw.lat. (vgl. variabel)
onveranderlijk ; — invariabiliteit, í. de onveranderlijkheid.
Invasie, z. oud. i n v a d e e r e n.
Invéeta of invéeten, n. pl. (van invehère, invoeren, inbrengen) het door den pachter, huurder enz. ingebrachte, medegebrachte
goed.
Invective, f. nw.tat. (fr. ' invective, van
't lat. invectivus, a, um, tegen iemand uitva
invéhi, eig. het passie. van invehëre,-rend,v.
tegen iemand uitvaren, -op iemand schelden)
een heftige aanvallende, beleedigende rede, een
grof smaad-, scheid- of schimpwoord, eene los
misnoegen; — invectiveeren-barstingv
(fr. invectives) driftig en beleedigend uitvaren,
vinnig verwijten, beschimpen, schelden, hoonen.
invénit, lat. (v. invenáre, vinden, aantreffen,
,uitvinden) hij heeft het gevonden, op plaatwerk
gew. verk. inv., naast den naam des kunstenaars, naar wiens origineel de gravure vervaar
evenals sculpsit achter den naam des-digs,
graveurs; vgl. d e 1 i n e a v i t;— inventarium, n. gew. inventaris, m. de voor
huishoudelijke voorraad; de wette--rad,inz.
like lijst of schriftelijke opsomming van de voor
artikelen in buis, vaartuig enz.; de op--bande
gave van alle voorhanden gevonden of over te
leveren goederen enz. bij overneming van bedieningen of posten, bij overlijden enz.; de boedelbeschrijving of -opschriving - beneficie
Van inventaris, z. beneficium inventart'i;
,

-

;

-

— inventariseeren (spr. s=z), inven-

tarieeren, barb.lat. eene zoodanige wettelike lijst der nalatenschap enz. maken, boedelbeschrijven ; — inventarisatie (spr. —zafsie) f. de opschrjjving van een boedel of eene
nalatenschap ; — inventeeren (fr. inverter)
uitvinden, verzinnen ; — inventie (spr. t=ts)
f. lat. (invento) de uitvinding, het verdichtsel,
de kunstgreep, vond; — inventie-horen,
-
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m. inventie-trompet, f. Muz. een door
zoogenaamde inzetstukken verbeterde horen of
trompet, waarop dientengevolge uit alle toon
kan geblazen worden ; — inventiëus,-sorten
(spr. ti=tsi) nw.lat. inventief, fr. adj. vindingrijk, vernuftig, zinrjk; — inventiun cula, f. lat. een kleine uitvinding; — invéntor, m. lat. de uitvinder; -- inventum,
n. een vond; — inventuur, f. nw.lat. (inventura) de na- of doorziening van het voor
daarvan ; bij koop--hande optkig
lieden: de lijst der voorhanden waren enz., het
posthuisboek.
in verba magistri, enz. z. ond. v e r b u m.
invergeeren, lat. (invergcre ; vgl. v e rg e e r e n) neigen, ergens naartoe bellen, overbuigen; -- invergentie (spr. t=ts) f. -nw.
lat. de neiging, helling.
invers, inversie, z. ond. i n v e r t e e r o n.
invers ábe1, adj. nw.lat. (vgl. verte er e n) onomstootelijk, niet om te werpen.
Invertebr ,ta, n. pl. nw.lat. (van ver
wervelbeen) N. H. ongewervelde dieren.-tébra,
inverteeren, lat. (invertëre vgl. v e r t e er e n) omkeeren, verplaatsen, omzetten; — invertentiën, n. pl. (invertentia) Med. inwikkelingsmiddelen om scherpe artsenijen, inz. zuren, te omhullen; — inners, adj. lat. ver
omgekeerde richting; — invérsa me--kerd,in
thodus tangéntum, Math. de omgekeerde leerwUze der raaklijnen; inversa ratio, Arith. de
omgekeerde reden in eene evenredigheid ; invérso ordi'ne, in omgekeerde reden; — inversie, f. (lat. inversio) de omkeering; Gram.
de woordverplaatsing, omzetting der woorden,
waarbij de bestanddeelen hun logisch karakter behouden, b. v. God is rechtvaardig,
rechtvaardig is -God (vgl. conversie);
Mil. de vorming der slagorde op eene wijze,
die van de doorgaans gevolgde afwijkt ; inveraTh palpebrarrum, -Med. de buitenwaartswending
van de binnenvlakte der oogleden ; — inversor, m. eig. de omwender; een werktuig, dat
dient om den galvanischen stroom te doen omkeeren.
investeeren, lat. (investire, van vestis,
kleed) inkleeden, met de teekenen der ambtswaardigheid bekleeden ; vandaar in een ambt
plaatsen, instellen, beleenen; — investitief,
adj. nw.lat. bekleedend, instellend; — investituur,-f. nw.lat. eig. de inkleeding; de plechtige inzetting in het bezit eener waardigheid,
prebende enz., de beleening, bevestiging in een
ambt; het toereiken van den bisschopsstaf en
den ring, als teeken der opgedragen macht ; —
fnvestitura eventuális, beleening, gegeven voor
het geval een leen openvalt; i. simultanéa, de
medebeleening, gezamenlijke beleening, als ver
iets beleend worden ; het in--scheidnmt
Vestituurreeht, het beleeningsrecht.
investigeeren, lat. (investigáre; vgl. v e st i g i ë n) opzoeken, opsporen, uitvorschen, doorgronden; — investigabel, adj. (lat. investigabilis, e) opspoorbaar, doorgrondelijk; — in,

;
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cestigátie (spr. tie=tsie) 'f. (investiga(io) de
opsporing, navorsching, uitvorsching, doorgronding, het onderzoek ; — investigatief, adj.
nw.lat. tot navorschingen geneigd of bijzonder
geschikt ; — investigator, m. de opspoor-

der, de uitvorscher.
invetereeren, lat. (inveteriire, oud maken,
-inveterári, oud worden; van vetes, oud) ver
verjaren, inwortelen, door langen duur-oudern,
zich vaststellen ; malum inveterátum, n. eene
ingewortelde kwaal; — inveteratie (spr. tie
=tsie) f. (lat. inveteratio) de veroudering, inworteling.
in via, enz. z. ond. via.
inviábel, adj. nw.lat. (fr. inviable; v. 't lat.
-via, de weg) onbegaanbaar, onbereisbaar.
invicem, adj. lat. (vgl. vice) beurtelings, wederzijds, het eene na het andere.
invideeren, lat . (invidere) benijden, mis
— invidia, f. de nijd; — argumén--gune;
tum ab invidia, bewijs, dat men arglistig met
valsche bewijsmiddelen enz. voert ; — invidiëus, adj. lat. (invidivsus, a, um) nijdig, wan-

gunstig.

Invierno, m. sp. de winter.
Invigilántie (spr. t=ts) f. nw.lat. (vgl.
v i g 11 e e r e n enz.) de gebrekkige waakzaam
onachtzaamheid, nalatigheid; — in--heid,
vigileeren, lat. (invigiláre; vgl. v i gil e e-

r e n) over iets waken, waakzaam zin ; oppassen.
in vim, enz. z. ond. v i s.

invineíbel, adj. lat. (invincibilis, e; van
'vincére, zegevieren) onverwinnelijk, onbedwing-

baar; — invineibiliteit, f. nw.lat. de onyverwinnelijkheid, onbedwingbaarheid.
in vino veritas, lat. in den wijn is de waarbeid", d. i. de wijn maakt de tong los, dronden lui spreken de waarheid.
inviolábel, adj. lat. (inviolabilis, e; vgl.
v i o l e e r e n) onschendbaar, onverbrekelijk, onaantastbaar, heilig ; — inviolabi iteit, f.
nw.lat. de onschendbaarheid, heiligheid enz.
invisibel (spr. s=z) adj. lat. (invisib i lis ;
vgl. v i sib e 1) onzichtbaar; — invisibiliteit,
1. de onzichtbaarheid.
invita Minerva, z. Minerva.
invite, 1) lat. ongaarne, met tegenzin.
inviteeren, lat. (invitlire) uitnoodigen, te
gast vragen, verzoeken ; aanlokken ; in het kaart
een invite zijn aide verzoeken eene-spel:dor
kleur uit te spelen ; invitatie (spr. tie=tsie)
f. (lat. invitato) de uitnoodiging; — inVitãtor, m. de uitnoodiger; -- invitatoriánus,
bij, die bij sommige monnikenorden in het koor
moet intoneeren ; — inVitatoriuill, n. nw.
lat. opwekkingsgezang in de r. kath. kerk; —
invite, 2) f. (it. invito, m.) bij bet whistspel:
eene uitnoodiging aan den - medehelper of maat
door het uitspelen eener lage kaart, waaruit
deze kan opmaken, dat men in de aangespeelde
kleur aas of heer heeft, en ze dus nagespeeld
wenscht te zien.
invituperdbel, adj. lat. (invituperabTlis,
e; vgl. v i t u p e r e e r e n) onberispelijk.
„
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invitus, a, um, adj. lat. ongaarne, tegen Ll
en dank ; vgl. M i n e r v a.
invoceeren, invoqueeren, lat. (invocáre) aanroepen, afsmeeken; — invoc^vit,
n. de naam van den eersten zondag in de vasten, naar het begin van 't gezang in de r. kath.
kerk: invocavit me enz., hi heeft mij aangeroepen enz., Ps. XCI, 13; — invocatie (spr.
t=ts) f. (invocatio) de aanroeping, afsmeeking ;
— invoeatóriseh, adj. nw.lat. aanroepend,
inroepend ; — invocazione, f. it. z. i n v oc a t i e; Muz. gebed, aanroeping, smeeking, een
muziekstuk van godsdienstig karakter, langzaam
van beweging, harmonisch en zacht van iYie
lodie.
Invoice, n. eng. (spr. inwuis) z. v. a
factuur.
involontaire, adj. fr. (spr. eihwolontèr)
onwillekeurig, onvrijwillig, onopzettelijk.
involveeren, lat. (involvére; vgl. v o 1v e e r e n) inwikkelen, inhullen, verwikkelen, mede
bevatten, in zich sluiten ; — involventiaa
(spr. t=ts) p1. Med. omhullende, omwikkelende
middelen ; — involuerum, n. Bot. het hul sel, de omslag ; — involute, f. Geom. eene
kromme lijn, die door de ontwinding van eene
andere ontstaat; — involuut, adj. (lat. i'hvolutus, a, um) ingewikkeld, omwikkeld; —

involutie (spr. t=ts) f. (involutio) de inwikkeling; verwikkeling; de ombulling, het
omhulsel, de omslag; de verwarring, verwikkeling.

invoqueeren, z. i n v o c e e r e n.
invulnerábel , adj. lat. (vgl. vulnus enz.)
onkwetsbaar; — invulnerabiliteit, f. nw.
lat. de onkwetsbaarheid.
Io, f. gr. Myth. de dochter van Inachus, koning van Argos. Ten gevolge van Jupiters liefde
voor haar werd zij in eene koe veranderd, die
op Juno's last door den honderdoogigen Argus
(z. aid.) werd bewaakt; zij ontsnapte echter
door de list van Mercurius en zwom van Argos door de Ionische zee naar de monden
van den Nil ; — N. H. dagpauwenoog, eerie
soort van vlinder ; — Astr. een door Peters it@
1865 ontdekte asteroïde.

id! gr. een uitroep van vreugde of triunif,
heisa ! hoezee ! — io vivat, de aanvangswoorden en vandaar de benaming van een bekend
studentenlied.
iobóliseh, adj . gr. (v. iós, geschut; vergift)
vergiftigend, vergiftschietend (van padden) ; —
iolíth, m. straalgips.
Ion, n. gr. pl. ionen, de bestanddeelen,
waarin een stof, die aan elektrolyse is onderworpen, wordt ontbonden ; vgl. anion en
kation.
Ionïeus, m . gr. (iónikos) de ionische versvoet met 2 korte en 2 lange lettergrepen [ionicusaminóri (e o--),b.v. onverteerbaar
of omgekeerd ionicus a majóri (— — Q ), b. v.
kunstmatiger]; — ióniseh, den Ioniërs
(een oudgriekschen volksstam) eigen ; I o n i s Ch
dia 1 e c t, de tongval van de Ioniërs, die zich
41
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door weekheid en zachtheid onderscheidde ; ook
ionisme, n. in 't algemeen de volkseigenaar.
digheid der Ioniërs ; vgl. do r i s m e; — to ni.
S e h e o r d e, de tweede naar tijdsorde, de derde
naar rang onder de gr. bouworden ; de hoogte
der zuilen is in deze Smaal de middellijn; —
ion i sche school, de oudste gr. wljsgeeren
Thales, Anaximander en anderen, die in
een natuur-element het wezen der dingen zochten.
Iónthus, m. gr. (ionthós) Med. venuspuistjes, inz. in het aangezicht en aan het voor
ook eene blauwachtige huidvlek.
-hofd;

Ipekakuánha, f. brazil. (port. ipecacuanha; sp. ipecacuana) de amerikaansche braakwortel; indiaansche of braziliaansche purgeerwortel (inz. van Cephaelis ipecacuanha, Willd.).
Iphigenia, f. gr. (Iphigéneia) vr.naam de

dapper-geborene ; Myth. de dochter van Agamemnon, die, op het punt staande van door
haren vader als zoenoffer geslacht te worden,
door Diana naar Tauris werd gevoerd en aldaar
opperpriesteres werd in den tempel dezer godin.
ipo, jay. vergift z. v. a. o e p a s, z. boao e p as; akar-ipo, giftwortel ; lada-ipo, giftpeper; ipo-batang, boomgift (ipo-batangboom, Antans toxicaria).
ipse (ipsa, ipsum), lat., zelf; — ipse dijrit,

hij zelf heeft het gezegd (nl. Pythagoras), eene
uitspraak der Pythagoristen tot staving hunner
leer; vandaar in 't alg. het formulier voor het
gedachteloos napraten van de woorden des meesters ; -- ipse fecit, hij zelf heeft het gemaakt;
— ipso facto, door de daad zelve, eigenmachtig ; — ipso jure, door het recht zelf, van zich
zelf, op zich zelf; — ipsfsme, n. barb.lat.,
de zelfzucht, eigenbaat.
ir-, lat. voorlettergreep van woorden, die
met r beginnen, z. in.
ira furor brevis est, lat. de toorn is eene
korte razernij (citaat uit Horatius) .
Iráde, f. turk. (v. 't arab. irddeh, irádet,
wensch, wil, van rá da, wenschen, willen) een
tegenschrijven, bevelschrift, het uitschrijven van
eerre verordening des sultans.
Iranisehe talen, eene familie van den
indo-europeeschen of sanskritschen taalstam, die
met de indische talen de a ris c h e groep vormt,
en waartoe het Zend of Oud-Perzisch, het Pehlvi
of Hoeswaresch, het Parsi of Pazend, het Nieuwperzisch, het Koerdisch, het Afghanisch of
Poeschtoe, het Ossetisch in den Kaukasus en
het Armenisch behooren.
iraseibel, adj. later lat. (irascibilis, e, v.
irásci, toornig zijn) tot toorn geneigd, prikkelbaar ; — iraseibiliteit, f. de geneigdheid
tot toorn, prikkelbaarheid, oploopendheid; —
ab iráto, lat. uit toorn, in toorn opgesteld (b.v.
een testament).
Iréne, f. gr. (eire'ne, de vrede) als vr. naam :
de vreedzame ; Myth. de vredesgodin, de godin
der eendracht of des vredes, vgl. T h e m i s ; —
irenáreh, m. een vredevorst, vrederechter;
ill het latere rom. recht de opzichter ter bei; ing der rust en tot inleiding van de crimi-
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neele zaken ; — irenarchie, f. het ambt van
vrederechter; — Ireneeus, m. mansn. : de
vreedzame ; -- ireneeen, pl. vredezangen ; —
irenéon, n. een geschrift van vredestichting
ter vereeniging der luth. en gerei. kerken ; -irenika, f. de vredesleer, inz. in de theologie ; — irëniseh, adj. vredestichtend, bemiddelend, b. v. irenische richting, theologische richting, die den strijd der uiterste par-tijen tracht te verzoenen ; irenische s c h r i ft e n, zulke die godsdienst- of sectenvereeniging
ten doel hebben.
Iris, f. gr., de regenboog ; Myth. eene maag
godin, de gevleugelde bodin en dienares-delijk
der goden, inz. van Juno ; het regenboogsvlies
in het oog; de zwaardlelie, een pronkgewas;
ook een edelgesteente, welks kleuren naar die
des regenboogs gelijken ; ook de naam van eenedoor Hind ontdekte asteroide ; — iris-druk,
m. eene soort van gekleurden druk op stoffen,_
waarbij verschillende elkander afschaduwende
kleuren in elkaar schijnen te loopen ; — irissteenen, n. pl. kristallen of kwartssteenen,
die de kleuren des regenboogs vertoonen; -iridium, n. Chem. éen helder-grijs, zeer
hard, bros, vuurbestendig metaal, in 1803 door
Tennant in het ruwe platina ontdekt ; — iridiseeren, iriseeren (spr. s=z), de kleu -^
ren van den regenboog vertoonen; —

iridan-

klstron, gr. of minder goed iriankistron,
n. de irishaak, een haakje tot hat uithalen van
het regenboogsvlies door eene insnede in het
hoornvlies; — iridektomie, f. het uitsnij-

den van 't regenboogsvlies; — iridenklëisis,,

f. inklemming van 't regenboogsvlies in de hoorn
— irideremie, f. het ontbreken-vliesnd;
van 't regenboogsvlies ; — iridodyal9 sis,
f. Med. de vorming van den oogappel door de
afscheiding des regenboogs van den haarband;
— iridoptÓsis, f de uitzakking der iris; -iridotomie, f. de insnijding in de iris; -iritis, t Med. de ontsteking van het regen*
boogsvlies in het oog.

Irmgard, Irmingart, f. oudd. naam
de

eerbare.

Irmenzuil, f. (oud - sales. irminsut) eenedoor de oude Saksers vereerde hooge zuil, oor
een zinnebeeld van den god of halfgod-spr.
I r mi n, later als een gedenkteeken voor Her-man of Arminius, den bevrijder der Duitschers,
aangezien.
Iron, n. eng. (spr. air'n) ijzer ; ook als:
adj. ijzeren ; — iron man (spr. —men), »ijzeren
man", een soort katoenspinmachine ; — iron wire.
(spr. oeair), ijzerdraad.
Ironie, fr. (lat. ironia, v. 't gr. eironeia)
eene geveinsde of schijn-onwetendheid, om iem.
daarmede te plagen of te hoonen; fijne bedekte
spot, heimelijke scherts, boerterij, waarbij men
het tegendeel zegt van hetgene men meent;
inz. spottende of hoonende lof ; — ironisch,
adj. spottend, schalk, fijn schertsend of plagend,,
boertend; -- ironiseeren (spr. s=z), barb.

lat. plagen, spotten, schertsen.
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irradieeren (irradiare vgl. r a d i u s) bestralen ; — irradiátie (spr. t=ts), T. nw.lat.
de bestraling, verlichting, beschijning; het stralen , uitstralen ; bet verschijnsel dat heldere voor
donkeren grond grooter schijnen, dan-werpno
;

even groote en even ver verwijderde donkere
voorwerpen op helderen grond.
irraisonnable, adj. fr. (spr. irèzondbl';
vgl. raison, enz.) onredelijk, onbillijk.
Irrationaal (spr. t=ts), lat. (irrationális, e
vgl. r a t 10, enz.), of beter irrationeel, (fr.
irrationnel) onredelijk, strijdig met het gezond
verstand ; Arith. onberekenbaar, wat niet volkomen juist kan uitgerekend worden, wat noch
door geheelen noch door breukgetallen zuiver
kan uitgedrukt worden, b. v. de vierkantswortel uit 2; irrationeele verhouding, zulk
eene, welker grootheden geene gemeenschap
maat hebben; — irrationalisme,-pelijk
n. nw.lat., het niet gebruiken der rede, b. v.
in geloofszaken; — irrationaliteit, f. onverstand, onredelijkheid; onberekenbaarheid.
irrecognoseíbel, adj. nw.lat. (vgl. r ec o g n o s c e e r e n) niet erkenbaar, wat niet erkend behoeft te worden (b. v. eene oorkonde);
;

— irreeognoscibiliteit, f. onerkenbaarheid, verwerpelijkheid.

irreconciliábel, adj. uw. lat. (vgl. r ec o n c i l i ë e r e n) onverzoenlijk; — irrecOneiliabiliteit, f. onverzoenlijkheid.
irreeordábel, adj. later lat. (irrecordabilis, e; vgl r e c o r d e e r e n) onherinnerbaar.
irrecuperabel, adj. lat. (irrecuperabïlis;
vgl. r e c u p e r e e r e n) onherstelbaar, niet te
vergoeden, niet weder te brengen.
irreeusabel, adj . lat. (irrecusab'tlis, e; vgl.
r e c u s e e r e n) onverwerpelijk, onafwijsbaar; —
irrecusabiliteit, f. nw. lat., onverwerpeltjkheid, onafwljsbaarheid.
Irredenta of Italia irredenta, het
„

onverloste Italië," eene uit radicale, republi
keinsche en sociaal-democratische elementen bestaande vereeniging, wier streven is alle landen , waar de bevolking grootendeels italiaansch
spreekt, met het koninkrijk Italië vereenigd te
zien.

irredimibel, adj. nw.lat. (vgl. r e dim e er e n) niet los te koopen, onaflosbaar.

irreducíbel en irreductibel, adj.

nw.lat. (vgl. r e d u c e e r e n) niet terugvoerbaar,
onherleidbaar, onherstelbaar.
Irrefléxie, f. uw. lat. (vgl. ref 1 e x i. e)
onberadenheid, onbedachtzaamheid, gebrek aan
overleg.

irreformábel, adj. later lat. (irreformabilis, e; vgl. r e f o r m e e r e n) onveranderlijk,
onverbeterlijk; — irreformabiliteit, f.
nw.lat. onverbeterlijkheid, onveranderlijkheid.
irrefrag^ bel, nw. lat. (vgl. re f r a g e er e n) onwederlegbaar, onomstootelijk, onweder

-spreklij,onvw ;—refagbiliteit, f. de onwederlegbaarheid, enz.
irrefutabel , lat. (irrefutabilis, e; vgl. r ef u t e e r e n) onwederlegbaar.

IRREPROCHABLE
irregenerábel, adj. nw.lat. (vgl. re gen e r e e r e n) niet weder te telen, niet weder

voort te brengen.

Irregenitus, m. nw.lat. (v. genitus, geboren, van genére, gignére, telen, baren) een
niet - wedergeborene, onverbeterde.
irregulier, adj. fr. (spr. iregu-ljé) of ir–
regulair, nw.lat. (i r r e g u l a r i s, vgl. r e g u1 a i r, ond. r e g e 1) onregelmatig, van den regel
afwijkend ; regelloos, onordelijk; ir r e gul a i r e
pols, ongeregelde polsslag; i r r e g u l a i r e s o ld a t e n, ongeregelde troepen, die noch in kleeding en uitrusting, noch in tucht met het overig deel des legers overeenkomen ; — verba ir
pl. onregelmatige of afwijkende werk--regulai,

woorden; — irregulariteit, f. onregelmatigheid ; regelloosheid, wanorde.
-irrelatief, adj. nw.lat. (vgl. relatief)
zonder betrekking, op zich zelve, onverbonden.
irrelevant, adj. nw. lat. (vgl. r e 1 e v e er e n) onbeduidend, nietig; -- irrelevantia
(spr. t=ts), n. pl. onbeduidende, nietige voorwerpen, nietigheden.

Irrelígie en irreligiositeit, f. later
lat. (irreligio en irreligiositas; vgl. religie)
ongodsdienstigheid; ongeloof, godvergetenheid,
roekeloosheid; — irreligi®us, (lat. irreligiósus, a, um) ongeloovig ; strijdig met de voor
religie, ongodsdienstig, goddeloos.-schriftend
irremeábel, adj. lat. (irremeabilis, e, v.
remeáre, terugkeeren) wat niet weder te brengen is, niet kan terugkeeren.
irremediábel, adj. lat. (irremediabilis,
e; vgl. r e m e d i u m, enz.) onherstelbaar, onheelbaar, niet te verhelpen.
irremissíbel, adj. nw.lat. (vgl. r e m i tt e e r e n) onvergeeflijk, niet kwijt te schelden.
irremonstrabel, adj. nw. lat. (vgl. r em o n s t r e e r e n) niet wederlegbaar, waartegen
zich niets laat inbrengen.
irremovibel , adj. nw. lat. (vgl. rem ov e e r e n) onafzetbaar ; onveranderlijk.
irremunerabel, adj. lat. (irremunerab)2is, e, vgl. r e m u n e r e e r e n) onbeloonbaar,
onvergeldbaar.
irrepar:bel, adj. lat. (irreparabilis, e
vgl. r e p a r e e r e n) onvergoedbaar, onherstelbaar, niet weder te brengen.
irrepeeren, lat. (irrepëre, v. repére, kruipen) insluipen, iets door kuiperij verkrijgen ; -irréptie (spr. t=s), f. (later lat. irreptio) de
insluiping, de verwerving door insluiping.
irreplioabel, adj. nw. lat. (vgl. rep 1 ic e e r e n) niet te beantwoorden.
irreposeíbel, adj. later lat. (irreposcibilis, e; vgl. r e p o s c e e r e n) niet terug te
vorderen.
irreprehensibel, adj. lat. (irreprehensibilis, e; vgl. reprehendeeren) onstraffelijk, onberispelijk, onverwerpelijk.
irrepressibel, adj. nw.lat. (vgl. r e p r tm e e r e n) niet onderdrukbaar.
irreprochable, adj. fr. (spr. irreprosjábl',
vgl. r e p r o e h e, enz.) onberispelijk, onbesproken.
;
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Irreptie, z. ond. i r r e p e e r e n.
irresistíbel, adj. nw.lat. (vgl. r e s i s t e er e n) onwederstaanbaar ; — irresistibiliteit, f. de onwederstaanbaarheid.
irresoluut, adj. nw. lat. (vgl. r e s o l v e e-

ISANO(R)MALEN
irrogeeren, lat. (irroglire, van in en yo

vragen, verzoeken, inzonderheid officieel-gare,
aanvragen, opdragen) opleggen, toekennen (inz.
straf) ; — irrogatie (spr. t=ts), f. (irrogatTo)
Jur. de oplegging of toekenning eener straf,
de strafoplegging.
r e n, enz.) besluiteloos, weifelend, wankelend,
irroratie (spr. t=ts), f. nw.lat. (v. 't lat.
onbesloten, aarzelend; — irresoluto, it. (spr.
ierezoloeto) Muz. weifelend, minder afgemeten; irroráre, bedauwen, v. ros, dauw) de bedau— irresolutie (spr. t=ts), f. nw. lat., de wing; Med. besprenging, bevochtiging, bedruiping.
irrumpeeren, lat. (irrumpere ; vgl. rumbesluiteloosheid, wankelmoedigheid, weifeling.
irrespéet, m. nw.lat. (vgl. r e s p e c t ond. p e e r e n) inbreken, vijandig invallen, indringen;
r e s p i c i ë e r e n) oneerbiedigheid; — irre- — irruptie (spr. t=s), f. (irruptio) de inval,
overval, het inrukken des vijands in een land.
speetueus, adj. oneerbiedig.
Irus, m. gr. (Iros) naam eens bedelaars
irrespirabel, adj . later lat. (irresp-irabális, e; vgl. r e sp i r e e r e n) tot inademen on- op het eiland Ithaka, in de Odyssea van Homerus; vandaar een arme, een straatarme, een
geschikt, b. V. zoodanige lucht ; — irrespirabiliteit, f. de ongeschiktheid tot inademen. bedelaar.
Irvingianen, m. pl. aanhangers der
irresponsábel, adj. nw. lat. (vgl. r edweepzieke christen-secte in Engeland en PruiS p o n d e e r e n) onverantwoordelijk ;— irresponsabiliteit, f. de onverantwoordelijkheid. sen, door Eduard Irving (gest. 183k) gesticht,
irreverént, adj. lat. (irrevérens, v. reve- welke de redding des menschdoms van zijne
rëri, vereeren) oneerbiedig ; — irreveréntie zondigheid alleen voor mogelijk houdt door eene
wederverschijning van Christus op aarde en eeue
(spr. t=ts), f. (lat. reverentia; vgl. r e v e r e n tie)
nieuwe uitzending van apostelen; — irvinoneerbiedigheid, geringschatting.
irrevoeàbel, adj. lat. (irrevocabilis, e; gianisme, n. de leer diens dwepers.
is, pron. lat. deze, hij (vgl. i d) .
vgl. r e v o c e e r e n) onherroepelijk, niet terug
Isaak, m. hebr. (Jis-chák, de spotter, v.
te nemen ; — irrevocabiliteit, f. nw.lat.
sachák, lachen, spotten ; gr. Isadk) mansn.:
onherroepelijkheid.
irrevolutionair, adj. nw. lat. (vgl. r e- kind der vreugde, vreugdezoon.
Isabélle, f. vr.naam (sp. Isabel, Isabela,
V o l u t i e, ond. r e v o l v e e r e n) niet oproerig,
niet omwentelingsgezind, tegen de revolutie en van 't hebr. tisebel, Isebel, koningin van Israël
bare beginselen gekant, met de revolutionaire 917-897, van t, niet, en sebel, beslaping) de
ongerepte, niet-ontmaagde, kuische =Agnes ;
grondstellingen strijdig.
irrideeren, lat. (irridere, van ridëre, — isabellekleur, eene bruinachtig gele
lachen) uitlachen, bespotten, beschimpen, hoo- kleur (naar de prinses I s a b e 11 e benoemd, die,
zegt men, bij gelegenheid der belegering van
nen ; — irrisie, f. (lat. irrisTo) het uitlachen,
Ostende (1601) eene gelofte had gedaan, haar
belachen, de beschimping, enz.
irrigeeren, lat. (irrigure, v. rigáre, be- hemd niet eerder uit te trekken, dan na de
wateren) bevochtigen, besproeien, bevloeien; — inneming dier stad, welke eerst drie jaren later
irrigdtie (spr. t=ts), f. (irrigatie) de bevoch- plaats greep, zoodat gezegd kleedingstuk toen
tiging, besproeiing, bevloeiing, besprenkeling; — die kleur had aangenomen) ; — isabél, isairrigatorisch, adj. nw.lat. (irrigatoraus) tot bélkleurig, isabélgeel, adj. geelachtig
bevochtiging, enz. dienende ; — irrigateur, wit of bruinachtig geel, lichtgeel, inz. van het
m. spuit met een buis tot zelfklysteeren, een haar van paarden.
isadelphiseh, adj. gr. Bot. met in twee
soort clyssopompe (z. aid.).
gelijke bundels verbonden meeldraden.
Irrisie, z. ond. Ir r i d e e r e n.
Isaga, m. turk. de opperkamerheer des
irriteeren, lat. (irriti re) opwekken, priksultans, die het opzicht heeft over de pages.
kelen, aanzetten, vertoornen, verbitteren, boos
Isagöge, f. gr. (eis-agóge, van eisdgein,
maken, ergeren; — irritans, n., pl. irritantia (spr. ti=tsi), Med. prikkelende mid- invoeren) de invoering, inleiding in eene wedelen; — irritabel, adj. (lat. irritabilis, e), tenschap ; — isagógisch, adj. inleidend; —
isagogika, isagogiek, f. de inleidingsprikkelbaar, licht te vertoornen, licht geraakt;
— genus irritabile (vatum), het prikkelbare ge- kunst, inleidende wetenschap ; — isagogikon
of isagogieum n. intreêgeld.
slacht (der dichters) ; — irritabiliteit, f.
Isagoon (fr. en eng. isagone) isagóde prikkelbaarheid, inz. der zenuwen ; opwek
niseh, adj. onregelm. voor i s o g o o n, i s olichtgeraaktheid ; — irritamént,-barheid,
n. (irritaméntum) het prikkelend middel, de go nisch, z. ald.
Isái, m. hebr. een burger te Bethlehem
prikkel; — Irritatie (spr. tie=tsie), f. (irritatio) de prikkeling, het gaandemaken ; de en vader van koning David; vandaar isaïde,
opwekking tot toorn, de verbittering ; — irrl- m. een zoon van Isdi, de bijnaam van David.
Isano(r)maien, f. lijnen, die plaatsen
tatief, nw. lat., prikkelend, opwekkend, aanop de aardoppervlakte verbinden, welke een
zettend.
gelijk aantal graden van hun gemiddeld breedirroboreeren, lat. (irroborure ; vgl. r oteklimaat in temperatuur afwijken.
ho v e e r e n) Jur. sterken, versterken.
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Isieten, m. pl. aanhangers van I s a-M e rd a r d, die den goddelijken oorsprong des korans
ontkende.
Isis, f. eene egypt. godin, gemalin van 0 s igelijke bloemen.
isarithmiseh, adj. gr. (van ïsos, gelijk, r i s, oorspr. vereerd als het zinnebeeld van de
en arithmós, getal) gelijktallig, uit gelijke ge- voortbrengende natuurkracht der aarde (overeenstemmende met de gr. D e m e t e r), en als
tallen bestaande.
Isatis, f. gr. (isátis) eene plantensoort, uitvindster van vele kunsten, later ook als maanwaartoe de weede (Isatis tinctoria) behoort ; — godin beschouwd en met de vergode grieksclie
isatine, f. gesublimeerde indigo ; — isató- I o verwisseld ; Aston. een door Pogson in 1856
des (stil. bilis), f. eene blauwe, scherpe, be- ontdekte asteroïde; — iséum, n. gr. (Iseion)
de Isistempel; — Isidórus, m., Isidóra,
dorven gal.
f. gr. mans- en vr. naam : eig. geschenk van
Isba, f. russ. boerenwoning.
Isch, m. (joodsch-duitsch) de man ; — Isis, in wier schoot men, naar de egypt. Myth.,
eeuwige ruste vond.
ischad, de vrouw.
Isjakoe, z. s j a k o e.
Ischeemie, f. gr. (v. ischein, houden, stuiIskariotisme, n. hebr. lat. (van Juda
ten, en haime, bloed) Med. het stillen of stelpen
eener bloedvloeiing of bloedstorting; — isChee- Iskariot, den verraderlgken discipel van Jezus)
mon, n. een bloedstillend middel; — isehi- de manier van Iskariot, veile verraderij.
Iskénder, m. mansn. perz. Alexander.
drósis, f. gr. (v. hidrós, zweet) Med. onder
Islam, m. arab. (islam, van salama, zich
zweet of de huiduitwaseming;-drukingvahet
— ischidrótisch, adj. het zweet onderdruk- aan iemand overgeven, onderwerpen, inz. zich
kend ; uit onderdrukking van zweet ontstaan. aan God overgeven) eig. de overgave aan God
Isehion, n. gr. Anat. de heup, het heup- of aan het ware geloof; benaming der mohabeen ; — os ischii, n. lat.-gr. of enkel ischion, medaansche godsdienst ; ook met een lat. uithet zitbeen ; — ischiadie, ischiágra, gang: het islamisme.
ischialgie en ischias, f. gr. Med. de heupIsland, Isle, z. i 1 e.
pijn, het heupwee, de lendepijn, lendejicht ; —
Ismë1, m. hebr. (Jischmaél) mansn. : eig.
ischiádiseh, adj. tot het zitbeen behoorende; God (êl) hoort (jischmd, van schama, hooren);
— ischiátisch, adj. tot de heup behoorende; — Ismaëlieten, m. pl. nakomelingen van
— ischiatoeële of liever ischioeèle, f. Ismaël, den zoon van Abraham, de Arabieren;
eene mohamedaansche secte in Perzië en Syrië,
de breuk door de zitbeens-insnijding.
Ischnophoon, m. gr. (van ischnós, ma- in de 12de eeuw zoo genoemd, dewijl zij beger, dun, en phone, stem) die eene zwakke weerden, dat de nakomelibgen van den khalif
stem, ook die eene zeer fijne stem heeft; — Ali, en bepaaldelijk van zijnen kleinzoon I s m a ë 1,
isehnophonie, f. de zwakheid of fijnheid de rechtmatige erfgenamen van het khalifaat
van stem; — isehnótis, f. Med. magerheid, waren. Zij maakten zich inz. vreeselijk door
dorheid.
de vorstenmoorders, die zij uitzonden, en werIsehoblennie, t gr. (v. ischein, weêr- den ook H a s j i s j i m genoemd, waaruit Ashouden) Med. de onderdrukking eener ziekelijke 5 a s s ij is e n (z. ald.) ontstaan is.
sl(jmafscheiding ; — ischoewlie, f. buikverIsmag, m. turk. tulband voor vrouwen,
stopping, trage darmontlasting ; — isehoga– uit doeken bestaande.
laktie (spr. t=s), f. onderdrukte zogafscheiisobaren of isobarométrische lij
ding ; — ischolochie, f. de onderdrukking
f. pl. gr. (van ïsos, e, on, gelijk) lijnen
-ne,
van de kraainzulveringen ; — ischomenie, door plaatsen getrokken, waar luchtdrukking
f. onderdrukking der maandstonden ; — ischo- gelijk Is (d. i. met gelijk jaarlijksch gemiddelde
phonie, f. de belette, gebrekkige, licht sta
der barometrische veranderingen) ; — isocheispraak; — isehopyósis, f. de on--melnd
male lijnen of isochimenen, z. i s oderdrukking van etter; -- isehurie, f. de t h e r m i s c h; — isochromãtisch, adj.
onderdrukte waterloozing; — isehuretisehe geljkkleurig; isochromatische brillen,
middelen (ischurettca), pisopstoppende mid- brillen die voorzien zijn van toeslaande platte
delen, middelen tegen den pisvloed.
glazen voor de gekleurde glazen; — isochróne
Isegorie, f. gr. (v. isos, gelik, en ago- of t a u t o c h r b n e, f. Math. de lijn van den
reüein, openlijk spreken), de gelijke vrijheid of gelijktijdigen val, eene bijbenaming der cycloïde
bet gelijke recht om openlijk in staats- of rechts(z. ald.) ; — isoehrónisch, adj. gelijk langzaken te spreken en te stemmen; vandaar ook
tijdig, even langdurend, gelijkdurend, in even
gelijkheid der burgerlijke rechten, der vrijheid lange tijden volgend; — isoehroniseh pain 't algemeen.
racentrische lijnen, zulke c u r v e n, vol
Isegrim, z. Izegrim.
welke een lichaam, door eene zekere kracht-gens
Iselotte, z. v. a. I z e l o t t e (z. ald.).
gedreven, een gegeven punt in gelijke tijden
is fecit qui prodest, lat. bij heeft het ge- even veel nadert of zich daarvan verwijdert;
daan, wien de daad tot voordeel strekt.
— isoehronísme, n. de gelijke tijdduur,
Isfendhar, m. arab. de schutsengel der gelijkdurigheid b. v. van de onrustslingeringen
vrouwelijke kuischheid.
in een horloge; — isodomum, n. pl. —a,
Isard, m. fr. (spr. izár ; catal. 'isart en

sicart) een soort gemzen in de Pyreneeën.
isánthis h, adj. gr. Bot. met volkomen
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gebouw uit regelmatige, even groote steenen;
— isodyfamie, f. de gelgkkrachtigheid, gelijkheid van beteekenis, gelijkgeldendheid; —
isodynámiseh, adj. gelijkkrachtig, gelikbeduidend — isodynamische lijnen,
lijnen, welke die plaatsen der aarde verbinden,
aan welke de kracht van het aardmagnetisme
even groot is; — isogeothermiseh, adj.
(eene lijn) over alle altijd even warme punten
der aarde getrokken; — isogoon, m. ' een
gelijkhoek, veelhoek met enkel gelijke hoeken;
— isogóniseh, adj. gelijkhoekig ; — isOgonische lijnen, lijnen, welke die plaatsen
der aarde verbinden, aan welke men dezelfde
d e c l n a t i e (z. ald.) der magneetnaald waarneemt; — isographie, f. een gelijkschrift,
z. v. a. facsimile; — isográphisch, adj.
gelijk geteekend, eveneens teekenend (z. p r oj e c t i e ; — isohypsen, f. pl. lijnen, die de
punten verbinden van gelijke hoogte boven de
zee (om trapsgewijs de verheffing van den bodem op gebergtekaarten aan te wijzen) ; —
isoklinisehe lijnen, zulke lijnen, waardoor die plaatsen der aarde, alwaar zich de
zelfde i n c 1 i natie (z. ald.) der magneetnaald
vertoont, met elkander verbonden worden; —
isokólon, n. Log. gelijkheid der leden in
Benen volzin.
Isola, f. it. (= lat. insu'la, mid.lat. insóla)
het eiland, b. v. Isola bella, het schoone eiland
(een der borromeïsche ell.) ; I. déi Pescatori,
de Visscherseiland (bij Italië) ; I. grossa, het
groote eiland (op de dalmatische kust; — is0leeren (it. isoláre, fr. isoler) verenkelen, afgezonderd plaatsen, buiten verbinding zetten,
afzonderen ; Phys. een lichaam van alle ver
elektrisch geleidende lichamen uit--bindgmet
sluiten, of het met enkel niet-geleiders omgeven;
— g e ï s o 1 e e r d, adj. vrij, enkel of alleen
staande, afgezonderd, afgescheiden, eenzaam,
op zich zelven levende; onafhankelijk, buiten
aanraking ; — isoleering of isolatie (spr.
t=ts), f. barb. lat. de afzondering, vereenzaming; — isolatie—muur, m. een muur met
ledige tusschenruimte ter afvoering van vochtigheid of warmte, spouwmuur ; — isoleer
-stel,
n. in strafgebouwen : de inrichting
waardoor de gevangenen afzonderlijk in cellen
opgesloten worden; — isolator, m. een nietgeleider der electriciteit b. v. glas, hars; —
isolateur, m., z. v. a. isoleerpot; —
isolatorium, n. of isoleerstoel, of fr.
isoloir, m. (spr. loár) een afscheidings- of
afzonderingstoel, in de leer der electriciteit ; —
isoleerpot, m. i s o 1 a t e or, het afzonderings;

hoe dj e bij telegrafen (inz. aan de palen) ; —

isolotta, f. it. (vgl. i s o l a) eilandje.
Isomerie, f. gr. (van ïsos, e, on, gelijk,
en méros, deel) Arith. de gelijkdeeling, terug
verscheiden breuken tot denzelfden-voeringa
noemer; gelijk aandeel, gelijk recht; — isomériseh, adj. gelijkdeelig, gelijk gedeeld;
isomeriscbe lichamen. Chem. zulke, die
bij gelijke chemische samenstelling toch ver-
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schillende uitwendige eigenschappen hebben ; —

isometrie, f. meting naar gelijke deelen ; —
isométriseh, adj. gelijkmetend, gelijke maat

of gelijke uitgebreidheid hebbende ; — i50-

mórph, adj. (van morphe, gedaante) van dezelfde gedaante; — i s o m o r p h e subs t a nt i ë n, stoffen van verschillenden aard, die bi
gelijken kristalvorm de eigenschap hebben, om
zich in verbindingen te kunnen oplossen zonder
den kristalvorm daarvan te veranderen ; —
isomorphisme, n. de gelijke gestalte bij
verschillende chemische samenstelling ; — isOmorphïe, f. gelijkvormigheid, overeenkomst
van gedaante; — isonomie, f. (van nómos,
wet) gelijkheid der wetten, wetgeljkheid; —
isonómisch, adj. gelijkwettig, in allen opzichte gelijk in rechten.
Isop, z. Hyssop.
Isopathie of isopathiek, f. gr. (van
isos, e, on, gelijk en páthos, z. ald.) de geneeskundige leer der gelijke stoffen; de i s o p athiek der besmettingen, d.i. de gewaande
eigenaardigheid van aanstekende ziekten, dat zij
in haar eigen smetstoffen middelen tot bare genezing zouden bevatten; — isopáthiseh, adj.
met de gelijke ziektestof (genezen); — isoperimetrie, f. de gelijkheid van omtrek; —
isoperi.metriseh, adj. van gelijken omtrek;
— isophóniseh, adj. met gelijke stem, met
een stem van denzelfden omvang, gel(jkstemmig; — isoplëuron, n. eene gelijkzijdige
figuur; — isopolitie, de gelijkheid van staatsburgerlijke rechten; — isopolítiseh, adj.
burgerlijk gelijk, met gelijke burgerrechten ; -isopséphisehe verzen (v. psephos, steen
berekenen, cijfers) verzen, welker let--tjeso
ters, als cijfers beschouwd, een en hetzelfde
getal vormen; -- isorrhaehien, pl. verbindingslijnen der punten van gelijken haventijd,
d. i. van gelijktijdige eb en vloed; -- isorrhopastika of isorrhopie, f. de evenwichtsleer; — isorrhopisch, adj. tot de evenwichtsleer behoorende; — isoskeliseh (van
skélos, n. dij) gelijkbeenig (van hoeken en drie
isosthenie, f. gelijkkrachtigheid,-boekn);—
gelijke lichaamskracht; — isothermiseh,
adj. even warm, van gelijken warmtegraad ; —
isothermische lijnen of isothermen,
lijnen op den aardbol, door zulke rijen van
plaatsen getrokken, die een gelijken gemiddelden warmtegraad hebben ; inz. isotherále
lijnen of isotheren en isocheimále
lijnen of isochimenen (v. thMros, zomer
en cheima, winter) lijnen, die door plaatsen van
gelijke gemiddelde zomer- en winter-temperatuur zijn getrokken; — isotóniseh, adj. gelijkklinkend.
Ispráwnik, m. ruls. (v. isprawijdij, verbeteren, in orde brengen, van prawlej, recht,
juist = lat. probus, ned. braaf) de landpoli
hoofd der landelijke politie.
-tiemsr,
Israël, m. hebr. (Jisraél, v. sarah, strijden
en él, God) eig. strijder Gods ; 1) de latere
naam van Jakob den aartsvader; it) het rijk
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van Israël, zoowel In 't algemeen voor het joódsche volk, alle nakomelingen van Abraham, als
inz. voor het na Salomo van het rijk afgescheiden en tegenover Juda staande koninkrijk van
Israël met de hoofdstad Samaria ; — Israëliet, m. een nakomeling of lid van het jood
volk.
-sche
Issue-department, n. eng. (spr. isjóe•
depdrt'ment) de afdeeling der eng. bank, die
met de uitgifte der banknoten belast is.
Istábili emiri, m. turk. (vgl. emir en
s t a b u 1 u m) stalmeester.
Isteevónen of liever Iskeevónen (v.
isko, een zoon van Mannus) de naam van een
der 3 takken der Germanen (vgl. I n g ae v on e n), waartoe de Gothen met de Gepiden, de
Burgundiërs. Variners en Semnonen behoorden.
Isthmus, m. gr. (isthmós) eig. hals, keel,
gorgel, enge ingang; vandaar: eene landengte
tusschen twee zeeën ; inz. de naam van de
landengte van Corinthe; vandaar isthmische
spelen, plechtige gr. oefeningsspelen, kampoefeningen enz., die van 3 tot 5 jaren op de
landengte van Corinthe gevierd werden; —isthmitis, f. Med. de ontsteking van den raak,
van de keel; — isthmorrhagïe, f. de bloeding uit de vaten van de keelengte of den raak.
Iswótsjtsjik, m. russ. (v. iswositj, voer.man zijn) de huurkoetsier, de vigelantekoetsier.
,

it., z. item.

Itaeísme, n. gr. de uitspraak der griek°sche rJ als i gelijk zij door R e u c h I i n, in
overeenstemming met de uitspraak der NieuwGrieken, werd aangenomen ; in tegenst. met het
etacisme, of de door E ra s m u s verdedigde
uitspraak der 17 als e; — itaeist, m. een aan-hanger van het itacisme.
ita est, lat. zoo is het, zoo staat het.
Itakolumiet, n. soort buigzame zandsteen
van den berg Itakolumi in Brazilië).
Itá1a, f. lat. de oudste latijnsche (eig. italiaansche) bijbeloverzetting, waaruit de Vul,g a t a ontstond.
Italia fard da sê, it. Italië zal het zelf doen,
d. i. heeft niemands hulp noodig.
Italia irredenta, z. i r r e d e n t a.
Italiaan (v. 't it. Itatiáno) of Italiër,
m. een bewoner van Italië (lat. Italia, d. i.
oorspr. runderland, van 't gr. italós, rund); -italiaansch boekhouden, n. het dubbel
boekhouden; — italianiseeren (spr. s=z),
italiaansch maken, veritaliaanschen ; — italianisme, n. een italiaansch spraakeigen, eene
eigenaardigheid in uitdrukking of in de woordvoeging der ital. taal; — italianissimo, m.
(pl. italianissimi) ital. de ijverigste en
meest besliste, in hun eischen om de vrijheid
van Italië het verst gaande Italianen, dweper
met Italië ; — italioot, m. gr. (Italiótës) de
Italiaan, oorspronkelijke bewoner van Italië, inz.
van Groot Griekenland ; — italicus, a, urn, lat.
Bot. italiaansch ; — italique, f. fr. (spr. -iiék' )
schuinliggende lat. drukletters, door Aldus Manutius uitgevonden, cursief (z. d r u K i e i t e r s);
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— italisehe school, in de gesch. der wijs
-begrt=pyhaoisc l.

ite, lat. gaat ! z. mis s a ond. mis.
item, lat. of afgek. 1t., insgelijks, desgelijks,
evenzoo, verder, ook.
itereeren, lat. (iterare, v. - itërum, weder,
nogmaals) herhalen; — iteratie (spr. tie=sie)
f. (iterato) de herhaling ; — iteratief, adj.
later lat. herhaald, herhaaldelijk; — iterat%
vur, n. een herhalingswoord, z. v er b u m;
— iterétur, het worde herhaald (op recepten).
ItypháUus, m. gr. een amulet in de gedaante van eenen phallus (z. aid.)
Itinerarium, n. lat. (van iter, gevit.
itin.ris, weg, reis) een reisboek, eene reisbeschrijving; het aan T. kath. geestelijken op reis
voorgeschreven gebed (itineramum clericdrum);
— itinerárch, m. een opzichter over de
wegen.
itio in partes, f. lat. (woordel. het gaan in
deelen of partijen) in den oud-rom. senaat : het
stemmen door zich te plaatsen bij diengene,
wiens meening men toegedaan is; het stemmen
naar afzonderlijke partijen, inz. eertijds op de
duitsche rijksdagen het afzonderlijke stemmen
der R. Kath. en der Evangelischen in godsdienstzaken.
Itsjoglans, z. i c h o g l a n s.
lulus, m. gr. (inlos, eig. het melkhaar) een
bloemkatje; — iulophónisch, adj. bloemkatjes dragende, zooals b. v. de hazelnotestruik.
Ivoor, z. elpenbeen; — iVOriet, n.
(v. het eng. ivory, fr. ivoire, iv o o r) een in
Amerika uitgevonden, met papier in verbinding
gebrachte witte massa, waarop met potlood of
inkt geschreven en het geschrevene met een
vochtig lapje weder uitgewischt kan worden.
Ivresse, f. fr. (van ivre = lat. ebrius, dronken) dronkenschap, bedwelming, roes, opgewondenheid; ivrogne, m. (spr. wrokje) dronkaard, zuiper.
Iwan, russ. z. v. a. Johannes (z. aid.)
Ixeutika, ixeutiek, f. gr. (van ixós, z.
aid., ixeuein, vogels vangen) de vogelvangst, inz
met 'ljmstangen of -roetjes.
IXia of ixie, f. gr. een pronkgewas met
bolwortels, van verscheiden schoone soorten,
het eerezwaard, de engelsche zwaardlelie ; Med.
de aderbreuk, aderspat.
Ix on, m. gr. Myth. een koning der Lapithen
In Thessalië. Jupiter vergunde hem, aan de godentafel deel te nemen; doch hier ontvlamde
hij voor Juno, die hem echter bedroog en in
plaats van zich zelve eene wolk liet omhelzen,
uit welke omhelzing de Centauren zijn voortgekomen. Jupiter slingerde hem voor dit mis
waar hij, hem met slan--drijfneTatus,
gen aan een rad liet boeien, dat eeuwig door
den stormwind met hem wordt omgedreven.
I$óre, f. een struikgewas uit Oost-Indië,
door Linnaeus zoo genoemd, omdat de bewoners der kust van Malabar den tempel van
hunnen god I a o r a of I s o r a met dezen struif.
versieren.
-
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ISÓs, m. gr. (ixós) mistel, marentak; daaruit
bereide vogellijm.
Izár, m. witte doek, waarin de oostersche
dames zich hullen, sluier.
Izari, m. (vgl. al i z a r i) oostersche meekrap ; — izari.es, een oostindisch katoenen
weefsel.
Ized, m. een goede genius in den godsdienst
van Zoroaster.
Izegrim, ijzegrim, m. (oudhoogd. Isan-
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grim, d. i. ijzeren helm, waarmede men zich
voorstelde, dat hij voorzien was) naam van den
wolf in de duitsche dierenfabel, inz. in den roman R e i n a e r t de Vos; vandaar een wolfachtig of wreed mensch ; ook een eigenzinnig,
gemelijk mensch, een knorrepot.
Izelotte, f. (vgl. poolsch zloty, een gulden,
v. zloto, goud) eene turk. zilvermunt, bijna
60 ets.; ook z 1 o t a geheeten.

cT
J. chemisch teeken voor j o d i u m, j o d ; —

Jac. = Jacobus (brief van den apostel); — J. C.
of J. Chr., verk. van Jezus Christus; — J. d.
K'. = jaar der wereld; — Jet'. = Jeremia (het
boek van den profeet) ; — Jes. = Jesaja (het
boek van den profeet); — Jhr. = Jonkheer; —
j. 1. = jongstleden; — J. n. C. = jaar na Christus ; — J. N. R. J. = Jesus Nazarènus Rex
judeorum, z. Jezus; of ook = justum necare
reges Italiae, z. ju s t u s; — Joh. = Johannes

(het evangelie en de brieven); — Jos. = Josua
(het boek van); — j. p. en b. (in almanakken)
= jaar-, pá eden- en beestenmarkt; — Jr.
jaar; — J. ua. C, J. U. D. en J. u. L., z. ond.
jus; — ICtus, Z. jurisconsultus; —Jo., oiflcieele afk. voor den staat Jowa in N.Amerika;
— jun., z. junior; — J. V. C. = jaar vóor
Christus.
Jábiroe, m. brazil. een moerasvogel in
Z. Amerika, naar den reiger gelijkende, maar
veel grooter, de brazil. strandlooper.
Jabot, m. fr. (spr. zjabó; eig. de krop der
vogels) de borststrook, hemdstrook aan een mansoverhemd.
Jaca of jacka, m. de broodboom in
Oost-Indië ; ook de naam van het kwade beginsel of den boozen geest bij de bewoners van
Ceylon.
Jaeana, m. brazil. een moerasvogel in
W.Indië, Brazilië enz., die naar het waterhoen
gelijkt.
Jaeapa, m. zuid-amerik. de zilversnavel, de
roodborst-meerle in W.Indie.
Jacara, m. zuid-amerik. de brazil. krokodil,
die naar muskus riekt.
Jaearánda, f. brazil. eene soort van zuid
naar de acacia's gelijkende,-amerik.bon,
met groote klokvormige bloemen, inz. de brazil.
jacaranda, welke het jacaranda -hout
voor fijn schrjjnwerk oplevert.
Jacëa, f. nw.lat. (it. jacea) de vlokbloem,
wilde amberbloem ; jacéce herba, f het gedroogde
drieëenigheidskruid, stiefmoedertje, eene plant,
die bij wijze van thee als een zacht afvoerend
middel gebruikt wordt.
jaeént, lat. (jdcens, v. jacére, liggen) lig
verlaten, onbeheerd, b. v. een zoodanig-gend,
goed; — jacens hereditas, z. ond. heres.

Jachmak, liever jaschmak (z. ald.)
Jack, m. eng. (spr. dzjek) eig. verklw. vare
den eng. naam J o h n, Johannes; Hans, Hansje;.
scheldnaam der eng. matrozen (Jack tar, Jan
Teer); — old (spr. oold') jack, in de matrozen
vlag; jack-of-all-trades (spr.-tal:deBrisch
—treedt'), iemand, die overal voor te gebruiken is ; jack-an-apes (spr. —eeps), Jan Aap;
jack pudding, de hansworst.
Jaco, m. de aschgrauwe papegaai in Guinea,,
Congo enz.; ook de japansche aartspriester.

Jacco, Jacko.
Jacobus, Jacob, Jakob, hebr. mansn.:
de hielhouder, nakomer, nageborene (van ákêb,
hiel, volgens den bijbel: omdat hij als tweede
tweelingszoon van Isadk bij de geboorte Esau
aan den hiel vasthield; volgens de nieuweren
oneig. voor b e d r i e g e r, van akdb, iemand bij
den hiel houden, om hem te doen vallen, arglistig bedriegen; gr. Jácobos, lat. Jacobus, fr.
Jacques [spr. zjaak], it. Jacopo, sp. Jago [spr.
chdgo], eng. James [spr. dzjeems], arab. Yakoeb);
— Jacoba, Jacobína, vr.namen; -= Jacobus, eene oude eng. goudmunt, ongeveer
= 15 gl.; — Jacobi j nen, m. p1. naam der
Dominikaner-monniken te Parijs, naar de straat,,
waarin hun klooster lag ; naam der medeleden
of vrienden van het volksgenootschap der razendste vrijheidsdwepers, dat gedurende de eeL•-ste fr. revolutie ontstond en zijne zittingen hield
in het voormalig J a c o b ij n e n- of Dominika-nerklooster te Parijs; — jacobijnsch, adj.
voor vrijheid en gelijkheid blakend, vurig vrij
jacobinisme, n. de partij-heidslvn;—
en de gevoelens der Jacobijnen, de vrijheidszucht, vrijheidswoede ; — Jacobieten, m. p1.
1) aanhangers van den heiligen Jacobus,
eene oude, inz. in Afrika verbreide godsdienstpartij, die men naar hun geloof ook M o n o-physieten (z. ald.) en Eutychianen noemt;
2) r. kath. aanhangers van den in 1688 verdreven koning Jacobus II in Engeland, als ook die
van zijnen naar Frankrijk gevluchten zoon Jacobus III; — Jacobsstaf, m. (ook baculus
astronomicus, bij de Arabieren : mizdn, d. i. balans) naam van 3 sterren in het sterrenbeer.
Orion; vgl. eigeuze en orion.
Jaconnet (spr. zjakonè) of jacquet (spry
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zjakè), m. eene soort van oostindisch, meestal

glad mousseline.

Jacotist, m. een aanhanger der manier
van onderwijzen van J a c o, t o t.
Jacquard-machine, f. (spr . zjakár) of
Jacquardsche weetstoel, een door Jacquard van Lyon (gest. 1834) uitgevonden weef stoel tot het gemakkelijker en sneller weven
van zijden stoffen ; — jacquard, n. een op
die wijze geweven linnen stof.
Jacquerie, z. j a q u e r i e.
jacta est alca, lat. (v. jacc^re, werpen, aléa,
de teerling, dobbelsteen) de teerling of het lot
is geworpen, het is gewaagd (het beslissend
woord van Caesar, toen hij den R u b 1 c o n overtrok); — jacteeren (lat. jacti re) In 't rond
werpen, schudden; pralen, grootspreken ; —
jactantie (spr. tie=tsle) f. lat. (jactantia)
de grootspraak, snoever( ; — jaetátie (spr.
tie=tsie) f. (jactatio) Med. het onrustig woelen
des lijders; de snoeverij, pralerij; — jaOtuur,
í. (lat. jactüra) het wegwerpen der goederen
over boord, het verlies, de schade.
Jaculátie (spr. t=ts) f. lat. (jaculat'o, v.
jaculuri, werpen, slingeren) het werpen, slingeren; — jaculätor, m. slingeraar; hij do
oude Romeinen de naam der met eene werp spies (jaculurn) gewapende lichte troepen; -jaeulatorium, n. nw.lat. een schietgebed.
Jade, m. (tr. en eng. jade, it. jada) z.
nephriet.
Jagellónen, m. pl. de dynastie van Jagellon, groothertog van Litthauen (1386), koningen van Polen tot den dood van Sigis-

mund II (17).
Jago, m. sp. en port. voor Jacob, z. aid.;
— St. Jago—Orde, f. de orde van den H.
Jacob.

Jagua, m. de wijnpalmboom ; — jagara,
m. paimwinsutker; -- jagory, n. een bedwelmende drank in O. India, uit de bataten (z.
aid.) bereid.
Jaguar, m. (uit de Guarani -taal in Paraguay, brazil japoára) de amerik. tijger (Fblis onze) iets kleiner dan de oost,ersche tiger,
de tijgerkat.
Jakob, z. Jaeobus .
Jaktan, m. lengtes t in Guinea = 3,6d4
meter.
Jakoet, f. (zoo genoemd naar den turkschtataarschen stam der jokoeten) met leder overtrokken houten schip in Oost-Siberia.

Jalappe, f. jalappewortel, m. (sp.
jakípa, akikipa, spr. c11a1—; naar de stad X a1 a p a in Mexteo benoemd, vanwaar zij uitgovoerd wordt) een In gedaante naar de ramenas gelijkende wortel, vol harsig, sterk purgesrend sap, van de Convoluulus jalappa, in Z.
Amerika ; —jalappine, f. de jalappe-stof.
Jaleo, m. sp. (spr. cha—) een vurige spaan,
ache dana.
tali, n. nw.gr. en turk. oever, strand.
Jalik, ni. ruls. boot op de Newa.

Jaloezie, z. one. j a l o u x.
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Jalon, m. fr. (spr. zfal6e ; voor galon, gaulon, v. gauk, lange staak) Mil. een afstekpaal ;

richtvaantje ; baken met Bene stroowisch voorzien, maatstok; —jalonneeren (fr. jalonner),
met palen enz. afstekken ; bakens zetten ; — ja lonnement, m. (spr. mán) het afstekken,
—

afbakenen ; — j alonneur, m. degene, die bij
het optrekken van het voetvolk door zulk een
kenteeken de vleugelpunten aangeeft.
jalOUX, adj. fr. (spr. zjalóé; provenc. geloc,
it. geloso, zeloso, mid.lat. zelósus, van 't gr.
dzëlos, lat. z e 1 us, de ijver) ijverzuchtig, nijdig, wangunstig, minnenijdig, j al o e r s c h; —

jalouzie, gewoonlijk jaloezie, f. (it. gelosia)
de ijverzucht, wangunst, minnenijd, jaloerschheid; ook de driekleurige amarant of duizend
(Amaranhu tricolor); — jalouziën,-schon
gew. j aloeziën, f. pl. vensterschermen, zomerblinden, tralievensters, door welke men ziet
zonder geien te worden; soort van venster
bestaande uit evenwijdige saamverbonden-blind,
houtstrooken, die men als eene gordijn kan nederlaten en optrekken.
Jam, 1) hebr. zee.

Jam, 2) z. v. a. Yam.
Jam, 3) m. tataarsch. russisch poststaUon ;
-- j amsj tsjik, m. koetsier, postknecht.
Jam, 4) f. eng. (spr. dzjem) vstengelei.

Jamágh, m. turk. helper.
Jama'ika-peper, z. p i m e at.
Jamavas, n . indisch tof met goudbloemen.
Jambage, f. fr. (srr . zjanbaaz ' van jambe,
;

been, pijler) Arch. de groudmuur; deur- en vensterpost of -pijler.

Jambe, z. j a m b u s.
Jambeey turk. een breed, krom, puntig
mes, dat do Turken In den lederen gordel dragen.
Jambette, f. tr. (spr. zjaivbef, v. jambe,
been ; vgl. g a m b a d e) knipmes, zakmes ; bi
bontwerkers : het beenstuk van sabelpeizen.

Janoboezonboom, maleiscti (sp . jambosa,
k. jade, ja aboalar; v. 't indisch dzjamboe;
z. jambolane) een boom met eene aangename, verfrisecheucie steenvrucht (Essgenia makwcénsis).
Jaulbo~láne, t. (sanekr., hind., malolech en
jay. dzjamboe, matabaarsch jaelboUU, maleisch
jambolau) de eetbare, wijtazure, prulmvornmige
vrucht van eenen boom in Indië en deze boons
zelf (E~ jamboluna).
Jambon, m. ft. (spr. ziahbóMM) ham.
Jambo8, m. pl, kinderen van Benen inboorling on Bene mesties In 'Amerika.
Jambus, m. ot Jambe, f. gc. (iambos,
W. jambes) Poel. een versvoet, die uit eene
korte en ceue lange lettergreep bestaat (-- —),
b. v. genot ; -- jamben, j ambischo
verzen, die uit zulke versvoeten zijn samen
eld.
-gest
Jamdamis, pl. fijne gebrochoerde zijden
stoffen uit Bengalen.
Jamerlonk , m. (verbasterd uit het turk.
jaghnaoerlik, regeuumantel, v. jaghmoer, regen)
een turksche mantel.
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James, m. (spr, dzjeems) eng. naam voor
.Jakob, - james-poeder, n. een in Engeland
zeer gezocbt zweetdrijvend middel; - jamesthee, t. labrador-thee (uit de bladeren van
Ledum lati(olium).

Jamon, m. sp. (spr.

cha-) ham; vgl.

ja III bon.

Jamstjtsjik, m. z. jam 3).
Jan, m. nederl. mansn. voor J 0 han ne s
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werpen met verhoogde figuren verguld of beschilderd; - japaneeren or japoneeren,
porselein op japansche wijze vormen en beschUderen.
Japar~ndiba, f. een boom in Suriname
(Gustavia augusta).
Japet, m. gr. (Japetos) Myth. een der Titans
(z. ald.) de vader van At I a s en Pro meth e ua, - Japhet, m. hebr. mansn, (jepheth,
gr. Iaphet) de wijze; tweede zoon van Noach,
die als stamvader van de in 't westen en noor-

'(z. ald.); algemeene benaming der bedienden in
koffiehuizen, logementen enz. in Nederland; ook
den van Palesttna verstrootde volkeren genoemd
een opgepronkte windbuil, opsndder , - jangat, onnoozele, onhandige knecht; - jan- en voor den Japetos der Grleken gehouden
wordt; vandaar japetische volkeren,
hen, iron. een verwijfde keukenklauwer; "janhagel, n. het gemeenste Yolk, jan rap talen, z. v. a. tndo-europeesehe volkeren of
en zijn ma at; ook zekere soort van koek; ta1en.
Japoek, m.: turk. onderbeddedeken.
- janmaat, algemeene benaming voor rnajaponicu,s, a, um, adj. lat. japansch, terra
troos; - janoom, in Zuid-Nederland lombard,
woekeraar, bedrleger, arzetter; - jansalie, japon'tca,japansche aarde, z. are k a.
Japons, m. pI. rr, (spr. zjapoi,,) oostindische
een droomerige jongen; - jan-suI, een onnoozele jongen,- jan-van-gent, m. soort zijden stonen voor kleederen.
Jaques of Jacques, m. fro (spr. zjaak')
-van rotspelikaan (Sula bassana).
Jane, f. eng. (spr, dzjeen) z. v. a. J 0 han na. Z. v. a. Jacoba; -jaqueline, f. z. V. a.
Janitor, m. late (v. janua, de deur) de por- Jacoba; - jaquerie, f. fro (spr. zjak'rie)
een boerenopstand in N.Frankrijk ten jare 1358,
tier, deurwachter.
Janitsjaar, janitsaar, ID. turk. (elg. met het doel om den adel uit te roeien (zoo
';eni-tsjeri, nieuwe krijgslleden) een soldaat der genoemd naar den spotnaam Jaques bonhomme,
in 1828ang~heven' bevoorrechte .klasse van sol- waarmede de adel de boeren aanduldde), later
daten, die weleer de kern van het turk. voet- in 't algemeen een volksopstand.
Jaquette, f. rr, (spr. zjakett'; verklw. van
"Yolk uttmaakten, -janitsaren-aga, m. de
hoofdman of kapitein der janttsaren, - js.- jaque, jak, sp. jaco, jaca, bask. jaca, kort en
nitsaren-muziek, elg. de militaire mu- nauw wambuis der krijgslieden, pantserhemd)
ziek der Turken; in 't algemeen elke volle- een jakje, klnderrokje , korte mansrok, jachtdige mllltatre muziek met blaas-en slaglnstru- buts, overbovenjak der vrouwen.
.menten.
Jar, m. DW.gr. (it. giarre) oude maat voor
J ansenisten, m. pI. naamdoorder. kath. natte waren op de Ionische eilanden van verserk gegeven aan hen, die de onderteekening
schillende grootte, ongeveer 17 liter.
'weigeren van de bul van paus Alexander VII
Jarakli, n. turk. gevlamd gros de Naples.
~1656), waarin 5 stellingen, als geleeraard door
jardin, m. fro (spr. zjardeit; proven~. en sp.
Cornelius Jansenius, bisschop vanYperen (gest. jardin, it. giardino, van bet duitsche garten,
~ 638), worden veroordeeld; zijworden ook Apg a a r d e) de' tutn, - Jardin des plantes, m. fr.
'p e II ant e n geheeten en noemen zlch zelven
(spr. -de pldi,t') de plantentuin of botanische
in Nederland (alwaar zij in Holland en Utrecht tuin te Parijs; - Jardin d'acclimatatiOn (spr.
van de. overige R. ,K. zijn afgezonderd en hunne daklimatasjon) de dierentuln te Parijs; Inschouweigen kerken, priesters en bisschop bebben) de burgen: cote jardin, Z. ond. c ~ t e; - jardir. katholieken der bisschoppelijke k I ere zi e; nier, m. (spr. zjardi-nje) tuinman: ook: een
- janseJlisme, n. de leer van den genoem- wijnbergslak (Helix aspersa); - jardiniere,
den bisschop Jansenius, over Adams val en de f. (spr. zjardi-njere') elg. tUinierster; eene bloegodsgenade.
menkast; een mandenwagen (zeker laag rijtuig);
Janus, m. late een god der Romeinen, de een krans of ruiker van ktmstige of natuurlijke
bestuurder des jaars, voorgesteld met t aange- bloemen; eensma} boordsel aan lubben en hemdzichten, waarvan het eene voor-, het andere strooken; ook een gerecht met allerlei groenrugwaarts ziet; - januspolitiek, f. twee- ten, b. V. soap d la jardiniere.
hOQfdige, onoprechte, of weifelende staatkunde;
Jargon, 1) n. fro (spr. zjargon; it. gergo,
~ Janus alter" eig. een tweede Janus, d. 1. een gergone, sp. jerga, geriyonza, oudsp. girgonz,
wijze, die bet verledene en de toekomst door- proven~. gergonz, misschien van 't fr. jars, de
21et;- Januari, m. lat. (Janoor1us) de eer- mannetjes-gans, want menzegt Ie jars jargonne,
:ste maand des jaars, louwmaand
de gans snatert; vgl. bet oudn. jary) jargr,
Japaneezen of Japanners, m. pI. be- jargan, langwijllge herbaling, gewawel) met dewoners van den grooten eHandstaat J a pan, r~els strijdlge, onverstaanbare taal, kromtaal,
aan de oostkust van AzH~; - japa:p.neesch koeterwaalscb; ook eene voor bijz. bedoelingen
of japansch, adj. den Japaneezen elgen, tot gevormde spraak,zooals het joodsch-duitsch, de
Japan behoorend; -japansche aarde, z. dieventaal enz.; gezwets, gesnap; - jargonarelia; - japansch werk, aUerlei voor- neeren (fr. jargonner) onverstaanbaar en ge-
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brekkig spreken, koeterwaalsch of brabbeltaal
praten ; — j argonneur, m. een koeterwaal;
een brabbelaar, snapper.
Jargon, 2) m., pl. jargons, fr. (spr.
zjargón) naam der kleine, goudgele, geelroode
of violetblauwe, naar den hyacint gelijkende
steentjes van de grootte eener speldeknop, die
tot versiersels van velerlei galanterie-waren gebruikt worden.
Jargonelle, f. fr. (spr. zjar—) eene zomerpeer, herfstpeer.
Jargonneur, jargonneeren, z. ond.
jargon 1).
Jarimilik of jarmlik, z. i g h i r m i l k.
Jan, m. strand. adellijke ; vgl. earl.
Jarn, n. oudn. ijzer.
Jarra, z. g e r r a.
Jarretière, f. fr. (spr. zjarr'tjèr; van
jarret, knieboog, haze, oudfr. garret, it. garretto, v. telt. gar, schenkel, scheenbeen) kousebar,d, knieband.
Jasak, m. russ. belasting in bont en pelswerk in Siberië enz.
Jasehmak, m. turk. (jáschmak) de sluier
der turksche vrouwen, die haar den hals en
het hoofd tot op de oogen bedekt.
Jaseur, m. fr. (spr. zjazeur) snapper ; Maseur
de Bohème, zekere vogel: zijdestaart.
Jasja Sultan, turk. (van jásjamak, leven) leve de Sultan ! het osmanisch hoezeegeroep.
Jasma, f. neteldoeksche hoofddoek der oostersche vrouwen.
Jasmijn, f. (fr. jasmin, sp. jazmin, van
't arab.-perz. jásaman, ,asmin enz.) een struik
velerlei soorten, dat welriekende-gewasvn
bloemen voortbrengt (Jasminum).
Jason, m. gr. Myth. een thessalische koningszoon, die als aanvoerder der A r g o n a ut e n (z. ald.) uit Colchis het gouden vlies
haalde.
Jaspis, m. (gr. iaspis, perz. jaschp, arab.
jasjeb, jasjef) een zeer harde, ondoorzichtige
steen, tot het kiezelgeslacht behoorencfe, van
allerlei kleur en teekening; vandaar jaspee —
ren, bij boekbinders: de snede eens boeks als
jaspis beschilderen of besprenkelen ; g ei asp e e r d, gesprenkeld, gevlamd, b. v. g e j a sp e e r d e weefsels; — jaspis—porselein,
n. doorschijnend, zeer teeder porselein, door
W e d g e w o o d uitgevonden; — jaspidus, a, um,
lat. Bot. op jaspis gelijkend.
Jassa, f. bet wetboek der Tartaren.
Jatagan of yátagan, m. turk. een korte
degen, een kromme sabel.
Jàti, m. soort vrome boeteling bij de Indiërs.
Jatti-hout, z. d j a t t i -hout.
jaune, adj. fr. (spr. zjoon') geel; vandaar
jaune d'oeuf, (geel als) een eierdooier;
—jaune
aune de Tarkand, een gele raap ; —
iaune bri.11ant, zwavelcadmium; — jaune fixe of
!fauna de Sleinbuhl, baryumchromaat.
Javelle (eau de), z. ond. eau.
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Jean, m. fr. (spr. zjan) z. v. a. Johannes
(z. ald.); — Jean—lorgne, m. (spr. —lornj';
V. fr. lorgner, door een lorgnet of oogglas kijken) fat, met een lorgnet gewapend modeheertie; — Jean— potage (spr. —táázj ; d. i. eig.
Hans-soep, Hans-sop) z. v. a. hansworst; —
Jeau qui rit, Jean qui pleure (spr. zjañ ki rí,
zjaIe ki pleur') Jantje lacht; Jantje huilt; —
Jeanne, f. (spr. zjdn') Johanna, b. v. Jeanne
d'Arc, de Maagd van Orleans; — Jeannette,
f. (spr. zjanétt') z. v. a. J o h a n n a; ook een
door de dames om den hals gedragen smal
zwart fluweelen band, door een gouden slootje
saamgehouden, waaraan een kruisje of ander
sieraad hangt ; — j eannets, m. pl. (spr. zjannè)
eene soort van gekeperde katoenen stof.
Jectigátie (spr. tie=tsie) f. nw.lat. (fr.
jectigation, v. 't mid.lat. jectigare, heen en weer
werpen; vgl. jacteeren en jactatie) Med.
het omwerpen, woelen, de onrustige lichaamsbewegingen in ziekten ; het trillen van den pols;
eene soort van vallende ziekte.
. Jehócta, m. (v. háwáh, zijn) de altijd of
eeuwig zijnde, de eeuwige, onveranderlijke, de
hebr. onuitsprekelijk heilige naam van God;
— Jehova-Zebaóth, Wereldheer of Heer
aller heerscharen of wezens en schepsels..
jejunus, a, um, lat. nuchteren ; mager, droog;
laf, geesteloos, afgezaagd; — jejunimc consilium,
een nuchtere, d. i. onnoozele raad; — jejuniteit, f. (lat. jejunitas) nuchterheid, lafheid
enz.; — jejfnum, n. (stil. intestinum, z. ald.)
de ledige darm.
Jekaterina, f. russ. naam, z. Katherina; als verklw. Kátjenka, Kaatje.
Jelek, f. arab. lange vrouwenrok: bij de
Serviers : mansbuis.
Jelissawiëta, f. russ. naam, z. El i z abeth.
Jemi]jãn, m. russ. naam, z. A e m i 1 i us.
Jemin, hebr.-arab. rechts ; de rechterhand:
jemin ad daulat, de rechterhand des rijks, een
door den khalif verleende hooge eeretitel.
jenensis, e, Bot. jena'sche, uit Jena.
je ne sais quoi, fr. (spr. zje n' see koá) ik
weet niet wat, d. i. een zeker iets, iets onverklaarbaars, dat men niet noemen kan.
jëni, turk. nieuw ; vgl. j a nit s a a r.
Jenni-machines, f. pi. (spr. dzjénni—)
eng. machines voor het katoenspinnen, door
haren uitvinder A rk w r i g h t (spr. árkrait) naar
zijne vrouw J e n n y (d. I. Johanna, Jansje) dus
genoemd.
Jens, m. deensche afk. voor I m m a n u ë 1.
Jerbóa, m. arab. (jerboea) de springhaas,
aardhaas, de tweebeenige bergmuis in N.Afrika,
Arabië enz.
Jeremlas, hebr. (jirmejáh, jirméjáhoe, gr.
Ilieremias) mans.: de door den Heer verhevene ; een der groote profeten van het O. T.,
die de verwoesting van Jeruzalem in de zoogenaamde K 1 a a g 1 i e d e r e n betreurt ; vandaar jeremiade, f. het klaaglied, de jammerklacht.
-
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J eremilik, m. turk. zilvermunt = iO plastel's; vgl, i g h i I' milk,
J eremoedi, m. indo prauwvaarder.
Jericho-roos of roos van Jericho
(stad in cud-Judea, hebr. jer~cho, volgens de
legende opgeschoten op eene plaats, die Maria
op hare vlucht naar Egypte met haren voet
aanraakte), een 1i a 15 eM. hoog zomergewas
nit Palestina enz., welks stengel ztchdicht boven den grond in vele twijgen uitspreidt, op
bet einde van zijn leven bouterig wordt en,
evenals mos, weder opwakkert, zoodra bij in
't water wordt gezet , vandaar ook a n a st atic a, d. i. opstandingsbloem, geheeten.
J erli, pl. turk. greene of zwarte galappels,
Jerobeam, hebr, (Jarobeam, van rabdb,
veel zijn, en am, Yolk) mansn.. volksvermeerderaar,
Jerome, tr, (spr, :jeroom') z. v. a. Hieron y mus.
J eroem crochea, oude turkschegouden
munt = ongeveer f i,50.
J eruzalem, n. (hebr. jeru,schalaim, later
jerUschalajim, eig, jerusch-schaMm, bezitting des
vredes) de boofdstad van Judea, - bet n i e u we
of hem eIs c h e J e I' u za Iem, in de kerktaal
z. v. a. de hemel,
Jesa!as, hebr. (Jeschajahoe, van j8scha,
hulp, heil, gr. Hesa'ias, lat. Isaias) mansn.: heil
Gods, Gods nulp , een grootproteetvan het O. T.
Jeser, jeschir, m. turk. slaaf.
Jesiden, of gew. Jezieden, m. pl. dulvelaanbidders, vereerders van den satan, eene
na Mohameds dood in MesopotamIe ontstane
secte, inz. onder de Koerden, dusgenoemd naar
haren stichter den sjeikh J e std.
J esuaten, m. pl. eene monnikenorde van
barrevoeters, gesticht door St. Jean Cotomban.
J esutt, J esulten, enz. z. J e zu1e t.
Jet, m. fl'. (spr. :je, gew. :jet; elg. worp,
ook: gietsel, van ieter, werpen) een gegoten
voorwerp uit gummi; vandaar j e t-k a m men,
j et-k e t 1i n ge n, j et-kruis e n, j et-armb anden, j e t-b I' 0 c he s; - jet d' eau, m. fl'. (spr.
zje do) een waterstraal, die uit eene fontein
opstijgt; - jeton, m. fl'. (spr. zjetOit; van
jeter, werpen) een leg- of rekenpenning, speetof pachtpenning, ook Z. v. a. me da ill e, z.
aId; - jettatura, r. it. (spr. dzjettatoera)
eig. worp; bet booze oog = mal' 0 c chi 0 ;
- jettatore, m. (spr. dzjet-) een mensch,
die een boozen blik heert, iemand, die met zijn
oog betoovert.
Jetje, vr.naam: ark. van Henriette.
J eu, n. fro (spr. zjeu) het spel, de scherts;
ook eene verbastering van jus, z. ald.; esprit
(spr. espri) de jeu, speelzin, verstand, kennis,
smaak voor het· spel; jeu d' esprit, pI. jeux
d'esprit (spr. zieu despri) verstandsspelen, zulke
gezelschapsspelen, bij welke eene werkzaambeid des verstands, vindingskracht, scbranderbeid, enz. gevorderd wordt; jeux /loraux, pI.
(spr. -/lord) bloemspelen, een te Toulouse sedert 1323 jaarlijks gevierd feest, waarbij voor
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gedicbten gouden en zilveren bloemen werden
ultgedeeld,

Jaudi, m. fro (spr, zjeu-; lat. Jovis dies, de
dag van Jupiter) Donderdag.
Jeunasse, f. rr, (spr. zjeunes') eig. jeugd;
in de kleedij del' vrouwen een breede band,
die, om kin en ooren gebonden, voorkoude besenut, Z. ook ond. dol' e.
Jezieden, Z. J eziden.

J ezulet, m. (mld.lat. Jesuita) pl. J eauteten, medeleden of aanhangers van de r. kath.

geestelijke orde, die door I g nat ius van L 0yo I a in 153~ onder den naam van gezelscnap
of soeieteit van J e zu s gesticht, door paus
Paul in 15(0 bevestigd, doorpausClemens XIV
in 1773 opgeheven, door paus Pius VII in 181~
weder hersteld werd; ook Loyolieten genaamd,.
naar den stichter. Men legt de leer dezerorde
allerlel gevaarlijke stellingen te last, die zij met
sluwheid verdedigt, predikt en voortplant; vandaar beteekent een J e z u 1et ook een schijnheilig bedrleger, een doorsluwe in t I' t gant,
een boos wtcht onder 't masker van godsdlenst,
kortom de massa del' ondeugd in een wezen
saamgevat, gelijk zij in Sue's bekenden roman
(Ie Juif errant) optreedt in den persoon van
Rodin; - Jezuietessen, Jezuietin-·
nen, eene nonnenorde del' 16de eeuw, diezich
naar die del' Jezureten vormde, maar in 1630
door paus Urbanus VIII werd opgeheven; jezuletan-roes, een kleine roes, eene geestverheugmg, als zijnde die, naar de leer der
Jezu'ieten, onzondtg ; - jezuietisch, adj.
volgens de leer, de grondstellingen, de handelwijze del' Jesuteten, - jezuietisme, n. Loyola's leer, zijne beginselen of zijn geest , J azus, m. hebr. (jesjoea, samengetrokken uit
jehot;joea, gr. Iesoes) mansn.: de helper,redder,
hetland, verlosser;- Jesus Nazarenus Rex JudaeorUim, Jesus van Nazareth, konlng der [oden (het opschrift, dat Pllatus op net kruls
van Christus liet plaatsen).
Jicara, f. sp. (spr. chi-) kopje (chocolade enz.)
Jig, m. eng. (spr. dzjig) een vlugge,. huppelende dans (vgl. gi gu e).
Jillis, mansn., Z. ond. .£ gide.
Joachim, m. bebr. mansn. (Jeho-jaktm,
Jo-jakim, gr. Ioakeim) de door Jehovah of God
opgerichte ofverordende; - J oachimsdaaldars, m. pI. eerste naam del' daalders, naar
de bergstad Joachimsthal in Bohemenj zij
heettell ook s c h Ii ck da a Ide r s, naar den
graaf von S c h Ii ck, die ze in 1517 uit het
in de bergwerken te Joachimsthal gewollnen
zUver liet slaan.
J oaillerie of jouaillarie, f. fro (spr.
zjoeal'rie; vgl. j u wee I) de juwelierkun~t, dejuweelhandel; - joaillier, m. (spr. zjoaljie,
misschien uit het perz. dsjauhari) een juwelier,
juweelhandelaar.
Job, 1) Hiob, m. hebr. (ljjob, gr. liib)
mansn.: de zwaul' bepl'oefde, de dOOle het lot
vervolgde; - jobsbode, de bl'enger van
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Bene ongelukstijding, van een treurig bericht;
—jobsgeduld, een zeer groot, taal geduld.
Job, 2) Techn. bladtin ter bekleeding van
de elektrische llesschen, theebussen enz., foelie.
Jobber, m. eng. (spr. dzjóbber; v. job, onbedluidende, nietige loonarbeid; ook : winstleverend zaakje) een daglooner, handlanger, markt
ondernemer in 't klein, makelaartje;-knecht;
ivoekeraar, iemand die van voorkomende zaken
en speculatiën leeft; In de Vereen. Staten : een
,grossier, een middelpersoon tusschen Glen groot
waren invoert en den klein -handelr,i
— stock–jobber (vgl stock),-handelr;
een actie-handelaar of -woekeraar, actie-kramer
in Engeland, die op het rijzen en dalen der
staatspapieren speculeert; — jobbery, f. eng.
(spr. dzjóbberi) de woeker, woekerachtige spe
-culatie.
Joch, n. hoogd. juk, eene duitsche landmaat van 4163 vierk. rijnl. roeden = 59,0428
'vierkante ned. roeden; — jochart, z. j uchart.
foci causa, z. ond. j o c us.
Jockey, m. eng. (spr. dzjókki, v. jack,
d. i. Hans, verklw. v. John ; dan ook knaap,
knecht enz.) een rijknecht, voorrijder, de pikeur, die bij wedrennen het paard berijdt ; ook
wel rij- of staljongen; paardenhandelaar, ros
jockey–club, f. een besloten-kamer;—
gezelschap uit liefhebbers van paardenwedrennen of harddraverijen bestaande.
Jocko, z. barris.
jocos, jocosa, z. ond. j o c us.
Joerisse, m. fr. (spr. zjokriéss') een bespottelijk figuur uit de fransche straatkomedie,
vandaar : de zot, onnoozele bloed, het uilskuiken.
Joeus, m. lat. boert, scherts, kortswijl,
j o k ; — foci causa of jocaiter, adv. schertsenderwijs, uit de grap, uit joks; inter jocos et
seria, onder scherts en ernst; —jocusstaf,
een staf met een borstbeeldje, waarmede de
vreugde wordt te kennen gegeven; — jocósus,
a, um, lat. schertsend, boertig, kortswijlig; —
joeósa, n. pl. schertsende invallen, grappen,
potsen ; — j oeulatoren, m. pl. (v. joculári,
schertsen) goochelaars, potsenmakers, hansworsten, in de middeleeuwen z. v. a. jong 1 e u r,
z. aid.; —joculeeren, schertsen.
Jod, afk. van jodium, n. of jodíne,
f. (v. 't gr. ton, viooltje, iódes, viooltjesachtig)
een enkelvoudig, niet metallisch lichaam, ten
jare 1811 door een salpeterfabrikant te Parijs,
C o u r t o i s, toevallig in de loog der v a r e c of
tangsoda ontdekt. Dit lichaam, hetwelk vele
punten van overeenkomst met het chloor li, ert,
kreeg om zijn violetkleurigen damp van G a y
L u s s a c dezen naam ; het is thans als een zeer
werkzaam geneesmiddel, als blauwe verfstof,
ter vervaardiging van photographiën enz. zeer
in gebruik; — jodiumstijfsel, f. door jodium blauwgekleurde stijfsel; — jod€ten, n.
pl. jodiumzure zouten; — jodüre, f. verbinding van het jodium met een enkelvoudig li-
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chaam; — jodeeren, met jodium verbinden
of overtrekken, b. v. bij het photographeeren
de verzilverde koperplaat door jodiumdampen
met eene dunne laag jodiumzilver bedekken.
Jodeln, hgd. (spr. —dëlén) eene eigenaar
manier van zingen, te weten : met falset--dige
tonen in springende intervallen; —jodler, m.
dergelijk (Tyroler of Zwitsersch) zanger.
Jodoeus, mansn. (v. 't gr. iodókos, pijlen
opnemend of bevattend, io dóké, pijlkoker, en
naam eener Amazone).
Joël, hebr. mansn.: wiens God Jehovah is;
een van de 12 kleine profeten.
Joelar, turk. zilveren halster.
Joelfeest, n. (oudn. jól, zw. jul, deensch
Juul, angels. geol, eng. yule, goth. jiuleis) een
feest, dat in het skandinavische Noorden en in
Engeland voor de invoering van het einde van
December werd gevierd, en in welks plaats
later het kerstfeest trad; het schijnt van cel
oorsprong, want zoowel in 't wallisch-tischen
als in 't armorisch is gewyl, gouel, goeïl, goel,
gwel, in 't algemeen feest.
Joessoef, m. perz. z, v. a. J o s e p h.
Johannes, Johan of afgekort Jan en
Hans, hebr. (Jeh8chánán, d. I. Jehovah schenkt
of is genadig, erbarmt zich, gr. Ioánnës, Ioannás, fr. Jean, it. Giovanni, port. Joao [spr.
dzjoan], sp. Juan, eng. John, russ. Iwan) mansn.:
Godsgeschenk, genadekind; — Joao (Johannes)
m. voor 1836 eene port. rekenmunt van goud
= 1 peca (d. i. stuk) = dobra = 22 gld.; —
j ohanneïsche leer, Theol. de voor eigen
gehouden (zooals men thans wil weten,-ardig
wel 100 jaar na Chr. ontstane) leer van den
evangelist Johannes; — johannisbloed, de
duitsche cochenille, eene soort van schildluis, ook poolsche kermes of scharlakenbezie
(Hypericum per foratum) — j
;

ohannisbrood,

eene roodbruine, eetbare, tegen het zuur of
hitte in 'de keel dienstige peul van eenen in
bet Oosten en in Z. Europa wassenden boom
(Ceratonica); — johanniskever, het glimwormpje (Lampyris noctiluca); bij eenige paren
van dit insect onder een beider glas, kan men
in het duister lezen ; — Johanniter–ridders of Johannes–ridders, eene duit
orde, die in Palestina bij gelegenheid der-sche
kruistochten ontstond; zij had de bescherming
der pelgrims en de verdediging van het Heilige
land tegen de ongeloovigen ten doel. De ridders kozen zich den Apostel J o h a n n e s tot
patroon. Uit Palestina verdrongen, begaven zij
zich naar het eiland Cyprus (139!), vandaar
naar Rhodus en eindelijk naar Malta (1529),
daarom ook Maltezer-ridders geheeten ; —
Johanna, f. vr. naam, v. J o h a n n e s, de
door God geschonkene, genadekind (fr. Jeanne,
it. Giovanna, sp. Joana en Juana, eng. Jenny),
ook Hanna, Jansje, en verk. Jo; — John, in.
eng. (spr. dzjon) samengetrokken uit Johann e s (z. boven) ; — Johnson, m. eng. (spr.
dzjouns'n) de zoon van Johannes; — JohnBull, z. ond. Bull.
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JOhnot., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor George Johnston (gest. 1855) .
Joint— tenant, m. eng. (spr. dzjuint-ténnent) medepaehter; — joint—stock—corpany, L eng. maatschappij op aandeelen.
Jol, i. een smal, klein vaartuig, van voren
en achteren spits, doorgaans van klinkwerk gebouwd; open boot, die met eenen riem van
achteren wordt gevoerd.
joli, adj. fr. (spr. zjoii; it. giulivo, oorspr.
feestelijk, vroolijk; vgl. het oudnoordsch jol,
feest ter gelegenheid van het Kerstfeest, en het
nederl. j o o 1, j o 11 g, j o e 1 e n) lief, netjes,
hupsch; vandaar joh, m. een hondennaam;
ook eene fraaie kleine lettersoort ; — j olivetes, t pl. (spr. zjoliw'té) kleine versierselen , aardige kleinigheden ; bevallige kinder-

grappen.
Jólnfru, f. deensch. juffer, maagd.
Jonas, m. hebr. (jónah, eig. duif, gr.
Iónás) mansn.: een joodsch profeet ten tijde
van Jerobeam II; — jónasviseh, z. k a rcharias.
Jonathan, hebr. (Jóndthán, eig. Jeh6nathán, d. i. Jehovah geeft) mansn.: de van God
geschonkene; een getrouwe vriend; — Broeder (eng. Brother) Jonathan, spotnaam
voor het gezamenlijke volk der Vereenigde Staten (zooals J o h n-B u 11 voor de Engelschen),
onderscheiden van Yankee (z. aid.), als benaming der individu's. (Toen generaal Washington In den vrijheidsoorlog over het aanschaffen der verdedigingsmiddelen in verlegen-

heid was, zeide hij bij eene beraadslaging met
zijne officieren : »Wij moeten het broeder Jonathan vragen ", waarmede hij zijnen vriend
Jonathan Trumbull, gouverneur van Connecticut, bedoelde. Later werd Washingtons
zeggen bij moeilijke omstandigheden tot een
spreekwoord).
Jongleur, m. fr. (spr. zjongléür; oudfr.
joglere, juglere, jonglere, jogleor, jugleor, jon
provenc. joglar, v. 't lat. joculdtor, van-gleor,
joculári, schertsen, den spot drijven) in de middeleeuwen de muzikanten of speellieden, die
den troubadours (z. aid.) ter zijde gingen;
later : een goochelaar, koordedanser, potsenmaker; — jonglerie, f. goochelarij, tooverspe-

len, koordedansen.
Jonk, f. eene soort van chineesche koopvaardij- en oorlogschepen van eenigszins plomp
maaksel, gemeenlijk uit 8 masten en 2 zeilen
van biezen matten.
Jonquille, f. fr. (spr. zjonkielj'; v. jont,
lat. juncus, bies, wegens de biesvormige bladeren) eene soort van welriekende narcissen;
— j onquille– kleur, hooggeel, naar het
groene zweemend.
j óntries, pl. muzikanten in Indië.
Jood, z. ond. Juda.
Joost, m. mansnaam z. j u s t u s.
Jóran, m. in Waadtland een korte uit de
Juradalen naar het meer van Genève waaiende
wind.
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Jórgan, m. turk. beddedeken.
Joris, z. George.
Jornäda, f. sp. (spr. chor—) «dagwerk ":
bedrijf van een drama.
Joseph, hebr. mansn. (jóséph, eig. hij voegt
bij) de toegevoegde; een kuisch, eerbaar jon
(naar den zoon van den aartsvader Jakob);-gelin
eene soort van dun fransch papier; een rijkleed,
amazonenkleed der dames ; een vrouwenrok in
Engeland; — Josephine, f. vr. naam : de
toegevoegde; —josefinos, pl. sp. aanhangers
van Joseph, koning van Spanje (1808-13) z. v.
a. afraneesados; — josephinisme, n.
de van Joseph II uitgegane inrichting der kath.
kerk, welke eene van den paus onafhankelijke
stelling , In Oostenrijk ten doel heeft.
Josephshuwelijk, n. lat. (matrimoniurn
virginéum) huwelijk waarbij volgens voorafgesloten overeenkomst de sexueele betrekkingen zijn
uitgesloten (met toespeling op Joseph en Maria,.
z. Matth. I, 85).
Jósia of Jósias, hebr. (jóschijjáh, j6schijjáhoe, gr. Iósias) mansn.: de van God ge,

heelde.

Jóska, m. heuvel welke de Turkomannen
ter eere hunner groote dooden opwerpen.
Josselaar,m.gesponnen katoen uit Smyrna.
Jossochronle, f. gr. een soort van bont
schilderwerk.

Jósua, hebr. mansn. (eig. Jehósjoea, d. i.
wiens hulp Jehovah is) : Godhelp.

Jota, f, de grieksche & (i), de kleinste let-

ter; in het algemeen en oneig.: eene letter,

een punt of puntje, tittel, het allergeringste of
minste; — jotacisme, n. de te menigvuldige herhaling der jota; ook het onvermogen
om de jota uit te spreken, een wijze van sta

-meln.
Jouaillerie, n. j o a i l l e r 1 e.
joué, adj. (v. jouer, spelen) eig. gespeeld;
fig. bedrogen.
Joliet, n. fr. (spr. zjoe-è ; v. jouer, spelen,
van 't lat. jocári, schertsen) speelgoed, speelbal.
JOUiSSanCe, f. fr. (spr. zjoeïsahs ; van
jouir, genieten, provenc. jauzir, gauzir, it. godére, van 't lat. gaudere, zich verheugen) het

genot, gebruik, bezit; vruchtgebruik.
Joujou, n. fr (spr. zjoezjóé; vgl. jo u e t>
een speeltuig, kinderspel; inz. het voor jaren
zoo geliefde speelgoed, bestaande in eene houten
schijf, die door een snoer uit en in de hand
werd gelaten, het op- en afrol-spel.
jour, m. fr. (spr. zjoer provenc. join, it.
giorno, mid. lat. jornus, van 't lat. diurnum,
eenen dag durend, neutr. van díurnus, wat bis
dag geschiedt, v. dies, de dag) de dag ; — à
jour, m. in den dag (gezet), d. i. zoo, dat het
licht doorschijnt, doorzichtig, doorbroken, getral ied, slechts ingerand (van edelsteenen gebruikt) ; Kmt. tot op .den loopenden dag in orde
(b. v. het grootboek is nog niet geheel á jour)
;

;

— du jour of de jour zij n, aan de dagorde,
aan de dienstbeurt zijn, den dagdienst hebben
(van officieren, enz.) ; — jours de grace (spr.
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zioer de grás'), pl., z. V. a. respijtdagen
(z. aid.) ; — gout du jour, de op 't oogenblïk
heerschende smaak ; — couleur du jour, de modekleur; — plat du jour, gerecht dat op bepaalde uren van den dag voorhanden en tegen
vasten prijs te verkrijgen is (in restauraties); —
journaal, n. (it. giornale, mid. lat. jornale;
eig. adj.: dagelijksch) een dagboek; dagblad, en
in 't algemeen courant, tijdblad, tijdschrift,
week- of maandblad; Kmt. een handelsboek,
waarin alle voorkomende handelszaken naar volgorde der dagen worden geboekt, dag of maand
journaliseeren (spr. s=z), de-boek;—
dagelijks voorvallende zaken In het dag- of
maandboek brengen ; — journalisme,
sme, n.
barb.lat. het ttjdschriftwezen ; het schrijven van
tijdschriften ; — journalist, m. (fr. journaliste) een dagbladschrijver, tijdschriftsteller, uit
medewerker aan een dagblad of-gevranof
tijdschrift, courantier; ook iemand die op diëet
gesteld is; — journalistieum, n. een leesgezelschap voor tijdschriften ; ook voorlezingen
daarover; — journalistiek, f., z. v. a.
j o u r n a l i s m e;— j ournalier, m. fr. (spr.
zjoernaljé), journalière, f. (spr. — ljèr') dagelijksch, daagsch-; veranderlijk, onbestendig,
die heden dus, morgen zoo gestemd is ; als subst.
daglooner; — journalière, weleer: een dagel(jksche post of reisgelegenheid tusschen twee
plaatsen; — journée, f. (spr. zjoerné) dag,
dagwerk, dagloon; — femme de journée, werk
— vivre au jour (spr. wiwr'ozjoer) la-ster;
journée, van de hand, in den tand leven.
joviaal, adj. fr. (jovial, it. gioviale, van
't lat. Jovidlis, tot Jupiter, oud. lat. Jovis, behoorende, wiens ster volgens de astrologen den
menschen vroolijkheid mededeelt) blijmoedig, blijgeestig, vrooljk, lustig, opgeruimd; — joVialist, m. barb.lat. de vroolijke raad, hofnar; —
jovialiteit, f. (fr. jovialité) de blijmoedigheid,
vrool(jkheid, enz. ; — joviale lijn, I. in de
gelaatkunde : de tweede hoofdlijn van het voorhoofd naar beneden.
Jovilabium, n. nw.lat. (v. Jupiter, genic.
Jovis) een werktuig ter voorstelling van Jupiter en zijne 4 trawanten of wachters, voor een
gegeven tijdstip.
Jovinianisten, m. pl aanhangers van
Jovinianus, een monnik in de 4de eeuw, die
meende, dat de doop de zondigheid wegnam.
joyeux, adj. fr. (spr. zjoajéu; V. joie, provenc.
joia, it. gioja, van 't lat. gaudium, vreugde, pl.
gaudia) vrooljk, blijde, verheugd; — joyeuse
entrée, f. fr. (zjoajeuz' antré') eig. blijde
inkomst, vroolijke intocht; benaming van de
gewichtige privilegiën der stenden van Brabant
(met insluiting van Antwerpen) en Limburg,
welke de hertogen bij hunne huldiging voor den
intocht of de e n t r é e in de hofstad moesten
bezweren. Het gewichtigste punt daarbij was,

JUDA
Jozef, nederl. vorm van J o s e p h, z. aid_
Juan, (spr. choedn) sp. manen., ontstaan,

uit Johannes (z. aid.).
Juba, f. lat. manen; helmbos.
Jubal, m. de stamvader van alle toonkunstenaars en uitvinder der muziek (zie 4e.
boek Mozes, 2i) ; Muz. een orgelstem van 2 of
4 voet.
Jubé, n. fr. (spr. zju—) z. v. a. o x a a L
Jubel, m. (het naast wel van 't mid.lat.
jubilus, lat. jubilum, vreugdgeroep, jubilare,
Juichen ; In de volgende afleidingen echter verwant met het hebr. jóbél, d. I. hoorn, als blaas
Bij de Joden heette ieder 50ste jaar,-instrume.
waarop naar de mozaische wet door 't gansche
land de bazuin moest geblazen worden: jaar
des jobels of hoorns) een vreugdgeschreeuw,
-gejuich; — in dulci jubilo, lat. eig. in zoeten.
jubel, d. I. vroolijk, onbezorgd en lekker (leven);
— jubUMUM, n. nw.lat. (lat. annus jubilaius,
naar het hebr. gevormd) fr. jubilé (spr. zjubilé)
het jubelfeest, jubeljaar, jubeljaarsfeest, de ju--belviering eens afgeloopen tijds van 100, of 50,,
soms ook slechts van 25 jaar; — jubilaris,
m. een jubelvierden, iemand, die zijn jubelfeest
viert; — jubileeren, lat (jubildre) jubelen,
juichen; ook zijne 50- of 5jarige ambtsbedie-.
ning of echtvereeniging vieren, gouden en zilveren bruiloft houden; — jubilate, lat. dederde zondag na paschen, naar het aanvangs- woord van een latijnsch gebed in de r. kath.
kerk: jubillite, etc., naar Psalm 66 of 100 (juicht !
enz.), vandaar de leipziger j u b i a t e- mis
(jubelmis, voorjaars of paaschmis), die met den
maandag na gemeiden zondag een begin neemt.
Jubis, m. pl. fr. (spr. zjubi) in de zon
gedroogde druifrazijnen of kistjes-razijnen uit-.
Provence.
Juehart of j uchert, n. (verwant met
het lat. jugërurm en het duitsch jo eb, juk, als
landmaat) eene zekere landmaat, ongeveer een.
morgen lands In Opper-Duitschland; In Zwitserland een akkermaat _van 40,000 vierkante voet.
= 36 are, in fr. Zwitserland arp ent geheeten.
Jucht, juchtleder, n. (v. russ : ju ftj,.
juchtj, d. I. een paar, omdat de vellen paars
bewerkt en ook-gewijs,mtbanld
zoo in den groothandel verkocht worden) eene,
soort van zeer week, lenig, waterdicht, met
beukenolie of berkenteer ingewreven en vandaar
sterkriekend rood runder- op paardenleer.
jucundi acti labores, lat. aangenaam (is) degedane arbeid, d. I. na gedane arbeid: is het
goed rusten (citaat uit Horatius).
Jucunditeit, f. lat. (jucunditas, v. jucundus, a, um, aangenaam, verblijdend) aange--naamheid, vermakelijkheid, genoegen.
Jueker, m. hong. klein hongaardsch paard.
Juda, m. hebr. mansn. (jeh udáh) : de geprezene ; de Ode zoon van den aartsvader Jakob,

-

,

„

,

dat, zoodra de hertog een dier privilegiën mocht

ook zijn stam; sedert de splitsing des rijks een

opheffen, geen onderdaan verder tot gehoorzaam
jegens hem zou verplicht wezen; ook het-heid
geschenk, dat de vorst bij die gelegenheid ontving.

bijzondere staat ; vandaar Jood, m. pl. Jo—.,
den, (hebr. Jehoedï, p1. jehoed"zrn ; lat. Judaeus,
pl. Judaei) oorspr. een burger van het rijk vara

JUDAS
Juda, later een lid van het gansche volk der
Israélieten; — judaisme, n. nw. lat., het
jodendom ; — judaiseeren (spr. s=z), jood
worden, zich laten besnijden; joodsch spreken,
joodsche taaleigenheden gebruiken; z. h e b r a ï•
se eren.
Judas, hebr. mansn. (de gr. en lat. vorm
van Juda, inz. Judas Iskariot de apostel, die
Jezus verried; — judas–kus, een verrader
kus; — judas-haar, rood, rosachtig,-ligke
vossig haar; — judas–lach, m. valsche lach;
— judas–loon, n. belooning, die de verrader of die iets heiligs voor geld enz. opoffert,
ontvangt; ook: datgene waarmede een verrader
weldaden vergeldt; vandaar ook: judassen,
plagen, kwellen.
Judex, m. lat. (vgl. j u d i c e e r e n) de
rechter, pl. jud"tces; — sub judice, onder den
rechter, d. I. nog onbeslist; — Judácum (scil.
liber), het boek der Richteren, in het 0. T.;
— judex a quo (n. 1. appellatvr), de lagere
rechter, van welken men hooger kan appelleeren ; — j. ad quem (appellutur), de hoogere
rechter, op wien men zich beroepen kan; —
judex compëtens, of fr. juge compétent (spr.
xjuuzj' kokpetán), een bevoegd, behoorlijk, onverwerpelijk rechter; — j. compromissarïus, een
door partijen zelf gekozen rechter; — j. corrüptus,
een omgekocht rechter; — j. delegdtus, een
afgevaardigd rechter, d. , I. een door den vorst
of door een opperrechter voor een enkel geval
of eene bijzondere klasse van zaken gestelde
rechter; — I. incompétens, lat. een onbevoegd,

ongeldig rechter; — j. inferior, een onderrechter; — j. requisites, een gevraagd of verzocht
rechter; — j. superior, een opperrechter; —
ad su'periórem judicem a p p e 11e e r e n of p r ov o c e e r e n, zich op den hoogeren rechter beroepen ; — judlces in partibus, pl. bisschoppen,
die krachtens eene pauselijke benoeming in naam
van den paus beslissen of vonnis spreken.
Judge, m. eng. (spr. dzjudzj') rechter (fr.
juge vgl. judex) — judg(e)ment, n.
(spr. dzjudzjment) oordeel, vonnis.
judiceeren, lat. (judicáre, v. jus dicáre,
recht spreken), oordeelen, richten, een vonnis
vellen, vonnissen, beslissen ; — judica, de
Me zondag in de vasten, naar de aanvangswoorden van den tekst in de r. kath. kerk op
dezen zondag uit Ps. 43: judica me etc., d. 1.
richt mij enz., ook de zwarte zondag geheeten; — judicábel, adj. (lat. judicabilis,
e, waarover zich een oordeel laat vellen, oordeelbaar; — judic tie (spr. t=ts), f. (judicatio) beoordeeling, beslissing; — judieatóriseh, adj. later (lat. judicatories, a, um)
rechterlijk; — judieátum, n. een oordeel,
rechterlijk bescheid, eene uitspraak, een vonnis;
— judicátus, m. lat. het rechtersambt; — ras
judicnta, t een rechtsgeldig vonnis, ook de door
zulk een vonnis geëindigde zaak; — judicatuur, f. nw.lat. het rechtersambt ; — judieatuurbank, f. handelsgerecht, rechtbank
van koophandeL
;

;
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Judicium, n. lat. (vgl. judex) het gerecht,
de rechtspleging, het gerechtelijk onderzoek;
het oordeel, de meening, de rechterlijke uit
rechtszaak, het rechtsgeding; het-sprak;de
gerechtshof, de rechtbank; pok het oordeelsvermogen, de oordeelskracht of beoordeelingskracht;
— in honorem judicii, ter eere van of uit achting voor het gerecht (verschijnen); — judicium
appellatidnis, het appellatie- of beroepingsgerecht; — j. aulicum caesaréum, het (keizerlijke)
hofgerecht, de rijkshofraad ; — j. cameriile, het
rjkskamergerecht (vroeger te Wetzlar) ; — j.
censoraum, het correctioneel gerecht; — j. civile,
het burgerlijke of vredegerecht ; — j. crimindle,
het lijfstraffelijk gerecht ; — j. discretivum, het
juist onderscheidend beoordeelingsvermogen; —
j. domesticum, het (voormalig Westphaalsch)
inheemsch of binnengerecht; — j. duellicum,
het kampgerecht ; — j. ecclesiasticum, het geestelijk gerecht (consistorie) ; j. equéstre, of j.
honoricum, het eeregerecht ; j. feudale, het
leengerecht ; j. ignis, de vuurproef, als godsgerecht; j. ordinarium, het gewone gerecht, de
regelmatige rechtshandeling; j. parfum, z. ond.
par Q) ; — j. perduellidnis, gerecht over hoog
verraad; j. seculáre, het wereldlijk gerecht;
ook eene zaak, die voor de wereldlijke overheid behoort; — judiciális, e, en judiciar us,
a, um, of judieiaal, judicieel, adj. tot
het gerecht behoorend, gerechtelijk, rechterlijk;
— judicialtter, adv. gerechtelijk, rechterlijk; —
judieiëus, adj. nw.lat. (fr. judicieux) oor
goede beoordeelingskracht, ver--delkunig,va
standig, vernuftig, scherpzinnig, wel overlegd
en wel overleggend, zinrijk.
Judieum, z. ond. j u d e x.
Judith, hebr. (jehudUth, gr. Iudith) vr.naam,
z. v. a. Jodin of belijderesse Gods.
Juego, n. sp. (spr. cd—) spel; speelplaats.
Juéz, m. sp. (spr. eb —) rechter (lat. judex);
j. de paz, (fr. juge de paix) vrederechter.
Juffer, f. Mar. beslagen blok met gaten,
dienende om de hoofdtouwen van buiten aan
de schepen te zetten; — juffers, f. pl. korte
scheepsmasten, die uit Riga en Memel komen;
ook het dunne daksparrenhout uit Noorwegen.
Juft, z. j u c h t.
jugaal, adj. lat. (jugális, v. jugum, juk)
tot het juk behoorende, daarnaar gelijkende,
samengevoegd; — jugaal been, Anat. jukbeen; — jugale naad, juknaad; — jugum,
n. Bot. juk, twee tegenoverstaande blaadjes
(bij de gevinde bladeren).
jugábel, adj. later lat. (jugab%lis, v. jugáre, verbinden) samenvoegbaar, vereenigbaar.
juge, m. fr. (spr. zjuuzj'; van 't lat. judex)
de rechter; — juge compétent, z. judex compëtens; — juge consul, (spr. konsuul), lid van
een handelsrechtbank; — juge de pair, m. (spr.
—d'pè) de vrederechter; — jugement, n.
(spr. zjuuzj' mán) z. v. a. j u d i c u m; — j ugeeren (spr. zjuzjeeren), oordeelen, beoordeelen, vonnissen.
jugulair, adj. nw.lat. (v. jugulum, sleu
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telbeen, keel, van jungére, verbinden) hals of
keel betreffende ; jugulair ader, of vena
juguláris, f. de hals- of keelader; — juguläres, pl. visschen met buikvinnen voor de
borstvinnen aan de keel; — jugul^tie (spr.
.t=ts), f. (lat. jugula(io) de verworging, ver
juguleeren (juguláre), ver--mording;—
–

—

worgen; — jugu1 tor, m. de worger, ver
-morde.
Juick, juik, jux, eene rekenmunt In
Constantinopel van 833 - piaster = 90 gld.
Juif errant, m. fr. (spr. zj wieverran) de
wandelende Jood.
Juive, f. fr. (spr. zjwiev' van m. j uit,
jood) ; eig. eene Jodin; ínz. eene soort, van korte
vrouwenoverrok; een overtrek naar de joodsche
wijze.
Jujubes, f. pl. fr. (spr. zju-zjuub') roode

borstbeziën van den j u jítbenboom, borst
(gr. dzidzyphon, lat. zizyphus, waaruit-beziom
het fr. jujube is ontstaan) inz. in Syrië, ook in
Italië enz., vooral tegen hoest, longziekte, enz.
in gebruik.
Jular, z. joe1ar.
Julep, m. (fr. en eng. julep, it. giulebbe,
j$ulebbo, sp. julepe barb.lat. julapaum; uit het
arab. dsjoeleb, dsjoeláb, van 't perz. goeldb, rozenwater, van goel, roos, en áb, water) een
koeldrank, geneesdrank.
;

Julfeest, z. j o e l f e e s t.
Julien (St.–), m. fr. (spr. sen zjuijeh)
Bene soort van Bordeaux-wijn.
Julienne, f. fr. (spr. zjulièn') vr.naam:
Julia, Julia n e (z. aid.) ; (potage à la) julienne, groentensoep z. jardinière.
Julius, lat. mansn. (vgl. het gr. inlos, vlasbaard) : de vlasbaardige, de Jongeling; — Julia en Juliana, vr.namen; de maagdelijke,

jonkvrouw;

—

julios of juli, (uit den genit.

julii, ontstaan) de 7de maand des jaars, hooimaand (naar men zegt ter eere van Julius Ca'sar zoo genoemd, omdat hij de tijdrekening ver
deze maand geboren was, ter--betrdni
wijl deze maand vroeger quintilis heette; vgl.
evenwel ) o e 1 te e s t, terwijl niet onwaarschijnlijk de oud-romeinscbe Juli evenals de gothische
j t u 1 ei s tegen den tijd van den winterzonne-

-

stand viel) ; — juliaansche kalender,
tie door Julius Caesar ingevoerde verbeterde
tijdrekening, waarbij, in plaats van het maan
zonnejaar ter lengte van 365 dagen-jar,het
en 6 uren ten grondslag werd gelegd, hetwelk
daarom het j u l i a a n s c h e jaar heet. Die
tijdsverdeeling, ook o u d e s t ij 1 genaamd, is
nog in de oostersche kerk, b. v. in Rusland,
gebruikelijk. In de westersche kerk echter
werd zij onder paus Gregorius XIII, ten )are
1582, door geleerden nauwkeuriger, en wel op
365 dagen 5 uren 48 minuten en 45 seconden,
berekend, en zoo ontstond de thans nog bij ons
gebruikelijke nieuwe stijl of gregoriaanS c h e k a l e n d e r, die van den ouden thans
reeds 12 dagen verschilt ; waarom men ook
duidelijkheidshalve op plaatsen, waar men nog
VIERDE DRUB.
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den ouden stijl volgt, den ouden datum boven
en den nieuwen daaronder plaatst, b. v. Petersburg, den Augustus; — juliaansche
periode, f. eene reeks van 7980 jaren. na
welker verloop de zon- en maancirkels, tegelijk
met den indictie-cirkel, gezamenlijk opnieuw
beginnen; men verkrijgt dit getal, als men gezegde 5 c y k l u s s e n (z. ald.) met elkander
vermenigvuldigt (áï8 X 19 )( 15 = 7980) .
Juniart, fr. (spr. zjumdr') of jumar, m.
een fabelachtige osezel of muilos, muilpaard,
gewaande bastaard van het paarden- of ezelsen rundergeslacht.
jumelles, pl. fr. (spr. zjumèl' V. junieau,
jumelle, tweelingsbroeder, tweelingszuster) eig.
vrouwelijke tweelingen ; fig. iets dat uit 2 geHike, bijeenbehoorende deelen bestaat, inz. een
dubbel oogglas, operakijker met dubbelen koker
voor beide oogen te gelijk, vgl. binocle.
Jumpers, m. pl. eng. (spr. dzjumpers ;
v. jump, springen) eig. springers ; dieven, die
door de vensters inklimmen; eene methodisten
-sectInZ.Wali
Amerika.
juncus, a, um, adj. lat. (v. juncus, bies of
riet) Bot. biesachtig.
jungeeren, lat. (jung^re) verbinden ; —
junetuur, f. (lat. junctüra) de verbinding,
voeg, het gewricht ; ook toestand, omstandig held, tijdsgewricht, samenloop.
Jungh., bij natuurwetenschappelijke benamingen afkorting voor F. W. Junghuhn (gestor;

ven 1864).

Jungle, z. dsjunge1.
Junior, m. lat. afgek. jun. (compar. van
juvenis, jong, jeugdig) de jongere (in tegenst.
met senior, de oudere inz. ter onderscheiding
van personen met denzelfden naam) ; — junioraat, n. nw.lat. het geval, waarbij de jongste
In de jongste linie, tot de erfopvolging komt.
Julliperus, m. lat., de jeneverboom en
de gansche plantensoort, waartoe hij behoort.
Junius, m. lat., of juni (uit den genit.
Junii ontstaan) de zesde maand des jaars, zomermaand; waarsch. naar de godin Juno benoemd, aan wie deze maand geheiligd was.
Juno, lat. of H e r a, gr. f. Myth. de oppergo di n , de trotsche en jaloersche beheerscheree der goden en menschen, Jupiters zuster en
gemalin, enz. ; ook eene der kleine planeten
tusschen Mars en Jupiter in 1804 door Harding te Lilienthal ontdekt; — Juno's vogel, de pauw ; — junónisch, adj . naar Juno
gelijkende, grootsch, trotsch, vol majesteit; -junonium, n. nw.lat. een oudere naam voor
kadmium (z. ald.)

Jungfru, f. zw. juffrouw, maagd.
Junta, f. sp. (van 't lat. junctus, a, um,
vereenigd, partic. van jungére, vgl. j u n g e e r e n) de vereeniging, verbintenis, vergadering,
vandaar handelsjunta, gezondheidsjunta, apostolische junta, enz.; inz.
raadsvergadering in * Spanje en Portugal; volks
comité, regeerings- comité (vgl. comité).
Jupe, f. fr. (spr. zjuup' mid.lat. jupa, it,
;
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giubba, sp. aljuba, van 't arab. dsjoebbah, eene
katoenen tunica) een kort, inz. vrouwelijk kleedingstuk, een lijfje; inz. vrouwenrok, onderrok;
— jupon, m. (spr. zjupón, prov. en sp. jubon, it. giubbone) een onderrokje, korter dan
de jupe.
Jupiter, m. lat. Myth. (gent. J o v i s ; verkort J up ij n) de opperste en machtigste God,
vader der goden en menschen, de dondergod of
donderaar, door de Grieken Zeus of Z e v s,
ook Kro n ï o n, geheeten, een zoon van Saturnus en Rhea, en broeder van Neptunus en P l u t o; ook de grootste planeet van
ons zonnestelsel (die ongeveer 12 jaar voor zijn
omloop noodig heeft en door 1 manen begeleid
wordt) ; — a Jove principtum, de aanvang met
Jupiter of met God! de geestelijkheid vooraan!
— jupitriseeren (spr. s=z), (fr. jupitriser)
uitspattend, wellustig leven.
Jupujuba, m. brazil. N. H. eene soort
van goudlijster in Brazilië, die een lang beurs
riet en biezen bouwt.
-vormignesta
Jur., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor Jurine (gest. 1819) .
jura, z. ond. jus.
Jura-formatie, f. (spr. t=ts), mid.lat.
Jura-vorming, Jura-groep, oblith-formatie, eene
afdeeling der sedimentaire of vlotgebergten,
welke het eerst in bet Jura-gebergte werd waar
als w i t t e j u r a (inz. heidergekleurde-genom,
kalksteen, kuitsteen en van holten doortrokken
dolomiet), bruine jura (inz. bruinachtige of
geelachtige leem, mergel en zandsteen), z w ar t e
jura Lias (spr. láids) inz. bitumineuze mergelschiefer, kalksteen en zandsteen onderscheiden.
In deze bergformaties zijn vele 'organische overblijiselen gevonden.
Juramént, n. lat. (juraméntum, later lat.
in plaats van 't oude jusjurándunz, v. juráre,
zweren) de eed, eedzwering; — juraméntum
aestimator um, een schattingseed; j. affections,
bezworen bepaling der waarde van de voorliefde;
9. assertor)um, bevestigingseed; j. calumnzae,
eed dat men niet liegt, eed voor de goede trouw
van den aanklager; j. credulitdtis, beëediging
der waarschijnlijkheid; j. de judicio sisti, belofte onder eede, om ten bepaalden tijde voor
het gerecht te verschijnen ; j. delátum, een geeischte, een opgelegde eed; j. denegiitae justitiae, bezwering van rechtsweigering tegen een
lageren rechter; j. de statu libero, eed dat men
ongehuwd is ; j. di fessioonis of di ffessor)um (vgl.
d i f f i t e e r e n enz.) een loocheningseed; j. dolo,
vi of metu extórtum, een door list, geweld of
vrees afgeperste eed; j. irritum, een nietige
of vergeefsche eed; j. manifestations of m an i f e s t a t i e-e e d, de eed, dat bij inventarissen
niets verduisterd of achtergehouden is ; j. minoratiónis, diminutionis of munitiónis, de minderingseed, dien een beklaagde aflegt, als hij
de door den eischer gevorderde schadevergoeding te hoog berekend acht ; j. o f cif, de ambtseed ; j. paupertátis of paupërum, de eed van
armoede, van onvermogen; j. principale, de hoofd-
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eed ; j. promissarium, belofte onder eede ; J .
purgatorium, de zuiveringseed, waardoor iem.
de onjuistheid eener tegen hem ingebrachte
niet geheel onwaarschijnlijke bewering bezweert;
j. relátum, teruggeschoven eed ; j. suppletor).um,
de aanvullingseed, tot aanvulling van hetgeen
aan het volledig bewijs nog ontbreekt ; 5. tes-tium, de eed der getuigen; — jurátus, m.
een beëedigde, gezworene; juráta deposito, de
verklaring onder eede; juráta renunciatio, afstand bij eede; — jurátor, m. een eedzweerder ; gezworen getuige ; — j uratorium, n.
eene bezworen belofte, ook een belofte in
plaats van eede.
jure, juris, enz., z. ond. jus.
Juré, m. pl. jurés, fr. (spr. zjuré; van.
jurer, zweren, lat. juráre, vgl. j u r y) gezworene, medelid van eene j u r y.
juridisch, adj. lat. (juridicus, a, um}
als adverb. ook juridlce, overeenkomstig de
rechtsleer en de rechten, gerechtelijk, rechtsgeldig.
Juriseonsí ltus of jureeonsultus,.
m. lat. (afgek. ICtus) een rechtsgeleerde.
Jurisdictie (spr. t=s), f. lat. (jurisdic-tio) de rechtshandeling, rechtspleging; de rechts-macht, gerechtsdwang, bet rechtsgebied; — ju-risdictiio communis, gemeenschappelijke rechts-macht, die aan verscheiden gerechtsheeren te
gelijk toekomt; j. criminális, de lijfstraffelijke
rechtsmacht; j. ecclesiastTca, de geestelijke rechts-macht ; 5. patrimonialis, de rechtsmacht van
een erfelijk ambachtsheer ; 5. secuhiris, de wereldlijke rechtsmacht; j. territoridlis, de landsheerlijke rechtsmacht, souvereiniteit.
Jurisprudentie (spr. t=ts), f lat. (ju
de rechtsgeleerdheid, rechtswe--rispuden(a)
tenschap.
Jurist, m. (mid.lat. jurista; v. jus, juris),,
een rechtskenner, rechtsgeleerde, leeraar in de
rechten ; beoefenaar van het recht ; — juristen-recht, het door de ontwikkelende wetenschap der rechtsgeleerden ingevoerde recht,
in tegenstelling met het gewoonte- en ook het
wettelijke recht; — juristisch, adj. den
rechtsgeleerden eigen, de rechtsgeleerdheid betreffende, rechtskundig; ook z. v. a. juridisch.
Juristitium, z. justitium.
Jurriaan, z. George.
Jurte, f. (russ. jurta, vgl. het perz. joerd,
joerdah, joerdt, kamer) eene siberische hut of
tent der Kirgizen ; ook de winterwoning der
Kamtsjadalen, bestaande in eene uitholling van:
den grond met een dak daarover.
Juruk, m. turk. nomadische herders in.
Klein-Azië.
Jury, f. eng. (spr. dzjoeri; ook fr. jury,
spr. zjuri; van 't lat. juráre, fr. jurer, zweren) een gezworen gerecht, eene rechtbank van
gezworenen, bestaande uit beëedigde, onbesproken burgers, die na het boren der getuigen
uitspraak doen, oorspr. in Engeland ; ook : oommissie van beoordeeling bij tentoonstellingen,.
prijsvragen, enz. ; — juryman, m. (spr. dzjoe,

JUS

659

JUS

Timen), de gezworene, lid in een gerecht van recht der begenadiging; — j. albiganii, z. algezworenen ; pi. j urynien.
b i n a g i u m; j. alluviónis, het recht der aanjUS, f. en n. fr. (spr. zju van 't lat jus, winners op aangeslibd land, recht van aanwas;
sap, saus) een krachtig vleeschnat, j e u ; — j. archivi, archiefrecht, de op rechtsvermoeden
jus de tablettes, tot koekjes verdikt vleeschnat, der echtheid berustende bewijskracht van oorgew. tafel-bouillon.
konden; j. antichreticum, het recht op het
jus, n. lat. (voor ju-us, v. jungére, binden,
vruchtgebruik van pand ; jus aquaeductus, het
sanskr. ju, dus eig. de band, die iets bindt)
waterleidingsrecht; j. avocándi, het terugroe
het recht, de gerechtigheid; de gerechtigdheid,
eer e n) ; j. belli ac (of et)-pingsrecht(z.avo
bevoegdheid, aanspraak; de macht om recht te pacis, lat. het recht van oorlog en vrede ; j.
spreken; — contra jus in thesi, tegen een in
boscándi, recht van den houthak; j. caesareum
zijne algemeenheid (abstract) erkend recht, in keizerlijk recht; j. cambiále of cambii, het wis
tegenst. met het voor 't bijzondere (concrete)
canonicum of pontifïcum, het gees--selrcht;j.
geval voorhanden recht ; — jus est ars boni et telijke of pauselijke recht; ook k a n o n i e k
aequi, het recht Is de kunst van het goede en recht, j. capiéndi, het aannemings- of onthet rechtvaardige; — summum jus summa in- vangrecht (van erfmakingen) ; j. cavéndi, het
jura, het grootste of strengste recht (is dik
verhoedings- of afweringsrecht; j. circa sacra,
grootste onrecht, — pl. jura, de rech--wijls)bet
rechten in het kerkwezen ; j. civile, het burten, de wetenschap van het recht, b. v. jura gerlijk recht; j. civitátis, het stads- of burgerst u d e e r e n; ook de gerechtigdheid, bevoegd- recht; j. cogéndi, het dwangrecht; j. collectdndi,
heid; contra manifésta jura et veritátem, tegen het inzamelingsrecht, de bevoegdheid om colerkende rechten en waarheid; jura cessa, af- lecten te houden; j. commercie, het handelsgestane rechten ; erga jura cessa, tegen afrecht; j. commune, het gemeene recht ; j. comstand van alle rechten; jura cleri, rechten der pascui of compascendi, het recht van gemeene
geestelijkheid ; jura et actiónes, rechten en ge- weide op een stuk land; j. congrui, recht van
rechtigheden; jura honoris, eererechten, met naasting, van terugkoop, van inlossing ; j. conwelke geen voordeel verbonden is; jura stolae, nubii, lat. het recht tot het , sluiten van een
de rechten of ambtsvoordeelen eens priesters geldig huwelijk ; j. consuetudinarzum, het ge(van stola, een priesterrok) ; — jure (ablat v.
woonterecht ; j. controvérsum, een betwist recht;
lus) of de jure, ook ex jure, met recht, van I. convendndi, het medejachtrecht, de bevoegdrechtswege ; jure divino, naar of door godde- heid tot gemeenschappelijke jacht; j. coronae,
lijk recht; jure hereditario, door erfrecht; in het recht der kroon; j. criminále, het lijfstrafquantum de jure, z. ond. quantus; omni jure, felijk recht ; J. decimándi, het tiendrecht ; j.
met alle recht ; salvo jure, enz., z. ond. sal- denominándi, recht van voordracht, het benoevus; -- juris, (gen. van jus), rechtens; quid mingsrecht (tot een ambt) ; j. de non appellándo,
juris, wat rechtens is; sui juris z ij n, zijn eigen het recht der onberoepelijkheid ; j. de non evomeester zijn ; van zich zelven afhankelijk, vrij
cdndo, het recht om alleen dáar ter rechtbank
van vaderlijke macht zijn ; het tegengest. van te verschijnen, waar men werkelijk onderdaan
alien juris, aan eens anders macht onderwor- is (vgl. e v o c a t i e) ; j. deportus of deportuum,
pen, niet zijn eigen heer zijn; juris consultus, het recht van vele bisschoppen, van vacant
z. ond. jurisconsultus; juris peritus, een worden prebenden de inkomsten te trekken ; j.
in het recht ervarene, rechtskundige; juris detractions of detráctus, het aftochtsrecht, recht
practicus, die de rechtsgeleerdheid uitoefent , dat betaald moest worden bij overgang vare
een practizijn; juris studiosus, die de rechten eigendom aan vreemdelingen ; j. devolutidnis,
beoefent, student in de rechten ; juris utriüsque z. devolutie - recht ; j. dispensándi of dis
het recht tot vrijstelling of tot ont--pensatió,
candidatus of afgek. J. U. C., candidaat in de
belde rechten (het burgerlijke en geestelijke binding van plicht ; j. divinum, het goddelijke
recht) ; juris utriiisque doctor of afgek. J. U. recht ; j. dominii, het eigendomsrecht ; j. eccleD., doctor der beide rechten; juris utriusque siasticum, het kerkrecht; j. eligéndi, het kieslicentidtus of afgek. J. U. L., licentiaat der recht ; j. emigrándi, het recht tot uittrekken
beide rechten; — jus abalienándi, het vervreem- naar buiten 's lands ; 5. eminens, het opperste
dingsrecht; jus abellagii, het bijenrecht; jus recht des staats om desnoods op privaatrechten
abstinéndi, het recht om binnen zekeren ter- inbreuk te maken b. v. bij onteigening, enz. ;
mijn van eene erfenis af te zien; jus accres
j. emphyteusëos, gr. (vgl. e m p h y t e u sis) het
het recht van aanwas, de bevoegdheid-cëndi,
erfpachtrecht ; j. emporai (vgl. e m p o r ï u m), het
om het erfdeel van een medeërfgenaam, die stedelijk recht, volgens hetwelk een tijdlang de inhet zelve niet aanvaarden wil of kan, over te gevoerde waren opgeslagen en alleen aan burgers
nemen; jus ad rem, het persoonlijk recht tot dier stad verkocht mochten worden; j. episcop ile
iets; jus advérsus ecclesiam, het recht van den (vgl. episcopaal), het bisschoppelijk recht;
staat, dat de kerk voor zijne rechtbanken recht j. exclusive, z. v. a. exclusive (z. aid.); j.
neme en geve ; jus advocattae, nw.lat. het be- fenestrárum, het vensterrecht; j. fetiále, het
herauts- of gezantenrecht ; j. feudale, mid.lat.
schermrecht; inz. j. advocatiae ecclesiasttcae,
het recht van den staat om de kerk te be- het leenrecht ; j. fisci, lat. het recht der staatsschutten; j. aggratiándi, mid.lat. het vorstelijke kas ; j. fruéndi, het recht van vruchtgebruik;
;
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j. gentium, het. volkenrecht; j. geranii, het
kraanrecht; J. germantcum, mid. lat. bet duit
recht; J. gladii, lat. eig. het zwaardrecht;-sche
recht over leven en dood; j. grutiae, mid.lat.
liet vlotrecht, doch alleen het recht niet-saamgebonden hout te vlotten, verschillend van j.
ratium, het recht om samengevoegd hout te
vlotten ; j. hereditarium of successions, bet erf
j. humanum, het menschelijk recht ; j.-recht;
in re, het zakelijk recht, het recht, dat men
op eene zaak heeft, zonder opzicht des persoons ;
j. intrádae, het recht van den vorst om overreiking der poortsleutels van de burgers te verlangen; — jusjurdndum, z. juramént; jus
Justinianeum, de door keizer Justiniaan verordende verzameling van oude en nieuwe rom.
wetten en rechten ; j. manuaraum, het vuistrecht; j. mercantile, nw.lat. het koopmansrecht,
handelsrecht; j. militáre, lat. het krijgsrecht;
j. modice castigándi, het recht tot matige straffen ; j. municipiile of municipii, het recht eener
landstad; j. naturae, het natuurrecht of recht
der natuur, het tegengest. van j. positïvum,
nw.lat. de gezamenlijke rechten of wetten, die
op de willekeur des wetgevers gegrond zijn;
j. non scriptum, lat. het (ongeschreven) recht
der gewoonte; j. occupándi, het toeëigeningsof in-bezit-nemingsrecht; j. options, het kiesrecht ; j. particuláre, het bijzondere recht, de
inheemsche of inlandsche verordeningen en gewoonten, het stads- en landrecht ; j. pascéndi,
het weiderecht, drijfrecht; j. patriae potestátis,
het recht der vaderlijke macht ; j. patronátus
of p a t r o n a a t r e e h t, het recht der pastoriebezetting, kerkambtsrecht ; beschermrecht ; j.
peregrini, het vreemdelingsrecht ; j. personále,
het persoonlijke recht of het recht op Benen
persoon ; j. pignorándi, het verpandingsrecht;
6 ponti f c um, het pauselijke recht; j. positivum, z. boven j. naturae; j. postliminii, z.
p o s t l i m i n ï u m; j. praelatiónis, of j. potius,
het voorkeurrecht of het recht tot voorkeur van
het eene boven het andere; — j. praesentdndi
of praesentatiónis, nw.lat. het voorstellingsrecht
tot ambten; j. praesidii, het voorzittersrecht;
j. praevenándi, het recht der voorjacht; j. primae noctis, lat. het vermeende voormalige recht
van den grondbezitter om elke tot zijn lijfeigen
onderdanen beboorende bruid voor haar huwelqk te ontmaagden; eigenlijk alleen gegrond op
het recht van den heer, zijne toestemming tot
het huwelijk te geven, derhalve veeleer een te
betalen geldsom voor de toestemming tot het
huwelijk; j. primárum precum, het recht der
eerste bede ; j. primi liciti, nw.lat. het recht
tot het eerste bod bij veilingen; j. primogeniturae, het recht der eerstgeboorte ; 5. privátuan, het bijzonder recht, het burgerlijk recht;
j. proponéndi, het recht tot voordracht; j. protimisêos of protimeséos, gr. het recht van voorkoop ; j. provinciale, lat. het land- of gewesLelijk recht; j. publicum, het staatsrecht; j.
quaesatum, een welverworven recht; j. quiéscens,
een rustend recht; j. radiccutum, een ingewor-
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teld recht ; j. rèale, z. jus in re ; j. re formándi,
het recht van den staat om kerkelijke inrichtingen te bepalen; j. regale, het koninklijke
recht of in 't algemeen het recht of voorrecht
van den hoogsten landsregent; j. retentiónis, het
weêrhoudings- of bijbehoudingsrecht; j. retor siónis, nw. lat. het wedervergeldingsrecht of
vergeldingsrecht ; j. separatiónis, lat. het schei
stapulae, mid. lat. de stapelge--dingsrecht;j.
rechtigheid of het stapelrecht, een recht van
verschillende koopsteden, om doorgevoerd wordende waren bij zich eenen tijdlang ten ver
te slaan, alvorens zij verder gevoerd-kop
worden; j. statutdrium, nw.lat. het grondwet
recht; j. strictum of summum, lat. het-telijk
stipte, gestrenge of hoogste recht; j. succedéndi
of sucsessiónis, z. j. hereditarium j. superioritátis, nw.lat. de souvereiniteit, het recht van
de hoogste rechtmacht ; j. taliónis, lat. het
wedervergeldingsrecht, terugwerkingsrecht ; j.
translativum, een overgeleverd, overgeërfd recht;
j. tutélae, het voogdrecht, voogdijschapsrecht ;
j. uténdi, het gebruiksrecht ; 5. venatiónis, het
jachtrecht, de jachtgerechtigheid, wildban ; j.
vicinitátis, het nabuursrecht; j. vitae et necis,
het recht over leven en dood; het hooge lijf straffelijke recht; j. vocdndi, het beroepingsrecht, recht om de uitspraak eener hooger
rechtbank in te roepen.
jus, turk. honderd; — jus–basji, hoofdman over honderd, kapitein.
jusque, fr. (spr. zjuusk') tot; jusqu'á un
certain point (spr. zjuuska un sertén poan) tot
op zekere hoogte.
Juss., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor A. L. de Jussieu (gest. 1836).
Jessie, f, lat. (jussto, van jubére, bevelen) het bevel eens vorsten ; — jussu, adv. op
bevel; — jussivus of jussief, m. nw.lat.
z. v. a. imperativus.
juste, adj. fr. (spr. zjuust'; v. 't lat. justus,
a, um), juust, als adverb. justement (spr.
zjuust'mán, gem. ook juustemént uitgesproken)
juist, nauwkeurig, precies, net zoo ; juist nu,
of thans ; billijk, rechtvaardig; — juste milieu,
n. (spr. zjuust' mi -ljéu), het juiste midden, inzonderheid de gematigde politieke partij in
Frankrijk onder Louis-Philippe, door de tegen
spottenderwijs zoo geheeten; — jus.-partij
tease, f. (spr. zju-stéss') de juistheid, nauw
—justificeeren, lat. (justi/icáre)-keurighd;
rechtvaardigen; verantwoorden, verdedigen; —
ad justi/Icdndum, ter vergelijking en bekrachtiging, ter rechtvaardiging; — jUStifiCãtie
(spr. tie=tsie), f. nw.lat. de rechtvaardiging;
verantwoording, verdediging; — justi$Catuur, f. de goedkeuring, b. v. van eene rekening.
justeeren, nw.lat. (van 't lat. justus, z.
juste) juist maken, riebten, afmeten, vereffenen;
ook iken, echten of echt maken ; — justeerder, m. verefenaar der munten, ijker; --•
justeerplankje, n. een plankje om het
waterpas juist te stellen; — justeervijl, f.
de vijl, waarmede b.v. munten naar de zoogea.
;
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leggers op eene balans vergeleken en vereffend
worden; — justorium, n. het vereffeningswerktuig der lettergieters, een rechthoekig blik
tot beproeving van de hoogte der letters.

Justinus, Justi niánus, Justiniaan, m., Justine, t lat. mans- en vr.naam:
de rechtvaardige, gerechte; — justiniaansehe codex, z. corpus juris ; — n a -j ast i n i a a n s c h recht, het romeinsche recht na
de tijden der wetgeving van J u s t i n i a a n.

Justitie (spr. tie=tsie), T. lat. (justitia)
de gerechtigheid; rechtshandhaving, rechtspleging, rechtsuitdeeling; de rechtsprekende overheid , het" gerecht, gerechtshof, de rechtbank,
vierschaar; Justitia distributiva, f. de met de
omstandigheden rekening houdende, vereffenende
rechtspleging; in tegenstelling met justitia commutativa, de absoluut te werk gaande rechtspleging; justitia regnorum fundamentum, gerechtigheid is het fundament der rijken (zin spreuk van Frans I van Oostenrijk) ; — jus
moord, het ter -dood-brengen van een-tie–
beschuldigde door de fout des rechters bij niet
behoorlijk bewezen misdaad; — justitiaris
(spr. —sti-tsi—), m. een gerechtspersoon, rechter ; ook het rechtskundig medelid van een

college.

dooden (devies van de carbooari [z. aid.] te
Italië) .
Justus, judex, z. H e b r ae er.
Jute, f. (spr. zjuut'; van bengaalsch chute)
de bastvezels van Corchorus tapsalaris en C.
olitorius, twee aan de linde verwante planten
In Oost-Indië, oost-indische hennep of vlas van
Calcutta Inz. naar Engeland en Noord-Amerika
uitgevoerd en veel voor paklinnen, zeildoek,
enz. gebruikt.

Juust, z. juste.
juvantia, n. pl. lat. (v . juvi re, helpen, ondersteunen) Med. versterkingsmiddelen, die men tot
versterking aan andere geneesmiddelen toevoegt.
Juvénta of juvéntas, f. lat. jeugd,
jongelingsleeftijd; bij de Romeinen de vergode
jeugd ; — juvenaliën, n. pl. (juvenatia, v.
juvenális, jeugdig) feesten ter eere van die
godin, door jongelingen gevierd, die aan haar
de eerstelingen van den uitbottenden baard toe-

wijdden.
Juweel, n. (wellicht uit perz. dsjauhar;
eng. jewel, hoogd. juwél, fr. joyau, sp. joyel,
It. giojella) een geslepen edelsteen, kleinood;
— juwelier, m. pen koopman in juweelen;
ook wie edeisteenen, paarlen, enz. in goud en

zilver zet, een juweelwerker; — juweeltor

Justitium (spr. sti tsi ), lat. (voor ju—

-

—

ristit'um, V. jus, genit. juris, recht, en sistëre,
doen stilstaan, sluiten) ook juristitium,

nw.lat. n. de stilstand van alle gerechtelijke
werkzaamheden, die door buitengewone voor
als oorlog, pest, aardbeving, enz. voor-valen,
korten tijd kan plaats grijpen ; de rechtbank
-vacntie.
Justorium, z. ond. j u s t e e r e n.
Justus, a, um, lat. rechtvaardig, rechtmatig,
recht, behoorlijk, juist; — Justus, m. mansn.:
de rechtvaardige ; — Justus posséssor, m. de

rechtmatige bezitter; — justo tempore, lat. te
rechter tijd; — justo titulo, onder billijk voorgeven, rechtmatiger wijze; —justum netare reges
Italiae, het is recht, de koningen van Italië te

(curcutto imperiális), de prachtkever in Brazilië, van het geslacht der olifantjes of snuittorren, een der schoonste dieren op aarde, zoo
niet het schoonste.
juxta en juxtim, lat. daarnaast, daarneven,
naastbij; — juxtaponeeren, • lat. naast
elkander plaatsen; — juxtapositie (spr.
—zi-tsie), f. nw.lat. de naast - elkander -plaatsing,
aangrenzing; Phys. de uitwendige aanzetting,
of het toenemen eens lichaams door aanzetting
van buiten.

j'y suis et j'y reste, fr. (spr. zji swi é zji
rest') ik ben hier en ik blijf bier (beroemd gezegde van maarschalk Mac-Mahon in den Malakoftoren, 1855) .

ICC)
K, als latijnsch getalteeken = 250 ; K,
250,000; in rom. opschriften voor Caeso, ter
onderscheiding van C a j us; — K. of Kal. afkorting voor kolenden, z. calendae; -- Ka. (in
almanakken) = kaasmarkt; — K. A. V. W.
Koninklijke Academie van Wetenschappen; —
Kap. = kapitaal, kapittel, kapitein; — K. B.
Knight (of the) Bath, z. k n i g h t ; — KG., ook
Kil. of K° . = kilogram; — K. G. = Knight
(of the) Garter, eng. ridder van den kouseband ; — K. H. - = keizerlijke of koninklijke
Hoogheid; — kl. = klasse; — KM. = kilometer of mijl (1000 meter) ; — K. M. = Knight

(of the) Malta, z. k ni g h t; — K. M. = keizerlike of koninklijke Majesteit ; — KM 2 = vierkante kilometer of mil ; — K. M. A. • Ko
Militaire Academie ; — K. N. M. -niklje
Koninklijke Nederlandsche Marine ; —K. N. Y. C.

= Koninklijke Nederlandsche Yachtclub; —Kon.,
Kron. = Koningen, Kronieken (de bijbelboeken);
— K. P. = Knight (of) St. Patrick, eng. ridder der Iersche Patrick-orde; — K. T. = Knight
(of the) Thistle, eng. ridder van de schotsche

distelorde ; — kub. = kubiek; — Ky. = de
staat Kentucky in Noord-Amerika ; — K. Z.
(op wissels) = kort zicht. — Chem. teeleen K.

(*) Wat men hier niet mocht vinden, zoeke men onder C.
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= kalium; — K. als muntteeken voor Frankrijk:
Bordeaux; voor Oostenrijk: Kremnitz; voor het
vroegere Polen : Krakau ; in het Duitsche rijk:
Straatsburg.
K., bij natuurwetensch. benamingen elk. voor
G. Kunze (gest. 1851).
Kaaba, f. (spr. ká-aba) arab. ka' bah, d. I.
eig. in 't algemeen een vierkant gebouw, van
ka'b, teerling) Mohameds vierkante tempel te
Mekka.
Kaag, f. een nederl. vlak vaartuig, met
éen schuinschen mast en een halven boegspriet,
voerende een sprietzeil en een of twee fokkezeilen, en mast, dienende tot de vaart op de
binnenrivieren, tot het lichten der schepen.

Káámah, f. soort antilope aan de Kaap,
hartebeest.
Kaan, f. algemeene benaming voor een riviervaartuig met vlakken bodem.
Kun, m. turk. legervorst.
Kaap, z. c a p; — Kaapwijn, m. wijn
van het Kaapland (Kaap de Goede Hoop); vgl.
C o nstant law Ijn.

Kaapstander, m. z. c a b e s t an.
Kaart, f. (fr. carte, v. lat. charta, papier)
In het algemeen: een stijf blad papier tot ver
doeleinden, b. v. eene visite-kaart,-schilend
entree-kaart enz., inz. speelkaarten, beschilderde speelbladen, naar men wil, uitgevonden in de lido eeuw ter verstrooiing van den
zielskranken Karel II van Frankrijk. De 4 kleuren beteekenen de 4 standen der burgermaatschappij : coeur, hart, in plaats van choeur, koor:
de geestelijkheid (in Spanje en Italië door een
kelk, coppa, aangeduid); pique, lanspunt : adel
en militairen (it. zwaard, spada, bij ons waar
verward en thans schop--schijnlkmetpad
pen genoemd); carreau, ruit voor diamant : de
handwerks- en handelsstand (it. geld, danaro);
trè fle, klaver : de boeren (it. knuppel, bastone).
Verder beteekent kaart : schets, planteekening, b. v. landkaart, eene geographische afbeelding der aardoppervlakte of van een deel
daarvan ; hemelkaart. afbeelding van den
sterrenhemel ; z. ook c a r t a, carte en c h a r-

t a; — kartograaf, kartomantie, z.
char—, onder charta.
Kááwy, m. turk. een sterke drank uit gerooste tarwe of maïs bereid.
Kabádion, n. nw.gr. een lange overrok
der gr. wereldlijke geestelijken.
Kabák, m. ruls. een bier - en brandewijnhuis, eene herberg of kroeg in Rusland; als
verklw. kabatsjók, m. kroegje.
Kában, m. een gewicht op de Molukken
= 45-1 kilo.
Kabardynen, pl. het tsjerkessische paar
uit de Kabárda in het land der Cir--denras
cassiërs aan de noordzijde van den Kaukasus.
Kabaro, eene handtrommel der Egyptenaars en Abyssiniërs.
Kabasjir, m. het hoofd van een kanton
op de Slavenkust in Guinea; de opziener eener
negorij.

KABINET
Kabbála of kabbalah, f. (hebr. kab-

báldh, overlevering, ontvangen leer, van kábal,
arab. kabala, aan-, opnemen) de mondeling voortgeplante leer der joden, geheimenisleer, geheimeniswijsheid der rabbijnen; ook het bewijs van
bevoegdheid tot veeslachten, door de rabbijnen
na afgelegd examen afgegeven ; onder de christenen in de middeleeuwen : het misbruiken van
zekere bijbelwoorden met magische bedoeling;
ook de voorgewende kunst om door getallenvergelijking en berekening de toekomst te bepalen — kabbalist, m. een joodsch geheimenisleeraar ; — kabbalistisch, adj. met
die overleveringsleer overeenkomstig.
Kabeljauw, m. (door omzetting v. 't sp.
bacallao, bask. bacaillaba, v. noordamerik. oor
een bekende zeevisch, die, gezouten,-sprong)
aberdaan (doorgaans laberdaan of labb e r d a a n) en, gedroogd, s t o k v i s c h heet;
— Kabeijauwschen, z. H o e k s c h e n.
Kabellengte, f. eene lengtemaat der zeevarenden = 120 vademen.
Kabers, pl. kinderen uit aethiopisch en
mulatsch bloed.
Kabeski, m. eene kleine perz. munt, omtrent = 1 cent.
Kabiai, z. k a p y b a r a.
Kabilen of Kabylen, m. pl. (arab. beteekent: volksstammen) de naam der talrijke
volksstammen, die den Atlas bewonen ; ook z.
V. a. Berbers, z. Berberije; naast de
Arabieren de talrijkste volksstam in N. Afrika,
waarschijnlijk de afstammelingen der oorspron kelijke bewoners van dit land ; in Marokko noemen zij zich A m a z i r g h, in Tunis en Algiers
Kba11i.
Kabin, n. arab.-perz. bij de Turken en
Perzen een huwelijk, dat voor een bepaalden
tijd wordt aangegaan ; ook het weduwgeld voor
weduwen van turksche pasja's.
Kabinet, n. (fr. cabinet, spr. —nè, verklw.
V. cabane, z. ald.; v. a. van 't mid.lat. caviretum, van cavum, hol) een klein vertrek of bijkamertje, arbeidsvertrek, do vorstenkamer, geheime kamer; de vereeniging van de voornaam
vorst ; in engere be--steminrva
teekenis de vorst zelf met zijn persoonlijke raden en medearbeiders (in tegenst. met de ministeriën); ook de regeering, inz. ten opzichte
van hare betrekkingen met het buitenland;
eene kamer of verzameling van natuur- of
kunstvoortbrengselen, b. v. k a b i n e t van
munten, van schilderijen, enz.;nog draagt
dien naam eene groote, meestal fraaie kast,
weleer bet beste stuk huisraad in Nederland;
— cabinet de lecture, fr. leeskabinet, eene inrichting van onzen tijd, waarin men voor eene
kleine geldelijke bijdrage de dagbladen, magazijnen, maandwerken, brochures enz. kan lezen
of ook ze huren kan, om ze naar huis mede
te nemen ; — cabinet d'aisance (spr. —désá i^ s' )
geheim gemak, beste -kamer; — cabinets inodores (spr. kabinè-zinodoor), water - closets,
reukelooze beste-kamers (inz. in groote steden
;
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voor het publiek tegen betaling ingericht); —

kabinets-order, f. eene verordening, die
onmiddellijk van den vorst uitgaat ; — kabinets-koerier, m. koerier in dienst der regeering ; — kabinets-quaestie, f. een

,

vraagstuk, van welks beslissing het aanblijven
van het ministerie afhangt; — kabinetsraad, m. vergadering der ministers ; — kabinetstuk, een voorwerp uit eene verzameling van kunstwerken of natuurproducten;
iets uitmuntends in zijne soort.
Kabir, m. arab. (eig. groot) eene munt
van omtrent 3 centen ; — kabiren, pl. (gr.
*dbeiroi) geheimzinnige godheden, die in Egypte,
Phenicië, Klein-Azië en Griekenland vereerd
werden en geheime en geduchte natuurkrach
voorstelden.
-ten
Kabkáb, m. arab. soort houten schoen of
holsblok.
Kablár, m. sere. kuiper.
Kabo, m. sp. kaap.
Kabriool, kapriool, z. capriole.
Kábsa, turk. greep, gevest van den degen.
Kabuis, f. (verwant met k a b in e t, c ab a n e) een klein vertrek, inz. op schepen, ter
berging van voorraad (vandaar k a b u 1 s k o 01);
een hutje, kamertje, hok ; de scheepskeuken,
.z. kombuis.
Kabylen, z. K a b i l e n.
Kaehexie, f. gr. (van kakós, slecht, en
.hexis, toestand, v. échein, hebben, houden, zich
bevinden) Med. de ongezondheid, de ziekelijk
kwaadsappigheid; — kaehéktiseh,-heid,
adj. ziekelijk, bleek en opgezet, kwaadsappig;
— kaehekticus, m. een ziekelijk mensch,
iemand, die aan kwaadsappigheid lijdt.
Kacholóng, kasjolong,m. z. cacholong.
Kadaster, n. (mid.lat. catastrum, cafesturn, it. catastro, catasto, fr. cadastre, hoogd.
lcataster, samengetr. uit het mid.lat. capitrastrum, v. caput, hoofd) het openbaar register,
inhoudende den staat der onroerende goederen,
om daarop de belasting op de eigendommen te
gronden; schattingsregister, grootboek, erfregister; — kadastreeren, in bet kadaster brengen, in het grootboek schrijven ; — kadastraal, adj. wat tot het kadaster behoort ; —
kadastreur, m. die het kadaster maakt,
slandmeter.
Kaddareh of kaddor, n. turk. een kort,
recht zijdgeweer der s p a h i s (z. aid.)
kaddisch, z. k a d i s c h.
Kadelieten, z. K a d r i.
Kadeoen, f. turk. eene slavin van den
Grooten Heer, een weinig hooger in rang dan
de Odalisken.
Kadet, z. cadet.
Kadi, m. arab. (panic. van kadaj, besluiten, beslissen, richten) een rechter, onderrechter of vrederechter bij de Turken en de volken van mahomedaansch geloof; — kadi-elasker, kadi-leskiër, de belde opperrechters in Turkije, na den groot-vizier en mufti.

-

,

,

,
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Kadimi, pl. arab.-perz. de «vroegaren"
eene secte der Parzen in Indië, die alle feestdagen 30 dagen vroeger vieren dan de R a s i m i.
Kadisch, káddisch of kádosch,
hebr. het gebed voor de afgestorvenen bij de
Joden.
Kadizadelieten, z. Ka d r i.
Kadmia, f. gr. (kadmia of kadmeia, scil.
ge, d. 1. kadmische of thebaansche aarde) een
steen, waaruit koper wordt gewonnen, kopererts, kalamljnsteen, zinkerts, galmei; ook kobalt ; — kadYniologïe, f. de leer van de
aanwending des kobalts ; — kadmium, n.
een blinkend wit metaal, naar zink gelijkende,
door Hermann en Stromeyer in 1817 gelijk
zink ontdekt, hetwelk met zwavel-tijdgnhe
verbonden (als kadmiumsulfureet of zwavelkadmium) eene schoone gele schildersverf, het zoogenaamde briljantgeel of kadmiumgeei
levert.
Kadmos, m. gr. of Kadmus (lat. Cadmus, waarsch. v. 't hebr.-phonic. kédem, oost-.
land, arab. kidm, oude tijd, kidma, voor tijden,
voorheen) een fabelachtig pheBnicisch vorst, broeder van E u r o p a, stichter van Thebe en invoerder van het letterschrift in Griekenland;
zijne gemalin was H a r m o n ï a, eene dochter
van Mars en Venus.
Kadri, • Kadelieten of Kadizadelieten, m. pl. (arab. kadri en kadarjat, v.
kadr, machtig, door God bepaald) eene strenge
godsdienstige mohamedaansche secte, leden eener
turksche gestrenge monniken-orde, gesticht te
Bagdad in 1161 door Abdul-Kader-Guilary.
Kafer of kefir, m. turk. een ongeloovige,
z. kaffers.
Káfes, turk. (van 't arab. -perz. kafes, ka fas, kooi, tralie) de tralievensters van den
harem ; de staatsgevangenis van de zonen des
sultans.
Kaffa, n. eene soort van indisch bont
katoen.
Kaffar of kaffaro, n. turk. (v. 't arab.
ka)'arah, boete, zoen) tol, cijns, opbrengst, inz.
de belasting, die in Turkije de daar gezeten
chr. kooplieden moeten betalen, wanneer zij
waren van Aleppo naar Syrië verzenden ; ook.
het intreëgeld der christenpelgrims aan de Turken in Jeruzalem.
Kaffas, pl. arab. (kaffah, kaffat of koeflat)
uit palmtakken vervaardigde gereedschappen in
't Oosten.
Kaffe'ine, z. ond. koffie.
Kaffers, m. pl. (v. het arab. kaf r, een ongeloovige, niet-mahomedaan, van kafara, ongeloovig zijn, God loochenen; vgl. k i a f i r, c af a r d, g e b e r e n en g i a u r) een krijgszuchtige, wreede volksstam in Z.Afrika.
Kaffa of kafila, f. arab. een reizend
gezelschap in Indië, ' karavaan.
Kaftan, m. turk. (ka ftdn, ruls. ka ftán, fry
cdfétan) een eerekleed der Turken, lang overkleed, turksche overrok.
Kahau, z. Bantagan.
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Kahoeane, k a w a a n, caretschildpad (z.
e a r e t t e).
K^hwe, arab. de koffie ; de winkel, waar
men ze in het Oosten verkoopt, oostersch koffiehuis; kahwedsji, m. koffiezetter.
..

—

Kaid, m. arab: z. v. a. a 1 c a 1 d e (z. ald. )
Kalk, n. of ks►lke, f. (turk. káik, nw. gr.
kaïkM, boot, bark, it. caicco, sp. caique, fr. caic
of clique) een lichte turksche kustvaarder (v.
1-7 paar riemen), overzetboot, een galeisloep;
— kaiktsjis, m. pl. de roeiers op de kaïks.
Kalm, m. turk. (v. arab. kózm, staande)
de koster in de moskeeën ; — kaimákam,
m. turk. (kátm-makám, v. 't arab. káim, staande,
en makám, oord, plaats) een plaatsvervanger,
inz. de geheimschrijver en plaatsvervanger van
den groot-vizier in Turkije; ook de plaatsvervanger van een tataarschen vorst; — kaimakani, een fijn indisch linnen.
Kaiman, in de taal van Guyana, z. al-

ii gat or.
Kaimeh, n. turk. papieren geld.
- Kámn, m. hebr. naam (v. kd in, loon ; lans);
kamnieten, m. pl. eene dweepzieke secte
der 2de eeuw, die een zedeloos leven leidde.
Kamniet, n. gr. (v. kainós, vreemd, nieuw)
een uit zwavelzuur kali, zwavelzure bitteraarde,
chloormagnesium en water bestaand mineraal.
Kit, m. ind. schrijver (als afzonderlijke

—

kaste).

Káj, m. russ. gr o g (z. ald.) en dergelijke
drank.
Kajak, f. een groenlandsch vaartuigje, dat
zeer lang en smal is, met éene opening In het
dek, waarin juist een man past.
Kajepoet of kajeput olie, n. maleisch
(van kïjoe, boom en poetih, wit) eig. witboom-

olie, eene kostbare a etherische olie uit de bladeren van den kajapoetboom (Melaleuca cajeputi)
in O.Indië.
Kajásse, f. eene soort van turk. schepen
van middelbare grootte, met laag boord.

Kajoe, z. cajoe.
Kajuit, f. (hoogd. kajtite, zw. cajuta; fr.
cahute, oudfr. chahutte en cahuette, hut, v. 't
armor. kaouéd, kooi, trouw, wallisch caged, gesloten, van cau, sluiten) de scheepskamer, het
verblijf van den scheepskapitein en ook der
voorname passagiers; de vertrekken voor passagiers op stoombooten enz.
Kakeesthésis of kakeesthëse, f. gr.
(v. kakos, slecht, en ae s t h e s i s, z. ald.) ziekelijk, onbehaaglijk gevoel; — kakemphá
ton, n. eene verkeerde, gebrekkige en inzonderheid eene onwelvoeglijke, dubbelzinnige uit
-druking.
Kakalexeteria, n. pl. gr. (v. kakós, en
aléxein, afweren) Med. middelen tegen kwaad sappigheid.
Kakao, c a c a o, f. mexikaansch (kakastall) de zaden of boonen van den echten kakaoboom (Theobroma cacao) in W.Indië,
uit welke de chocolade wordt bereidt ; —
kakaoboter, de gezuiverde olie, die men
-
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uit de gerooste en fijngewreven k a k a o b o one n trekt ; zij heeft, gestold zijnde, de lijvigheid van talk en wordt niet licht rans ; men
gebruikt ze in de geneeskunde en tot het maken van cacao -zeep.
Kakas, m. hong. (v. káka, linze, bus) geroosterde maïskorrels, een geliefkoosd gerecht

in Zevenbergen.
Kakatoe of kakketoe, m. maleisch
(kaka-toewah, d. i. nijptang, naar den vorm van
zijn bek) de witte bosch- of grot - papegaai met
een kuif op den kop, in O.Indië, inz. op de
Molukken en Nieuw- Holland.
Kakémphaton, z. ond, kak &thesis.
Kakistokratie (spr. tie=tsie) f. (een
nieuw gevormd gr. woord als tegenstelling van
aristokratie; van het oudgr. kdkistos, de
slechtste, superl. van kakos, slecht) de heerschappij der slechtsten.
Kákkerlak , m. (zuid-amerik. kakerlakki)
eene soort van lichtschuwe verslindende insecten in Z.Amerika, ook t a r o k a n geheeten,
eene In Nederland bekende huisplaag, vooral
in streken, waar zij door schepen aangebracht
zijn (Blatta); lichtschuwe menschen, z. alb in os.
Kakketoe, z. k a k a t o e,
Kákma, turk. gedreven werk.
Kakocholie, f. gr. (v. kakós, slecht, en
cholé, gal) Med. de slechte hoedanigheid der
gal, het galbederf; — kakochólisch, adj.
daaraan lijdend of daaruit voortspruitend; —

kakochrcee, f. ongunstig uitzicht, ziekelijke
huidkleur; — kakochylie, i de slechte hoedanigheid van de chijl, van het melk of voedingssap ; — kakochymie, f. de gebrekkige
bereiding van de spijspap in de maag, de ziekelijke toestand der vochten; kakodfmon, m. een booze geest ; — kakodeemonie, f. ongelukzaligheid; bezetenheid door booze
geesten, razernij ; — kakodoxie, f. slechte.
naam, ongunstige bekendheid, kwade faam ; —
kakodyl, n. eene guit koolstof, waterstof
—

en arsenicum samengestelde grondstof, welker
oxyden de alkarsine of het kakodyloxyde en het alkargenium of kakodylz u u r zin ; kakoéthes, n. Med. eene ongeneesljke kwaal, inz. eene kwaadaardige zweer;
fig. eene onbedwingbare gewoonte, zucht, inz.
de schrijfzucht; kakogalaktie (spr. t=s)
of kakogalie, f. Med. de ziekelijke gesteldheid van de melk; — kakogamie, f.
—

—

het kwalijk gepaard huwelijk; — kakogra-

phie, f. Gram. het schrijven tegen de regels
der taal, de slechtschrijving, in tegenstelling
van o r t h o g r a p h i e, f. rechtschrijving ;kakoknémos, m. iemand met dunne kuiten ; kakokratie (spr. t=ts) f, de slechte
—

regeering ; kakométer, m. Phys. eer,
luchtbederfineter ; vgl. e u d 1 o m t e r; — kakomorphie of kakomorphósis, f. mis
vorming van organische lichaamsdeelen; kakonychie, f. (v. onyx, nagel) Med. een#
ziekelijke gesteldheid van de nagels; — kako—
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pathie, f. ontstemdheid, droefgeestigheid,
zwaarmoedigheid, zwaar zielsverdriet, hartzeer;
kwalijk-bevinden; — kakophilen, m. pl.
vrienden van het kwade ; — kakophonie,
f. Muz. en Log. de kwaadluidendheid, wanklank ; slechte stem, slechte uitspraak ; slechte
voordracht; — kakophonisch, adj. slechtluidend, wanluidend; — kakophrasie (spr.
s=z) f. slechte uitspraak, kromtaal ; — kakopragie, f. Med. storing van eene of meer
organische verrichtingen en voornamelijk van
de spijsvertering; — kakorrhaehitis, f.
ziekte van de ruggegraat, vooral door inwendige oorzaken ontstaan; — kakósis, f. kwade
behandeling; een ongezonde toestand des li
— kakositie (spr. t=ts) i afkeer-chams;
van spijs; — kakoskopos, m. in de gr.
kerk de geestelijke opziener over de overige
geestelijken gedurende den godsdienst; — ka
t. slechte hoedanigheid van
-kospermai,
het zaad; — kakosphrasie, f. kwade reuk,
inz. uit den mond, stinkende adem; — kakosphyxie, f. onregelmatige pols; — kakosplanchnie, f. gebrekkige gesteldheid der
ingewanden en daaruit ontstaande slechte spijs
; — kakostomáehus, m. iemand-verting
met zwakke maag, een slechte spijsverteerder;
— kakostomie, f. slechte uitspraak ; ook
z. v. a. s t o m a k a c e;— kakosyntheton,
n. Gram. een gebrekkig samengesteld woord;
— kakotechaion, n. Jur. waanzin met verholen boosaardigheid; — kakothynnie, t.
mismoedigheid, neerslachtigheid ; stoornis van
de verstandelijke vermogens; — kakotrichie,
i eene ziekelijke gesteldheid der haren; dunharigheid ; — kakotrophie, f. de slechte
voeding; slechte gesteldheid van het voedingsvocht in het menschelijk lichaam ; — kakozelie, f. de verkeerde ijver ; blinde, dwaze,
ontijdige ijver; het navolgen van verkeerde dingen ; — kakozélon, n. wansmaak in het
navolgen van slechte voorbeelden of modellen;
— kakozélos, m. een onbekwaam, onhandig of ongelukkig navolger.
Kakosjnik, m. russ. (v. kókot, haan, fr.
coq) de hoofddoek, de eigenaardige hoofdtooi
der russ. boerinnen in den vorm van een hanekam.
Ka1á, kalé, t arab. slot, burg, kasteel
(dikwijls in plaatsnamen voorkomende).
Kálaiët, m. gr. (kálaïs) een blauwgroene
edelsteen, eene soort van turkoois (z. ald.)
Kalam, m. (v. 't gr. kalumos) het schrijfriet, waarvan zich de Oosterlingen in plaats
van eene pen bedienen ; — kalamieten, pl.
versteende pijpgewassen.
Kalamaika, f. een dans der Karpathische Slavonen.
Kalamánderhout, eene bij uitstek harde,
zeer zeldzame en schoons houtsoort op het eiland
Ceylon.
Kalammnk of samengetr. kalmink, n.
(mid.lat. calamancus, camelaucus, nw.gr. kamelaukion, eene hoofdbedekking of een kleed

KALÉS

van kemelshaar; sp. calamoco, eng. calamanco,
fr. calmande, hoogd. kalamank, kalmank) eene
het eerst in Brabant vervaardigde wollen stof,
aan de eene zijde geglansd als satijn, meer gestreept dan gebloemd.
Kalamijn of kalamijnsteen, ook
kalmeisteen, een zinkerts, bestaande uit
koolzuur-zinkoxyde, galm e i (vgl. k a d m i a) ;
vroeger ook in de geneeskunde onder den naam
van kalm i gebezigd.
Káland, m. (v. het lat. caléndae, de eerste dag der maand) in de 13de eeuw eene
broederschap van vrome lieden, die op den
eersten dag van elke maand bijeenkwamen, en
welkerleden kalandsbroeders of kalandsh e e r e n genoemd werden; later onderscheidden zij zich meer door brassen en zwelgen dan
door vroomheid; vandaar heet nog in Duitschland eene feestelijke smulpartij. inz. bij de jaarl.
bijeenkomsten der geesteljkheid, eene k á 1 a n d,
en beteekent kalandeeren z. v. a. smullen, brassen, zwelgen.
Kalander, kalandreeren, z. c a—.
Kalandizie, z. ond. c h a 1 a n d.
Kalánkas, pl. (it. calancd, fr. calencar,
talenas) eene soort van oostindisch gedrukt
katoen.
Kalánt, klant, z. chaland.
Kálarasj, m. turk. een wallachysche renbode.
Kalásj(e), f. russ. dracht slaag.
Kalatsj en, z. k o l a t s j e n.
Kaleedoon, z. chalcedoon.
Kalë, turk. vesting, dikwijls voorkomende
aan het begin of einde van plaatsnamen aan
de Zwarte zee; vgl. k a l a.
Kalebas, z. G a l a b a s.
Kaledonië, z. C at—.
kalefateren, z. kalfateren.
Kaleidoskoop, m. gr. (v. kalós, schoon,
eidos, beeld, en skopéin, zien, beschouwen) een
schoonheidskijker, een door Dr. Brewster te
Edinburg uitgevonden kijker, die eenvoudige,
daarin gelegde voorwerpen aan het oog in oneindige getallen en regelmatige gestalten, bij
de geringste beweging afwisselend voorstelt;
ook myriomorphoskoop genaamd; —phonisehe kaleidoskoop of kaleidophoon, m. een door Wheatstone uitgevonden werktuig, waardoor de tot voortbrenging der tonen gevorderde trillingen voor 't oog
zichtbaar gemaakt worden.
Kalen, turk. (v. lat. Galamus) schrijfpen;
kantoor, bureau.
Kalender, 1) z. calender, onder calendw.
Kalender, 2) of kalendri, z. c alendri.
Kalés, f. (fr. caléche, it. Galesse, calesso,
sp. calesa, oorspr. een slavonisch woord, bob.
kolesá, verkiw. koleska, poolsch kolasa, verkiw.
kolaska, russ. kolidska, serv. kolitsa, verklw.
v. kola, wagen, eig. plur. van kolo, rad, slay.
kólo, pl. kolesd, rad, russ. kolosó, dus eig. oorspr.
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radervoertuig) een halfwagen, een lichte open
reiswagen.
Ka1aW>1a, n. (d. i. land van den Kalewa
-of Finland) naam van het uit ongeveer 23,000
verzen bestaande tinsche nationale heldendicht,
dat eeuwen achtereen door mondelinge overlevering in Karelië bewaard bleef.
Kálewi, m. staatsietulband der viziers enz.
Kalfach, m. turk., z. v. a. kwartiermeester.
Kalfakter, z. V. a. c a l e f a c t o r.
,

kalfatéren, kalfáten, kalefatéren,
(v. 't fr. calfater, cal feutrer, proven. calsTatar,
taleTatar, oudsp. en port. cala fetar, it. cala fatare, calefatare, mid.gr. kalaphatein, nw.gr. ka
v. 't arab. kala fa, reten met mos-laphtidzen,
of palmvezels stoppen, turk. kal fat, werk tot
het stoppen der scheepsnaden) schepen waterdicht maken en herstellen, de naden en reten
met werk dichtslaan (breeuwen), en daarna met
pek of teer overstrijken ; -- kalfatering,
f. de dichtmaking en herstelling van een vaartuig.
Ká1i, n. arab. (v. kalaj, in de pan smoren
of hakken; vgl. a 1 k a 1 i) het zoutkruid, de zoutstruik ; het uit asch van deze of andere planten bereide loogzout (a 1 k a 11), plantenloogzout,
potasch, een verbinding van kalium en zuurstof, dus = k all umoxyde; — kali aceticum,
azijnzure potasch; k. borussicum, bloedloogzout; k. carbonlcum, koolzure p.; k. causticum,
bijtende p., kali-hydraat ; k. causticum fusum, gesmolten, in kleine pijpen gegoten bijtende p.;
k. hydrochloricum, of k. muriaticum, kalium
vroeger zoutzure p.-chlorufkaim,
genoemd, eene verbinding van kallum met chloor;
k. nitricum, z. v. a. salpeter; k. oxalïcum,
zuringzure p.; k. sulphurátum, zwavel-p.; k.
sulphuricum, zwavelzure p.; —kalihydraat,
H. arab. -gr. de chem. verbinding van de potasch met water; — kalinisch, adj. potaschhoudend, zich als potasch tot de zuren gedragend ; — kalipicraat, n. een inz. voor onderzeesch gebruik te Parijs vervaardigde ontplof ende stof; — kalium, n. nw.lat. de in
1807 door H u m p h r e y D a v y ontdekte metallische basis van de potasch, p o t a s s i u m.
Kaliber, z. caliber.
Kalibógus of kalibókus, m. een amerikaansche drank uit rum en uit bier van den
canadaschen mastboom bereid.
Kalif, z. khalif,— kalium, z. ond.
k alf.
Kalm, n. Chem. mengsel van lood, tin,
koper en zink om daken te dekken.
Kalk, m. skand. kelk.
Kalkán, m. turk. schild.
Kalle, f. joodsch-duitsch (v. 't hebr. kalláh)
Bene bruid.
KáW, f. bij de Zigeuners of Heidens : een
meisje.
Kallitesthetika, f. gr. (v. kállos, schoonleid) de leer van 't gevoel voor het schoone,
iet onderzoek van het welgevallen in het schoone;
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— kauiblepháron, n. een middel ter ver
wenkbrauwen; — kalligraaf,-fraingvde
m. een schoonschrijver ; — kalligraphie, f.
de schoonschrtjfkunst, het schoonschrijven ; ' —

kalligráphisch, adj. schoongeschreven; -kallilogie, f. de kunst van fraai te spreken,
de welsprekendheid; ook : de leer van het
schoone ; . — Kalliope, eene der negen zang godinnen, z. M u z e n ; — kalliópsis, f. de
schoonoog, een sierplant uit Noord -Amerika ; —
kaUipeedie, f. de kunst om schoone kinderen op te voeden; bet bezit van schoone kinderen ; — kaUipoedopCDie, f. de kunst van
schoone kinderen te telen; — kallipygos,
m. en f. die schoone billen heeft, een bijnaam
van Venus; — kallisth-emon, m. de schoondraad, eene sierplant uit Nieuw-Holland; -kallisthenie, f. de volkrachtigheid; de lichaamsoefening tot verhooging der kracht en
schoonheid, inz. voor jonge meisjes ; — kallitechniek, f. de verfraaiingskunst, de kunst
van schoone voorstelling.
Kalliste, gr. vr.naam : de schoonste.
Kallologie, f. gr. (v. kállos, schoonheid)
de leer of wetenschap van het schoone ; —
kallopistrie, f. of liever kallopísme,
n. (gr. kallópismós, v. kallvpidzein, sieren, opschikken) de verfraaiingskunst, de kunst van op
te sieren, op te schikken.
Kalmank, kalmink, z. k a 1 a m i n k.
galmei, z. ond. k a l a m ij n.
Kalmus, m. (van 't gr. kálámos, lat. caldmus, riet, bies) zeker kruidig rietgewas (Calamus aromaticus, L.) en inz. de als kruiderij
en geneesmiddel gebruikte wortel.
Kalmuk, n. fr. (calmouc) haar- of ruigdoek, langharig doek (zoo genoemd, dewijl de
Kalmukken mantels van zulke grove stof dragen).
Kalmukken, m. pl. (in hunne eigen taal
Khalimík, d. 1. afvalligen, een naam, hun door
hunne tataarsche naburen gegeven, ook OE 1 o t,
E l o e t h s of E l e o e t e n genaamd) een tot den
mongoolschen stam behoorend volk in BinnenAzie, dat, in vele horden verdeeld, een zwervend herdersleven leidt.
Kalobiotiek, f. gr. (van kalós, schoon
en bioen, leven) de wellevenskunst, de kunst
om een aangenaam of fatsoenlijk en zedelijk
goed leven te leiden ; ook : de kunst om het
leven zóo op te vatten, dat men het als een
geluk kan beschouwen.
Kalogeri, m. pl. nw.gr. (d. i. eig. goede
oude mannen) grieksche monniken ; — kalogerae, pl. grieksche nonnen.
Kalokagathie, f. gr. (v. kalos kai agathós, à. i. schoon en goed) zedelijke schoon held, zielegoedheid; rechtschapenheid, rondborstigbeid.
Kalomél of kalomélas, m. (de geneesheer Theodoor Magerne werd inzijne bewerking van het kwik door een jongen schoonen neger geholpen, ter wiens eer hij aan zijn
prmparaat den gr. naam gaf van kalos melas,
d. i. schoon zwart; later heeft men dat melas
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tot meti, mei, honig, overgebracht) ; het ver
kwik, eene verbinding van kwik met-zoet
chloor; vandaar ook kwikzilver -c h l o r u u r,
n. een zeer krachtig geneesmiddel (vroeger met
den zin der woorden overeenkomende : cethiops
merciurialis, kwikzilvermoor) .
Kalometrie, f. gr. de schoonheidsmaat,
schoonheidsmeting, de leer van de graden der
schoonheid in de kunsten, de leer van de evenmaat.
Kalophyllum, n. nw.lat. (v. 't gr. kalós,
schoon en phyllon, blad) het schoonblad, naam
van verscheiden indische boomen.
Kalopodiën, pl. gr. (v. kdlon, droog hout
en poes, voet) houten schoenen, holsblokken,
klompen.
Kalospintheehromokréne, beter
kalospintherochromatokréne, f. (v.
't gr. kalós, schoon, spinthèr, vonk, chroma,
kleur, krënë, bron) een vonkenkleurenspringbron, een door verschillend gekleurde verlichting als vonken blinkende springbron.
Kalotype, f. gr. (v. kalós, schoon en typos, in- of afdruk) het gewrocht der kalotypie, f. d. i. de door Talbot uitgevonden
handelwijze om lichtbeelden voort te brengen
op (chemisch bereid, zoogenoemd k a 1 o typ is c h)
papier, z. v. a. talbotypie en photograp h i e (z. aid.)
galpa, ind. Myth. een dag en een nacht
van Brahma, d. i. eene tijdruimte van 4320
millioen jaar, die met de vernietiging der gansche schepping zal eindigen.
Kálpak, m. turk. (kalpdk, hong. kalpag)
de turksche of hongaarsche pelsmuts, inz. der
huzaren.
Kalt., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor Kaltenbach (gest. 1876).
Kalypso, f. gr. Myth. eene nimf op het
eiland Ogygia, waar zij den aldaar schipbreuk
lijdenden U l y s s e s opnam en hem 7 jaar verpleegde ; Astron. een in 1858 door Luther ontdekte asteroïde.
Kalypter, m. gr. (v. kalyptein, omhullen)
Bot. het huikje, het dunne kapvormige vliesje,
dat het deksel (operculum) bekleedt, waarmede
de zaaddoos der bladmossen voorzien Is ; het
deksel, hulsel, de kap ; — kalypterion, n.
bedekkings- of omhullingsmiddel, deksel; —
kalyptrieten, m. pl. eene soort van versteende slakken.
Kalyx, m., liever f. gr. kelk, bloemkelk.
Kamaroma, n. gr. (v. kamaroen, welven,
en dit v. kamára, gewelf) Chir. eene gewelfde
schedelbreuk ; — kamarósis, f. de vorming
eener zoodanige breuk; ook die breuk zelve.
Kamasehen, f. pl. hoogd. (sper. —sjen;
fr. gamaches, v. 't oudfr. gambe voor jambe, it.
gamba, been) slobkousen, knoopkousen, overkousen ; knooplaarzen zonder zolen ; — kamasehendienst, soldatendienst In vredestijd,
inz. in zooverre daarbij met kleingeestige gestrengheid op het uiterlijke gezien wordt.
Kamea, f. een amulet bij de Joden, be-

staande in een pergament met een tooverformulier in het chaldeeuwsch.
Kameel of k e m e 1, m. (gr. kdmëlos ; v.
't hebr. gamal ; arab. dsjaml, sanskr. kraméla)
een bekend lastdier in Azië, waarvan men 2
soorten onderscheidt : de éenbultige of de d r om e d a r i s en de tweebultige (Camëlus bactrihnus, hoogd. trampelthier); wegens het gebruik,
dat de mensch van dit dier maakt, heeft men
't het schip der woestijn genoemd; ook
een scheepslichter, bestaande uit twee halve
vaartuigen, die, met water gevuld, aan de beide
zijden van het te lichten schip met touwen
worden verbonden, waarna het water uitgepompt wordt, ten gevolge waarvan de machine
met den tusschen haar hangenden last opwaarts
gaat en zoo over ondiepten kan heengevoerd
worden (uitgevonden In 1691 door den Nederlander Meeuwes Meindertz. Bakker); nog beteekent k e m el een dik touw, kabeltouw (Luk.
XVIII, 25) — kameelpardel, m. (gr. ka
de giraffe (z. aid.) ; -= ka--melopardis)
meelgeit, z. k e m e 1 d i e r;— kamelót,
n. (fr. camelot) stof van kemels- of geitenhaar;
ook zeker gebrek in 't hardsteen.
Kameleon, n. gr. (chamai-léón, woordelijk : aardleeuw) eene soort van hagedis, die
op boomen leeft en waaraan men weleer 't ver
toeschreef, naar welgevallen van kleur-mogen
te veranderen ;' vandaar : een mensch, die met
alle winden waait, een onbestendig, zeer ver
een weerhaan; Astron. een-anderlijkmsch,
zuidelijk sterrenbeeld; — kameleóntiseh,
adj. kleurwisselend; zeer veranderlijk, wuft.
Kamenisjilk, m. russ. steenzijde, naam
dien de Russen aan den a m i a n t (z. aid.)
gaven, toen zij dien in 1720 in Siberië ontdekten.
Kamer, f. (lat. camera, camára, v. 't gr.
kamara) een gebouw, getimmerte, een vertrek
van een huis ; de gezamenlijke personen, die
in eene kamer tot gewichtige oogmerken, tot
beheer, tot handhaving van zekere belangen bijeenkomen ; de vergadering der volksvertegenwoordigers in Nederland, verdeeld in Eerst e
en Tweede Kamer; de Kamer van koopIi a n d ei, enz.; in 't algem. iedere holle ruimte,
vak, afdeeling ; vandaar de k a m e r v a n e e n e
m ij n, de plaats, waar het kruit geplaatst wordt
om haar te doen springen ; de hart e kamers
enz.; — kameraad, m. (fr. camarade, it. camerata) eig. en oorspr. een kamergenoot (van
lat. camëra, camdra, kamer) ; In 't algemeen
een metgezel, makker, speelgenoot, schoolvriend,
medearbeider, dienst- of wapenbroeder enz.; —
kamerheer, een aanzienlijk dienaar van den
vorst In de kamers van zijn paleis ; — kamerdienaar, m. kamenier, f. geringer
personen ter bediening van aanzienlijke lieden;
— kamerjager, iemand, die ratten, muizen
en ander ongedierte uit de kamers drijft ; —
kamerling, m. de kardinaal-voorzitter der
apostolische kamer, die met het gezag
voor het tijdelijk bewind is bekleed, wanneer
;
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de h. stoel openstaat; ook de bestuurder der
financiën in Bohemen; — kamermuziek, f.,
kamertoon, z. ond. c a m e r a.
Kamerdoek, n. (fr. toile de Cambrai of
cambrésine, eng. cambric) zeer fijn lijnwaad,
zoo geheeten naar de stad Kamerijk (fr. Cambrai) in België, waar dit het allereerst vervaar
-dig
werd.
Kamfer, kampher, f. (nw.lat. camphdra, fr. camphre, van 't arab.-perz. káfoer;
maleisch kápoer, hindost. kápoera, sanskr. kar
vgl. het hebr. kopher, hars, pek) een-poera;
wit, brandbaar, vluchtig hars van sterken reuk
en smaak, het voortbrengsel van den wortel
des k a m t e r b o o m s in Indië en Japan (Lau-

rus camphóra, L); — kamferspiritus,
kamferbrandewijn, m. eene kamfer-optossing in slappen wijngeest; — kamphine,
m p h i n e, f. in N. Amerika een mengsel van
terpentijn en spiritus, dat in lampen gebrand
wordt.
Kamhout, n. (eng. camwood) het afrik.
roodhout.
Kamichy, z. kamisjy.
Kamillen, f. pl. (mid.lat. camomilla, bedorven uit het gr. chamai-mëlon, d. i. woordelijk aardappel, wegens den appelreuk van den
bloesem) het moederkruid, eene plant met zeer
heilzame bloemen voor thee, enz.; In de geneeskunst gebruikt men twee soorten : de gem e e n e kamillen (van de Matricarza chamomilla, L.) en de roomsche kamillen
(van de Anthemis nobilis, L.)
Kamine–masla, m. russ. een mineralisch, vettig aanzetsel of bekleedsel van sommige steenen in Rusland, steenboter (als geneesmiddel gebruikt).
Kamis, n. arab. (vgl. camisia) katoenen
onderkleed, naehtkleed; een hemd, waarmede
de Turken de lijken na de afwassching bedekken.
KamisimO, m. japan. feestkleed dat bij
wijze van vleugels de schouders dekt.
Kamisjy, m. (in de taal van Guiana camichi, in Cayenne camucle, in Brazilië anhima,
inhuma, inhazima) de moerasreiger, Bene soort
van moerasvogel in Z. Amerika.
Kamizool, n. (van 't fr. la camisole, it.
camiciuóla, v. camicia; mid.lat. camisiale; vgl.
camisia) een kort onderkleed tot bedekking van
het bovenlijf, borstrok, 'hemdrok, vest.
Kammarolíth, m. gr. (van kámmdros,
eene kreeftsoort) kreeftsteen ; — kammarologie, f. de kreeftkunde, de leer der
kreeften.
kamoes, z. chamois.
Kamp = fr. camp, z. ald.
Kampanje, z. campagne.
Kampelogië, f. gr. (v. kamp, de bui
kromming) de buigings- of krommings--gin,
Leer; -- kampemeter, m. gr. de krom
-mingsetr.
Kamperfoelie, z. caprifolium, ond.
cap rice.
Ca
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Kampersteur, m. harde eieren met mos-

terd enz.

Kampher, enz. z. k a m f er.
Kampioen, z. champion.
Kampong, f. mal. en jay. omheind erf,
kleine verzameling van inlandsche woningen,
door paalwerk of heggen omgeven, gehucht,
buurt, wijk.
Kamptulikon, n. zekere massa om te
plaveien, voor riemen enz., bestaande uit kurkafval met gutta-percha en caoutchouc.
Kampylogrammika, f. gr. (v. kam
ë, on, krom) Math. de leer van de kromme-pylos,
lijnen en kromlijnige grootheden.
Kamsin, z. v. a. c h a m s i n, z. ald. en
samoem.
Kámsjoe, f. soort zoetzure wijn uit gegiste rijst en andere ingrediënten.
Kamuis, z. chamois.
Kan, f. eene maat voor vloeistoffen, in onderscheiden landen van uiteenloopende grootte;
de ned. kan (liter), de eenheid der vochtmaten, heeft eene kubieke palm inhoud; zij is
verdeeld in 10 maatjes (deciliter). en 100
vingerhoeden (centiliter); 100 kannen doen
een vat (hectoliter).
Kan, m., z. khan.
Kanaal, n. (lat. canalis) eene gegraven
waterleiding, soms enkel ter uitwatering, gelijk
het kanaal van Katwijk, of ter bevochtiging,
doorgaans ter bevaring en ter bevordering van
den binnenlandschen handel ; ook eene zeeëngte,
inz. die tusschen Frankrijk en Engeland (la
Manche); zijn nieuws uit een goed kan a a 1, d. i. uit een geloofwaardigen mond, uit
eene goede bron hebben; — kanalisatie,
f. (spr. —za-tsie) het aanleggen van kanalen;
— kanaliseeren (spr. s=z) barb.lat. in
kanalen veranderen, met kanalen voorzien ; —
kanalieten, m. pl. nw.lat., z. v. a. t u b ulieten, z. ald.
Kánakas, m. pl. de inboorlingen der Sandwichs-eilanden.
Kanang (khanan, tanan), de wettelgk vastgestelde inhoud der kokosnoot, de
grondslag der korenmaten in Siam = ruim 1
liter.
Kanaoes (spr. —na-oes), een perzische
zijden stof.
Kanapee, kanalje, z. canapé, canaille; — kanarie, enz. z. c a n a r i e, enz.
Kanáss, m. Kong. een zwijnenhoeder.
Kandeel, z. ond. kandij.
Kandil, kandile, z. v. a. c a n d y (z.
aid.)
Kandij, kandij suiker, f. (fr. candi,
lucre candi, sp. az-ucar cande of candi, van 't
arab.-perz. gand, suiker, kandijsuiker, en dit v.
't sanskr. khanda, stuk, suiker aan stukken, korrelsuiker, suikerriet, Ingekookt suikersap, van
khand, khad, breken ; vgl. c a n d e e r e n) gezuiverde, gekristalliseerde suiker; — kandeel,
f. zekere drank voor kraamvrouwen, voornamelijk uit wijn of melk met suiker en kaneel bereid.
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Kandioot, m. (naar 't eil. K a n d ï a of
Kreta) een dans der nieuwe Grieken.
Kando, kandi, eene lengtemaat in Indië
van zeer uiteenloopende grootte In verschillende
streken.
Kandsjar, z. khandsjar.
Kandy of candy, m. een oostend. gewicht, ongeveer = 250 tot 360 kilo.
Kaneel, n. (fr. canelle of canelle, nw.lat.
canella, van 't lat. canna, riet) de tde bast van
een zeer schoonen boom (Laurus cannamumum,
L.), die inz. op Ceylon te huis behoort, maar
ook elders in het Oosten voorkomt, eene bekende, voortreffelijke specerij.
Kanefas, n. z. c a n e v a s.
Kanephóren, f. pl. (gr. sing. kanephóros, v. káné, kdneon, korf en phérein, dragen)
korfdraagsters, d. i. meisjes, die bij verscheiden
godenfeesten te Athene de heilige zaken der
godheid in gevlochten korfjes op het hoofd droegen ; vandaar : Arch. soortgelijke vrouwelijke
gestalten als bouwsieraden : korfjeshouder, sieraadsbouder.
Kangiar, m. (spr. kandzjar) z. v. a. hanJar, handsjar, z. aid.
Kangoeroe, kanghoeroe, f. een plantenetend, zachtzinnig, eetbaar viervoetig dier
van het geslacht der buideldieren, inz. op NieuwHolland (door Cook in 1779 aldaar ontdekt), dat
zeer korte voorpooten heeft, en op de achterste al huppelende loopt, het reuzenbuideldier
(Halmaturus).
Kanker, z. cancer, enz.
Kannelkool, z. candle-coal.
Kano, z canot.
Kanoesi, z. Sintoisten.
Kanon, m. gr. (kanon) of lat. canon, p1.
canons, de regel, het richtsnoer, voorschrift,
de kerkelijke wet, de lijst der heilige schriften,
die bij de vaststelling der geloofsleer tot richtsnoer moeten dienen, het besluit, de uitspraak
van een concilie of eene synode ; ook de litanie der heiligen in de r. kath. mis (vandaar
kanoniseeren, z. beneden); in Duitschland
eene jaarlijksche opbrengst of erfpacht, welke
de gebruiker van een stuk gronds aan den
grondheer moet betalen ; in de algebra weleer
z. v. a. thans formule; Muz. een kettingzang, een twee- of meerstemmig stuk, waarbij
de eene partij na de andere invalt en hetzelfde
thema hooger of lager zingt en bestendig herhaalt, waardoor zulk een gezang zoolang aan
kan worden als men wil; Typ. de-gehoudn
dikste duitsche drukletters ; — kanónisah,
kanoniek, adj. wettelijk, voorschriftmatig,
volgens kerkelijke wetten, tot de kerk of het
kerkgebruik behoorende, geloofwaardig, geopenbaard, voorbeeldig, als richtsnoer dienende;- kanoniek, als subst. f. de wiskunstige toonleer, d. 1. de wetenschap, die de verhouding
der tonen naar bepaalde grootheden met getallen aanduidt ; in de Epikureïsche school de logica of denkleer ; — kanonieke boeken
des bijbels, die boeken, waaraan men een hoo-
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geren oorsprong en ten volle geldende bewijs
kracht toekent, in tegenoverst. van de a p o
k r i e f e boeken; — kanonieke leef
m. zeker aantal levensjaren, noodig om-tijd,
een hoog kerkambt te bekleeden ; — kanonische horen, z. horae canonicae — kanoniek recht, het r. katholiek kerkrecht;
— kanonist, m. een kenner en leeraar van
het kerkrecht ; — kanonicus of e a n o n ïe u s, m. een koor-, dom- of stichtsheer, een
wereldlijk geestelijke, die eene prove of prebende van eene domkerk bezit, pl. canonici ;
cononzci reguláres, kloosterlijk samenlevende —,
C. seculáres, niet in kloosterlijke gemeenschap,
maar vrij op zich zelf levende dom- of stichtsheeren, die hunne kloosterlijke verrichtingen
door een domvicaris laten waarnemen; — ka
pl. de dombeerlijke tooi; —-noicalë,
kanonicaat, n. eene stichtsplaats, domheersplaats; — kanoniceeren, in een sticht opnemen; ook eene domheersplaats schenken; —
kanoniseeren (spr. s=z), iemand in den
k a n o n (z. boven) der heiligen opnemen, hei
voor heilig verklaren ; — kano -ligsprekn,
(spr. —za -tsie) of kanoniseering,-nisáte
f. de heiligspreking, plechtige verklaring van
den paus, dat iemand onder het getal der hei
opgenomen (welke verklaring door de-ligens
beatificatie wordt voorafgegaan).
Kanón, f. (hoogd. kanóne, it. cannóne, fr.
canon, van 't lat. canna, gr. kánna, riet) een
stuk grof geschut, dat door groote lengte van
buis tot een krachtig schot in een zeer vlakken boog geschikt is; — kanonnier, m. (fr.
canonnier) een geschutsoldaat; — kanonneeren (fr. canonner) met kanon vuren of beschieten ; — kanonneerboot, f. geschutboot ; —
kanonnáde (fr. canonnade) f. het beschieten met kanon, kanongevecht; — kanónspecie of kanonspijs, f. het metaalmengsel,
de legeering, waarvan kanonnen gegoten worden.
;

kanoniek, kanonicus, kanonisch,
kanoniseeren, enz. z. ond. k á n o n.
Kanopus, m. (naar de stad K a n ó p o s
of K an h b o s, eig. K n e p h, in Beneden-Egypte,
indien niet deze omgekeerd van de daar vereerde godheid den naam heeft gekregen) egyptische afgodsbeelden van de gedaante eener dik
kruik met hoofd en voeten, die te ge--buikge
lijk ter bewaring van Nijlwater dienden ; — ook
de naam eener ster van de eerste grootte in
't sterrenbeeld van 't schip Argo aan den zuideliken hemel.
Kansel, m. (v. 't lat. cancélli, tralie, hek,
•mtraliede ruimte) de predikstoel, preekstoel,
het preekgestoelte ; — kanselarij, f. (mid .lat.
cancellaraa) eene met hekwerk afgesloten plaats,
waar de medeleden van eene rechtbank bijeenkomen en de gerechtelijke zaken worden uit
ook de daartoe aangestelde perso--gevardi;
nen zelven, het gerecht ; de plaats waar openbare papieren, oorkonden, boeken enz. van algemeen belang bewaard worden ; — kanselarij -stijl, de schrijfwijze aan de kansela-
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rijen eigen, de stadhuisstijl, meestal stijve, ouder
woorden overladen-wetschmui
schrijftrant; — kanselier, m. (mid.lat. cancellarius) eig. de opperste eener kanselarij ; die
beambte, welke de openlijke geschriften moet
uitvaardigen ; in de oude germaansche rijken
een der opperste hof- en staatsbeambten, vandaar nog rijkskanselier, staatskanselier.
Kantár, m. turk. een in het Oosten, Syrië, Egypte, Algerië enz. vroeger en gedeelte
thans gebruikelijk gewicht, tusschen 50-lijknog
en 230 kilo bedragende.
Kantele, f. de harp der Finsche zangers.
Kanteloep, f. z. c a n t a l o e p.
Kanthariden, f. pl. gr. (kanthuris, naam
van verscheiden kevers) spaansche-vliegen, eene
soort van kevers, die men als blaartrekkend
middel aanwendt; — kantharidine, f Chem.
eene bijzonder scherpe harsachtige zelfstandigheid, die men uit de spaansche-vliegen bereidt.
Kanthitis, f. gr. (v. kanthós, m. de ooghoek) Med. de ooghoeksontsteking; — kan
f. ooghoekvorming, de ver-thoplasiek,
te kleine ooglidspleet, door-grotinvade
overplanting van 't oogappel-bindvlies In den
buitensten ooghoek.
Kantisme of kantianisme, n. de wijsbegeerte van K a n t ; — kantist of kan
m. aanhanger van Kant's wijsbegeerte;-tian,
— kantoplatonisme, n. die wijze van philosopheeren, welke, uit de Kantsche en Platonische wijsbegeerte voortgesproten, tot het idealisme overhelt, in Frankrijk inz. door Cousin
vertegenwoordigd'
Kantsjoe, m. slay. (pooisch kdnczug, bob.
kantschuch, lith. kánczukas, hong. kancsuka,
serv. kdmdsjiga, van tataarschen oorsprong;
turk. kamtsji, eene zweep) eene dikke korte
zweep, uit riemen gevlochten.
Kanunnik, m. z. k a n o n i c u s, onder
kanon.
Kaolin, n. chin. (kao-ling) porseleinaarde,
door verweering van 't veldspaath ontstaan (naar
't chin. schiereiland K a o 1 i of Korea).
Kapanitsja, f. turk. een staatsie- of eerepels van marter-, hermelijn- en sabelbont; —
kapanitsjáadsji, m. de bewaarder van de
staatsiepelzen des sultans.
Kapél, f. 1) eene kleine bijkerk, een bedehuis (mid.lat. capella, it. cappella, fr. chapelle); zoo ook in groote kerken een bidzaal
(iedere afdeeling met een bijzonder altaar); —
2) de kerkmuziek en de zangers, die ze uit
-voern;—3) igvantokusenaars, een gesloten volstemmig gezelschap van
muzikanten bij eenen vorst ; — 4) een smeltkroes, z. v. a. c u p dl ; — a cappella, ital. Muz.
vlugger dan een kerkstuk; — alla capella, ka
wanneer de v o c a l e en i n s t r u--pelsgwij,
m e n t a 1 e muziek zich te gelijk doen booren ;
— kapelmeester, de opperste van eene muzikanten-vereeniging ; hij die het opzicht over
eene kapel heeft, inz. bij opera's; — ka-
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pelaan, m. (mid.lat. capellánus) een geestel(jke, die eene kapel bedient; een huispriester;
een hulpgeestelijke, die den priester in den dienst
te hulp komt, ondergeestel(jke ; — kapelleeren, z. cupelleeren.
Kaper, m. (waarsch. van het lat. capere,
nemen, grijpen) Mar. een vrijbuiter, die volmacht heeft om vijandelijke schepen prijs te
maken; ook zijn schip, een schip, dat in oorlogst(jd door bijzondere personen wordt uiige
rust, om afbreuk te doen aan de vijanden van
den staat; — kaperbrief, m. de pas of
lastbrief vanwege het gouvernement in oorlogstid uitgereikt, om schepen te bemannen en den
vijand op zee afbreuk te doen ; — kaperkapitein, m. kapitein op een kaperschip.
Kaphar, z. kaffar.
Kapi–aga, m. turk. (v. kapoe, gew. kapt,
deur, poort, ottomansche porte, en aga, heer)
eig. de deurheer; de gesnedene, wiens ambt
met onzen opperhofineester of hofmaarschalk
overeenkomt ; ook de generaal der (gewezen)
janitsaren; — kapoedsji of kapidsji, m.
deurwachter ; inz. een uit het uit ongeveer 1960
personen bestaande corps van turksche ambtenaren onder 12 officieren, die kapidsjibadsji (van basj, hoofd) heeten en met onze
kamerheeren overeenkomen.
kapitaal, adj. (lat. capitáclis, e, van caput, hoofd) eig. het hoofd betreffende; vandaar:
hoofdzakelijk, voortreffelijk, bijzonder schoon,
goed enz. (b. v. dat is kapitaal); als subst.
n. het hoofdgoed, hoofdgeld, grondgeld, de hoofdsom, het uitstaande geld, het hoofd- of grondvermogen ; — kapitaal–boek, het geheime
boek, dat vele kooplieden over hun gezamenlijk vermogen en bet gebruik daarvan houden;
ook z. v. a. grootboek ; — kapitale letters, hoofdletters, groote aanvangsletters ; —
kapitaaltj es, bij letterzetters : op zichzelven . gebruikt wordende hoofdletters, waarbij
geen gewone letter (onderkast romein of cursief) is gegoten ; letters uit de lat. a n t i q u a,
van den vorm der aanvangsletters, maar klei
dan deze; — kapitale misdaad, zulk-ner
eens misdaad, die het hoofd kost, die de dood
gevolge heeft ; — kapitaal–Conto,-strafen
n. die rekening van het grootboek, waarin alles, wat het hoofdfonds eens koopmans betreft,
gebracht wordt ; — kapitaliseeren (spr.
s=z) tot kapitaal maken, bij het kapitaal voegen ; — kapitaliseering, f. de berekening
van het kapitaal naar de renten ; — kapitalist, m. die veel kapitalen bezit, of geldsommen op rente zet; een rentenier, vermogend
man ; — capitalter, met den dood (b. v. gestraft);— kapiteel, it. capité1, capitéllo,
n. Arch. het bovenste gedeelte van eene zuil ;
— kapiteel, bij boekdrukkers : het formaatwit, dat bij het inslaan van eenen vorm boven
en ter zijde van de bladzijde wordt geplaatst.
Kapitein, m. (fr. capitaine, it. capitáno,
mid.lat. capitanëus, v. 't lat. caput, hoofd) een
hoofdman, aanvoerder van eene compagnie; rit-
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meester bij de ruiterij ; gezagvoerder van een cappero, provene. en sp. caparra) de nog gevaartuig; — kapitein–luitenant, m. een sloten bloesemkop van den kapperstrui k
plaatsvervangend kapitein, zulk een, die bevel (Capparis spinosa) in Z. Europa, als kruiderij
voert in naam en in plaats van een ander, bij spijzen gebruikt.
Kaproën, kapruin, f. (v. fr. chaperon,.
welke daarvan wegens zijnen rang ontslagen is
capron, lat. caparo, capero, capiro, verklw. v.
(z. verder cap i t a i n).
Kapitool, kapitoli jnseh, z. cap i t o- c a p a ; cappa, mantel, monnikskleed, van lat.
capëre, bevatten, nemen) kap, hoofddeksel.
l ium, capitolinisch.
Kapucijn, etc., z. onder capuce.
Kapittel, n. (v. 't later en mid.lat. capiKapudan, kapudan-pasja, z. ond.
tubum, verklw. van caput, hoofd; it. capitolo,
sp. capitulo, fr. chapitre) een hoofdstuk, hoofd- eap1tain.
Kapuits, z. capuce.
deel, afdeeling van een boek ; het onderwerp
Kapybara of kabiai, n. (braz. capivara.
van een gesprek enz., b. v. iemand o p h e t
rechte kapittel helpen; in kloosters de of capivara, eig. een dier, dat tusschen het kruid
vergaderzaal der monniken, ter behandeling van capim of caap"zzin leeft) een viervoetig zoogdier
alle aangelegenheden des kloosters, tot het voor- in Brazilië, van 't geslacht der halfkonijntjes of
sc avid n.
lezen der ordesregels enz. (vandaar b. v. i e m.
kara, turk. zwart, dikwijls voor namen,
het kapittel lezen en iemand kapitte1 e n, z. lager) ; in uitgebreider zin : de verza- b.v. Kara Mustapha = de zwarte Musmeling van geestelijke of wereldlijke personen, taph a.
Karaak, f., z. kraak.
die aan dezelfde regels (capitulartia) gebonden
Karaat, n. (fr. carat, it. carato, oud. port.
zijn, b. v. dom-kapittel, vergadering der
stichts- of domheeren (z. verder ond. c a p i t- quirate, nw.port. en sp. quilate; van het arab.
t ei) ; — kapittélen (mid.lat. capitulare, fr. ktrdt, = gr. kerátion, eig. een kleine horen,
chapitrer) eig. iemand het kapittel, den re- dan de evenzoo gevormde bezie van het Johannisbrood [Ceratonta sitiquaj, die als gewicht
gel, de wet voorlezen, voorhouden; iemand scherp
doorhalen, vinnig berispen ; — kapitulee- diende en gelijk was aan 4 gerstekorrels) een
ren, kapitulant, kapitulatie, z. ond. klein goudgewicht, het van een mark, of 12.
grein ; ook een diamanten- en paarlengewicht
cap1tte1.
Kaplaken, n. een bijzonder voordeel of van 4 grein; in Engeland nog een proefgewicht
eene premie, die den schipper boven de vracht voor goud = -r pond troois = 15,552 gram
betaald wordt, opdat hij voor schip en lading ook in het Oosten een gewicht voor juweelen
des te meer zorg moge dragen; eig. het noo- van verschillende zwaarte; — karaats (in
dige om voor zijne vrouw eene nieuwe 1 a- samenst. met getallen, b. v. 18karaats) zoo, en
zoo veel deelen zuiver goud op $4 deelend bek e n s c h e huif of k a p te koopen (overeenkom
vattend ; — karateeren, vermengen, a 11 ifr. chapeau, d. 1. hoed, dus zoo--stigmeh
veel geld als noodig is om een nieuwen hoed ë e r e n, Ie g e e r e n (van edele metalen) ;karateering, f. de karaatvermenging, alltte koopen).
ëering, legeering van het goud met zilver (w i t t e
Kaplan, m. turk. luipaard.
Kapnomantie (spr. t=ts), f. gr. (van karateering) of koper (r o o d e k.) of met beide
kapnós), wichelarij of waarzeggerij uit den rook (gemengde k.)
Káraba, 1) (arab. kárib, sp. cáraba, nw.
der offeranden bij de Ouden; — kapnománt,
gr. kardbi, schip ; vgl. c a ray e11 e) een in
m. een rookwaarzegger.
Kapoedan, kapoedan-pasja, z. ond. aziatisch Turkije gebruikelijk vaartuig; — 2) m.
arab.-perz. (arab. kahrabd, v. 't perz. kahroeba
cap itain.
eig. strooroovend of -aantrekkend, omdat het verKapoedsji, z. ond. k a p i- a g a.
Kapoen, m. (van 't lat. capo, capes, gr. warmde barnsteen stroohalmpjes aantrekt, van
't perz. kah, gras, stroo, en roebá, roovend ;
kápón, It. cappone, provenc. en sp. capon, fr.
nw.lat. caraba, carabe, sp. cárabe) de barnsteen.
chapon, angels. kapun, vanwaar ons k a p p e n,
Karabáehen of karabaghen, pl. een
afhouwen, afkomt) een gesneden haan ; — kaberoemd paardenras (goudvossen) uit de propoenen, ontmannen, lubben.
vincie Karabogh in Transcaucasië.
Kapoeres, kaporen, z. cap ores.
Karabéla of karabélla, f. poolsch (van
Kapoets, f. z. c a puce.
tataarschen oorsprong) de kromme sabel zonder
Kapok, f. z. capoc.
Kapót, f. (fr. capote) een soldatenoverjas; beugel, dien eertijds de poolsche edellieden bij
feestelijke gelegenheden droegen.
de kap der mijnwerkers (z. verder c a p o t).
Karabijn, f. (fr. carabine, it. en sp. caKappe, f., pl. kapper, zweedsch, eene
rabina, samengetr. uit. carabagina, van 't mid.
graanmaat = 1, ton (tunna) = 4,5801 liter.
Kappáten, m. pi. (van het duitsch kap lat. carabaga, krijgsmachine, belegeringsgeschut,.
met lat. uitgang) boetelingen, die, om niet her- bedorven uit cadabula, van 't gr. katabole, het
kend te worden, bij de geeseling zich het hoofd nederwerpen) een schietgeweer der ruiterij, dat
zich van dat des voetvolks onderscheidt door
met eene kap bedekten.
Kapper, of gew. kaper, f. (van het gr. een korteren loop, kleiner kaliber en grootex
lichtheid, en dat geene bajonet heeft, gewoonkáppáris, arab. en perz. kabar, fr. cápra, it.
4,
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lijk met gladden loop ; vroeger heette het p a-

t r i n a 1 e; — karabinier, m. oorspr. de met
eene karabijn gewapende ruiter; men heeft echter dien naam bij de Franschen ook wel aan
voetsoldaten gegeven ; de karabiniers, wier wapen een getrokken loop heeft, noemt men ook
buksschieters.
Karabógra, f. turk. ijzeren halsring om
gevangenen te boeien.

de priesterwijding, ontvangt; — karakter–
masker, n . een masker of eene vermomming,
die een bepaalden stand, eene persoonlijkheid,
eigenaardige denkwijze, enz. voorstelt; — ka
rol, die een bepaald ka-rakteol,f.n
rakter moet voorstellen en volledig ontwikkelen;
— karakterstuk, een tooneelstuk, waarbij
men voornamelijk de voorstelling en ontwikkeling
der karakters ten doel heeft (onderscheiden van

Karaërs of Karaïeten, in Z. Rusland

intrigue -stuk); — karakteriseeren

Kara►imen, m. pl. (van 't hebr. karaï, pl.

(spr. s=z), den ganschen omvang van al de
kenteekenen kenmerken, kennelijk maken, schilderen, doen uitkomen en juist bepalen ; ook
betitelen ; — zich karakteriseeren, zich
doen kennen, zich kenmerken ; — karakteristiek, f. de beteekening, schildering van
bet eigenaardige of de bijzondere eigenschappen
eener zaak; Math. het kencijfer, d. I. bet geheele getal van eenen logarithmus, in tegenst.
met de mantissa (z. aid.) ; als adject. eigenaardig, onderscheidend, kenmerkend; — het
karakteristieke, het eigenaardige, kenmerkende eener zaak; — karakteristicus,
m. een karakterschilder; Pict. iemand, die bij
voorkeur het eigenaardige van elk voorwerp
recht sterk wil geteekend hebben.
Karaktsji, m. turk. roover.
Karali of k r al, m. (een woord van sla
oorsprong koning, opperhoofd : de-vonische

karaïm, schriftgetrouw, v. kara, in de Schrift
lezen) eene joodsche secte, welke de in den
talmud (z. aid.) vervatte bijvoegsels tot de
kanonieke boeken van den mozaïschen godsdienst verwerpt, en al bare leerstellingen en
voorschriften enkel uit de wet van Mozes put;
— karáïsme, n. hunne leer.

Karaf, z. c a r a f o.
Karag of karadsch, z. c h a r a d s c h.
Karagána, f. Bot. een uit Siberië afkom
-stigpronkewa.
Karalben of liever Kariben, m. pl.
(vgl. c a n n i b a a 1) een indiaansche volksstam in
Z. Amerika, inzonderheid op de kleine W. Ind.
eilanden, zeer krijgshaftige menscheneters ; vandaar in 't algemeen voor wilde, ruwe menschen
(inz. bet fr. Caraibes) ; — karaïbisehe of
karabisehe eilanden, de Kleine Antillen
in W. Indië.
Kar&imen, z. k a r a ë r s.
Karak, z. kraak.
Kárakal, m. turk. (eig. karah-koelak, v.
kayak, zwart koeldk, oor ; fr., sp. en eng. caracal) de zwartoor, de steppenlyna, een roofdier
uit het kattengeslacht, veel gelijkende naar den
los, in Azië en Afrika.
Kárakan, m. russ. kleine steppenvos en
de pels daarvan (Canis caragan) z. k a r a n g a n.
Karáke of k e ra k e, f. turk., een een
nauw onderkleed voor middelbare be--voudig,
ambten, enz., het midden houdende tusschen
een eerepels en een kaftan; — z. ook ca r a c a.
Karakor, f. een roeivaartuig in de indische wateren.

Karakter, n. (gr. charaktér, oorspr. bet
ingegriffelde, ingeprente, van chardssein, ingrifleien, Inprenten) 1) bet teeken, schriftteeken,
merk; ieder bepaald teeken voor een voorwerp
of begrip, b. v. de astronomische teekens voor
de sterren en " sterrenbeelden, de getalteekens
of cijfers, de letters, bet geheimschrift, enz.;
$) het eigenaardige, onderscheidende, kenmerkende eener zaak ; inz. bet zedelijke karakter,
d. I. de heerschende neigingen en gezindheden,
de op beginselen berustende, doorgaande denken handelwijze van een mensch, bet zedelijk
stempel; algemeener ook: de gemoedsgesteldheid, geaardheid, eigenaardigheid, de denkwijze,
het gemoed, hart; 3) de titel of ambtsnaam,
eerestand, waardigheid ; de goede naam ; —
character indelebilis, lat., in de r. kath kerk
eene onuitdelgbare eigenaardigheid, die iemand
door bet ontvangen . van een sacrament, b. v.

karali van Croatië.

Karamoessal of Karamoezzal, m.
(vgl. k a r m o s al) een turksch koopvaardijschip.
Karángan, m. in den russ. pelshandel:
de behaarde huid van den steppenvos, z. k a-

rakan.

Karánkas, pl. oostindische zware zijden
stoffen, met gouden, zilveren en andere bloemen
doorwerkt.
karapapachen, pl. tataarsche militie in
het turksche leger.
Kara-setache, m. perz., de koninklijke
ljfwondarts in Perzië.

Karateering, enz., z. ond. k a r a a t.
Karavaan, t (fr. caravans, sp. caravana,

van 't arab. kairawa n, perz. kárwán, k)rwan,
door vele streken reizend) een handelstocht, pelgrims- of reistrein, een reizend gezelschap van
kooplieden, enz. in de morgenlanden ; — karavaanthee, f. eene fijne theesoort uit China,
die door handelskaravanen over land in dicht gesoldeerde kisten en bussen langs den weg van
Rusland tot ons gebracht wordt, en alzoo buiten den nadeeligen invloed der zee- en scheepslucht gebleven is ; — karavaanvaarder,
m. een scheepskapitein, die op eene groote zeereis bijzondere vrachtvaarten naar andere, bui
bestemming liggende havens doet ; —-tenz(j
,

karavansera(i) of russ. karawanserái,

t (vgl. s er a f 1) herbergen, verblijven voor oostersche reistreinen.
Karavalles, p1. (vgl. c a r a v e 11 e) in Turkije, z. v. a. fregatten.

Karb^►tine, f. soort boerenschoen uit ongelooide huiden.
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Karel, m. duitsche mansn. (oudd. cháral
= kerel, man, verlatijnscht C ar ó 1 u s): de sterke,
werkzame, bedrijvige ; — Karels-orde, f.
eene sp. orde van verdienste, door Karel III
.pels aan eene sluis.
in 1771 ingesteld ; — Karolina, f. vr. naam:
Karbonade, Karbonkel, z. car—.
Karbouw, m. (van mal. karbaoe, karbó) de mannelijke, sterke, krachtvolle ; ook voor
caramboline (z. aid); — Karolijntje,
.naam van den buffel op Java.
Karbowanítz, m. russ. zilveren roebel. eene soort van vrouwenmuts ; — Karlisten,
Karcharias, m. gr. (v. kárchuros, ruw, karolingen, enz. z. op C.
Karet of karrét, m. arab. (vgl. k a r a a t)
-scherp getand) ook j o n a s v 1 s c h, de haaivisch,
eene rekenmunt, waarvan er 130 op onzen gulmenscheneter, een vreeselijk zeemonster.
Kareiniet, m. gr. (van karkinos, kreeft) den gaan.
Karet(schildpad), z. c ar e t t e.
-eene kreeftsversteening ; — kareinologïe,
Kariatiden, z. K a r y a t i d e n.
f. kreeftleer, de natuurlijke beschrijving der
Kariben, enz., z. Karaïb en, enz.
kreeftaardige dieren ; — kareinoom, n. gr.
Karkant, z. v. a. c a r c a n e t (z. aid.).
(karkinóma) Med. een kreeftgezwel, de kanker; —
Karkas, z. eareasse.
.kareinomateus, adj. nw.lat., kankerachtig.
Karlijn, m., z. C arlino.
Kardamóm, f. (gr. kardamomon; arab.
Karmelieten, m. pl. monniken van de
kirtim of koertoem), ook m a l a g u e t t e, f. fr.
(spr. — gétt') eene soort van specerij, het zaad orde Onzer Lieve-Vrouw van den berg Karmel
van een aan de gember verwant gewas (Car- in den Libanon, waar deze orde omstreeks bet
-damómum minus, in 0. Indië ; vgl. paradij s- midden der 12e eeuw door pelgrims gesticht
werd; later, in de 15de eeuw, ontstond er ook
korrels.
eene orde van vrouwelijke Karmelieten, Kar
Kardeel, n. z. v. a. q u a r t ei, vieren
neen ; — Karmelietenwater,-melit
spekton bij de walvischvangst; een-del,n
traanvat van 12 steekkan ; kleine flesschen m ei i s s e w a t e r, water van vrouwenkruid, dat
in de Karmelieten - kloosters werd bevoor traan te Hamburg en langs de Elve.
Kardiáka, pl. gr. (v. kardia, hart) Med. reid; — Karmelieter–wit, eene witte verf,
uit kalk en berltjnsch blauw of indigo bereid,
"hartsterkingen, hartsterkende middelen; — kar
met welke men inz. muurwerk wit.
f. maagkramp, maagpijn, drukking-dialgïe,
Karmijn, n. (v. arab. karmes, kermes,
op de maag, met neiging tot werkelijk braken,
koude ledematen, flauwten enz. ; — kardia- z. aid.) eene kostbare hoogroode verf, uit in
.nastrophe, f. de tegennatuurlijke plaatsing Mexico inheemsche cochenille (Coccus cacti) bevan het hart; — kardielkósis, f. een hart- reid. Het in den handel voorkomende karmijn
gezwel; -- kardieur'sma, n. ziekelijke bevat bovendien leemaarde en tinoxyde.
Karmosal, n. (vgl. k ar a m o e s s al) een
verwijding van het hart; wanorde in den omturksch vaartuig, schipperskaan, boot.
loop des bloeds en de ademhaling ; — kar
Karmozijn, n. (fr. cramoisi) hoogroode
f. hartbreuk, doorzakking van het
-dioeél,
hart door het middelrif in de buikholte; — naar het blauw zweemende kleur, inz. uit k erkardiógmus, m. maagpijn, maagkramp ; — mes, vgl. karmijn.
Karmuseeren of karmoseeren, (zw.
kardiognóst, m. hartkenner; — kardioïde, f. Math. eene kromme lijn van de Ode karmisera, v. karm, rond) omranden, omkran-orde, hartvormig van gedaante ; - kardio- sen, invatten, inz. een groot edelgesteente in
logle, f. Med. de leer van het hart ; — een rand van kleinere vatten.
Karn, z. cairn.
kardiomalacie, f. de hartverweeking; —
Karnis, kornis, z. c o r n i c h e.
kardiopálmus, m. de hartklopping; —
Karoebe, f. eene voormalige algiersche
kardiopathïe, f. hartelijden, harteziekte ; —
kardioperikarditis, f. de ontsteking van rekenmunt van ruim 1, ct. waarde.
Karoeben, pl. (fr. caroube, f. johannishet hart en het hartzakje; — kardioplegie,
1. hartverlamming ; — kardiorrhéxis, f de brood, it. carrubo, sp. garrobo, v. t arab. charscheuring van het hart ; — kardiostenósis, roeb, perz. charnoeb) de johannisbroodboomen.
Karolina, enz., z. Karel.
-f. hartvernauwing; — kardiotomie, f. de
Karonje, z. carogne.
ontleding van het hart ; — kardiotráuma,
Karoot, karot, z. carotte.
n. eene hartwonde; — kardiotraumáKáros of kárus, m. gr. Med. diepe slaap,
tisch, adj. door een hartwonde ontstaan; —
kardiotrÓmus, m. de snelle hartklopping; doodslaap ; — karósis, f. bedwelming, slaap— kardieten, m. pi. versteende hartvormige zucht; — karotika, n. pl. slaapwekkende
schelpen; — karditis, f. de ontsteking van middelen, vgl. h y p not ï k a; — karótis, f,
pl. karotíden, de strotslagaders, twee pols
.het hart.
aan de keel, die het bloed van de aorta-adern
Kardinaal, z. c a r d i n a a i.
naar de hersenen voeren.
Kardoes, z. cartouche.
Karpet, z. carpet.
Karebarie, f. gr. (van káré, hoofd, en
Karpholíth, m. gr. (v. kárphos, n. stroo,
`bary's, zwaar) het gevoel van zwaarte in het
kaf) de stroosteen; — karphologi.e, f. Med.
hoofd, drukkende hoofdpijn.
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Karbats, z. karwats.
Karbeel, m. een stuk hout, dat een ander
onderstut ; — karbeelen, de beide slagdrem-
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de gedurige beweging van de vingers eens zieken, alsof bij de deken wilde afpluizen, gewoon
kwade voorbeduiding, het muggenvan--lijkvan
gen, z. V. a. c r o c i d i s m e; ook voor: haarklooverij ; — karpholoog, ni. eig. een vlok kenlezer ; een vitter, haarkloover, muggenzifter.
Karpolíth, m. gr. (van karpós, in. de
vrucht) een vruchtsteen, eene versteende vrucht;
— karpoloog of karpologíst, een vrucht kenner, vruchtkundige; — karpologie, f. de
leer van. de vruchten der gewassen.
Karroe, ook karroo (spr. oo =oe), f.
eene onvruchtbare steppe in Z. Afrika.
Karsaai, n. (it, carisea, fr. créseau, eng.
kerse y) zekere wollen stof, grof gekeperd laken.
Karst ., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor H. Karsten (gest. 1877).
Karsteniet, n . watervrije, zwavelzure kalk.

Kartéts, f. (van 't it. cartaccia, cartoccio,
fr. cartouche, papierhulsel, patroon) eene met
kleine kogels, schroot, enz. gevulde patroon of
bus van sterk papier of blik voor kanonnen,
blikken doos.
Kart(h)uizer, m . een monnik, behoorende
tot de gestrenge orde van den heiligen B r u no,
gesticht in 1086 (naar de landstreek Carthusia,
fr. Chartreuse (spr. sjartreuz') bij Grenoble in
Frankrijk; zij zijn tot eeuwig zwijgen verplicht;
— karthuizer -poeder of m i n e r al t s c h
k e r m e s (kermes minerhle), een als artsenqmiddel gebruikt bruin poeder uit fijngemaakt
spiesglans, zwavel- en potasch bereid.
Kartouw, f. (hoogd. karthaune of kar
waarscb. van bet lat. quartána, d. 1.-taune,
een vierendeelsstuk, dat 25 pond schoot, het
grootste geschut daarentegen 100 pond) een
stuk grof geschut, een groot, kort en dik kanon.

Karube, Karuben, z. k a r o e b e en
karoeben.

Karns, z. karos.
Karveel, f., z. v. a. c ar a v e 11 e (z. ald.).
Karwats, karbats, f. tataarsch (poolsch
karbacz, korbacz, bob. en russ. karbatsj, Kong.
korbacs, turk. kyrbiitsj, waarvan ook het fr.
cravache afkomt) eene van lederen riemen gevlochten zweep ; — karwatsen, zweepen.
Karwei, f. (fr. corvée, z. ald.) een moeielijk werk; een tusschen- of bijwerk in den
schofttijd, z. c o r v é e; ook bet ingewand van
slachtvee.
Karwij, f. Bot. z. v. a. c a r v i, z. ald.
Karyatíden, f. pl. gr. (karyá(ides) Arch.
lastdraagsters, schoone vrouwelijke gekleede heelden , die men als schoorzuilen In de plaats van
pilasters gebruikt om op het hoofd of den nek
een e n t a b l e m ent te dragen, dat zij soms
met de handen schijnen te ondersteunen ; zoo
geheeten naar de in slavernhj rondgevoerde vrouwen der stad K a ry ae in den Peloponnesus of
liever naar de priesteressen, die in den tempel
van Diana te Karym dienden.
Karyophyllum, n. gr. (karyóphyllon,
d. i. eig. noteblad) Bot. de kruidnagelboom ; —
karyophylláta, f. het gemeen nagelkruid;
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— karyophylliet, m. anjersteen, eene soort
van versteeningen.
Kas, f (van lat. capsa, vgl. c a s s a ecru
C a i s s e) bewaarplaats, gew. kast; doos, foedraal; plaatje, waarin iets gevat is (b. v. van
een ring) ; bergplaats voor geld en geldswaarden ; oneig. geld, contanten z. c a s s a; d e kas.
houd e n, het beheer over het geld hebben ; —
k a s b i 1 j e t t e n, aanwijzingen betaalbaar aan een
openbare kas of bank, die van hand tot hand kunnen overgaan als papieren geld; — k a s b o e k,.
het handelsboek, waarin de ontvangen en uitgegeven gelden geboekt worden om een spoedig overzicht te hebben van den geldvoorraad ;
deze rekening heet c a s s a - conto ;— kassaldo. n. het overschot na afsluiting der kas
(vgl. saldo); — kasdefect, n. z. cassad e f i e it;— kassier, m. (it. cassiére, fr.
caissier) hij die zorgt voor de ontvangst en uit- gaaf bi eene kas, kashouder; persoon (of firma)
die zich tegen eene zekere provisie met het
incasseeren en uitbetalen van gelden belast ; —kassiersbriefje, bewijs of quitantie om bij
den kassier eene zekere som te kunnen ont-^
vangen, vgl. e h e c k.
Kasáck, m. russ. de k o z a k (z. ald.); -kasatsj ók, m. russ. (eig. een kleine kozak)
10 . een livreibediende in kozakkendracht; 2 ° .
een kozakkendans.
Kasan, m. hebr. (chasan ; vgl. h a s a n)„
de voorzanger in de synagoge.
Kásbah, f. arab. burg, citadel, stadsvesting..
Kascha of kasja, f. slay. grutten, brij.
Kasim, arab. zandige, maar vruchtbare..
grond.

Kasimir, z. k a z i m i r.
Kasjmir— of kaschmir—shawls (fr..
cachemirs) zeer fijne en zachte wollen weefsels.
in Tibet en Kasjmir of Kas c h m i r (sansk.
kacmira) van de haren der k a s j m i r - geiten.vervaardigd ; vgl. k a z i m i r 1) .
(wen.
Kasmak, m . sluier der Circassische vrou-.
Kasódi-basji, m. turk. (eig. chassodabasji).
overste van de kamer van den Grooten- Heer,,.
groot- of opperkamerheer.
Kaspar, m. mansn., in het perzisch : een.
schatmeester (kandsjwar).
Ká sr, n. arab . paleis.
Kassába, f. arab. z. v. a. k a s b ah.

Kassabéh, kassabeh of kassab, m:_
de egyptische roede, eene lengtemaat in liet,
dagelijksch leven = 6 pic péledi = 3,850 meter; bij belastingheffing van landerijen slechts,
63- pic béledi = 3,657 meter.

Kassie, f., z. cassia.
Kassier, z. onder kas.
Kassiopéa, f. Myth. de moeder van A nd r o m é d a, en (even als deze) een sterrenbeeld
aan den noordelgken hemel, kenbaar aan 5
sterren, die ongeveer de gedaante vertoonen
van eene grieksche ^'.
Kassitérien, n. gr. (van kassitéros, m_
tin) een metaalmengsel, waarvan tin het hoofd-bestanddeel is.
.
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Kassoeben, m. pl. nakomelingen der Wenden in noordoostelijk Pommeren.
Kast, m. skand. soort mantel.
Kastalides of Kastaifden, f. pi. gr.
de zanggodinnen, muzen, zoo geheeten naar de
bron K a s t a 1 ï a aan den voet van den muzenberg Parnassus bij Delphi, welke bron aan de
zanggodinnen was gewijd.
Kastanje, f. (lat. castanéa, gr. kástánon,
it. castagna, fr. chdtaigne; van de stad K a s t a n a
in Klein-Azië) de bekende eetbare vrucht van
den edelen kastanjeboom; ook de vrucht van
den zoogenaamden wilden kastanjeboom.
Kaste, f. (van 't sp. en port. caste, soort,
teelt, eig. iets reins, onvermengds, van 't lat.
castes, a, um, rein, vlekkeloos) een erfelijke
stam of stand, familiestam in Indië en het oude
Egypte, de rangklasse der oostersche volken,
nergens zoo scherp afgebakend dan bij de Hindoes, welke vijf kasten zijn: 1) de B r a h m i
-ne,2)dKhtrisofRajpen,3)
de Wassirs of Banianen, 4) de Soedras,
5) de Pariahs (z. die woorden) ; — kasten
m. ingenomenheid met eigen klasse of
-gest,
kring, voorkeur voor scherp afgebakende standen, uitsluiting van degenen die niet tot denzelfden kring of stand behooren.
Kastelein, z. cast ell a n u s, ond. c astel.
Kastijden, (v. lat. castigiire) tuchtigen,
op de wijze der kloosterlingen geeselen, pijnigen door vasten, enz. ; — kastijding, f. pi'niging des vleesches, kwelling, straf.
Kastor, m. gr. (kástur, lat. castor, misschien van 't sanskr. kastoen, muskus) de bever, een bekend nuttig zoogdier; pl. kastors,
ook voor bevervellen ; — kastoor–hoed,
kastoren hoed, een hoed van beverhaar;
-- kastoreum, z. c a s t o r e u m.
Kastor en Pollux, Myth. ook de D i o sk ii r e n (d. i. zonen van Zeus of Jupiter) tweelingbroeders, uit een ei geboren en door Jupiter in de gedaante van een zwaan bij Leda
geteeld ; de eerste was sterfelijk, de andere
onsterfelijk; om hunne wederzijdsche aanhankelijkheid noemt men alzoo : onafscheidelijke
broeders en vrienden; zij worden als de beschermgoden der zeevarenden vereerd; Mar. 'en
Phys. een electrisch verschijnsel in de gedaante
van vlammetjes, die zich soms in zee aan de
toppen der masten of raas vertoonen, St. -Elmusvuur; Astron. het 3de teeken van den dierenriem, de tweelingen.
Kastról, f., v. 't fr. c a s s e r ó 11 e (z. aid.).
Kasuaris, m. (papoesch kasoewari, een
naar den struis gelijkende vogel in 0. Indië;
ook een porseleinschelp (Cyprcea ovum).
Kat of katsehip, een driemast koop
Noorwegen en Zweden;-vardijschp,nz.
eene soort van klein vaartuig, tot lichter in
de havens gebruikt; een voorm. stormtuig, eene
stormkat, om de muren te beuken; een hoog
opgeworpen werk op de bolwerken of op de
e o u r t i n e s van eene vesting ; een klein werp-

KATAKLYSM A

anker, ter vermeerdering van de kracht van
het groote ; — kat zonder oorera, eene
soort van ronde barken, die den oorlogschepen
munitie toevoeren.
Kat, z. k a t t.
katá –, of voor klinkletters en de h kat –,
gr. voorzetsel in vele samenstellingen, beteekent oorspr.: af, beneden, afwaarts, en drukt
dan in 't algem. beweging, of richting op een
doel, betrekking, overeenkomst, enz. uit.
Katabasion, n. gr. (van kata-baínein,
afwaarts gaan) eig. een nederwaartsvoerende
weg, de ingang tot een onderaardsch hol; in
de grieksche kerken de plaats onder het altaar,
waar de reliquiën bewaard worden.
Katachrésis of kataehrése, f. gr. eig.
in 't algemeen : gebruik, dan misbruik ; Log. een
onjuist gebruik van een bijvoeglijk woord, dat
met het begrip van het hoofdwoord niet bestaanbaar is, d. 1. geen beeld kan vormen, een
misslag tegen de redekunde, b. v. een verwelkend licht, luide tranen, enz. ; ook een oneigenlijk in plaats van het eigenlijke woord, b. v.
vliegen voor hard loopen; men kan er ook toe
brengen uitdrukkingen als : koudvuur, bitterzoet,
gouden hoofdijzer, enz. ; — kataehréstiseh,
adj. misbruikt, oneigenlijk gebruikt, gedwongen.
katadióptriseh, adj. gr. (vgl. di o pt e r)
het geen eene vergrooting of schijnbare naderbijbrenging van het beschouwde voorwerp ver
breking der lichtstralen-orzakt,weld
in glazen, als door terugkaatsing van spiegels.
IKatafálk, f. (it. cata falco, fr. catafalque,
provenc. cadafalc, samengetr. uit het roman.
catar, bezien, v. 't lat. captare, zoeken te bereiken (stil. ocülis, met de oogen) en 't it. Falco
voor Aalco, stellage, van 't oud-hoogd. palcho,
balko, de balk) de verhevenheid, waarop de
doodkist van eenen gestorvene van boogen rang
in eene kerk of ander gebouw wordt ten toon
gesteld, met wapens, ridderorden, zinnebeelden
en bijschriften versierd, een rouwtooneel, lijkstoel.
Katagma, n. gr. (v. kat- ágnymi, ik verbreek) Chir. de breuk, beenbreuk, beenderbreuk;
— katagmáatiseh, adj. tot genezing der
beenderbreuken dienstig; -- katagmatika,
n. pl. middelen, die tot genezing van beenderbreuken noodzakelijk zijn.
Katagraphologie, f. gr. (van katagráphein, schriftelijk aanduiden) recepteerkunst, de
leer van het voorschrijven der geneesmiddelen.
Katakáasme, n. gr. (v. akádzein, steken)
Chir. het koppenzetten, vgl. s c art f i c e eren.
Katakauma, n. of katakausis, f.
gr. (vgl. k a u s i s) Med. diepe verbranding; —
katakaustiek, z. ond. d i a k a u s ti e k.
Kataklasis, f. gr. (van kláein, breken)
de beenverbrijzeling; ook de krampachtige sluiting der oogleden.
Katáklisis, f. gr. het aanliggen aan tafel (naar grieksch gebruik in plaats van het
zitten).
Kataklysma, n. gr. (van kata• klydzein,
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overstroomen, bespoelen) het darmbad, k 1 is t e e r (z. ald. ); — kataklysme, n. het dropbad, de overstrooming.
Katakómben, f. pl. (it. sing. catacomba,
fr. pl. catacombes, waarsch. ontstaan uit het gr.
katá (z. ald.) en kymbë, uitholling, holte) onderaardsche gangen te Rome en Napels met
spelonken, gewelven en groeven, de begraaf
Ouden ; de k a. t a k o m b e n v a n-platsendr
P a r ij s dienen tot bewaarplaats der doodsbeenderen, voortkomende van het opruimen der
kerkhoven.
Katakustiek (vgl. a k u s t i e k), ook kataphoniek (vgl. ph o n i e k), f. gr. de leer
van den weerklank of echo.
Katalékten, pl. gr. (v. kata- légein, uit
lezen) verzamelde oude stukken of frag--kiezn,
menten, onvolledige overblijfsels van oude werken.
KataléktIkos, m. gr. (van kata- lëgein,
ophouden, eindigen) Poet. eene gr. en lat. versmaat, welker laatste versvoet éene lettergreep,
soms twee, te kort is, in tegenoverstelling van
a k a t a 1 e k t i k o s, die geene lettergreep te veel
of te weinig heeft, en hyperkatalektikos,
die op het einde eene lettergreep te veel heeft;
ontbrak er een geheele voet, dan werd zulk
een vers brachakatalektikos geheeten;
— kataléktiseh, adj. onvolledig, afgebroken; — kataléxis, f. de sluiting van een
vers vóor de geheele voleinding van den rhythmischen gang.
Katalepsie of katalépsis, f. gr. (ka tál ëpsis, eig. het vatten, grijpen ; de ziekteaanval, v. lambánein, vatten, grijpen) Med. de
zinvang, eene geheele onderdrukking en ophef
alle gewaarwordingen en willekeurige-fingva
bewegingen, terwijl ook het bewustzijn verloren is ; eene wasachtige buigzaamheid der ledematen maakt er een kenmerkend teeken van
uit ; — kataleptisch, adj. daarop betrek
hebbende
-king
Katalógus, m. gr. (katálogos, van katalégein, opnoemen, optellen) eene optelling of
lijst van meubelen, schilderijen, kunstwerken,
boeken, inz van de laatste als zij openlijk
verkocht worden, een register ; — katalogiseeren (spr. s=z) of katalogeeren, op
een lijst brengen, in een katalogus bijeen
-breng.
katalótisch, adj. gr. (v. kat -aloán, ver
verbrijzelend, nederdrukkend; Chir.-brijzeln)g.
geschikt om litteekenen te doen verdwijnen, litteekenverdrijvend.
Katálpa, f. (uit de taal van Carolina in
N. Amerika, waar C a t e s b y dit gewas in 17-26
ontdekte) de trompetboom.
Katal sis of katalyse, f. gr. (vgl.
ly s i s) oplossing van enkele deelen of van het
geheele menschelijke lichaam; — katalytisch,
adj. oplossend, tot de oplossing behoorende;
Chem. door bloote aanraking andere lichamen
oplossend, zonder zich zelf te ontbinden.
Katamáran, m. eene vlotboot in OostIndië.
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Katamethën, pl. gr. (katamenia, v. men,
maand) Med. de maandelijksche zuivering der
vrouwen; -- katamentaal, tot de maandstonden behoorende, daarmede in verband
staande.
Katán, m. hongaarsch ruiter, huzaar.
Katána, f. japan. het groote tweehandige
zwaard der adellijken.
kat'ánthrópon, gr. (van dnthrópos, de
mensch) naar de vatbaarheid van het menschelik verstand, daarmede overeenkomstig, naar
menschelijke wijze of voorstellingswijze ; algemeen bevattelijk.
kat'antiphrásin, gr. bij tegenstelling
of door eene antiphrasis (z. ald.), het ironisch benoemen van eene zaak door het tegendeel.
Katapásma, n. gr. (v. katapássein, bestrooien) Chir. strooipoeder op wonden en zweren ; — katapásten, pl. (v. kata pástos, bestrooid, gesprenkeld, bont doorweven) op klimopblad gelijkende versteeningen.
IKatapépsis, f. gr. (vgl. p e p sis) de vol
vertering ; — katapéptiseh, adj. daar--ledig
toe behoorende of haar bevorderende.
Kataphoniek, f. z. k a t a k u s t i e k.
Kataphóra, f. gr. (v. kata-phérein, naar
onderen brengen) eig. het nedervallen, nederzinken ; Med. de slaapzucht, diepe slaap, dood slaap; — cataphöra magneUca, de magnetische
slaap ; — kataphóriseh, adj. met de slaapzucht behept, de slaapzucht veroorzakend.
Kataphrákt, m. gr. (kataphráktas, van
kata phrássein, bepantseren) een borstharnas;
Chir. een harnasverband, verband van gebroken ribben.
Kataplásma, n. gr. (van kata-plássein,
bestrijken, besmeren) Chir. een weekmakende
omslag, brijomslag, pap; — kataplasmeeren, pappen.
Kataplë$is of kataplexie, f. gr. (van
kata plessein, nederslaan ; verschrikken) Med.
het verstijven van het menschelijk lichaam door
beroerte ; ook het stompworden der tanden ; —
kataplektisch, adj. daartoe geneigd, daaruit voortspruitend.
Katapólis, f. gr. de benedenstad, inz. van
Athene, in tegenst. niet de a k r o p o 1 i s.
Katapontísme, n. gr. (katapontismós,
V. kata pontidzein, in de zee doen zinken ; vgl.
p o n t u s) verzinking in de zee, het verdrinken
als doodstraf.
Kataposis, f. gr. (v. kata pinein, doorslikken) het verslinden, verzwelgen ; — katapotia, n. pl. gr. pillen.
Katapsyxis, f. gr. (v. kata psychein, afkoelen) Med. de koudwording, pijnlijke verkouding; — katapsyktisch, adj. door koudwording ontstaan, koud geworden.
KataptÓsis, f. gr. (vgl. p t o si s) het ne
-dervaln;M.z pies(.ald)
Katapult, f. (lat. catapülta, gr. katapéltes)
een oorlogswerptuig der Ouden, door de Syriërs uitgevonden, waarmede men zeer zware
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steepen in de belegerde steden wierp. In Frankrijk had men nog katapulten
kat uit ten tijde van
Hendrik IV; later werden zij geheel door de
mortieren vervangen ; vgl. b all i s t a.
Katarákt, beter katarrhakt, f. lat.
(gr. katarrháktes, m. lat. cataracta, f.) hevige
nederstorting, groote waterval, stroomval, b. v.
die des Rijns bij Schaffhausen ; Med. de grauwe
of witte staar, eene verduistering van het stel
kristallens; ook een toestel bij het stu--seldr
-

ren van stoommachines, inz. staande ; — ka-

taráktisch, adj. tot de staar behoorende,
door de staar aangedaan.
Katarktikon, n. gr. (v. kat árchein, aan-

vangen) wat tot de inleiding, voorbereiding eener
wetenschap noodig is.
katarrhaal, adj. z. ond. k a t a r r h us.
Katarrhéxis, f . gr. (vgl. r h e gm a, enz.)
eig. geweldig verscheuren ; Med. een hevige
buikloop.
Katarrhus, m. (gr. katárrhoes, v. katarrhein, afvloeien) zinking, verkoudheid, eene zie
prikkeling van het slijmvlies der adem-kelij
— katarrhaal, adj. zin-halingswerktu;
uit verkoudheid voortvloeiende ; —-kingacht,
katarrhale koorts, zinkingkoorts — ka
n. een slijmvloed ; — katar-tarheum,
rhoschesis, f. de onderdrukking van eene
zinking.
;

Katartisis, f. of katartismus, m. (v.
kat -artidzein, inrichten) Chir. de herzetting eener
breuk of ontwrichting; — katartista, m een
werktuig daartoe.
.

Katasárka, n. gr. (van katá, en sari,
vleesch) Med. de huidwaterzucht, z. v. a. a n as ark a.
Kataschásmus, m . gr. (van kata-schádzein, opscheuren, openrijten) Med. het koppen zetten.
Katasehésis, f. gr. (v. kat -c^chein, aan
houden) eig. het aanhouden, behouden ; Med.
goede krachtige lichaamstoestand, liet tegengest.
van kwaadsappigheid.
Kataskeuasis of kataskeuáse, f. gr.
toebereiding, inrichting, herstelling, b. v. van
eene plaats uit een oud schrijver; — kataskeuást, m. (gr. kataskeuastës) m. de herstel ler, verbeteraar.
Kataskopion, n . gr. (v. kata-skopéi.n, beschouwen, uitvorschen) een wachtschip ; eene
wacht tot bewaking der grenzen.
katastáltisch, adj. gr. (v. kata-sidllein,
ophouden, stuiten) Med. inhoudend, terugdrijvend — katastaltika, n . pl. terugdrijvende,
samentrekkende, inz. bloedstillende middelen.
Katastásis of katastáse, f. gr. (vgl.
stasis) Med. het staan blijven ; de blijvende
lichaamsgesteldheid, z. v. a. constitutie ; in
de a esthetiek : dat gedeelte van het drama,
waarin de in de e p i t a si s (z. ald.) gelegde
knoop nog vaster gemaakt wordt, tot tij eindelijk in de kat a s t r o ph e (z. ald.) ontknoopt
wordt.
-

;

Kataster, z. kadaster.
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Katastróphe, f. gr. (katastrophe d I.
eig. de ommekeer, v. kata-stréphein, omdraaien,
wenden) eene plotselinge verandering der dingen, inz. in het maatschappelijk leven de fortuinswending, keerpunt, afloop, de ontknooping,
b. v. in eene vertelling; in het drama die han
gebeurtenis, door welke het verdere-delingof
lot der hoofdpersonen tot geluk of ongeluk een
keer neemt ; inz. treurige wending, ongelukkige
afloop.
Katatasis, f. gr. (v. kata-teinein, uitzetten)
Med. de uitzetting naar beneden ; ook Chir. het
zetten van eene breuk.
Katáxis, f. gr. (van kat -ágnymi, ik ver
vgl. k a t a g m a) het verbreken, de breuk;-brek;
Med. eene beenderbreuk.
Katechésis of kateehése (spr. s=z),
f. gr. (katechesis, v. kat -echein, d. i. eig. tegen
dan onderwijzen, uit hoofde van het-kline,
naspreken der kinderen) een onderwijs bij wijze
van gesprek, in vragen en antwoorden ; -- katecheet, m. gr. (katechetés) een vraagleeraar,
hij, die onderwijs, inz. in de geloofsleer, door
vraag en antwoord heeft te geven; — kateehetenseholen, kweekscholen voor christelijke leeraars in de 3de tot de 5de eeuw; —
kateehetiseh, adj. vraagsgewijs, in den vorm
van gesprek onderwijzend; gesprekswijze behandeld — katechstïka of katechetíek,
f. de kunst van het vragende onderwijs of van
den vragenden leervorm, volgens welke de onderwijzer door voortgezette, innerlijk samenhan
onderwerp van zijn begin af ont--gend,ht
wikkelende vragen den leerling onderwijst; vraagkunst of de wetenschappelijke leer hoe een goed
vraagonderwijs moet ingericht en gehouden worden ; — kateehísmus, m. een vragenboek,
;

onderwijs door vragen en antwoorden, inz. in
de geloofsleer en bijbelsche geschiedenis; —

katechiseeren (spr. s=z; gr. katechidzein,

later lat. catechizare) zulk onderricht mededeelen, vraagonderwijs geven; — kateehisátie
(spr. —za-tsie) f. het vraagonderricht ; het leergesprek, inz. bij het godsdienstonderwijs, de kinderleering : — kateehuménen, m. pl. ,geloofsleerlingen , de leerlingen, die zulk onderwijs
genieten, die van den leeraar in den godsdienst
worden onderricht, in de eerste christenkerk
ter voorbereiding tot den doop, thans tot eerste viering van het Avondmaal.
Katechu – aarde (in 't cochin - chineesch
cáycau) z. a r e k a,
Kategorie, f. gr. (kategoría, d.i. eig. aangifte, gezegde, prwdicaat, van kategord n, aangeven, beweren, ronduit verklaren) ieder kenmerk van een oordeelsonderwerp ; in engeren
zin : het algemeene begrip, waaronder eene zaak
gedacht wordt, verstands- of denkvorm; de
klasse of het vak, ten gevolge der indeeling
van alle voorwerpen des denkens in zekere
klassen (volgens Aristoteles

in 10,

volgens Kant

in 4: quantiteit, qualiteit, relatie en
modaliteit); in het algemeen: vak, klasse ;
oorspr. bewering, verwijt, aanklacht ; — ka-
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tegorema, n. eerste begrip, grondbegrip,
stambegrip, klassebegrip ; oorspr. punt van aan
kategórisch, adj. bepaald beslis -klacht;—
onvoorwaardelijk, stellig, ronduit, zonder-send;

omwegen ; — de kategorisehe imperativus, bet onvoorwaardelijk gebod der rede,
de zedelijke wet ; vgl. i m p e r a t i v us ; — kategoriseeren, tot begripsvakken brengen,
naar klassen ordenen.
Katérgi, pl. (spr. —dzji) de koetsiers of
voerlieden in Turkije.

Katérn, z. q u a t e r n e.

kat' exoehén, gr. (van exoche, uitsteking) bij uitstekendheid, uitsluitenderwijs, inzonderheid.
Kathierésis, f. gr. (v. kathairë in, weg
verminderen, vernietigen) Med. afstem -nem,
verzwakking; doodbijting; — kathfe--ming,
retika, n. pl. sterk verzwakkende middelen;
doodende, het leven storende n3_ddelen; bijt middelen.
athari, m. pl. (van het gr. kathurds,
rein, zedelijk rein, onbevlekt) eig. de reinen,
sedert de ilde eeuw de naam van vele secten,
die wegens hunne manicheïsche leerstellingen
door de r. kath. kerk vervolgd werden (later
tot k e t t e r verbasterd); — Katharina, ver klw. K a a t j e, vr. naam : eig. de reine, de zedige ; ingetogene ; — katharIsme, n. taal
ijveren voor taalzuiverheid, z.-zuiverng,ht

v. a. purisme (z. ald.); — kathársis, f.
gr. Med. de afvoering, de zuivering van bet
darmkanaal; ook zedelijke reiniging, loutering,
b. v. der hartstochten; — kathartika, f.

de louteringsleer, de geestelijke reinigingskunst;

— kathartikon, n. (lat. remed)um catharticum), pl kathartika, afvoerende, buik.

ontlastende middelen; — kathartine, f. de
nieuwelings ontdekte afvo^,3 ingsstof der jalappe
en soortgelijke middelen; — kathártiseh,
adj. zuiverend, afvoerend.
Kathéder, m. gr. (kathédra, f., d. i. in
't algemeen zetel, stoel; lat. cathedra) de leerstoel, redenaarsstoel, het spreekgestoelte; weleer in de kerken de bijzondere stoel, waarin
de bisschop gedurende den dienst plaats nam;
-

—

ex cathédra (Petri) decideeren,

eig. van den leerstoel van Petrus af beslissen,
d. i. krachtens pauselijk gezag uitspraak doen;
— katheder–socialist, m. theoretisch of
wetenschappelijk socialist ; — kathedrale
kerk of kathedraal, f. eene bisschoppelijke
kerk of domkerk, wegens het daarin voorhanden bisschoppelijk gestoelte; in Duitschland heet
zulk eene kerk ook m u n s t e r; — kathedratieum, n. het leergeld op hoogescholen,

de college-gelden ; weleer ook de stoelpenning,
Bene opbrengst der pastoors aan den bisschop
stoel ; ook opbrengst der diocesanen tot-pelijkn
onderhoud van het gebouw der kathedraal.
Kathe eet, m. gr. (v. kathegëisthai, aanvoeren) eelt leidsman, leeraar.
Kathéten, pl. gr. (sing. kathétes, d. i.
loodlijn, v. kathíemi, ik laat neder) de beide
.;
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zijden om den rechten boek eens rechthoekigen driehoeks; — kathétometer, m. een
werktuig om uit de verte den loodrechten afstand van twee punten te meten ; — kathéter, m. gr. (kathéter, ook van kathiëmi, ik
laat neder) Chir. eene naar den loop des piswegs gevormde min of meer dikke uit zilver
of buigbaar hars vervaardigde buis, dienende
tot aftapping van de urine uit de blaas, een
pisaftapper; — katheteriseeren (spr. s=z)
de pis met zulk een buisje aftappen; — ka
aftapping van de pis met-therísm,n.d
den katheter.
Kathismata, pl. gr. (v. kathidzein, zich
nederzetten) bijbelsche hoofdstukken of gezangen der gr. kerk, waarbij de gemeente gaat
zitten.
Kathóde, f. gr. (v. káthodos, de afgang)
de negatieve pool van den tot chemische ontbindingen (elektrolyses) gebruikt wordenden galvanischen ketting.
kathólisch of katholiek, adj. gr. (kas
thólikós, ë, ón, v. kátholos, geheel, gezamenlijk, samengesteld uit katd, z. aid., en hólos,
geheel, ongedeeld) algemeen, van die boeken
des N. T. gebruikelijk, welke aan geene bijzondere gemeente zijn gericht; algemeen geloovig,
der roomsche kerk toegedaan, pauselijk; —
K a t h o l i e k e Majesteit, titel der koningen
van Spanje ; — katholiek , m. een algemeen
geloovige, een christen, die zijn kerkgeloof voor
algemeen geldend en verplichtend houdt en
(voor zooverre hi van 't roomsch- katholiek geloof is) den paus als bet opperhoofd der kerk
erkent ; — katholicisme, n. het algemeen
geloof, het roomsch-katholiek geloof; — katholiciteit, f. algemeenheid, recbtgeloovigheid der r. kath. kerk; — katholikon, gr.
of lat. eatholicum, n. iets algemeens, inz.
een algemeen woordenboek; een algemeen geneesmiddel, dat tegen alle kwalen dienstig moet
heeten, z. v. a. universeele medicijn; —
katholikos, ni. titel van den opperbisschop
der armenische kerk ; — katholil1 ometer,
m. een almeter, algemeenmeter ; — katholiseeren, rechtgeloovig maken, tot het katholisch geloof doen overgaan.
Kathypnie, f. gr. (vgl. h y p n o s) Med.
een diepe, vaste slaap.
Kati, katjes, z. k a t t.
Katinka, f . russ. verklw. voor C a t h arina, Kaatje.
Katión, n. gr. (v. katiénai, nedergaan) de
bij electro- chemische ontbinding aan den negatieven pool van den galvanischen ketting optredende stof.
Katirdsji, m. arab. in het Oosten : iemand
die paarden en andere rij- en lastdieren verbuurt en daarmede reizigers vergezelt.

Katjan–olie, f. aardnotenólie.
Katki, katqui, katoenen weefsels uit
Surate.

Katóehe, f. gr. (katoché, van kat-échein,
aanhouden, vasthouden) eig. het vasthouden,
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stuiten, overweldigen; Med. verstijving der lerdeniaten ; de vaste slaap met open ooges.
Katódon, in. gr. (van odoes, odon, de
' tand) eene in de benedenkaak getande wal
-vischort.
Katoen, n. (uit het it. cotone, fr. coton,
van het arab. koton, boomwol; vgl. e o t o n)
eene doorgaans met figuren bedrukte, dunne
lichte stof van boomwol.
Katokathartika, n. p1. gr. Med. naar
beneden reinigende middelen, z. k a t h a r t ï k a.
katophónisch, adj. gr. (van kátó, afwaarts en phoné, stem) afwaarts- of naar bened en klinkend.
Katopóden, m. p1. gr. (v. kátó, afwaarts
-en poes, gehit. podós, voet) N. H. visschen met
,buikvinnen, buikvinnigen.
Katoptrika, f. gr. (v. kát-optron, spie
ook anakamptiek, f. de spiegelleer, de-gel)
leer van de wederkaatsende lichtstralen, spingel-perspectief; — katóptriseh, adj. den
,spiegel of de spiegelleer betreffende ; —kat o ptrische anamorphósen, verkeerd getee:kende beelden, die men in kegel-, rol- of zuilvormige spiegels moet zien, zullen zij het ware
beeld vertoonen; — katoptromantie (spr.
-tie=tsie) f. de voorzegging uit spiegels, de spiegelwichelarij.
Katórga, f. russ. (turk. kadirgha, nw.gr.
kátergon, galei) dwangarbeid, galeistraf, de
.,zwaarste crimineele straf van den russ. codex.
katotérisch, adj. gr. (katóterikós, é, On)
.Med. afvoerende middelen betreffende.
Kats3el, f. russ. russische schommel.
Katsjerif, z. h a t s j e r i f.
Katsjoe, z. v. a. caoutchouc en gummi elasticum (z. ald.)
Katt, katti, katto, m. (maleisch en
javaansch kati) een bijna in geheel Z. Azië, ook
op de Canarische eilanden, gebruikelijk gewicht,
{lat nu eens meer, dan minder dan 600 gram
bedraagt (= 1 ' a pikol); — kati, als gewicht
voor edelsteenen ; vgl. ook tan.
Kátta, m. arab. jakhals, sjakal (z. ald.)
Kattegat, n. deensch : benaming der zee
tusschen Jutland, Zweden en de deensche
-eilanden.
Katten, eig. C h a t t e n, m. pl. een dappere oudd. volksstam • in het tegenwoordige
Hessen in Frankenland, van welken de B at a v i e r e n gezegd worden afkomstig te zijn.
Kattos, m. eene lompgevormde, groote
siameesche zilvermunt = 90 gld.
Kaubang of koubang, n. het kleinste goud- en zilvergewicht op de Molukken =
,40,461 gram.
kaukásisch, adj. tot het gebergte K a u, á s u s in Azië behoorende, daarvan afstammende; — het kaukásisch ras, de blanke
menschenstam, waartoe de bewoners van `'oorAzië en de Europeanen behooren.
Kaulëdon, n. gr. (d. i. eig. stengelachtig, van kaulós, stengel) Chir. eene dwarse
beenderbreuk.
,

-

,

,
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Kauma, n. gr. (van kaiein, branden) brand,
hitte ; Med. eene heete koorts.
Kaunos, m. gr. de zoon van Miletus en
Cyane of Eudothea; bij werd door zijne zuster Byblis met ontuchtige liefde vervolgd; vandaar k a u n i s c h e liefde = verboden liefde.
Kauri, m. eig. slangekopje; Guineescbe
schelpmunt, ook s i m b i p o e r i of z e in b i, eene
soort van kleine, witte porseleinschelpen (Cypraea monèta) op de Maldivische eilanden enz.,
die door de Negers en indische volkeren, maar
inz. in het binnenland van Guinea als klein
geld of pasmunt gebruikt worden.
kauscher, z. k o s c h e r.
Kausis, f. gr. (van kaíein, branden) liet
branden, de verrichting van het branden ; —
kaustisch, adj. invretend, bijtend, brandend,
scherp ; hekelend (satiriek) ;— k a u s t i s c h e
lij n, brandlijn, eene kromme lijn, die gevormd
wordt door de punten, waarin de van een andere kromme lijn gereflecteerde stralen elkander doorsnijden; — kaustika, n. pl. ets- of
bijtmiddelen, brandende, invretende middelen;
de etskunst; — kaustiek of kaustika, f.
de ets- of bijtkunst; ook de leer van de brandlijnen; — kaustieiteit, f. de brandkracht,
het etsend, invretend vermogen ; oneig. de bijtende spotzucht ; — kauterium, n. (gr. kautèraon) een brand- of bijtmiddel ; ook het brandijzer, brandmerkijzer; — cauteriurn actuále, het
dadelijke brandmiddel, bet gloeiende ijzer; C.
dynamicum, een bijtmiddel; c. potentiele, het
vermogende brandmiddel ; — kauteriseeren
(spr. s= z) barb.lat. etsen, branden, uitbranden,
doodbranden; — kauterisátie (spr. —za-tsie)
f. de verrichting van het branden of etsen, het
uitbranden, doodbranden, b. v. van holle tanden, ook bet zetten eener fontanel en de daardoor voortgebrachte werking.
Kaválje, n. (v. 't lat. caballus, it. caballo,
paard) eig. een oud paard, knol ; ieder oud,
vervallen, rompslompig ding.
Kavássen, m. pl. (kawwás) turksche gen
-darmes.
Kaveer of kabeer, z. v. a. kabir.
Kaveling, f. (van k a v ei, lot, afgeperkt
deel) het deel, aandeel ; verscheiden stukken,
die te zamen geveild worden, partij, verkoopsafdeeling.
Kaviaar, f. tataarsch (fr. caviar, sp. cabiar, cabial, it. caviale, nw.gr. chabidri, turksch
haviár, russ. ikrá) steunkuit, ingezouten kuit
van den steur en eenige andere visschen, enz.
uit de Wolga en de Kaspische zee, eene russ.
lekkernij.
Kawa of kava, f. polynesisch (kawa,
kaua, dat in de taal der Nieuw-Zeelanders ook
bitter, sterk, van geestrijke dranken, stinkend,
enz. beduidt) eene soort van peperstruik (Piper
excelsum), inzonderheid de wortel daarvan en
de daaruit bereid wordende bedwelmende
drank.
Kawáde, f. turk. soort kleed der turk
vrouwen.
-sche
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Kawaen, k a h u a n e, f. karetschildpad, z.
earette.
KaWás, m. z. k a v á s s e n.
Kawi-taal, de oude dichtertaal op het
eiland Java, die slechts als schrijftaal voortleeft
(v. 't sanskr. kawi, dichter, en dit v. kan, schilderen, beschrijven).
Kaxa, in. eene ind. munt van lood met
een gat in 't midden, om ze aan te rijgen, ongeveer T h cent.
Kazak, f. z. easaque.
Kazan, z. K a s a n.
Kazawáika, f. slay. een korte, wijde dames-overrok met mouwen, zonder lijf.
Kazemat, f. (fr. casemate, it. casamatta,
eig. een verborgen huis, van it. casa, huis en
matto, donker, blind, verborgen) een bomvrij
gewelf onder den wal eener vesting, zoowel
dienende voor kanon- of stukkelder als voor
schuilplaats der bezetting; — kazematteeren, van kazematten voorzien.
Kazerne, f. fr. (it. caserma ; misschien
ontstaan uit casa d'arme, wapenhuis; of V. lat.
casa, hut, evenals lat. caverna, holte, v. cavus,
hol) een groot gebouw, ingericht tot woning
van soldaten, inz. in vestingen; — kazerneeren (fr. caserner) in kazernes legeren ; — kazerneering, f. inlegering van soldaten in
kazernes.
Kazi-ásker, m. turk. president van het
hooggerechtshof.
Kázimir, 1) of kazemir, n. (fr casimir, it. en sp. casimire, eng. casimere, cassemere, kerseymere, van 't sanskr. kacmira, uit
Kasjemir of Kaschmir [kacmira] komende) eene licht gekeperde wollen stof, eene soort
van halaaken.
Kázimir, 2) m. russ. mansn. (v. kasdtj,
toonen en mir, vrede) vredebrenger, vrede
-sticher.
Kazine, f. perz. en turk. (khazineh, schat,
arab. khizanéh, van khazana, in eene schuur
enz. verzamelen) de schat van den Grooten
Heer.
Kazuaris, z. kasuaris.
Kebes, pl. turksche wollen beddedekens.
Keblah of K lb 1 a h, arab. (kiblah, in 't
algemeen de streek, die tegenover eene andere
ligt, inz. zuiden, van kabala, tegenoverliggen)
bet doel; de richting naar Mekka, werwaarts
de Mohamedanen bij het gebed het gezicht wenden ; ook de In die richting geplaatste kast voor
den koran in elke moskee.
Kedis, fijn wit linnen in het Oosten.
Kedma, n. gr. chronische rheumatische
pijn, inz. in het heupgewricht.
Keel, n. eng. (spr. kiel) eene steenkolenmaat van Q1 ton. (In de wapenkunde beteekent keel als nederl. adj. z. v. a. rood.)
Keep-sake, f. eng. (spr. kiepseek; van
keep, behouden, bewaren, en sake, zaak) een
geschenk tot aandenken, een alb u m of s o uv e n i r; eene verzameling van letterkundige
stukken, van plaatwerk ; een mode-almanak.
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Kef, n. turk. toestand van rustig, weelderig welbehagen, oostersche rust, het d o l c e
far n i e n t e der Osmanen.
Kéfer, m. ongeloovige, z. v. a. g e b er,
giaur.
Keffekil of k i 11 k e f f i, m. perz. -turk. (v.
perz. kef, schuim en gil, leem) schuimklei of
meerschuim, eene wit- geelachtige talkaarde in
Azië, inz. in Natolië, die tot pijpekoppen gesneden en gevormd wordt.
Keimélion, n. gr., pl. keimelia, een,
kostbaar stuk, een kunstwerk, eene kostbaar
een kleinood, dat men bewaart (vgl. c i--heid,
meliën).
Keino, m. turk. dorpsschout.
Kekhenemalo, n. eene harsige, groenachtige gom uit Amerika en van het eiland Ceylon, in de genees- en schilderkunst gebruikt.
Këlab, m. wilde buffel (in Afrika).
Kelb, m. arab. hond
Kellner, m. hoogd. (van keiler, kelder)
keldermeester; bediende in herbergen, logementen enz., bij ons doorgaans jan geheeten.
Kyle, f. gr. breuk ; thans alleen in samenstellingen: k@lódes, m. Med. een pijnlijke
kankerachtige verharding ; — kelologie, f..
gr. Med. de leer der breuken, breukleer; —
kelotomie, gew. c e 1 o t om ie, f. (van kélé
en témnein, snijden) de breuksnijding, thans alleen bij de beklemming in het werk gesteld
— kelotóóm, m. de breuksnijder, het mes om.
breuken te snijden.
Kellek, n. perz. (kalak) een soort van rieten vlot op blazen drijvende, inz. op den Euphraat
en den Tigris.
Kelp, f. eng. (waarsch. arab.; vgl. k a 1 i
en 't arab. kelb, rein; merg, sap) aschzout uit.
verbrande zeeplanten, z. s o d a.
Kelpy of kelpie, m. schotsch (misschien
V. 't gal.-iersch cealg, aanlokken, misleiden, verleiden, of v. teal, dood; vruchtbaarheid; profetie) een watergeest, stroomgeest, vaak in de
gedaante ,van een wit paard, die den dood
van iemand, die in 't water zal omkomen,
vooraf aankondigt of wel hem zelven in de
diepte trekt.
Kelt, m. (oudgael. en iersch cealt, kleeding, enz.) eene schotsche grove wollen stof.
Kelten, zie C e l t e n.
Kelwadár, m. arab. z. v. a. k a t i r d s j i.
Kemeháb, n. turk. damast, gewerkte zijden stof.
Kemeas, gebloemd taf uit 0. Indië.
Kernel, m., z. k a ni e ei; — kemeldier,.
k e m e 1 g e i t, de angorische geit, van A n g ó r a.
of A n g u r i, stad en gebied in Natolië of KleinAzië, een dier met lang zijdeachtig haar (a ng o r a - h a a r), dat het beste zoogenaamde k em e l s g a r e n oplevert.
Kemma, f. arab. soort truffel, die een,
geliefkoosd gerecht der Bedoeienen is.
Ken, z. K e n g.
Kenangie, f. gr. (van kends, ledig, er
dngos, vat) Med. ledigheid der vaten.
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Kenehrias, f. gr. (van kénchros, gierst)
Med. de gierstachtige vlechtuitslag ; — kenchrieten of kenchroïeten, m. p1. gr.,
gierst- of kuitsteenen, steenen, die uit korrels
gelijk die van gierst of vischkuit bestaan.
Kendalgreen, n. eng. (spr. kéndelgrien)
groen laken, dat te Kendal in Westmoreland
wordt vervaardigd.
Keng of ken, japansche lengtemaat van
6 s j a k o e= 1,818 meter.
Kenna, z. V. a. a 1 k a n n a.
Kennel, m. eng. hondenstal.
KenÓsis, f. gr. (v. kenoen, ledigen, van
kenós, ledig) Med. ontlasting van eenig vocht,
ontlediging; Theol. de geloofsmeening dat Christus gedurende zijn aardscbe leven zich geheel
van zijne godheid heeft ontdaan; in tegenst.
met k r y p s i s, volgens welke hij deze slechts
verborgen of omhuld had ; — kenótiseh, adj.
door ontlasting ontstaan ; — kenotaphum,
z. cenot—.
Kéntron, n. gr. prikkel, prikkelstok om
de paarden aan te drijven.
Képenek, m. turk. overrok.
Kephaloea, kephalalgie, enz., z.
eeph—.
Kepi, m. een soort muts of pet van eenige
fr. troepen in Afrika.
KepOtáphion, n. gr. (v. képos, tuin en
táphos, graf) een graftombe, die door een kleinen tuin omgeven wordt ; een tuintombe.
Kerake, z. k a r a k e.
Kerameutïka, f. gr. (v. kérámos, leem,
kerameuein, aardenwerk maken) de pottenbakkerskunst, vervaardiging en bewerking van
fayence, majolica, porselein, ook vervaardiging
van baksteenen, enz. ; — keramographie
of keramographika, f. gr. de leem- of
tegelschilderkunst, het schilderen op vazen in
't oude Griekenland, inz. te Athene ; — keramográphiseh, adj. op leem geschilderd en
ingebrand; — keramohaliet, n. haarzout,
waterhoudende, zwavelzure leemaarde.
Keraphylliet of keratophylliet, n.
gr. (van kéras, hoorn) Min. hoornblende ; —
keratektomie, f. Med. het uitsnijden van
het hoornvlies; — keratiasis, f. een hoorn
uitwas des lichaams, het uitgroeien der-achtig
hoornen ; — keratine, f. de hoornstof ; ook:
de kromhoren, de bazuin ; — Log. eene bedrieg
sluitrede, sophistische gevolgtrekking ; z.-lijke
V. a. c o r n u t u s; — keratiet, m. hoorn
— keratitis, f. Med. de ontsteking-sten;
van het hoornvlies ; — keratooële, f. de
hoornvliesbreuk; — keratoglóssus, m. Anat.
de hoorntongspier, een gedeelte van de tongbeen-tongspier, dat van het groote tongbeenshoorntje naar de tong loopt.; — keratoïden,
pl. hoornachtige versteeningen ; — keratolithen, m. pl. versteende hoornen ; — keratóma of keratoom, n. een boomgewas;
— keratonyxis, f. de doorsteking van het
hoornvlies om de staar te verbrijzelen; —
keratopharyngeus, m. een gedeelte van
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de middelste samensnoerende spier van het keelgat; — keratophyten, pi. versteende hoorn
afdruksels van hoornachtige zeeplanten;-koralen,
ook kleine zwammen, die uit het hoornvlies
groeien; — keratoplastiek, f. kunstmatige
vorming van het hoornvlies ; — keratotoom,
n. Chir. een werktuig ter doorsteking of doorsnijding van het hoornvlies; — keratotomie,
f. de hoornvliessnede.
Keráste, n. turk. hout ; — kerastenasiri, houtopzichter.
Keraunia, n. pl. gr. (v. kéraunós, donderslag) bliksem -, dondersteenen ; -- keraunion, n. (vklw. v. keraunós) een naar beneden gekeerde pijlspits, als critisch teeken ter
aanduiding van bedorven plaatsen in oude handschriften ; in het Nieuwe Testament een teeleen,
dat de plaats uit de profeten genomen is ; in
Plato, dat daarop een bewijs gegrond kan worden; — keraunochrysos, m. knalgoud;.
— keraunometer, m. dondermeter; -keraunoskopie, f. de wichelarij uit den
donder of het onweder; - keraunoskopium, of gr. keraunoskopeion, n. de
plaats ter waarneming des bliksems ; de dondermachine op schouwtooneelen.
Kerberos, m. gr., z. v. a. Cerberus,.,
z. aid.
Kéres, f. pi. gr. Myth. de doodsgodinnen,
noodlotsgodinnen, die inz. een gewelddadigen
dood aanbrengen; ook in 't algemeen ongeluksgodinnen.
Kermes, f. arab. (v. kirm, de worm) in den.
handel ook kermes- of seharlakenbeziën, purperkorrels, scharlakenluizen (cocci illicis), eene soort van schildluizen in Zuid-Europa,_
welker besvormige eihulsels of maskers, die naar
uitwassen op de wortels en den bast der gewassen gelijken, waarom men ze weleer p 1 a n ta a r di g e kermes heette, ingezameld en tot
verschillende roode kleuren, inz. tot karmozijnrood (arab. kirmast), lila en couleur
d e p u c e, ook in de apotheken tot de k e rmes-siroop en het alkermes- konfijt gebruikt worden ; vgl. a I k e r m e s; — mineralisch of mineraal kermes, z. kart h u i z e r p o e d e r; — kermesinus, a, um, lat.
Bot. karmozijnrood.
Kermis, pl. oostindische zak- of neusdoeken.
Kern., bij natuurwetenschappelijke benamingen afkorting voor J. S. von Kerner (gestorven 1830).
Kerographie, f. gr. (van kërós, was)
wasschilderwerk ; — keroïdiseh, adj. wasachtig; — keromantie (spr. t=ts), f, de
waarzeggerij uit was ; — keroplastiek, f.
de wasboetseerkunst, de kunst om wassen beelden of voorwerpen te maken.
Kerréna, f. eene trompet der Indianen.
Kern, m. de knods als wapen der Kaffers.
Kerrie, f. z. curry.
Kersey of kirsey, eng., z. karsaai;,
— kerseymir, n. eng., voor k a z i m i r 1).
,
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Kerstenen, kerstfeest, enz., zie
,

christen, enz.

Kertássa, m. arab. iemand die (in de
Sahara) de verstopte woestijnbronnen van zand
reinigt.
Keryktiek, f. gr. (v. kéryx, de heraut,
keryssein, uitroepen, luide verkondigen) de predikkunst.
Kessubah, m. (v. kethubáh, het geschreven) een huwelijks- of trouwbrief bij de joden.
Ketjoe, f. gewapende bende die 's nachts
op roof uitgaat (op Java).
Ketmir, m. arab. naam van den hond,
welke de in een hol in slaap gevallen 7 slapers
300 jaar lang bewaakte. De Mahomedanen
sebriiven hem driemaal naast het zegel hunner
.brieven.
Key, m. eng. (spr. kie) sleutel; Muz. klavier, toets.
Khabir, m. arab. (van khabara, weten,
kennen) een leidsman der reizigers door de
woestijn.
Khakhán, m. tataarsch (vgl. khan) de
'khan der khans, titel der mongoolsche vorsten.
Khalif, m. arab. (khali fah, van khala fa,
navolgen) de navolger, plaatsbekleeder, n. 1. van
Mohamed, een titel van den turkschen keizer
of sultan der Osmanen, als opperhoofd der
Mohamedanen; — khalifaat, n. het stadhouderschap; het rijk der opvolgers van Mohamed.
Khamar, z. gha mar.
Khamsin, n. een heete wind uit de zandwoestijn in Egypte.
Khan, m. 1) tataarsch en turksch, een
vorst of opperhoofd der Tataren, een tatarenvorst ; 2) perz. (in 't alg. huis), eene openbare
herberg in het oosten ; standplaats der karavanen ; ook markt ; — khanaat, n. het gebied
van eenen Tataren-vorst; — khandsji, m.
opziener van een herberg of k h a n.
Khandsjar, m. arab. een turksche dolk,
korte degen, z. h a n j a r.
Kharadsj, m. arab. (belasting, inkomen,
staatsinkomsten) turksch hoofdgeld; — kharadsji, m. turk. ontvanger of inner van het
-hoofdgeld ; — kharadsji–basji, m. opperste
ontvanger van het hoofdgeld en rechter over
ulle daaruit voortvloeiende geschillen.
Khasseki sultane, z. c h a s s e k i.
Khatib, m. (arab. van chataba, prediken)
de prediker.
Khatim, m. arab. vingerring.
Khattisjerif, z. h a t s j e r i f.
K. H. B., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor Kunth (gest. 1850), Alex. von Humboldt en A. Bonpland.
Khaziné, f. perz. (khaztneh, schat. arab.
khizaneh; vgl. hasna, hasne) de schat van den
sultan ; — khazinedar–aga, de grootschatmeester des sultans (vaak misvormd tot g e-sander-aga).
Khedive of khidiver, m. turk. z. v. a.
i 11 u s t r i s s i m u s, allerdoorluchtigste, een perz.
,

-

-
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titel, door den sultan aan den onderkoning van
Egypte verleend.
Khetris, z. radsjapoeten.
Khilat, z. c h i l a t.
Khivas, m. een oostindisch gewicht van
ongeveer 400 kilo.
Khodsja, m. perz. (khodsjah, grijsaard,
heer, uitstekend man, evenals signor, v. 1. senior)
eeretitel van een aanzienlijk koopman, professor,
doctor enz. (ook k o g i a geschreven).
Khotbah of khoetb"eh, n. arab. (vgl.
k h a t i b) predikatie en gebed der mohamedanen ter verheerlijking van God en Mohamed,
ook van den sultan of van regeerende vorsten
in 't algemeen.
Kia$r, m., pl. kuffar of kefern, turk.
(z. v. a. arab. káfir, z. k a f f e r s) ketters, ongeloovigen, inz. een schimpnaam voor de Christenen.
Kiahia, kiaya, z. k i h a j a.
Kiang, kiën, koyang, koyan of
koean, n. een siameesche korenmaat van
2000 k a n a n g = ongeveer 10 H. L.
Kiárn, turk. toom.
Kiatib, m. turk. -arab. (v. 't arab. kataba,
schrijven) de schrijver, secretaris.
Kibítke, f. russ. (kibítka, van 't arab.
koebbat, gewelf, tent, zonnescherm) een mattenbekleedsel over wagens, enz., eene tent uit
dierenhuiden bij de Tataren en Kalmukken;
een licht russisch rijtuig met 4 wielen.
Kiblah, z. k e b lab.
Kid, n. eng. geitebokje ; geiteleder ; —
kid–gloves, glacé-handschoenen.
Kidney, n. eng. (spr. —ni) nier, nierstuk.
Kiën, z. k i a n g.
Kieseriet, n. naar den natuuronderzoeker
D. G. Kieser genoemd mineraal, bestaande uit
zwavelzure bitteraarde en water.
Kihája, kiahia of kiaya, m. een
turksch plaatsvervanger, zaakwaarnemer (agent);
— kihája–beg, m. de turksche minister van
binnenlandsche zaken.
Kil, f. een diep, nauw water, eene diepte
tusschen twee droogten, stroomkuil.
Kila, eene korenmaat in Slavonië.
Kilaboedan, n. turk. gesponnen zijde.
Kiladeh, f. arab. een tot op den gordel
reikende halsband van edelsteenen der arab.
vrouwen.
Kilardsji–basji, m. (v. kilardsji, keldermeester, kilar, kelder) de opperkeldermeester
van den turkschen keizer, of oppertoeziener over
den kelder.
Kilare, z. are.
Kilderkín, n. eene eng. maat voor vloei
een vaatje = 2 furkin = 18 gallons,-stofen,
= 81,785 liter.
Kilimi, pl. turk. grove tapijten uit de
Ukraine.
Kiló, chilo of kilé, n. (v. gr. kilos,
hol) voor 1874 een turk. korenmaat van zeer
verschillende grootte, in Constantinopel ongeveer 36, in Smyrna 5i, in Salonika en Varna
144 liter, euz.
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kilo— (van het gr. chilioi, duizend), in de
samengest. benamingen der metrieke maten en
gewichten beteekent : duizend, b. v. kilogram, z. gram; — kiloliter, z. li ter;
— kilometer, z. m e t e r -- kilostère,
z. stère.
Kilograaf, f. eig. duizendschrijver : toe.stel om geschriften te verveelvuldigen.
Kilt, m. schotsch (vgl. kelt) het schort
•of korte rokje, dat de Bergschotten in plaats
van broek dragen.
Kimbren, z. C i m b r e n.
Kin, n. turk. sabelscheede.
Kin, n. een chineesch houten snarenspeel`tuig ; ook een chineesch gewicht ; vgl. king 2) .
Kina, f. of kinabast, m. de koortsbast
of peruviaansche bast van den kinaboom in Z.
Amerika, een der gewichtigste geneesmiddelen
tegen de koorts. De k i n a w o r t e l komt niet
van dien boom, maar van een geheel ander gewas, k i n a-s m 11 a x, in Perzië, China, enz.; —
quiníne, f. (van bet sp. quina, van kina)
de uit den kinabast afgezonderde grondstof, een
eigen alkaloïde, in den kinabast vervat.
Kindak, n. eene katoenen stof in Rusland.
Kindsis, f. gr. (van kinein, bewegen) de
beweging; — kinesiatriek, f. (van kinesis,
en iatriké, geneeskunst) of g y in n a s t i s c h e
g e n e e s w ij z e, de genezing of behandeling door
geregelde lichaamsbewegingen; — kenesiometrie, f. de bewegingsmeetkunst ; — kineskoop, m. toestel met draaibare stereonskoopplaten (z. ald.) ; — kinetka en kinematiek, f. de leer der beweging, bewegingskunst ; de leer van de beweging der ma-chines ; — kinetische of kinemátische
kunsten, z. V. a. mimische kunsten,
'z. al d.
King, 1) ook tsin of foe, een chineesche landmaat = 6,7335 hectaren ; ook een muziekinstrument in China ; — king, 2) of kin,
sen japansch gewicht van 604,79 gram.
Kingam, n. eene oostind. fijne katoenen
stof, gew. g i n g a m, g i n g g a m (z. aid.) geheeten.
kingdales, pl. eng. (spr. kingdeels) een
engelsche wollen stof op estamijn gelijkende.
Kings, pl. de vijf oudste en heiligste boe
-kendrChiz.
Kings-bench, f. eng. (spr. —bentsj), eig.
koningsbank ; het opperhofgerecht, een hoog
gerechtshof te Londen (vgl. q u e e n s b e n c Ii);
00k eene gevangenis voor schuldenaars ; —
kings-prison, f. (spr. pris'n) een gevangenis te Londen voor schuldenaars en opstel
boonende artikelen.
-lersvan
Kinine, f. z. quinine onder kina.
Kinishemski, russisch lijnwaad voor ser
dat veel van Petersburg wordt uitgevoerd.-vetn,
Kino of kinogummi, f. een fraai, rood,
gedroogd plantensap, bijna geheel uit looistof bestaande, dat inz. uit de Amerikaansche zeedruif
wordt gewonnen (verkeerdelijk ook k i n a - g o in
geheeten), als geneesmiddel, inz. bij buikloop.
;

,

,

KISLAR-AGA

Kinsa, m. de bestendige agent van den
grootvizier aan het turksche hof.
Kinsatsoe, n. japansch papierengeld van
verschillende nominale waarde.
Kionopháranx, f. gr. (van kión, vgl.
cion, eig. zuil ; het lelletje der keel, de huig,
en pháranx,- kloof, groeve) Med. de splijting
der huig; — kionoptósis, f. de doorzakking der huig; -- kionorrhaphie, f. de
huignaad.
Kiosk, f. turk. (kioesjk, kiosjk, v. 't perz.
koesjk) een turksch tuinhuis, zomerhuis of paviljoen op palen; vandaar een houten gebouwtje
in dien vorm op de boulevards der groote steden tot verkoop van kranten, enz.
Kip, n. een tingewicht op Malakka, ongeveer = 18 kilo.
Kippers en Wippers, in de 17de eeuw
de muntheeren, die het goede geld insmolten
en daarvoor ander van minder gehalte sloegen;
de wisselaars, die het geld snoeiden en zoo
uitgaven (van k i p p e n, besnoeien, en w i p p e n,
wegen) ; in de muntkunde heet de tijd der slechte
munten tot 1667: de tijd der kippers en
wippers.
Kiraggi, m. een turksche trein- of karavaanvoerder.
Kirat, n. (woordelijk het deel) egyptisch
gewicht z. v. a. k a r a a t z. ald. ; ook een akkermaat in Egypte = f e d d a n.
Kirb., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor W. Kirby (gest. 1850).
Kirdar—aga, m. de manteldrager van den
turkschen keizer.
Kireh of kiree, m. (van het poolsch
kiereia) een lange pelsmantel met afhangende
mouwen voor mannen.
Kirgízen of Kirgis—Kaisaken, m.
p1. naam der Steppen-Kozakken in de kirgizische steppe tusschen den Oeral en Irtisch (waar
naar den stichter hunner horde be--schijnlk
noemd).
Kirk—parà, (d. I. 40 para) of birgroesj, m. de enkele turksche piaster = 10
cents ongeveer.
Kirschwasser, n. hoogd. (spr. kiersj—)
eig. kersenwater: een geestrijk vocht, dat de
Duitschers uit de pitten der wilde krieken bereiden.
Kirsey, z. kersey.
Kis, pl. de gesnedenen in den harem.
Kiseh of kizeh, ook kis of keser,
m. (perz. kiseh, geldbeurs) eene beurs, eene
turksche rekeneenheid voor groote betalingen =
500 piasters, de goudbeurs waarmede de sultan
zijne gunstelingen pleegt te beloonen = 30,000
piasters of 3240 gulden.
Kishoe, turk., sorbet (z. ald.) van kokos
-melk.
Kislar—aga, m. turk. (v. kis, p1. kislar,
het meisje, de jonge vrouw; vgl. a g a) eig. de
meisjesopzichter; de opzichter der zwarte gesnedenen aan het turksehe hof; oppertoeziener
des harems van den turkschen keizer.

KISLEW

Kislew, n. hebr. de derde maand van den
israëlietischen kerkelijken kalender.
KisloZ, m. eene turksche graanmaat, z.
kiló.
Kismet, m. turk. het noodlot (fatum) bij
de Turken.
Kismis, oostindisch katoen.
Kisra, m. bruine meelkoek der negers in
Soedan.
Kit., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor P. Kitaibel (gest. 1817).
Kitáb, m. arab. (kitáb, v. kataba) schrijven ; vgl. k i at i b) schrift, boek ; het boek bij
uitstekendheid, de koran (z. aid.).
Kitai (van 't arab. khata"i, het noordelijke
China) eene chineesche zijden of katoenen stof;
in Bohemen en de Lausitz, ongebleekt fijn katoen -- kitaika, f. russ. eene chineesche
katoenen stof.
Kits, f. (eng. ketch, fr. caiche, quaiche),
een vaartuig of jacht met 2 masten en een galjoen ; ook een driemast-galjoot; een bombardeerschip.
Kioeptar, m. (van turk. kioep, arab. perz.
koeb, kruik) de schenker des turkschen keizers.
Kivik, m. een klein russ. vaartuig op de
rivieren, met 14 riemen.
Kiwi, m. de woudstruis, een eerst sedert
1812 bekende, zeer zeldzame nieuwhollandsche
vogel, wiens geslacht op het punt is van uit
te sterven. Hij draagt zijnen naam naar 't geluid, dat hij geeft.
Kizeh, z. k i s e h.
K,jökkenmádding, f. deensch (eig. keukenmodder) hoop keukenafval uit de vóorhistorische tijden.
Kl., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. F. Klotzsch (gest. 1860).
Klaas, mansn. ontstaan uit N ï k o 1 aas.
Klafter, m. hoogd. een v a d e m of 6 voet.
Klant, kalant, z. c h a 1 a n d.
Klapper, klappernoot, f jay. en mal.
(kalapa of klapa) kokosnoot; — klapper;

boom, m. kokosboom z. c o c o s;
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—

klap-

perolie, . f. kokosolie.
K1asis, f. gr. het afbreken, de breuk ; —
klasma, n. een brok, een stuk, een fragment;

— klastisch, adj. breekbaar, gebroken.
Klavier, z. clavier, ond. e1avis.
Kleanke, f. (russ. kleenka, v klei, lijm)
waslinnen, wasdoek.
Kledonisme, n. gr. (v. klédun, gerucht)
het waarzeggen uit plotseling geruisch.
Kleidagra, n. gr. (v. kleis, genit. kleidos,
sleutel, sleutelbeen) Med. de hals- en sleutel -

beensjicht ; kleidomantie (spr. t=ts),
f. de waarzeggerij uit sleutels.
Klemátis, f. gr. (klematis, verklw. van
kléma, spruit, jonge tak) Bot. eene slingerplant:
wilde wijnstok, duivelsgaren.
Klematitis, f. gr. Bot. de meelbloem.
—

Kleónka, f. russ.' z. k 1 e a n k a.

Kleopatra, f. gr. vr. naam : woordelijk
des vaders roem.

Klephten, z. klepten.
Klepseleum, n. gr.. (van kléptein, stelen , in 't algemeen iets heimelijk of ter sluik
doen ; wegens de trapsgewijze en onmerkbare
toevloeiing en élaion, olie) eene lamp, waarin
even zooveel olie toevloeit, als door de vlam.
verteerd wordt; — kleps^idra, f. (v. hydór,.
water) een wateruurwerk der Ouden, bestaande
in een nauwbalzig vat op de wijze onzer zandloopers ; klepten of klephten, m. pl
gr. (kléptés, de dief) eig. rooverhoofdlieden;
krijgsaanvoerders in het nieuwere Griekenland;
— kleptisch, adj. diefachtig, ter sluik, als
—

.

een spitsboef -- kleptomanie of klep
;

-tosyné,
f. de ziekelijke zucht tot stelen, on-bedwingbare steelmanie.
Klerk, z. c l e r e.
Klerus, of lat. c 1 e r u s, m. (van het gr:_
klëros, het lot, toegedeelde erfgoed; vandaar
de uitgelezen, bijzonder bevoorrechte stand), de
klerezie of geestelijkheid, de gezamenlijke
geestelijken eener plaats; ook de priesters- of
leeraarsstand, het priesterschap ; ook de benaming der Jansenisten (z. ald.), eig. Roomsch-Katholieken der oude bisschoppelijke klerezie;.
klerikus of eleríkus, m. een geeste-lujke, priester, schriftgeleerde ; clericus clericum
non decimat, de eene geestelijke neemt geene
tienden van den anderen ; — klerika of
elerïca, f., z. v. a. t o n s u u r (z. ald.) ; —
klerikaal, elericaal, adj. (later lat. cl'e—

ricális, e) geestelijk, den geestelijken stand betreffende, dien toebehoorende; vandaar kienkaal of clerieaal, m. iemand die geestelijk
gezind is, die de geestelijkheid aanhangt; --

klerikaat of elerieaat, n. (clericftus, m.)
de geestelijke stand; -- klerikalisme of
clericalisme, n. de klerikale partij, haar
streven, haar beginselen ; — klerogamie,
L het priesterlijk huwelijk; — klerokratie
(spr. t=ts), f. de priesterheerschappij ; -- kleromantie (spr. t=ts), f, de waarzeggerij door
het lot of uit eenige opgegeven getallen.
Klewang, m. kort, breed zwaard in 0..
Indië.
Klidi, turk. sleutel.
Klima, gr. (eig. de neiging, inz. der aarde
tot de polen, dan de naar den graad dier neiging zich richtende warmte of weêrsgesteldheid, v. klinein, buigen, neigen), klimaat, n. (fr..
climat), de hemelstreek, aardstreek, luchtstreek,.
luchtsgesteldheid, de gezamenlijke weersverhou-dingen van een plaats of landstreek, vgl. z o ne;
klimátisch, adj. naar de aard of hemelstreek ; — klimatologie, f. de leer der
hemelstreken, de luchtgesteldheid ; — klima-tológiseh, adj. de hemelstreken betreffende.
of daartoe behoorende.
KlimaX, f. gr. (v. klinein, buigen, neigen)
eig. de ladder, trap ; vandaar eene trapswijze
opklimming, inz. Log. de klimming of versterking der uitdrukkingen in eene rede; vgl. gr a-

-

d d t i e;
klimaktëriseh, adj. trapsgewis, wat een helling of een trap maakt ; het.
—
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klimakterische jaar of annus climactericus, een trapjaar, klimmend jaar, d. i. ieder
zevende jaar des menschelijken levens, in het
welk men meende, dat er eene merkelijke verandering in het lichaam voorviel.
klinisch, adj. gr. (van kling, leger, bed)
wat tot een bed en bedlegerige zieken betrek klinische
king heeft ; bedlegerig, krank
les, eene les, welke in een ziekenhuis bij het
bed der zieken gegeven wordt ; — klinische
geneeskunde, die, welke zich bezighoudt
met de behandeling der ziekten, in het bijzon
beschouwd ; — kliniek, f. (gr. kliniké,-der
stil. téchné, kunst) de practische geneeskunde
of geneeskundige behandeling van bedlegerige
zieken en inz. het onderwijs aan het ziekbed ;
ook z. v. a. klinikum; — klimkus of
Clinicus, m. een leeraar der geneeskunde
aan het ziekbed ; — klinikum, of lat. elin-cum, n. of klinische school, school,
waar men de ziekten of de zieken zelven leert
kennen, ook in 't algemeen eene instelling of
inrichting tot behandeling van bedlegerige zieken; ambulatorisch klinikum (clinicum
ambulatoraum) behandeling van niet bedlegerige,
loopende zieken; — klinoïdisch worden genoemd vier uitsteeksels, welke aan de bovenste
oppervlakte van het lichaam des wiggebeens
voorkom n en die men met de vier kolommen
van een bed vergeleken heeft, bedvormig, zadelachtig; — klinologie, f. de leer van de
beste gesteldheid en inrichting der ziekbedden;
-- klinorhombisch en klinorhom–
'boïdaliseh, adj. noemt men veelvuldig ver
kristalvormen, die, door ruitvormige-schoven
vlakken begrensd, 3 ongelijke en scheefgestelde
assen hebben ; — klinotechniek, f. de kunst
om krankbedden naar eisch in te richten.
Klinket, n. (fr. cliquet, oorspr. van klink,
t! i n k e n) eene klink ; eene kleine deur in eene
grootere, een poortdeurtje.
Klinométer, m. gr. (v. klinein, neigen,
hellen) een hellingmeter, een werktuig ter bepaling van .de ligging der beddingen en ertsaderen in de bergen.
Klio, f. gr. (Kleiti) eene der negen Muzen
(z. aid.) ; Astr. eene in 1866 door Luther ontdekte asteroïde.
Klipdas, m. eene soort van groote muis
aan de Kaap, in Abyssinië, enz. (Hyrax).
Klipperschip, n., klipper, m. (eng.
-clipper, eig. afsnijder, doorsnijder, v. clip, afsnij(len) eene in N. Amerika opgekomen soort
van zeer snelzeilende koopvaardijschepen, die
het water als 't ware meer doorsnijden, dan
dat zij er overheen glijden.
Kliseométer, of onregeim. klisiométer, m. gr. (van klisis, buiging, neiging, van
klinein, buigen, hellen) Med. een bekkenmeter,
een werktuig ter meting van het vrouwelijke
bekken, uitgevonden door Stein.
Klisteer, klysteer (gr. klyster, van
,klydzein, spoelen, enz.), ook klysma (z. aid.)
Klitóris, f. gr. de kittelaar, de vrouwe; —

-

,

,

,
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lijke roede, een gedeelte der vrouwelijke schaam
; — klitorisme, n. eene ziekelijke-deln
opzwelling van de klitoris ; — klitoritis, f.
ontsteking daarvan.
Kljoekwa, f. russ. de mosbezie, moerasbes (Vaccinium oxycoccus), in Rusland gebruikt
tot bereiding van een geliefkoosden zuurachtigen drank.
Kloesjnik, m. russ. de uitreiker, schaffer,
bekeerder.
klonisch, adj. gr. (van klOnos, hevige,
verwarde beweging, klonein, hevig bewegen,
schudden) Med. stuiptrekkend, krampachtig bewogen.
Klothílde of Clot i 1 d e, oudd. vr. naam
(oudhoogd. chlothilt, chlotichilda, v. chlod, hlut,
d. i. luid, beroemd, en hilti, strijd, gevecht;
vgl. gr. klytós, hoorbaar, luid, beroemd) : de
krijgsheldin, de onversaagde, strijdbare jonkvrouw.
Klotho, f. gr. (van klóthein, spinnen) de
spinster, eene der drie P a r c e n (z. aid.)
Kluiffok, f. een zeil aan den voormast,
de voorfok.
Kluis, f. (hoogd. klause, mid. lat. clausa,
z. ond. c la u d e e r e n) eene nauwe besloten
plaats ; de insluiting, grot, de cel van eenen
monnik; — kluizenaar, m. de bewoner eener
huis, heremiet.
Kluisgaten, kluizen, de gaten in het
scheepboord onder het galjoen, voor de ankertouwen.
Klysma, n. gr. (van klydzein, spoelen,
wasschen) ook 1 a v e m e n t, n. fr. (spr. law' mán) en klysteer, n. eene darmbespuiting
of inspuiting in den aars; een darmbad; —
klysteeren, een darmbad toedienen, inspuiten; — klysteerspuit, f. eenti darmspuit.
Klysopomp, f. gr. -ned., de pomp van
hooge drukking.
Klysteer, klysteeren, z. klysma ;
— klystorél, m. iron. een klysteerzetter,
een apothekersjongen.
Knaster, z. c a n a s t e r.
Knave, m. eng. (spr. neen' = knaap) boef,
schelm ; de boer in 't kaartspel.
Knee, f. eng. (spr. nie) knie ; — kneecap, f. eig. »kniekap" : kniebedekking.
Knees of knias, m. z. k n j a s.
Knepp, m. gr. (ook Knoephis, Chnoephis,
Chnoebis, Chnoemis, egypt. Hnoem of Knoem)
een oud-egyptische god, die als de oorzaak van
het wassen des Nijls en des daardoor verwekten zegens vereerd werd.
Knësma, n. gr. (v. knan, schaven, krassen) Med. eene door krabben, na voorafgegane
jeukte, ontstane huidwond; — knesmus, m.
(gr. knësmós) het jeuken.
Knickerbocker, m. eng. (spr. nik—)
in New-York : afstammeling der oude holland
algemeen : New-Yorker.-schebourgi;n't
Knidósis, f. gr. (van knidán, met netels
slaan, netelaardig jeuken, van knide, de netel)
de jeukte, prikkeling, branding; de brandnetel-
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uitslag; het slaan met netels; z. v. a. u r t i-

balt-oxydul en leem bestaande blauwe verf.

Kobang, m. eene japansche gouden re-

cátie.

Knievers, kniedicht, n. een op de

K. of the Malta, Malthezerridder ; — K.
of the Thistle (spr. sist' l ; met geaspi-

kenmunt van f 8,60 tot f 14,60 in waarde.
Kobold, m. hoogd. (v. 't gr. kóbálos, lat.
cóbalus, fr. gobelin) oorspr. een potsenmaker,
hansworst; luchtsprong, buiteling; ook een duikelaartje, buiteimannetje, uit vliermerg met een
stukje lood gemaakt ; een nijdige berggeest,,
bergmannetje, plaaggeest, kaboutermannetje, een
ingebeeld spook.
Kookim., m. eene voormalige japansche
munt.
KOOytus, m. gr. (Kok,tos) de tranenstroom, van kókyein, weenen) Myth. eene van
de rivieren der hel, der onderwereld; z. Tar-

reerde s aan het begin) ridder van de Schot

t ar us.

knie, d. i. in der haast, als ter loops nedergeschreven vers, eene soort van e x t e m p o r e
op de wijze der oude rederijkers.
Knight, m. eng. (spr. nait = knecht,
d. i. oorspr. jonkman, knaap, edelknaap) een
ridder in Engeland; ook de eng. naam voor het
paard in 't schaakspel ;
knight bánneret, een op het slagveld door den koning
zelven tot ridder geslagene ; — knight of
the Garter, ridder van den Kouseband; —
—

-

-scheDitlord.

Knijf, n. (eng. knife, fr. canif, zw. knif,
afgeleid van n (j p e n, knijpen) een lang, puntig mes of ponjaard; een knipmes.
Knissoregmie, f. gr. (v. knissa, knissos,
vetdamp en regnymi, ik breek los) het ranzige,
stinkende oprispen.
Knjas, m. russ. (poolsch kniaz) een russisch of poolsch prins; knjaghínja, f
russ. prinses, gemalin van een prins; =- knj ash na, f. (spr. sh=sj) dochter van een prins.
Knoet, m. russ. (knoet, goth. hnoetó) eene
in Rusland gebruikelijke, uit harde juchtleeren
riemen bestaande zweep, die thans alleen als
onteerende straf bij gemeene misdadigers, die
voor Siberië bestemd zijn, aangewend wordt;
— knoeten, met zulk eene zweep geeselen.
Knowledge, f. eng. (spr. nólledzj') kennis , wetenschap ; -- knowledge is power (spr.
pouer), kennis is macht.
Knownothings, m. pl. eng. (spr. nónossings) nietsweters, eene vóor het begin van den
burgeroorlog zeer talrijke politieke partij In N.
Amerika, die de volksverhuizing uit Europa naar
Amerika poogde te stuiten, het aldaar burgerworden te bemoeilijken en de landverhuizers
van staats- en gemeenteambten uit te sluiten
(zoo men wil naar de woorden to know nothing, niets te weten, die in den door hen af
te leggen eed moesten voorkomen) .
Knuckleduster, m. eng. (spr. nukkelduster) de kneukelklopper, een noordamerik.
verdedigingswapen.
—

Kobalt, n. nw.lat. (cobaltum ; oorspr. =
k o b o 1 d, waarmede de mijnwerkers weleer .niet
alleen den berggeest aanduidden, maar wien zij
ook de voortbrenging der berg- of ertssoort,
die men nog niet voor een erts hield en welker nut men niet kende, toeschreven) een witgrijs, tamelijk zwaar, hard en moeilijk smeltbaar eigenaardig metaal, dat In de natuur inz.
met arsenik en zwavel verbonden (als s p ij skobalt, kobaltglans, kobaltkies, enz.)
voorkomt en welks oxydul tot bereiding van
smalt (z. ald.) gebruikt wordt ; — kobalt
hemelsblauwe verf,-blauw,n.escho
verbinding van kobalt-oxydul met aluinaarde;

-- kobalt —ultramarijn, n. eene uit ko-

Koda of kot, een handelsgewicht in
Georgië = 2 p o e d of 80 russ. pond = 32,761

,

kilo.
Kodama, eene zilveren rekenmunt in Japan = 84 ct.
Kodeïne, f. (v. gr. kódé, papaver, maan kop) Chem. een alcaloïde van opium.

Koddebeier (van kodde, een stok, en
b e i er e n, de klokken bespelen, slingeren, dus
eig. iemand, die met den stok zwaait) een boschwachter, veldwachter.
Koean, z. k i a n g.
Koeddoe, m. een soort van kleine meloen in Voor-Azië, bij de Usbeken enz.
Koedoe, m. zuidafrikaansch (Antilope strepsicéros, gr.) eene soort van antilopen aan de
kaap de Goede Hoop.

Koej on, koejonneeren, z. cob o n.
Koel., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor Koelreuter (gent. 1806).
Koela, f. een oliemaat in Marokko = 11,C

kilo.
Koelack, een gewicht op Java = 74
katti.
Koelboek, m. het hoofddeksel der raja s
(vgl. ra d s j a) in Turkije.
Koelies, m. pl. hindost. (koelt, een dagboner, lastdrager, eng. cooley; vgl. turk. kul,
kj^kleh, een slaat) hindoes uit eene der laagste
kasten, die thans bij menigten naar de britsche
koloniën in West -Indië als veld- en plantage bebouwers trekken.
Koemiss, f. mongoolsch (russ. kumys) gegiste paardemelk, steppenmelk, melkwijn, eerbedwelmende drank der mongoolsche Tartaren,,
uit gegiste paardemelk bereid.

Koenraad, duitsche mansn. (mid.hoogd.

Kuon-rat, oudd. Chuonrat, koen van raad) de
vastberadene ; fem. K o n r a d i n e.
Koepel, m. (fr. coepóle, it. cupola, mid.
lat. cupola, cuppi la, v. 't lat. cupa, cuppa, ton,
vat, kuip, mid.lat. beker, zoo genoemd wegens
de gelijkvormigheid met een omgekeerden beker) de ronde kap van een gebouw in de gedaante van een halven bol, helmdak ter bedekking van een cirkelrond gebouw ; ook tuinbuis; — koepeloven, z. c u p o o i-oven.

Koergast, koerzaal, z. ond. kuur.

KOERON

687

Koeron, z. k r o r e.
Koert, verkiw. v. K o e n r a a d (z. aid.)
Koeskoes, koeskoesoe, f. bij de Berbers soeksoe, f. arab. in Berbertje, Algiers
enz. een uit grutten of maïsmeel met schapevet, kippenbouillon en dgl. bereid lievelingsgerecht.
koetéren (voortdurend werkwoord van
koeten, kouten) krom, slecht spreken; —
koeterwaalsch, n. (hoogd. kauderwdlsch)
het slechte, gebroken Neder- of Hoogduitsch,
dat doorgaans door de Walen gesproken wordt.
Kof, kofschip (zweedsch ko fwasch, eig.
het schip met eene k o f, k o u w, hut) eene soort
van koopvaardijschip met 2 masten, dat door
zijnen meer platten dan ronden bodem en den
vorm van zijn voor- en achterdeel bij zware
lading slechts weinig diepgang vordert.
Koffie, f. (waarsch. v. K a ft a, daar de
landschappen Enarea en Kaffa in 't Ethiopisch
hoogland het oorspronkelijk vaderland van de
koffie zijn, die vandaar naar Arabië verplant
is ; in 't arab. Is kahoeah, kahoeh, turk. 'kahweh, wijn, koffiedrank; de koffieboon heet bunn)
de boonen van den koffieboom en de daaruit
bereide drank ; vgl. café ; — kaffeine of
coffeine, f. een alcaloïde, in koffieboonen,
theebladen (vandaar ook theine) en guarana
(vandaar ook g u a r a n i n e geheeten) aan
-wezig.
Koftwork, n. eng. oostindische, met goud
ingelegde stalen kunstvoorwerpen.
Kog, 1) kogge, f. (mid.lat. toga, coqua,
waarsch. zooveel als k o f) eene vroeger gebruikelijke soort van vaartuig met 30 tot 32 riemen, dat wanneer het als oorlogsschip diende,
ook met tinnen of houten getande beschutsels
tegen 't enteren beveiligd was.
Kog, 2) m. deensch: laag, ingedijkt kustland.
Kogia, m. z. kh o d sj a.
Kohéleth, m. hebr. (eig. verzameling, prediker, van kahál, verzamelen) benaming van
den koning Salomo en van het hem toegeschreven bijbelboek »de Prediker", den val van den
joodschen staat betreffende.
Kohi, m. eene korenmaat in Siam van 500
centenaars.
Koh-i-hoor, m. ind. (= berg des lichts)
het kostbaarste eng. kroonjuweel, aan koningin
Victoria geschonken door de 0. I. compagnie.
Kohort, z. cohorte.
Koilóma, n. gr. (v. koiloen, uithollen en
koilos, é, ón, hol) eene holte; Med. een hoorn
; — koilometrie, f. vaatmeet--huidsgezwl
kunst, de leer van de meting der holle vaten;
-- koilostomle, f. de holle stem; — koilostbmisch, adj. holstemmig.
Koinologie, f. gr. (v. koinós, è, ón, gemeenzaam) gemeenschappelijke beraadslaging,
inz. der geneesheeren.
Koka, f. een naar betél gelijkend kruid in
Peru, welks gedroogde bessen den Peruanen
als klein geld dienen, en welks bladen door
hen gekauwd worden.

KOLLESIS

Kokolèta, f. mantel der turk. scheepskapiteins met knoopen en snoeren.
Kokkolíth, m. gr. (v. kókkos, kern der ,
boomvruchten) kernsteen, eene kantige, korre-lige soort van a u g i e t.
Kokosjnik, z. kak o s j ni k.
Kokosnoot, f. (vgl. het gr. koeki, de kokospalm, en diens vrucht, kóïx, genit. kóïkos,.
eene egyptische palmsoort, en kókkos, kern,
bezie) de vrucht van den kokosboom of
kokospalm (Cocos nuci féra, L.) ook kl a pp e r b o o m genoemd, in de keerkringslanden ;
zij heeft eene witte, vleezige pit, die een ge-zond voedsel oplevert, en binnen die pit een
melkachtig vocht, dat tot een verfrisschenden
drank strekt; de dop der noot wordt als drink-schaal gebruikt en tot allerlei kunstwerk verarbeid.
Kókoe of kok, een japansche Inhoudsmaat van 10 to of 100 sjoo = 1,31S hectoliter.
Kola, koe 1, m. turk. eig. slaaf; de benaming voor alle turksche onderdanen met betrekking tot hunnen gebieder.
Kologá Si, m. turk. adjudant-majoor; -kolássi, m. turk. kapitein.
Koláptïka, f. (van 't gr. koláptein, uithouwen, beitelen) de beeldhouwerij met den
beitel.
Kolátsj en, pl. slay. (russ. kolátsch en
kalátsch, poolsch kolacz, v. kolo, kring) poolsche kleine, ronde, met ingemaakte vruchten
gevulde koeken.
Kolbak, m. turk. (fr. tolbat) een turk
pelsmuts ; ook als militair hoofddeksel Boor--sche
de Franschen bij ons ingevoerd.
Koleine, f. gr. (v. koleós, scheede) N. H.
vleugeldekstof ; — koleitis, f. Med. de ontsteking der moederscheede, z. v. a. e l y t r i t is ;„
— koleocele, f. de moederscheedebreuk ; -koleoptera, n. pi. gr. (van koleos, koker
en píéron, vleugel) insecten, die vier vleugels
hebben, waarvan de bovenste hard, dik en kort:
zijn, en tot scheede dienen voor de onderste,,.
die vliezig en dwars geplooid zijn ; schildvleugelige insecten; — koleopterieten, m. pl.
versteende kevers of deelen van kevers ; --koleoptÓsis, f. Med. de uitzakking van de
moedersoheede ; — koleorrh-exis, f. de ver-scheuring van de moederscheede.
Kolibrie, m. (inheemsche zuidamer. naam,
sp. colibri) eene soort van amerikaansche vogeltjes, tot welke de kleinste en schoonste vogels behooren ; het bloemen-, vliegen- of honigvogeltje, de bloemspecht (Trochilus).
Koliek, kolijk, z. ond. k 010 n.
Kotje, m. (zw. koija, schelvisch, ijs]. kou,
schol, platvisch) eene soort van kabeljauw in
Noorwegen.
Kolkothar, z. eo1eot han.
Kollek, eene inhoudsmaat in Algerie
16,66 liters.
Kollésis, f. gr. (v. kollán, lijmen, kolla,
lijm) het lijmen, de aaneenlíjming; ook het soldeeren; Chir. de spoedige heeling; — kollé--
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tiseh, ad,. lijmend, aaneenklevend, genezend;
--- kolletika, n. pl. geneesmiddelen, die als
door samenkleving heelen.
Kollodion, z. collodium.
Koll 'ben, pi. (v. 't gr. kollybos) kleine
munt, pasmunt; —kollybus, m. ook f. het op,geld, de agio ; — kollybíst, m. een wisselaar.
Kollyrium, -n. gr. (kollyrion) eig. eene
deegvormige massa (van kollyra, grof brood)
Med. naam, waarvan Hippokrates en Galenus
zich bedienden, om zekere vaste geneesmiddelen aan te duiden, die bestemd waren om in
de scheede, den endeldarm, de ooren of de neus
gebracht te worden. Tegenwoordig heeft-gaten
dit woord eene geheel andere beteekenis, en
wordt gebruikt voor ieder plaatselijk geneesmiddel, hetwelk men op het oog of juister op
het bindvlies aanbrengt. Men onderscheidt droge,
weeke en vloeibare k o 11 y r i a ; dus poeder om
in het oog te blazen, oogzalf, oogwater; —
kollyyra, f. beschuit, tweebak.
Kolma, f. telt. (gael. Culmath, uitgespr.
coelnia, van cul, baar, en math, maith, goed)
vr. naam : het meisje met schoon haar.
KolobóMa, n. gr. (eig. het verminkte,
van koloboen, verminken) Med. eene tegennatuurlijke splijting der oogleden of van het regenboogsvlies van boven naar beneden, door
- uiterlijk geweld ontstaan of aangeboren.
Kolokolnik, m. russ. (van kólokol, de
klok) de klokketoren, die van de kerk gescheiden staat.
Kolokwint, f. gr. (kolókyntha, lat. colocynthis, it. coloquinta, fr. coloquinte) de kogelronde, zeer bittere en buikzuiverende vrucht
van de kolokwintkomkommer (Cucumis colo-

-

cynthis).

-

-

Kolóm, f. (lat. columna) eig. eene zuil,
een pilaar, pijler; bij boekdrukkers: gedeelte
eener in de lengte verdeelde bladzijde ; — gesplit st e kolommen, in het midden verdeelde bladzijden, halfzijden (gelijk in dit werk);
-- kolom– titel, m. het opschrift of hoofd
van iedere halve drukzijde of kolom ; -- kolommen of z u i 1 e n van Hercules, z.
ond. Hercules.
Kólon, n. gr. een lid, eene afdeeling, b. v.
der rede ; het dubbele punt (:) als scheiteeken voor de volzinnen; Med. de karteldarm;
— colica, f. lat., koliek, n. (gr. kóliké,
stil. nosos, ziekte) snijdingen in het lijf, buikpijn, darm- of buikkramp ; -- cotica biliosa, lat.
galachtig koliek; C. gastrica, door darmverontreiniging ontstaan koliek; C. hcemorrhoïddlis,
haemorrhoïdaal-koliek, guldenaderkoliek;
C. hepatïca, leverkoliek; c. infïammatoria, ontstekingskoliek, darmontsteking; c. lactéa, melkkoliek; C. pituitóso, slijmig koliek; c. saturnina, loodkoliek, loodvergiftiging; -- colica pictórum, het koliek van Poitou of ciderkoliek; —
kolikodynie, f. gr. pijn in den karteldarm;
— kolikoplegie, f. darmverlamming; —
kolïtis, f. darmontsteking; -- koliton ie,
I. kunstmatige aarsopening.
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Kolonel, koloniaal, enz. z. c o 1 —.
Kolophón, m. gr. eig. de top, spits ; het
hoogste, uiterste, laatste, de sluitsteen ; vandaar
het slot, de laatste bladzijde in oude boeken,
bevattende de opgave van schrijver, drukker en
jaartaal, ontstaan uit het lat. spreekwoord colophonem addére, d. i. eene zaak voleinden, er
de laatste hand aan leggen.
Kolophon.ium, n. bet vioolhars, spie
(naar de stad Kolophon in Klein -Azië-gelhars
zoo geheeten), z. terpentijn; — kolophoniet, n. eene roodgele steensoort, aan den
granaat verwant.
Kolós, kolóssus, m. gr. (kolossós, reuzenstandbeeld) een zeer groot standbeeld, reuzengestalte, een reuzenbeeld, inz. het 140 voet
hooge, aan den zonnegod gewijde metalen beeld
der oudheid aan den ingang van de haven van
Rhodus ; — kolossen, pl. bij voorkeur de
beide 18 voet booge standbeelden op steigerende rossen vóor het pauselijk paleis op den
Monte Cavallo te Rome; — kolossaal of
kolóssisch, adj. onmatig groot, overgroot,
reusachtig, meer dan levensgroot; — kolos
f. de reuzengrootte, reusachtigheid;-salite,
— kolosseeum, z. coliseum.
Kolóstrum, z. colostrum.
Kolotomie, z. ond. k o 1 o n.
Kolpak, z. ka1pak.
Kolpalgie, f. gr. (v. kólpos, boezem, schoot,
holte enz.) Med. pijn in de vrouwelijke scheede;
— kolpatresie, f. vergroeiing der scheede;
— kolpemphráxis, f. verstopping der scheede ; — kolpitis, f. ontsteking der scheede ; —
kolpocéle, f. scheedebreuk; — kolpoden,
p1. boezemdieren, een soort van infusoriën, die
b. v. door maceratie van versch hooi ontstaan;
— kolpoptósis, f. uitzakking der scheede;
— kolporrhagie, f. bloedstorting uit de
scheede ; — kolporrhéxis, f. scheuring der
scheede; — kolpostegnósis, f. de samen
; — kolpostenoeho--groeindsch
rie, f. vernauwing der scheede.
Koltoek–wesiri, p1. turk. eig. schoudervizieren ; hofbedienderi des sultans, die hem
soms tot ondersteuning dienen.
Koluren, pi. gr. (kóloeroi, van kól- oeros,
d. I. eigenlijk stompstaartig) Geogr. jaargetijsneden, twee meridianen, waarvan de eene door
de twee zonnestilstandspunten (colurus solstitiorum) en de andere door de twee punten der
nachteveningen (colurus aequinocttcum) loopt,
en die elkander rechthoekig snijden.
Kolvenier, m. voorin. schutter in Neder
kolf (zeker geweer) gewapend;-landmet
vanhier kolveniers - doelen, of bij letterverzetting kloveniers - doelen.
Kóma, n. gr. (v. koimán, inslapen) Med.
de slaapzucht, een ziekelijke, zeer vaste slaap,
waaruit men den lijder niet kan wekken; —
coma somnoléntum, gr.-lat. een slaap, waarin
de lijder nog antwoordt, wanneer men hem
iets vraagt, maar terstond weder insluimert;
— coma vigil, wakende slaapzucht, waarin de
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iieke dikwijls uit zijne sluimering ontwaakt,
verward spreekt, ijlhoofdig is en onder het
spreken terstond weder in slaap valt; — komateus, adj. (fr. comateux) slaapzuchtig,
slaapzucht opwekkend of aantoonende, wat tot
k o m a betrekking heeft.
Komala, f. eelt. (gael. Caornhmhala, uit
kuwwála, v. caomh, zacht, bupsch, en-gespr.
scala, maladh, wenkbrauw) vr.naam : het meisje
niet schoone wenkbrauwen.
Kómboe, n. japan. eetbaar zeewier.
Kombuis, f. _ (eng. camboose, cabouse ; vgl.
k a b u i s) de plaats op zeeschepen, waar de
.spijzen bereid worden.
Komeet, f. gr. (kómctes, eig. lang haar
]ebbende, v. kómé, haar) eene haar- of baard
staartster, eene ster, die zich in een zeer-ster,
langwerpigen loopkring om de zon beweegt;
weleer waren de kometen de schrik der bijgeloovige volksmenigte, thans zijn zij de geliefde
voorwerpen van onderzoek voor de sterrenkun
digen; — kometographie, f. de staartsterbeschrijving ; — kometologie, f. de leer
van de staartsterren ; — kometomantie, f.
(spr. tie=tsie) bijgeloovige toepassing der komeetverschijningen op toekomstige gebeurtenis
— kometieten,-senidmchwrl;
m. pl. eene soort van astroïeten of sterresteenen, die van langevezels zijn voorzien, 'twelk
hun eenige gelijkenis met de kometen geeft.
Koomenij (v. 't oude comae of comen,
voor koopman) een winkel, waar allerlei soort
van waren in het klein te verkrijgen zijn, een
.lkru idenierswinkel.
Kometographie, enz. z. ond. k o'm e e t.
komisch, komiek, adj. z. ond. k o m o s.
Komma, n. (nederl. f.), pl. komma's
of kommata, gr. (van koptein, houwen, in
stukken snijden) eene kleine snede of afdeeling
van eenen zin : een streepje (,) klein schei
kort rustteeken ; in de Muz. het 9de-tekn,
deel van een toon ; — kommáatiseh, adj.
uit afzonderlijke zinnen of zinsneden bestaande;
— kommatisme, n. de afgebroken schrijf
schrijven in korte afzonderlijke zin --wijze;ht
'netjes.
Kommandant, enz. z. c om—.
Komnénen, m. pl. een uitgestorven geslacht van heerschers over liet byzantijnsche
keizerrijk (van 1057 tot 1201 te Konstantinopel
en van 1204 tot 1461 te Trebizonde).
Kómos of kómus, m. gr. een feestgelag, gastmaal, vroolijke partij ; Myth. de god
der gastmalen, nachtfeesten en vermaken over
hot algemeen; -- komoedie (gr. komódia,
van kómos, en ode, gezang, lat. comeedia) of
fr. eomédie, it. commédia, f. schouwspel,
inz. blijspel, in tegenst. met t r i g eB d i e;—
commedia dell' arte, it. een volkstooneel, een
kluchtspel voor de vuist met staande karaktermaskers; — komediant, m. (it. commedidnte,
eig. partic. v. commedidre, blijspelen opvoeren,
fr. comédien) een tooneelspeler ; — komicus
of komiek, m. gr. kómikós, lat. comzcus)
-
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een blijspeldichter; tooneelspeler voor grappige,
lachverwekkende rollen; — komisch, adj. blispelmatig; vroolijk, verlustigend, schertsend,
grappig, koddig, lachwekkend, kortswijlig.
Kompaan, z. compagnon.
Kompas, n. (uit het it. compdsso, van
compassare, fr. compasser, afpassen, nauwkeurig afmeten) de magneetnaald met hare kas
of doos, de windroos, het magneetkastje (vgl.
boussole).
Komplót, z. complot.
Kompóst, z. compost.
Kompót, z. compote.
Komprés, z. compresse, ond. comprimeeren.
Komus, z. k o m o s.
Konak, m. turk. een groot gebouw, paleis.
Konchieten, m. pl. gr. (v. kónche, lat.
concha, tweeschalige schelp, sanskr cankha)
versteende schelpdieren; — konehoide, f.
de schulplijn, halvemaanslijn, schulptrek, in de
hoogere meetkunde eene kromme lijn van den
&den graad, door N i k o in é d e s uitgevonden;
— konchyliën, n. pl. gr. (sing. konchylion, n.) schaaldieren, schelpdieren, slakken en
mosselen; — konehyliolíthen, m. pl versteende schelpdieren; —konchylioloog, m.
een schelpdierkenner ; — konchyliolog Le,
f. de schelpdierkennis, leer van de schelpen en
mosselen.
Kondor, z. condor.
Kond ylus, m. gr. (kóndylos) de gewrichtsknokkel — kondyloïdéiseh, adj. aan Ben
gewrichtsknokkel gelijk; -- kondylomáta,
n. pl. verharde vleeschuitwassen of wratten,
die gevolgen der venerische ziekte zijn; — kon
adj. den aard van vijgwratten
-dylomateus,
hebbende, daarmede behept.
Kong–foe–tse, z. C o n fu c i u s.
Kongsi, f. chin. mijnvereeniging; bij uitbreiding: maatschappij, handelsassociatie (in Ned.
Indië).
;

koniferen, koniglobrium, konisch, enz. z. oud. conus.
Konine of konïine, f. (v. gr. konion,
scheerling) de vergiftige stok van de dollekervel of gevlekte scheerling (Conium maculatum),
ook c i c u t i n e geheeten.
Koningswater, n. een mengsel van zoutzuur en salpeterzuur, dat het goud, den k on i n g der metalen, oplost.
Konjoe, m. een titel van den grooten 1 a ma.
Konkel, f. (hoogd. kunkel, mid.lat. concula) het spinrokken ; oneig. het vrouwelijke
geslacht, in tegenst. met het zwaard of het
mannelijke geslacht ; tegenwoordig meestal eene
babbelaarster, knoeister, een kwaadbrouwend
wijf; — konkelleen, n. een leen, dat ook
op vrouwen voorterft; — konkeladel, m.
de adel van moederszijde.
Konopéion, n. gr. (v. kónóps, mug) een
muggennet of muggensluier; een bed met gordijnen van dunne stof om de vliegen te weren.
(vgl. canapé).
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Konradine, z. ond. K o e n r a a d.
Konstapel, z. constabe1.
kontant, z. c o m p t a n t.
KontOrfei, z. conterfeitsel.
Konvooi, z. convoi.
Konzenielje, verbasterde spelling en uit
chenille (z. ald.)

-sprakvnco

Kooi, f. (eig. [vogel] kooi, van lat. caves,
holte, kevie, v. cavus, hol) naam der planken
slaapplaatsen of bedsteden langs de wanden van
het schip in het logies, enz.; ook de slaapplaatsen in tucht- en verbeternuizen.
Koor, n. gr. (chorós) een rondedans, reidans met gezang verbonden, of ook de kring,
de schaar der dansers en zangers zelven ; inz.
in het gr drama een staande groep van personen, welke (als 't ware voorstellende het volk
In tegenoverstelling van de helden) de handeling
slechts als getuigen begeleiden en de rustpunten met gezang en dans aanvullen; bij ons een
veelstemmig gezang, het volle gezang; ook: de
dit gezang uitvoerende vereeniging van tooneelzangers, scholieren, enz., een zanggezelschap;
eene afgezonderde verheven plaats in kerken
voor de zangers; het hooge koor, in r.
kath. kerken de door trappen verhoogde, afdeeling, in welke het booidaltaar staat (in tegenst.
met het schip der kerk), alwaar in stilts- en
domkerken de getraliede koorstoelen voor
de aanzienlijke geestelijkheid zijn aangebracht;
— koorbissehoppen, sedert de Ode eeuw
priesters, die de plaats van de bisschoppen op
het land vervulden ; ' eig. verkeerde vertaling
van c h o r e p i s c o p i, z. ald.; — koorheer,
z. v. a. canonicus, z. onder kanon; —
koorrok of koorhemd, een priesterrok;
— koortoon, m. de stemming der oude orgels, hooger dan de k a m e r t o o n (z. ald. ond.
k a m e r) ; — koraal, n. de wijs van een kerkgezang, het eenvoudige, in lang aangehouden
tonen zich bewegende lied der gemeente, kerklied; — koralist, m. een koorzanger, ook
koríst, een koorleerling.
Koorde, z. c h o r d e.
Kop, m. de eenheid der tegenwoordige ned.
inhoudsmaten voor droge waren, gelijk aan eene
kubieke palm (liter), verdeeld in 10 maatjes
(deciliter) ; —10 koppen doen 1 schepel (dec alit e r) en 100 koppen een mud (h e c t o l it e r). De oude k o p hield als graanmaat 0,8622,
als kalk- en cementmaat, 1.011 nieuwe koppen.
Kopál, z. copal.
Kopeke, f. Kopek, m. russ. (kopéilca,
van kopje, lans, dewijl deze munt oorspr. een
ruiter met eene lans op haren stempel droeg;
V. a. van het turksch kopek, hond, dat de stempel van eene tataarsche munt was) eene rus
koperen munt (vroeger van zilver), =-siche
ï hr roebel = 2 cent nederl.
KophÓsis, f. gr. (van kophoen, stomp of
doof maken, kóphós, doof) de hardhoorlgheid,
doofheid.
Kophta, m. opperhoofd van een geheim
genootschap of verbond (in Egypte, want fr.
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Cophte = Copte, z. k o p t e n) ; vandaar koph-tiseh, adj. daaraan eigen, daarmede overeen
-komstig.
Kopie, kopij, z. c o p i e.
Kopoe, n. Chin. (poe, doek, laken) chineesch neteldoek, uit de 2de schors eener plant
ko of co vervaardigd.
Kópos, m. gr. (van kóptein, slaan, houwen) het gevoel van groote afmatting; versla
— kopiopie, f.-genhid,êrslact;
de oogenmatheid, eene oogziekte.
Koppermaandag (v. s. van k o p p e1 e n, bijeenkomen, trouwen; v. a. en met meer
grond van c o p p e, kop, drinkbeker; c o p p er e n, elkaar den k o p toebrengen ; c o p p e rk e n s, gil.debroeders), de tweede maandag in
het jaar, die op vele plaatsen van Nederland
door sommige handwerkslieden, inz. door de
gezellen der boekdrukkerij, als een feestdag
wordt gevierd, daarom ook verloren maa nd a g, bij de Gelderschen r a a s m a a n d a g geheeten.
Kopragogie, t (v. kópros, mest, drek)
de drekafvoering; — kopragógiseh, adj.
drekafvoerend; — koprakratie (spr. t=ts),
I. de onwillekeurige ontlasting van drekstoffen;
— kopremésis, het braken van drekstoffen,
het miserere ; — koprokritika, n. pl.
buikontlastende middelen
koprolíthen,
m. pl. dreksteenen, versteende drek of afgang
van voorwereldlijke dieren; — kopronymus,
bijnaam van den gr. keizer K o n s t a n t ij n V,
dewijl hij bij zijnen doop de vont bevuilde ; --koprophorie, f. de ontlasting van drekstoffen; — koproplanésis, f de verdwaling of uitstorting der drekstoffen in de holte
van andere deelen, b. v. door eene darmfistel
in het bekken; — koprornccea, f. z. v. a.
diarrhoea en koprakratie; — koprásis, I. de drekvorming; — koprosklerosis,
i de verharding der drekstoffen door te lang
verblijf in den endeldarm; — koprostasie
(spr. s=z), f. de hardlijvigheid, volkomen ver
darmkanaal.
-stopingvahe
Kopstuk, n. in 't algemeen elke munt,
die het borstbeeld van haren muntheer toont;
meer bepaald : de voormalige 20 kreutzer-stukken van Oostenrijk.
Kopten, pl. (arab. kibtï, pl. kibt, Egypte
verminking van 't lat. Agyptius, gr.-nar,e
Wigyptios) de in Egypte verstrooid wonende afstammelingen der oude Berbers; vandaar k o pt i s c h e taal, enz.; eene soort van christenen
in Egypte, die zoowel den doop als de besnijdenis hebben.
Koptographie, I. gr. het schaduwspel
met uitgesneden kaarten ; — koptographisch, adj. daartoe hehoorende.
Kora, f. arab. een bedehuis der Mohamer
danen.
Koraal, koralist, z. ond. koor.
Koraal, n. gr. (korállion, pl. korállia) de
boomvormige hoorn- en steenachtige, door kleine
zeewormen gebouwde en bewoonde huisjes o!
; r--
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hulsels; ook de balletjes, die tot voorwerpen
van opschik uit die steenachtige stof gedraaid
worden; — koraal–agaat, m. een schoone,
veelkleurige steen met roode, koraalachtige strepen; — korallienen, pl. koraalachtige dieren ; — korallieten, korallinieten, koMalliolithen of koralliopetren, m. pl.
versteende koralen ; — koraalrif, n. eene
lange bank van koralen in de zee.
Koran of alkorán, m. arab. (al koran,
eig. de lezing, het boek, van karaa, lezen) het
mohamedaansche wet- en godsdienstboek, Mohameds geloofsboek.
Korbuis, f. een japansch roeivaartuig voor
de vaart op de binnenwateren.
Kordinéma, n. gr. (van kordinéomai, ik
ben duizelig) Med. duizeligheid, zwaarte in het
hoofd.
Kordon, z. cordon.
Koredialtsis, f. gr. (v. kóré, pupil, oog
kunstmatige pupilvorming door-apel)Chir.d
losmaking van den vergroeiden regenboog, beter iridodialysis; —korektomie, f. pupilvorming door uitsnijding van een stukje der
iris; — koremorphóma, n. ziekelijke verandering der pupil; — koremorphósis, f.
kunstmatige pupilvorming ; — koretomïe, f.
pupilvorming door insnijding der iris.
Koreisehieten, m. pl. arab. (koerasji,
naar hunnen stamvader Koreisch, arab. Koe
benoemd) een edele arabische stam, waar--raisch,
uit Mohamed, wiens grootvader Abdoel Moetallab vorst daarvan was, is voortgesproten.
Korekore, benaming van zekere soort
van groote roeischepen op de Moluksche eilanden.
Koriander, m. (lat. coriándrum, gr. koriannon, van kóris, wandluis, wegens den reuk
der bladeren dus genoemd) eene naar anijs gelijkende plant en haar aromatisch, maagversterkend zaad.
Korínthen, f. pl. (van de stad K o r i nt h e in Griekenland) eene soort van kleine rozijnen zonder pitten, krenten ; — korinthische bouworde, de schoonste der 5 bouworden, inz. gekenmerkt door akanthusbladeren
(berenklauw) als sieraad aan het kapiteel der
zuilen ; — korinthiseh koper (aes corinthium) een gemengd metaal, bij de Ouden zeer
hoog en in waarde boven zilver geschat ; men
kent zijne bestanddeelen niet.
Korkorre, z. flamingo.
Korlin, kortlin, n. allerfijnst goud- en
zilverdraad.
Kornak, m. (fr. cornac) z. c o r n a c;
schertsend ook voor c i c e r o n e (z. ald.)
Korneool of kornalijn, m. een gesteente van het geslacht der chalcedonen, met
kleurschakeeringen, die van wasgeel tot in donker granaatrood overgaan. De schoonste mees
oud-grieksche en etrurische steen--tersuknva
snijkunst zijn k o r n e o l e n.
Kornet, z. cornet.
Kornis, z. corniche.
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Kornoelje, z. eorne1boom, ond. C or
-nelius.

Koroesters, eene soort van oesters (van
korre, een sleepnet voor de oestervangst).
Korónis, f. gr. het uiterste, hoogste; sluit+
teeleen; het teeken der k r a s i s (z. ald.) in
het grieksch.
Koróway, m. poolsch. de bruiloftskoek,
de pot- of ketelkoek.
Korporaal, z. corporaal.
Korrel, f. een klein nederl. gewicht =
ra11LT1T kilo of een decigram.
Korro, m. de harp der Negers met 18
snaren.
Korsak, m., pl. korsaki, ruls. (uit het
tataarsch) kleine steppen- of heidevossen met
een voortreffelijk vel, in Aziatisch Rusland.
Korset, z. corset.
Korsi, arab. (koerst en soms kirsi) de kansel in de moskeeën.
Kortage, z. courtage.
Kortegaard, f. (verbasterde uitspraak van
corps de garde, z. ald.) eene stadsgevangenis,
inz. te Amsterdam, een wachthuis.
Kortelas, z. v. a. c o u t e 1 a s, z. ond.
couteau.
Korvet, z. corvette.
Korybánten, m. pl. gr. (Korybantes, v.
den sing. Korybas) priesters (doorgaans ontmand) van Cybele, wier feest zij met veel geruchtmakende muziek in dolzinnige opgewondenheid en uitgelatenheid vierden ; hunne luid
diende ter gedachtenis van het ge--ruchtiged
raas, dat zij maakten, toen zij den jongen Jupiter ter opvoeding kregen, om zoo te beletten,
dat Saturnus zijn geschreeuw hoorde ; — vandaar: korybántiseh, adj. uitgelaten, wild,
opgewonden, tierend en razend ; — korybantisme, n. Med. slaap met open oogen ; ook
een razende gemoedstoestand, de koortsige ijlhoofdigheid.
Korydalis, f. gr. Bot. helmbloem, zeker
plantengeslacht tot de papaveraceën behoorende;
— korydalïne, f. een alkaloïde, door W a ck e n r o d e r in den wortel van de CorydalTi
bulbosa (hol- of baarwortei) gevonden.
Kordon, m. gr. een herdersnaam: een
arme herder, die over onbeantwoorde liefde
klaagt : vandaar: beklagenswaardig mensch.
Korymbus, m. gr. (kórymbos, lat. corymbus) of kor mbe, f. gr. de schedel; Bot.
de bloemtuil, wanneer de bloemsteeltjes op ver
hoogte zijn geplaatst en de onder--schilend
ste dezelfde hoogte als de bovenste bereiken;
— korymbiféren, pl. (lat. corymbif rae)
bloemtuildragende planten ; — korymbeus,
adj (nw.lat. corymbösus) een bloemtuil vormende, bloemtuilvormig.
Korypheeus, gewoonlijk coryphee,
m. gr. (koryphii os, v. koryphe, hoofd, top) eig.
de overste, aanvoerder; inz. de voorzanger,
kooraanvoerder of reibestuurder bij de schouwspelen der oude Grieken; tegenwoordig inz. de
aanvoerder in het balletcorps; ook in 't alge.-
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meen de voornaamste, het opperhoofd, de eerste, voornaamste in eene kunst of wetenschap;
een volksmenner, raddraaier, belhamel.
Koryza, f. gr. (van kórys, korre, hoofd)
Med. de verkoudheid, de katarrhale ontsteking
van het slijmvlies.
Korzec, m. (spr. korzjetz) het vroegere
poolsche schepel = 610 russ. tsjetwert = 128
liter.
Kosehab, m. een drank der Oosterlingen,
uit pistaches, rozijnen enz. bereid.
koscher of kauseher, joodsch (chald.
koschar, koscher, recht, wettig, van hebr. káschêr, recht, betamelijk, gepast zijn) volgens
godsdienstwetten geoorloofd, voorschriftmatig,
rein, zuiver, bruikbaar, goed; — kosehéren, kauseheren, reinigen, zuiveren, enz.
Kosjoeban, kosjoekin of kosjoek–
ni, m. vroeger eene gouden rekenmunt in
Japan.
Koskinomantie (spr. t=ts) f. gr. (van
kóskinon, zeef) de waarzeggerij door middel van
eene zeef, de zeefwaarzeggerij, het zeefloopen.
Kosmarchie, z. ond. k o s m o s.
Kosmésis, f. gr. (van kosmëin, ordenen,
tooien) de opsiering, optooiing; — kosmetiek, f. gr. de verfraaiingskunst, opschikkunst,
blanketkunst; — kosmetIka, n. pl. middelen, inz. ter verfraaiing van het vel, ook van
de haren, blanketsels, reukwaters, welriekende
zeep, pomade enz.; — kosmetiseh, adj. verfraaiend, opsierend.
Kosmos, m. gr. orde, sieraad; de wereld, het heelal; — kosmarehie, f. de wereldheerschappij, welke b. v. het pausdom uit
. — kósmisch, adj. gr. (kosmikós)-oefnd
wereldlijk, de wereld of het heelal betreffende;
kosmische opgang, Astron. het opgaan der
sterren gelijktijdig met den opgang van de zon;
kosmische ondergang, de ondergang van
een ster bij den opgang der zon ; kosmisch e
verhoudingen, de toestanden en wederz(jdsche verhoudingen in het heelal, verschillend van
de tellurische (z. aid.) ; — kosmoglóbus, m. een door Garthe uitgevonden wereldmachine om alle verschijnselen van het samenstel der wereld aanschouwelijk te maken ; —
kosmognosie, f. de kennjs van de wereld en alle zich daarin bevindende dingen ; —
kosmogonie, f. de leer der wereldwording,
wereldschepping, de theorie van het ontstaan
der wereld; — kosmogóniseh, adj. deze
leer betreffende; — kosmographie, f. de
wereldbeschrijving; — kosmograaf, m. een
wereldbeschrijver; — kosmokratie (spr. t=
Is) f. de wereldheerschappij, z. v. a. k o s marc h i e ; — kosmologie of kosmiek, f. de
wereidleer, leer van de wereld; — kosmológisch, adj. tot de wereldleer behoorende,
liet heelal betreffende, b. v. k o s m o l o g i s c h e
beschouwingen, beschouwingen van het
heelal; het kosmologisch bewijs van
Gods bestaan, het bewijs, waarbij men uit

de toevalligheid der wereld tot een hooger we-
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zen besluit; — kosmonomie, f. de leer der
wereldwetten ; — kosmophielen, pl. wereldvrienden, de naam eener internationale ver
bevordering der beschaving; —-enigto
kosmophysika, f. de kennis van de natuurwetten des heelals ; — kosmopoliet of
kosmopolitaan, m. een wereldburger; —
kosmopolitIsme, n. bet wereldburger
zin, in tegenstelling-schap,dewrlbugijk
met het p a t r i o t i s m e; — kosmopolitisch, adj. wereldburgerlijk; — kosmopolitiseeren (spr. s=z) den wereldburger uit
; — kosmorama, n. wereldbeeld,-hange
wereldschilderij, eene soort van p a n o r a m a
(z. aid.), eene vertooning van fraai geteekende
of geschilderde gezichten en natuurtooneelen
uit verschillende deelen der wereld; — kosmoskopie, f. wereldbeschouwing; — kosmosophie, f. de kennis van het heelal door
innerlijke aanschouwing — kosmospheer,
f. de wereldbol — kosmotheísme, n. de
wereldvergoding, de leer, die God en de wereld voor een verklaart ; — kosmotheologie, f. de leer, die Gods bestaan uit het bestaan der schepping afleidt; — kosmotheológiseh, adj. deze leer betreffende of daartoe behoorende; — kosmothooros, m. een
wereldbeschouwer.
Kosmus of C o s m u s, m. mansn. (van
't gr. kosmos, sieraad, tooi) de opgetooide.
Koss, Boss, cos of hardary, m. eene
oostindische mijl in de prov. Bengalen, omtrent
= 1 à 2 eng. mijlen.
Kossár, m. russ. maaier.
Kosso, z. kousso.
Koss rnka, f. russ. (spr. kassinka ; van
kossói, scheef) een scheefgesneden, dus drie
hoofddoek, volksdracht der russische-hoekig
vrouwen.
Kostel., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor V. F. Kosteletzky te Praag.
Kostwortel m. (lat. costus, radix costi, gr.
kóstos, arab. kost, koest, sanskr. kustjtha) een
specerijachtige, heilzame wortel uit O.Indië en
Brazilië, z. costus.
Kot, z. k o d a.
Kota of kotta, f. dorp (op Sumatra).
Kotelet, z. c o t e l e t t e.
Kothurn, f. gr. (kóthornos, lat. cothz rnus) eene hooge tooneelschoen, door AEschylus
ingevoerd om bij de vertooning zijner treurspelen den spelers meer majesteit bij te zetten,
een schoeisel met eene handhooge zool (calc cus) van leder of hout en een bovengedeelte
(caliga) van doorgaans kostbare stof, stelt schoentje, broos; oneig. de taal of wijze van
uitdrukking in het treurspel; een hoogdravende,
gezwollen stijl ; ook z. v. a. t r a g ee die.
Kottábos, m. gr. een oudgr. gezelschapsspel, waarbij men het grondsap van ongemengden wijn in een metalen vat liet vallen, het
bekerspel, schoteispel ; — kottabísme, Med.
dropbad.
Kotter, m. (eng. cutter, misschien v. cut,
;

;
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snijden, doorsnijden) een snelzeilend éenmastvaartuig of jacht; in Engeland gewapende vaar
voor de kustwacht; in den oorlog ge--tuigen
bruikt men ze als kapers en adviesjachten.
Kotula, f. gr. de stinkende kamille, moe
-derkui,
koedille.
Kótwal, m. hindost. (van perz. kótwál)
de hoogste politie-ambtenaar in eene oostindiscbe stad.
Kotyledónen, f. pl. gr. (sing. kotylëdón, in 't algemeen uitholling, indieping) de
zaadlobben of zaadbladen aan beide zijden van
de kiem of het pluimpje der plant, het orgaan
van hare voeding; planten met zulke zaadlobben voorzien noemt men kotyledonaire
planten; — kotylédon, m. gr. Bot. het
navelkruid, tot de familie der crassulaceën behoorende.
Kouan, m. het zaad, dat tot bereiding der
karmozijnverf wordt gebruikt ; de plant, die dit
zaad levert (z. e h o u a n).
Koulams, z. v. a. goulams (z. aid.)
IKou3SO, m. ook kwoso (onjuist k o s s o)
de bloesem van een in Abyssinië inheemschen
boomachtigen struik, een zeker middel tegen
den lintworm en andere ingewandswormen (Banksia abyssinica of Brayera anthelmintica, het
laatste naar Dr. Brayer, welke de plant het
eerst naar Europa bracht).
Kovit, m. (fr. cobit; vgl. e obi d o) eene
indische lengtemaat, z. hat l).
Koyang, f. op de Soenda-eilanden en de
Molukken een rijst- en zoutgewicht van 1230
tot 1845 kilo ; ook een korenmaat, b. v. op Sumatra van 13 tot 33 HL ; vgl. k i a n g.
Kozákken, m. pl. (russ. kosák of kasák,
een soldaat, met eene lans gewapend ; ook een
daglooner ; vgl. het poolsch kozak, een kozak
en een geitenhoeder ; turk. kazak, lichtgewapend soldaat) de vrije, d. I. onbelaste, maar in
plaats daarvan altijd krijgsvaardige volksstam
zuidelijke en oostelijke streken van-menid
Rusland, Polen enz.; — kozácka, een levendige russ. dans in 3 maat.
Kraaier, m. een driemastschip in de Oostzee, op de wijze der polakkers getuigd.
Kraak, f. (fr. caraque, sp. en port. carráca, eng. carrack) de grootste soort van de
voormalige, inz. bij de Spanjaarden en Portugeezen in gebruik zijnde schepen, zoo ter koop
als ten oorlog, z. v. a. e a r a q u e (z.-vardij
caraca).
Kraak, z. kraken.
Kraal, f. (vgl. e o r r a 1) een dorp of gehucht der Hottentotten ; open plaats, met staketsel afgeschut.
Krabs, n. eng. een dobbelspel met 2 dobbelsteenen.
Kraken, m. (waarsch. van oudzw. krake,
ouddeensch krage, een stang of boomstam met
uitstekende punten der niet dicht aan den stam
afgehouwen takken ; door noorweegsche schippers, die ze het eerst meenen gezien te hebben, wegens de wanstaltigheid daarmede ver-
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geleken, terwijl het, naar men beweert, op zijn
rug boomen droeg en zijne uitgestrekte armen
op torens en masten geleken ; vgl. ijsl. kraki,
haak, bootshaak) een fabelachtig zeemonster,
dat in de diepte der zee gezegd wordt te huizen.
Krakbwiak, m. een poolsche dans, naar
de stad K r a k a u (Krakow) benoemd.
Krakuzen, pl. lichte poolsche ruiterij.
Krambamboeli, m. (vgl. het bob. kram
toebereide brandewijn) eene soort-panule,f.
van brandewijn, Dantziger kersenbrandewijn; ook
in 't algemeen brandewijn.
Kran, m. ook kerán, gharán (eig.
sahib kran, d. I. heer der eeuwen, een titel
van den schab) een perz. zilvermunt = i ' tom á n, nu bijna 50 ets., vroeger 94 ets. waard.
Kranjang, f. mal. en jay. (krandjonq of
kérandjang) meer of min groote, grof gevlochten, lange ronde mand, gewoonlijk van bamboe, tot verpakking en vervoer van goederen;
matwerk of gevlochten riet, waarin suiker uit
O.Indie verzonden wordt.
Kranion, n. gr. of cranium, nw.lat.
de schedel, het bekkeneel, de hersenpan ; —
kranio- abdominaal, tot schedel en bui „(
behoorend ; -- kranioeepháliseh, adj. tot
hoofd en schedel behoorend; — kraniofaeiaal, tot schedel en gelaat behoorend ; —
kraniognomïka, f. de schedelkunde en
schedelverklaring, de bepaling der geestvermogens en neigingen van eenen mensch uit den
vorm des bekkeneels; — kraniolíthen, m.
pl. versteende doodekopsschelpen; — kranioloog, m. een schedelleeraar; — kraniologie, f. de schedelleer, eene wetenschap door
Dr. G all in het begin dezer eeuw tot een geregeld stelsel gebracht ; — kraniológisch,
adj. tot de schedelleer behoorende, schedelkundig; — kraniomantïe (spr. t=ts) f. het
waarzeggen uit het bekkeneel; — krániománt, m. een schedelwaarzegger; — kraniometrie, f. de schedelmeting ; -- kraniopathie, f. het schedellijden, eene aandoening des bekkeneels ; — kranioskoop, m.
een schedelbeschouwer; — kranioskopze,
f. de schedelbeschouwing ; — kraniostegnosis, f. de schedelvernauwing; — kraniothorácisch, adj. tot schedel en borst
behoorende ; — kraniotoom, m. eene schedelmeter, schedelboor, soort van t r e p a a n (z.
aid.); — kraniotomie, f. de schedelontleding;
verbrijzeling van den schedel bij de geboorte.
Krásis, f. gr. (v. kerannynai, mengen) de
menging, b. v. der vochten, het lichaamsgestel,
het temperament ; Gram. de Ineensmelting, sa
koppeling van twee lettergrepen-mentrkig,
tot een gemengden klank, inz. wanneer zij tot
twee verschillende woorden behooren; — krasiolOgie, f. de leer van de menging der sappen in dierlijke lichamen; —krasiographie,
de beschrijving der temperamenten ; — krasioristika, f. de leer van de kenteekenen
des temperaments ; — krater, m. gr. het mengvat, eeneg groote drinkschaal, waarin men naai
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oud-gr. gebruik den wijn met water mengde;
de ketel, trechter of trechtervormige opening
van een vuurspuwenden berg; — krateróma,
n. een mengsel van koper en tin; — kratiseeren (spr. s=z) onmatig drinken, zuipen.
Krates, m. naam, dien men soms aan een
misvormd mensch geeft, naar K r a t e s van
Thebe, een oud-gr. wijsgeer, gebocheld en
verdraaid van lichaam, van walglijke levens
overdreven cynische gevoelens; de-wijsen
schoone en rijke Hipperchia wilde echter geen
ander dan hem tot man.
Krati -sjerif, n. perz. (edel schrift) de
eigenhandige onderteekening van den turkschen
keizer; vgl. hatsjerif.
Kráton, m. paleis des sultans of van den
vorst (in Ned. India).
Kraveel, n. eene maat, volgens welke
eiken delen verkocht worden.
Kreatine, f. gr. (v. kréas,'vleesch) Chem.
vleeschstof, eene bijzondere kristalliseerende,
stikstofhoudende zelfstandigheid, die men uit
het vleesch der werveldieren verkrijgt; —
kreatinine, f. een oplossingsproduct van
k r e a ti n e, dat men in de urine der gewervelde dieren vindt; — kreátiseh, adj. Med.
tot het darmscheil behoorende ; — kreatophagie, z. v. a. k r e o p Ii a g i e, z. aid.; —
kreatophágisch, ac j. vieeschetend.

Kreatuur, z. c r—.
Krédemnon, n. gr. (v. kras, hoofd, en
déó, ik bind, déma, verband) hoofdwindsel,

sluier.
Krediet, z. erediet, onder credo.

Kreeftdichten, lat. of cancrinische
verzen, zoodanige verzen, die men zoowel
van achteren af als van voren kan lezen, b. v.
Signa te signa; temerè me tangis et antis,
Roma, tibi subito motibus ibit amor.
Minder moeilijk te maken kreeftdichten zijn die,
wiarin men de woorden, en niet gelijk in het
bovenstaande de letters, van ieder woord van
achteren af leest, b. v.
ABEL . Sacrum pingue dabo ; non macrum
KAIN .

(sacri/icabo.
Sacri/icabo macrum ; non dabo pin(gue sacrum.

Kremástér, , m . gr. (eig. de ophangende,
van kremannynai, ophangen) spier, pees, band,
waaraan iets hangt, inz. Anat. de schortspier
van den zaadbal; -- kremãthra, f. de hangmat, hangmachine.
Krembálon, n., pl. krembála, gr.
(van den wortel in 't lat. crep-are, klapperen,
crepulus, klapperend) een dansklapper; mondtrom, mondharmonica.
Kreml, kremlin, n. russ. (v. kreménj,
kiezelsteen) in 't algemeen binnenvesting, citadel ; binnendeel der stad, met wallen en muren omgeven ; inz. het keizerlijke paleis te Mos kwa, waarin zich het keizerlijke slot, het arselnaal, de schatkamer, verscheiden kerken en
kloosters, enz. bevinden.
Kremnométer, m. gr. een werktuig om
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hellingen of glooiingen te meten; — krem
-nometri,f.dhlgn
Krenolog'le, f. gr. (van krëné, bron) de
bronkunde, leer van de geneeskrachtige bronnen.
Krenten, z. korinthen.
Kreographie, f. gr. (v. kréas, vleesch)
de vleeschbeschrijving; — kreophagie, f.
het vleescheten, eene schimpbenaming van de
luthersche avondmaalsleer, door de tegenpartij
daaraan gegeven; — kreosoot, f. (de uitgang soot van södzein, redden, behouden) een
door Dr. Reichenbach in 1831 ontdekt bijzonder bederfwerend bestanddeel van den rook,
den houtaz(jn enz., hetwelk tot bewaring van
het vleesch (vandaar de naam) als geneesmiddel, inz. tegen de , tandpijn enz. dient.
Krepost, russ. handvest, eene door de regeering uitgevaardigde oorkonde; ook: schans,
vesting.
Krethi en Plethi, hebr. (kréthi, eig.
scherprechter, van kárath, snijden; pléthi, koninklijke renbode, van pálath, vlieden) eig. de
lijfwacht van koning David; oneig. allerlei gepeupel (2 Sam. VIII, 18 en XV, 18).
Kretsjam, m. poolsch, eene herberg,
kroeg ; — kretsjmar, m. de waard, herbergier.
Kreutzer, m. eene voormalige duitsche
koper- of zilvermunt = ^a gulden.
Kri, n. joodsch (eig. het gelezene of dat
te lezen is) eene rand-leeswijze in den hebreeuwschen bijbel.
krikoldisch, adj. gr. (van krikos, ring,
enz.) ring-, kring- of cirkelvormig; — kriko
(stil. musculus) een ge--pharyngeus,dj.
deelte van den ondersten toesnoerder van het
keelgat, dat van het ringswijze kraakbeen ontspringt ; — krikostómisch, adj. met ringvormige opening.
Krimatologie, f. gr. (v. kríma, beslis
oordeel, v. krinein, onderscheiden, beslis--sing,
sen) de leer van de oordeelen of besluiten ; —
krinoménon, n., pl. krinoména, kenteekenen, onderscheidingsteekenen.
Krip, z. crêpe.
Kris, f. (mal. en jay. kris, kres, káris)
een getande, doorgaans vergiftigde dolk, in O.
Indië gebruikelijk.
Krischna, krichna (van het sanskr.
krischna, zwart, donkerblauw) eene godheid der
Indiërs, eene der vleeschwordingen van Vischnoe, welke den a ether beteekent.
Krisis, f. gr. (v. krínein, afzonderen, scheiden, onderscheiden) de scheiding, beslissing of
beslissende wending eener zaak, het beslissingspunt of -tijdstip, keerpunt;- bedenkelijke staat

der omstandigheden; Med. de scheiding der
ziekte, de weldadige verandering in het organisme, waardoor de ziekte wordt weggeruimd;
bij de Ouden de scheiding der ziekte over het
algemeen, hetzij die in den dood of de gezondheid overging, vandaar in hunne schriften : cri
mala, heilzame, ongunstige kri--sibona,cr

sis; — kriterium of criterium, n. gr.
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{kritcrton), pi. kriteria of kriteriën, het

merkteeken, kenteeken, onderscheidingsteeken,
-richtsnoer, de toets, maatstaf tot het beslissen
i:f beoordeelen van deze of gene zaak; — critici dies, pl. gr.-lat. Med. de beslissende dagen
eener ziekte, b. v. volgens de Ouden de 7de,
llde, tide, 20ste dag enz.; — kritielsme, eriticisme, n. Phil. het stelsel van
Kant, 'twelk ook de grenzen en de geoorloofde oefening van ons kenvermogen wil bepa'ien ; — kriticist, m. een aanhanger van het
kriticisme, K a n t i a a n; — kritíeus, meest
Criticus, m. (gr. kritikós) een kunstrechter,
onderzoeker en beoordeelaar van geschriften,
boekenrechter, r e c e n s e n t; een bedillaar, hekelaar, vitter; — kritikáster, criticas–
ter, m. een slecht beoordeelaar, nietsbeduidend, verachtelijk recensent, muggenzifter; —
kritiek, meest eritiek, f. (gr. kritilcë, stil.
téchnë, kunst) de toetsing, beoordeeling, monstering, kunstbeoordeeling ; de kunst van beoordeelen, het kunstrechterschap, kunstgericht:
inz. het onderzoek naar de echtheid en onvervalschtheid van geschriften en gedenkstukken
(historische, philologische critiek),
zoowel in hun geheel (hoogere c r i t i e k),
als met betrekking tot enkele bedorven en te
verbeteren plaatsen (lagere c r i t i e k) ;,

beneden eritiek, beneden alle eritiek, der beoordeeling onwaard, kennelijk
slecht, gemeen; — kritiek, als adject.: be-denkelijk, hachelijk, zorglijk, gevaarlijk; -,kritisch of eritisCh, adj. wat tot de cri
behoort, kunstrechterl(jk, toetsend, enz.; —-tiek

:kritiseeren of eritiseeren (spr. s=z),
.eig. beoordeelen, toetsen ; bedillen, vitten, muggenziften enz.; — krit(ik)o mane of eri• t(ie)omanie, f. de overdreven zucht tot beoordeelen, de vitzucht, bedilzucht.
Kristal, z. krystal.
Krithe, f. gr. (krithe, gerst) Chir. de gerstekorrel, een klein, ontstoken gezwel (furunculus in flammatorius), hetwelk zich ontwikkelt
bij den vrijen rand der oogleden in de nabijheid
. van den binnensten ooghoek; — krithiasis,
f. de overlading van haver of gerst, de droezigheid der paarden ; ook de brooddronkenheid,
overmoedigheid, het zoogen. steken der broodkruimels; — krithomantie (spr. tie=tsie),
f. de wichelarij uit het gerstemeel, waarmede
de offerdieren bestrooid werden.
Kritiek, kriticus, enz., z. ond. k r i s t s.
Kri we, m. de hoogepriester bij de oude
Pruisen.
KriWitZ, m. noordoostenwind in Roemenië,
,die met groote hevigheid soms bij 20'' — 25 °
koude waait.
Krodo, m. de naani van een onderstelden
god der oude Duitschers in het Hartzgebergte.
Kroesjka, ruls. (v. krug, kring) in 't alg.
kruik; inz. eene vochtmaat, van Ta wedro =
1,23 liter.
Krcesus, m. (gr. Kroisos) de naam van
-een zeer rijken koning in Lydia in de Ede eeuw
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voor Chr. ; vandaar een schatrijk man, een millionair.

Krok, z. grog.
Krokodil, m. (gr. krokd deilos) de groot
ste soort van hagedissen in de groote stroomen
van Afrika, inz. in den Nil ; — krokodil -.
len– tranen, huichelachtige, bedrieglijke tranen (volgens de fabel, dat de krokodil, als hij
op roof loert, de stem van een weenend kind
nabootst).
Krokus, m. gr. (krokós, lat. crocus) saffraan, de bloemstempels van eene verscheidenheid van den Crocus sativus (welke door Hoffman herfstsaffraan genoemd is), uit de
bloemen gesneden en gedroogd; zij zijn naar
de punt toe breeder, en rijk aan een geel kleurend beginsel; — crocus martis, ijzersaffraan,
onderkoolstofzuur ijzer; — krokomágma,
n. Chir. saffraanzalf.
Krokydolíth, m. gr. (v. krokys, gehit.
krokydos, vlok, draadje) blauwijzersteen, vezelig ijzerblauw, een voornamelijk uit kiezelzuur
en ijzeroxydul bestaand blauw dradig ijzererts.
Knoky'légmos, n. gr. (v. krokys, vlok,
draadje) muggenzifterij, vitterij, kleingeestige bedilzucht; ook lage dienstvaardigheid jegens aan
-zienl
ijke lieden.
Kromyomantie (spr. t=ts), f. gr. (van
krómyon, uie), de waarzeggerij uit uien.
Krónhyometer, m. gr., een werktuig
om het regenwater van een geheel jaar te meten.
Kroniek, f. gr. (van chronos, tijd) het
tijdboek, de tijdgeschiedenis, plaatsgeschiedenis;
eene opsomming der voornaamste gebeurtenissen
naar volgorde van tijd (z. verder c h r o n i c a).
Kronos, m. gr. Myth., z. Saturnus; —
Kronide, (gr. kronid es) of Kronion, m.
de zoon van Kronos : Zeus of Jupiter ; —
Kroniden, pl. de zonen van Kronos en
Rhea; — kroniën, pl. (gr. Krónia) z. v. a.
saturnaliën.
Krönthaler, m. kroondaalder, eene voor
zilvermunt in Beieren, Wurtemberg, Ba--malige
den, Frankfort enz. ; — kroon, eene zilver
vele landen, zeer uiteenloopend van-munti
waarde ; als voorm. nederl. rekenmunt = 2 gl.
Krore of girore, m. ook koeron, hindost. (karor) rekenmunt in 0. -Indië = 4 areb
= 10 lak = 10 millioen ropijen = 11} miilioen gulden.
Krotálen, pl. gr. (krótula, van den sing.
krótálon) dansklappers, houten of blikken klap
bij den dans der priesters van Cybele,-pers
overeenkomende met de castagnetten; —
krotalíst, m. een danser op de muziek der
klappers; — krotalaria, f. Bot., eene plant
uit de familie der peuldragers, de rammelaar.
Krotaphites, m. gr. (v. krótáphos, de
slaap van bet hoofd) Anat. de slaapspier; —
krotaphium, n. Med. een lastig kloppen
in het hoofd, inz. in de streek van de slapen.
Kroton, m. gr. (kroten, eig. de hondsluis,
op welke de vrucht van den naar haar benoemden boom gelijkt) ook Crozophora, een
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togástrisch, adj. schijnbaar buikeloos; -plantengeslacht tot de familie der wolfsmelk
kryptogénen, pl. darmlooze dieren, die
(euphorbiaceen) behoorende. Onder-achtigen
binnen in andere dieren leven b. v. de zaadsoorten van k r o t o n leveren aan de-scheidn
kunsten, aan de huishouding en de geneeskunde diertjes; — kryptograaf, m. een geheim
hij, die met geheime teekens schrijft;,-schriftmake,
belangrijke voortbrengselen. De c a s c a r 111 eb a s t is de bast van den Croton cascarille L. — kryptographie of kryptogra—
en groeit in de zuidelijke doelen van Amerika; phiek, f. de kunst van het geheimschrift ; —
het l a k m o e s wordt door den Croton tincto- kryptográphisch, adj. met geheime tee-riunt L., en de grana tiglii (purgeerkorrels) kens geschreven ; — krypto–j ansenIsten,
door den Croton tiglium L. opgeleverd De pl. spotnaam voor degenen, die de 5 door den
zaden van den Croton sebiferum L., geven eene paus veroordeelde stellingen der jansenisten ver
maar het overigens niet hen eens wa--wierpn,
soort van vet, waarmede men kaarsen maakt.
Tot deze familie behoort ook de boom, waar- ren ; — krypto–jezuïet, m. geheime jezuïet;
uit het stoklak verkregen wordt, en die Croton — krypto–j ezuïtísme, n. het geheime
lacci ferum L. wordt genoemd ; — kroton- aanhangen van de orde en de leer der jezuïeten ;
Olie, f. eene sterk afvoerende olie uit de pur- — kryptokarpiseh, adj. met verborgen
vruchten; — kryptokatholiek, m. en f.
geerkorrels.
Krotophága, n. gr., madenvreters, tot de een geheime roomschgezinde ; — kryptokafamilie der wigbekken (cuneïrostres) behoorende. tholicIsme, n. het heimelijk aanhangen van
Krustische instrumenten, pi. (v. het r. kath. geloof — kryptokotyledógr. krtiein, slaan) slagmuziekinstrument, zooals niseh, adj. met verborgen zaadiobben ; —
kryptoniem,adj. geheimnamig, een geheimen
trommels, bekkens, enz.
irymódiseh, adj. gr. (krymiides, van naam dragend; — kryptonmus, ni. een
kryinós, ijskoude, vorst) ijskoud, koud (van koort- geheimnamige, die zijn waren naam verbergt;
sen) ; — krymodynie, f. rheumatische pijn — kryptopódiseh, adj. met verborgen
met terugkeerend gevoel van koude in het lij- voeten ; — kryptopóriseh, adj. zonder
kennelijke poriën ; — kryptoportïeus, m..
dende deel.
Kryolith, m. gr. (van kryos, vorst, ijs), gr.-lat. Arch. een verborgen of onderaardscho
ijssteen, eene uit vloeispaathzuur, kleiaarde en achterzaal aan de noordzijde van het oud-rom.
soda bestaande delfstof, tot vervaardiging van buis, ter beschutting voor de zomerhitte ; —
aluminium gebruikt ; — kryophoor, m. een kryptorchieten, m. pl. gr. Med. zulke
door Wollaston uitgevonden werktuig, waar- mannen, wier teelballen in de buikholte zijn
door het water zich tot bevriezing verdicht bij teruggebleven; — kryptostemóniseh, adj.
zonder zichtbare meeldraden.
het verdampen.
Krystál, kristál, n. gr. (krystallos, v.
Krypte, f. gr. (krypte, lat. crypts; van
het gr. kryptein, verbergen) eene bedekte plaats kristainein, stollen, stremmen, bevriezen) eig.
of gang, eene groeve, een onderaardsch gewelf; al wat bevroren is; een regelmatig gevormd
inz. eene onderaardsche kerk; — kryptán- lichaam uit het rijk der steepen, door een bedrisch, adj. gr. (van het volg. krypto-), zon- paald aantal platte, onder bepaalde hoeken aan
der zichtbare mannelijke geslachtsdeelen ; — elkander rakende vlakken begrensd; inz. het
kryptanthérisch, adj. met verborgen bergkristal, bergglas, zwitsersche straalsteen,,
meeldraden; — kryptánthisch, adj. bedekt een heldere, ondoorschijnende, kleurlooze steen,
bloeiend ; — kryptisch, adj. geheim, ver
eene in 6zijdige zuilen kristalliseerende soort
van den kwarts ; oneig. ook in doorzichtigheid
heimelijk; een kryptische sluit--borgen,
r e d e, Log. een sluitrede waaraan een lid schijnt en zwaarte op bergkristal gelijkend loodhoudend
te ontbreken of die een schijnbaar gebrek in glas, k r i s t a 1 g 1 a S. In 't algemeen noemt men
den vorm heeft, maar toch juist is ; ook z. v. k r y s t a 11 e n de regelmatige vormen, die de:
a. esoterisch; krypto, in samenstellin- lichamen bij hunnen overgang uit den vloeiba-gen ; verborgen, geheim of heimelijk, b. v. ren of 'dampvormigen toestand In den vasten
aannemen; — kristal—agaat, m. een steen,
kryptobiótisch, adj. verborgen levend;
— kryptobránchisch, adj. met bedekte die uit een mengsel van agaat en kristal bestaat, om zijne kleur ook wel ij s a g a a t gekieuwen ; — kryptoCalVinist, m. een hei
aanhanger van Calvin; — krypto--melijk
noemd; — kristállens, f. de ooglens, een
éephálisch, adj. met verborgen hoofd ; — volkomen kleurloos en vastweek lichaam van
kryptogamie, f. de geheime of verborgen de gedaante eener lens, hetwelk in een beursje
besloten, vrij dicht achter de pupil, in een kuiltje
echt ; — kryptogamia of kryptogá—
men, n. pl. Bot. de geheim telende of bedekt van het glasachtig lichaam, ligt, om zijne doorbloeiende planten, namelijk varens, mossen, wie -. schijnendheid zoo geheeten; — kristalsysren en paddenstoelen, de 24ste of laatste klasse teem, n. de gezamenlijke kristalvormen, die
in het stelsel van L. ; — kryptogámisch, tot denzelfden grondvorm teruggebracht kunnen
adj. geheimbloeiend, in verborgen huwelijk le- worden ; — kristalwater, n. het in vele
vende; van raadselachtige voortplanting; — kristallinische hydraten, zouten, enz. vervat water, dat door geringer verwantschap daarmede
kryptogamologie, f. de leer van de planten met verborgen geslachtsdeelen ; — krypverbonden is dan het h y d r a a t w a t e r (z. aid.);
;
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— kristállisch, kristallijn, adj. op de

vlakkige vloeispaath- zure-kalkkristallisatie;

wijze der kristallen regelmatig gevormd; ook
naar bergkristal gelijkende, zeer helder, zuiver,
klaar, doorzichtig als kristal, kristalhelder; —
kry stalliseeren, barb.lat. (fr. cristalliser)
in kristallen, d. i. in regelmatige vormen ver
overgaan, tot kristal worden; —-anderof
krystallisatie (spr. —za -tsie) of krys–
talliseering, f. de kristalvorming, kristalwording, de overgang tot kristallen, het ontstaan
van regelmatige vormen ; — krystallogerile, f. de voortbrenging der kristallen, kristalvorming ; — krystallograph:e, f. de
kristalbeschrijving; —krystalloïdiseh, adj.
op kristal gelijkende; — krystallokerámen, pl. verglaasd aardenwerk ; — kry'stallologie of krystallogie, f. de kristalleer, kristalwetenschap ; — krystallomantie (spr. tie=tsie), f. de waarzeggerij uit
kristal of spiegels; — krystallometrie, f.
de wetenschap, die de hoeken der kristallen
meet en berekent, kristalmeting; — kry'stallophysïka, f. de natuurleer der kristallen;
— krystallonomie, f. de leer van de wetten der kristalvorming; — krystalloteehiii.e, f. de verglaaskunst ; — krystallotomie, f. de kristalsplijting, -scheiding.
Kth., bij natuurwetensch. namen afk. voor
K. S. Kunth (gest. 1850).
Kuan, z. k i a n g.
Kubiek, kubeeren, enz., z. onder
kubus.
Kubit, m. eng. (cubit, spr. kjóébit), de
voorm. el = 1 -2 voet of ongev. 0,157 meter.
Kubo, m. het wereldlijk opperhoofd in
Japan.
Kubus, m. of cubus, (gr. kybos, lat.
cubus) Geom. een teerling, d. i. een door zes
gelijke vierkante vlakken begrensd regelmatig
lichaam, een dobbelsteen, ook z. v. a. k u b i e kg e t al z. lager ; — kubiek of kubisch,
adj. (gr. kybikós) teerlingvormig, even lang,
breed en hoog ; in samenst. kubiek-duim,
een lichaam van Benen duim lengte, breedte en
hoogte of dikte, teerling-duim ; — kubiek–
el, teerling-el ; -- kubiekgetal, teerlinggetal, d. i. het gedurig product van drie gelijke factoren b. v. 27 = 3 X 3 X 3 of = 33 ;
— kubiekmaat, eene teerlingmaat ; —
kubiekpalm, teerlingpalm ; — kubiek–
streep, teerlingstreep ; — kubiekvoet,
teerlingvoet, enz. ; kubiekwortel, het getal , de factor, waaruit een kubiekgetal (z. aid.)
ontstaan is; — kubátie (spr. t=ts) en kubatuur, f. de berekening van den ruimte
lichamen; — kubeeren, nw.lat.,-inhouder
den ruimte-inhoud eens lichaams berekenen,
dien tot eenen kubus of teerling herleiden, ook
wel: tot de 3de macht verheffen ; — kubiciet, n. eene in teerlingen kristalliseerende
soort van zeolith , — kuboideiseh of kuboïd.iseh, adj. teerlingvormig, op een teer
gelijkende; — kuboktaéder, m. een-ling
teerling-achtvlak; eene teerlingvormige; acht-

kubokubus, nw.lat., de zesde macht van
een getal, het kubiekgetal met zichzelve ver
-menigvuld.

Koehm., bij natuurhistorische namen afk.
voor G. F. H. Kuchenmeister te Dresden.
Kufe, ook Kupe, hoogd. (spr. u=oe),
kuip, eene voormalige biermaat in Pruisen =
1 hectoliters en 58 liters; in Saksen = 7.85
hectoliter.
kufisch schrift, een der oudste vormen
van het arabisch schrift zonder onderscheidingspunten (naar de stad Ku fa in het gebied van
Bagdad benoemd).
Kuguar, z. puma.
Kuhl, m. russ. de zak, in Rusland eene
gewichtseenheid bij den korenhandel, met den
zak van ongeveer 1 tsjertwert inhoud b. v.
voor roggemeel 300, voor rogge 360, gerst 260,
haver 237 russ. pond bevattende.
Kuhl, bij natuurwetensch. benamingen be
teekent H. Kuhl (gest. 1821).
Kuhreihen of Kuhreigen, m. (spr.
u=oe) ; (fr. ranz-des-vaches) naam der oudo
volkswijs, die de alpenherders in Zwitserland
bij bet drijven hunner kudden plegen te blazen
of te zingen. Zij bestaat uit weinige eenvoudige intervallen, past uitstekend bij de eenvoudigheid dezer herders en bij den alpenhoorn,
waarop zijhaar voordragen, en doet in de weèrkaatsende gebergten eene ongemeene uitwerking.
Kuka, turksch (van 't perz. koekap, strik
aan den tulband) eene met struisvederen en edelgesteenten bezette muts, eene dracht, waarop
de vorsten van Moldavië en Wallachije, alsmede:
de aanvoerders der Janitzaren, recht hadden.
Ku-klux-klan, m. een politieke, tegen
de republikeine

gerichte moordenaarsvereeniging

in Noord-Amerika.
Kukuruz, m. (serv. kukurus, boheemsch
kukuruc, kukuryce, poolsch kukuryca, russ. kukurusa, hong. kokoricza, turk. kukuros) turk
maïs in Hongarije, Dalmatië en,-schetarwof
Slavonië.
Kulagus, m. turk., de leidsman, wegwijzer, vooraantreder der optochten; aanvoerder;,
stuurman.
Kulak, z. koelack.
Kulan, m. tataarsch, de wilde ezel, inz.
In Tartarijë, Perzië en Indië (vgl. onager).
Kulmet, m. eene korenmaat in Liaand,,

=ton.
Kulturgeschichte, f. hgd. (spr. u =oe
schi=sji) geschiedenis van de ontwikkeling van

het menschdom, geschiedenis der beschaving.
Kulturkampf, m. (spr. u =oe) de strijd
in Duitschland tusschen den staat en het ultramontanisme ten einde de rechten van den staat
tegenover de roomsche curie te handhaven.
Kuluglis, pl. half-Turken, z. v. a. c oloris, z. aid.

Kumatsj, m. russ. (van arab. kumdsch,
een soort stof) bontgestreepte of geruite ka
stof.
-toen
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Kumbaradsji, m. turk. (v. kumbarah,
boen) vuurwerker, bombardier.

Kumiss, z. koemiss.
Kummur, m. een scherp zwaard der
Tsjerkessen.

Kuna, f. russ. liet martervel (ook in den
ruilhandel als waardemeter gebruikt).
Kunigunde, f. oudd. vr. naam (v. 't goth.
,kuni, oudhoogd. chunni, stam, geslacht, en gund,
oorlog) de stamheldin.
Kuno, oudd. (Kuono; waarscb. v. 't oudhoogd. kuoni, koen, stout) de koene, onversaagde.
Kunsehut, z. s e s a m.
KunWar, m. titel van den vermoedeljken
erfgenaam des troons in indische staten.
Kupálo, russ. (eig. bad) volksfeest in Z.
en W. Rusland in de St. Jans nacht (24 Juni),
-dat 's morgens met een bad eindigt.
Kuras, n. (fr. la cuirasse, ital. corazza,
-sp. coraza, provenc. coirassa, mid.lat. coratza,
curatia, oorspr. lederen borstbedekking, als 't
ware lat. coriacéa, van coriacéus, a, um, uit
leder gemaakt, v. corium, fr. cuir, leder) een
,borstharnas, harnas, pantser; — kurassier,
m. (fr. cuirassier) een geharnast ruiter, pantserruiter.
Kurbaan-bei ram (v. 't arab. kurbán,
-offer; vgl. b e i r a m), bet feest der offers, een
groot feest bij de Turken.Kurbasj, m. arab. zweep, z. karwats.
Kuréten, m. pl., in de oudheid priesters
-op het eiland Kreta, die luidruchtige wapen dansen uitvoerden, k o r y b a n t e n (z. aid.).
Kurgán, m. russ. (kurgán, v. perz. koer
eig. heuvelhuis, van arab. koer, pl. v.-cháne,
kárat, heuvel en perz. chdnah, cháneh, huis)
doodenheuvel, kegelvormige grafheuvel der oude
_mongolen in Rusland en Siberië.
Kuron, z. k r o r e.
Kurotrophium, n. nw.lat. (v. gr. kurotróphos, knapen voedend) vondelingshuis.
Kurtsjis, pl. een adellijk ruiterkorps in
Perzië.
KusSir, m. turk., turksche trommel, een
speeltuig met 5 snaren, gespannen over een vel,
dat een houten schotel bedekt.
Kutka, f. russ. (v. kutatj, verbergen, bekleeden) de korte kiel van het russ. krijgsvolk.
Kutuchta, m. het geestelijk opperhoofd
der Mongolen, een opperpriester, die echter onder den nog meer goddelijk vereerden d a 1 a!
lama of lama-eremboersjin staat, welke
Wonder chineesche opperheerschappij te Tibet regeert.. In het zuidelijk Tibet is de b o d golama (taisho of tesjoe-lama) bijna van
-gelijk aanzien en onafhankelijk van den chineeschen keizer.
Kuur, f. (hoogd. cur of kur ; fr cure, v.
't lat. cura, z. aid.), eig. zieken-verpleging, zie
oppassing; de genezing, herstelling, artsen -ken
gelukkig afgeloopen behandeling van een-bulp,
'zieke ;— b r o n k u u r, 't gebruik der bronnen,
. le genezing door bet drinken der minerale bron-

,
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wateren; — b a d k u u r, bet badgebruik, het
bad; — koergast, (hoogd. kurgast), badgast,
bezoeker der baden ; -- koerzaal, badzaal,
vereenigingszaal der badgasten.
Kux, m. (bobeemsch kukus, v. 't boh. en
russ. kus, eene beet, een stuk, v. 't russ. kusátj,
bijten) een aandeel aan een bergwerk, doorgaans het l $ van een z e c h e of den grond,
die tot eenig bergwerk is afgestaan, benevens
de daartoe behoorende gebouwen, smelthutten,
enz.
Kwaker, m. eng. (quaker, d. i, bever,
sidderaar, van to quake, spr. kweek, beven;
dus geheeten, omdat hunne godsdienstige opgewondenheid zich door bevingen en stuiptrekkingen placht aan te kondigen; vgl. s h a kers)
aanhangers der door G e o r g e F o x in 1650 gestichte christ. secte, die zichzelve het ge z e lschap der Vrienden noemt.
Kwart, kwartier, kwarts, z. op

qu—.
Kwarta, f. poolsch (= lat. quarta, scil.
Pars) een vierendeel, kwart, eene voormalige
vochtmaat in Krakau en Polen, = 0,96 liter;
ook eene poolsche graanmaat van denzelfden
inhoud = T Iz korsec.
Kwarteel, n. (fr. quartaud) eene maat
voor natte waren; eene specerij-maat der voorm.
ned. oostind. compagnie.
Kuras of kwass, m. slay. (russ., poolsch
en boh. kwass, zuur, zure smaak, zuurdeeg,
zure drank) een uit mout, roggemeel en water
door gisting bereide drank van den gemeenen
man in Rusland; ook een met dezen geenerlei
overeenkomst hebbende drank, inz. uit appelen
en frambozen bereid, dien men zelfs op de ta
doorgaans vindt en in sommige-felsdrgotn
herbergen te Petersburg, Moskwa en elders getapt wordt.

Kwassiehout, z. quassia.

Kwint, z. quint.

Kwoso, z. kousso.
Kyanisatie (spr. —za-tsie) of kyaniaeering, f. de handelwijze van den Engelschman Kyan, om hout tegen verrotting te bewaren door het mbt eene oplossing van kwiksublimaat, kopervitiíool en dergei. te doortrekken.
Kyathos, m. gr. een beker, z. c y a t h u s;
— kyathodiseh, adj. bekervormig.
Kybomantie, f. gr. (spr. tits) (v. kybos,
teerling) waarzegging met dobbelsteenen.
Kydonium, z. cydonium.
Kyëma, n. gr. (van kyëin, zwanger zijn)
de vrucht in het moederlijl, z. v. a. e m b r y o;
-- kyêsis, f. (gr. kyesis) de zwangerschap;
-- kyesiologie, f. de leer der zwangerschap.
Kylistiek, I. gr., z. c y l i s t i e k.
Kyllósis, f. gr. (van kyl-loen, krommen,
van kyllós, é, ón, krom, verlamd) Med. verlamming uit hoofde van verbuiging der ledematen, verbonden met een waggelenden gang.
Kymation, n. gr. Arch. de wrong aan
de ionische zuilen, de hollijst.
Kyn—, z. c y n—.
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Kyophorie, f. gr. (v. kyos, n. lichaamsvrucht) de duur der zwangerschap, eig. het
-dragen der lichaamsvrucht; — kyotrophie,
I. de voeding der vrucht in het moederlijf.
Kypellomachie, f. gr. (van kypellon,
beker) een bekerstrijd, wedstrijd in het drinken.
Kyphóma, n. gr. (van kyphoen, krommen , v. kyphós, ë, ón, krom, bultig) een bult
op den rug, bochel; — kyphon, n. het juk,
werktuig tot kromsluiting — kyphonísme,
n. het kromsluiten ; — kyphósis, f. de vorming eener ruggegraatskromming; ook de bochel zelf.
Kypris, z. c y p r i s.
K rben, pl . gr. (kyrbeis) houten wetzullen, driekante draaibare pilaren te Athene, op
welker drie vlakken de oudste wetten opgeteekend waren.
Kyrie eléïson ! gr. (v. kyrios, hoer, en
eleïson, z. ald.) Heer, erbarm u ! de eerste woorden der gezongen missen In de r. kath. kerk;
— kyriëlle, f., z. v. a. litanie.
Kyriologie, f. gr. (van kyrios, a, on,
hoofdzakelijk, geldig; eigenlijk) eigenlijke, gewone of algemeene beteekenis; — kyriológisch, adj. in den eigenlijken zin te verstaan,
in eigenlijke uitdrukking, in natuurlijke voor
-steling.
Kyropeedle, f. gr. (samengetr . uit Kyron paideia) z. cyropwdie.
Kyrtóma, n. gr. (v. kyrtoen, krommen,
V. kyrtos, - ë, on, krom, gebogen) Med. een boabel ; ook ieder begrensd gezwel, bult.
Kyssótis, f. gr. Med. de aarsontsteking.
Kysthitis, f. gr. (van kysthos, vrouwe
schaamte) ontsteking der scheede.
-ljke
Kystikérkus, m. gr. (v. kystis, blaas,
;

L

blaasworm, welke bij menschen in het celweefsel en ook in de hersenen voorkomt.

Kystis of cyste, f. gr., of cystic, de
pisblaas ; ook een beursgezwel; — kystalgie, f. pijn in de pisblaas; — kystanastróphe, f. de omkeering der pisblaas ; --kystauchenotomïe, f. de blaashalssnede,
eene wijze van steensn(jden;

—

kysthoe-

morrhoíden, pl. blaasaanbelen ; — kystibráanchiseh, adj. met in blazen beslo
-

tene kieuwen; — kystidelkósis, f. pisblaaszweer; — kystidelkólisch, adj . nw.
lat., in de galblaas levend ; — kystika, n.
pl. middelen bij ziekten van de pisblaas; —
kystisch, adj. de pisblaas betredende ; ook
blaas- of zakvormig ;— k y s t i s c h e gezwel1 e n, beursgezwellen ; — kystitis, f. je pisblaas- of blaasontsteking; — kystooele, f.
eene blaasbreuk; — kystolithiasis, f. de
steenziekte der blaas ; — kystónkus, rn.
pisblaasgezwel; — kystoparal^ísis of kystoplegie, f. verlamming der pisblaas; —

kystophthisis en kystophthtóë, f.
pisblaastering; — kystoptósis, f. uitzakking der pisblaas; — kystorrhagie, f . bloeding uit de pisblaas; — kystorrhexis, f.
de scheuring der pisblaas ; — kystorrhoea,
f. bij sommigen pisvloed, bij anderen slijmvloeiing
van de blaas, bij nog anderen bloeding uit de
blaas; — kystoskoop, m. de blaasspiegel,
een werktuig om in de blaas te zien; — kystospasme, n . de blaaskramp ; — kystotoom, m. het steensnijmes; — kystotomie,
f. de blaassnede, steensnede, ook 1 i t h o t o m i e.
Kytos, n. gr., de buik, het moederlgf;
— kytothéee, f . dat gedeelte der pop, dat
de buik van het insect bedekt.

en kérhos, staart) een in eene beurs besloten

L. rom. getalteeken = b0 ; in lat. bandschriften = Lucius of Laeliscs, in nw. lat. =
linea, regel of licentiatus op fr. hoeden =
lame, wol; op Noll. lakens de fabriekstad Leiden ; eng. en fr. = livre, pond ; op fr. koers
= leftres, d. i. wisselbrieven; L. of 1.-lijsten
= liter; 1. = liber, boek, libertus, vrijgelatene,
of lex, wet ; L. of Lvr. afkorting voor 1 i v r e
(z. ald.) ; — La = de staat Louisiana in N.
Amerika; — 1. a. = lege artis, z. ond. lex; ook
libenti animo, van ganscher harte, volgaarne ; —
Lab. = laboratorium, scheikundige werkplaats;
— lag. = lager; lag. ond. = lager onderwijs;
L. A. M., afkorting voor liberalium artium
;

magister, z. ond. Ii b e r a a l; — L. B. = lectári
.benevdlo, aan den welwillenden lezer; — ook
wel voor Liber Baro, vrijheer, baron ; op titels
van boeken voor Lugdüni Batavórum, Leiden;
— L. B. S = lectori benevóle salutem, den
welwillenden lezer zij heil! — 1. c. = loco

citáto ; -- 1. d. = loco ditto, ter gezegde of
bepaalde plaats ; L. D. = laus Deo (z. aid.) ;
Ld. = lord; Ldp. = lordship; — L. D. S. P.
laus Deo sales populo (z. ald.) ; — L. d' or
1 o u i s d' o r; — leg. = legatur; Lev. = Leviticus (3e boek Mozes) ; — L. gr. = livre gros,
een pond vlaamsch ; •— tic. = licentiaat; — Liq.
= liquor; — L. K. (in almanakken) = laatste
kwartier; — 11. = laatstleden; — L. 1. = lingua
latina, de lat. taal; — 1. 1. = loco laudato, z.

locus; — LL. D. = legum Doctor, in Engeland z. v. a. doctor in de rechten; — L. D.
= lager onderwijs ; — Log. = logarithinus ; —

(L. S.) = loco sigilli (z. ond. locus) ; L..S.
lectori salutem, heil den lezer ! — L. st. =
livre sterling, een pond sterling; — Luit. =
luitenant; — Luk. = Lucas (het evangelie).
Chemische teekens zijn: L. = lithium; — La.
= lanthanium ; — L. als muntteeken voor Frank•
rijk: Bayonne.
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aan lijden, bedlegerig zijn door enz.; -- labor,
lat., labeur, fr. m. arbeid, zwaar werk,
moeite ; - labeur, In Z. Nederland : akker
paarden van labeur, werk--bouw;
paarden, in tegenoverst. van pleizierpaarden (bij
het belastingstelsel); — labor imprdbus omnia vincit, een onvermoeide arbeid komt alles te boven; - labeuren, in Z.Nederland: het land
bearbeiden ; — laboránt, m. (labórans) eig.
een arbeider, werkman; inz. een scheikundige ; ook goudmaker, z. v. a. al c h y m i s t;
— laboratorium, n. mid.lat. (v. 't mid.lat.
labort tor, arbeider) de werkplaats van den schei
artsenijbereider, den vuurwerker,-kundige,
enz.; een stookhuis, smelthuis, smeltvertrek ; —
laborieus, adj. (lat. laboriósus, a, um ; fr.
laborieux) arbeidzaam, vlijtig, bedrijvig ; moeilijk, bezwaarlijk ; — laboriositeit, f. nw.lat.
de arbeidzaamheid, de vlijt.

Lab., bij natuurhistorische benamingen afk.
voor J. J. Houton de Labillardière (gest. 183(i).
Labadísten, m. pl. aanhangers van Jan
de L a b a d i e, een vroom dweper der llde eeuw,
die de geestelijke hierarchie afgeschaft, de gemeenschap der goederen ingevoerd wilde hebben, en de innerlijke ingeving boven de kerk
en den bijbel stelde.
LabIrum, n. later lat. (mid.gr. ldbaron)
de rom. krijgsvaan ; onder de latere keizers,
sedert Constantijn den Grooten, het teeken des
kruises en de grieksche beginletters van den
naam van Christus voerende ; eene omgangsvaan bij de R. Kath., bestaande uit een vierkant stuk kostbare stof, met een kruisbeeld of
het beeld van een heilige prijkende.
Labberdaan, laberdaan, z. ah e rdaan.
Labdacísme, z. v. a. 1 a m b d a c i s m e;
— labdanum, z. ladanum.
labefacteeren, lat. (labefactare) verzwakken, wankelend maken ; - labefáctie (spr.
t=s) f. de wankeling; verzwakking.
Labéllum, n. lat. (verkiw. van labrum,
lip) bet lipje, een korte, breede, lipvormige
verlenging aan deelen eener bloem.
labént, adj. lat. (tuben, van labi, vallen,
glijden) vallend, zinkend; glijdend.
Labeur, z. ond. laboreeren.
labiaal, labiëeren, enz., z. ond. 1 abium.
labiel, adj. lat. (labilis) zwak, verganke-

veldspaath, waarin zich velerlei fraaie kleuren
weerkaatsen (schillerspaath), vooral op de noord
kust van L a b r a d o r, enz. ge--ameriknsch
vonden.
labrum, n. lat. de lip, z. v. a. labium ; in
't algemeen de rand van een vat enz.; ook eene
badkuip.
Labyrínt(h), n. gr. (labyrinthos) bij de
Ouden een groot en kunstig gebouw, dat eene
zoo groote menigte in elkander kruisende gangen en ineenloopende kamers had, dat men er

lijk ; Phys. wankelend, licht het evenwicht ver-

licht In verdwaalde ; de beroemdste waren : het

liezende.

labyrinth in Midden•Egypte en het labyrinth op Kreta ; een doolhof, een tuin
met vele kunstig dooreengevlochten slingerpaden; oneig. eene verwarde, duistere zaak; do
Ingewikkelde en drukkende omstandigheden des
levens ; het duistere, raadselachtige in eene
rede ; ook Anat. de doolhof van het oor, achter de trommelholte gelegen ; — labyrínthiseh, adj. doolhofaclitig, verward, ingewikkeld, duister, raadselachtig; — labyrinthkoralen, pl. eene soort sterkoralen met ver
groeven op de oppervlakte,-schilendop
evenals de kronkelingen der hersenen (vgl. c erebrieten).
lac, n. lat. de melk; lac sul(uris, zwavelmelk, zwavelnederslag van melkachtig aanzien.
Lac, 1) m. fr. (van lat. lacus, meer) het
meer, groote vijver ; — lac, Q) z. 1 a c k.
lacca, I. nw.lat. z. v. a. 1 a k, z. aid.; lacca
caerulea, lakmoes; 1, glabulata, kogellak; 1.
sigilllita, zegellak.
Lace, f. eng. (spr. lees) de kant, het boordsel ; — lace–work, n. kantwerk.
laeeeren, fr. (lacer, van 't lat. laqueáre ;
vgl. lacs) snoeren, rijgen; met band doorvlechten; Pict. met eene dunne, doorzichtige verf
overdekken; — laei8, n. (spr. lasi) Anat. het
aderweefsel; ook een netvormig weefsel, maaswerk ; eene haifzijden stof, z. v. a. mar 1 i.
Lacep., bij natuurwetensch. namen afk. voor
B. G. E. de Lacépède (gest. 1855)

Labill, z. Lab.
Labia, f. gr. (labis) de tang, inz. der verloskundigen ; — labidométer of labimeter, m. tangmeter, een werktuig, waarmede
het nog in het bekken zittende hoofd, door de
vaneenwijking van de lepels der tang, wordt
gemeten ; in de gr. kerk de lepel, waarin de
hostie wordt toegereikt.
labium, n., pl. labia, lat. de lippen; -- labium, n. de lip of het mondstuk aan eene
orgelpijp; labium leporium, n. de hazenlip, gespleten bovenlip (lagostóma, gr.); labium leontïnum, leeuwenmuil; labiaal, adj. nw.lat.
wat tot de lippen behoort, b. v. labiale 1 e tt e r s (labiales), lipletters, als b, p, m, (, v,
w; — labiaal–mensuur, f. de maat (de
engte of wijdte) der orgelpiplippen; — labiatus,
a, um, lat. Bot. lippig, naam van planten, die
den of twee lippen hebben; - labiëeren,
de orgelpijpen door middel van 't 1 ah i ë e r ijzer
met lippen voorzien ; -- labiodentaal, adj.
tot de lippen en tanden behoorende, met de
lippen en tanden uitgesproken.
Labiza of labyza, n. eene welriekende
gom uit Amerika, die tot armbanden, oorringen en •derg. wordt verwerkt.
laboreeren, lat. (laboriire) eig. arbeiden,
werken; (chemisch) scheiden, aftrekken (di st i l l e e r e n), smelten; aan eene ziekte, kwaal
enz. 1 a b o r e e r e n, daarmede behept zijn, daar-

Labrador, labradoriet, labradorsteen, m. een zwartachtig grauwe steen,
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laeereeren, lat. (laceráre) verscheuren,
scheuren (b. v. eene gelacereerde wond,
eene gescheurde wond) ; oneig. belastdren; —
laeerábel, adj. (later lat. lacerabilis) verscheurbaar; -- lacerátie (spr. t=ts) f. de
, adj. nw.
oscheurin
tin laceratief
U 'g^
s J
A g^ P
ro
lat. verscheurend, oprijtend.
Lacerta, f. lat. N. H. de hagedis; inzon-c^erheid de eigenlijke hagedis, in onderscheiding
van den krokodil; te Venetië = meisje van
pleizier.
laeesseeren, • lat. (lacessëre) tergen, uit
-dagen,
tarten, plagen.
Lacet, n. fr. (spr. lasè ; vgl. 1 a c e eren
en lacs) pl. lacets, rijgsnoer, rijgveter voor vrouwenkleeding.
laehe, adj. fr. (spr. lasj', v. 't lat. laxus)
,slap, traag; laf, lafhartig, laag, gemeen; —
1theheté, fr. (spr. lásj'té) de slapheid, traagheld; lafheid, blooheid; laaghartigheid; —1^eheeren, fr. (lacher; van 't lat. laxáre) los
vieren, bot of schot geven; — lache!-maken,
(spr. laasj') laat los ! (toeroep aan den patrijshond om het geapporteerde af te geven.)
Laehésis, f. gr. Myth. eene der drie Schik
ook slangengift-godinefPar(z.d);
uit de gifttanden eener braziliaansche slang
(Trigonocéphalus lachesis) een homaeopathisch
geneesmiddel.
Lachoria's, pl . wollen oostind. stoffen uit
Patna.
lacinia, f. lat. intanding, diepe insnede, die
niet breed en niet afgerond is ; — laciniatus, a,
um of laciniosus, a, um, lat. Bot. geslipt ; ingesneden; met diepe, ongelijke insnijdingen; -lacinuldtus, a, um, fijngespleten.
Laois, z. ond. 1 a c e e r e n.
Lack, lac, lak, n. (perz. lak, hindost.
lak, lákh, laksch, sanskr. laksja, een teeleen,
het getal 100,000) in O.Indië eene aangenomen
(gefingeerde) rekenmunt = 100,000 ropijen of
115,570 gld. courant (vgl. r o p ij en k r o r e).
Laconieum, laconisch, zie 1 a k ouisch.
Laeord., bij natuurwetensch. namen afk.
voor J. T. Lacordaire (gest. 1870).
lacryma of lacrima, f. lat. de traan; — lacrymae Christi, pl. lat. of it. lagrima Christi,
•d. i. eig. Christustranen, de naam van den fijnen ital. wijn van doukerroode kleur, zoeten
maar p i q u a n t e n smaak en heerlaken reuk,
die t aan den voet van den Vesuvius was. In
den handel komen onder dezen naam meest wij
voor ; — la--nevaPozuli,IschnNa
crymae vitis, lat. wijnstoktranen, het water, dat
uit den aangesneden wijnstok vloeit; — laerymaal, adj. nw.lat. Med. de traanwegen
betreffende ; — lacrymábel, adj. (lat. latrymabilis, e) tranen waard, betreurenswaard,
jammerlijk; — lacrymatorium, n. tranen vat, traanfleschje, waarin men bij oud-rom. begrafenissen de tranen liet vloeien; — lagrimóso,
it. Muz. klaaglijk, jammerend, op weenend-roe—

,

,

renden

toon.
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lacs, m. fr. (spr. lá ; provenc. latz, sp. lazo,
it. laccio, van 't lat. laquëus) strik, knoop ; —
lacs d' amour (spr. —damóér) liefdestrikken, in
elkander gevlochten linten, letters enz.
Lactarine, f. nw.lat. (v. lac, melk, genit.
tactis) een uit karnemelk bereid, door R. Pattison te Glasgow uitgevonden verdikkingsmiddel, dat bij het bedrukken van stoffen gebruikt
wordt; — laetáten, n. pl. nw.lat. Chem.
melkzure zouten ; — lacteine, lactoline,
f. eene door verdamping der melk verkregen
roomachtige massa; — lactescens, adj. lat. Bot.
melkgevend; — lactescéntie (spr. tie=tsie)
f. melkachtige gesteldheid; — lactesceerend,
adj. (v. 't lat. lactescëre, tot melk worden) melkach tig; — lactéus, a, um, lat. Bot. melkwit ; —
lactdtie (spr. tie=tsie) f. nw.lat. de voeding
melk, zooging, het zoogen ; — lacteeren, lat.
(lactáre) zoogen ; — laetánt, adj. (lat. láctan^)
zoogend; — Lactantius, m. en Lactantia,
f. namen : de zoogende ; — laeticinien, n.
pl. (lat. lacticin)a) zuivel, uit melk bereide voor
gelijk kaas, boter enz.; in het spraak--werpn,
gebruik der kerk alle dierlijke spijzen, met uit
zelf; ook melkspij--zonderigvahtlsc
zen; — lactische koorts, melk- of zogkoorts; — lactigénisch, adj. de melkafzondering bevorderend; — lactoline, f. fr. z.
laat em n e; — laetisugium, n. nw.lat. Med.
een melkzuiger, eene melk- of borstpomp ; —
lactodentimeter, m. meter voor de dichtheid der melk ; — lactose, f. Chem. eene
suikersoort, die zich uit melksuiker met verdunde zuren naast druivensuiker vormt ; —
lactoskoop, m. een werktuig om het roomgehalte der melk te onderzoeken, melkmeter,
melkproever.
Lactuca, f. lat. (v. lac, melk, dewijl er,
bij 't insnijden des stengels, een melkachtig sap
uitvloeit) latuw, tuinsalade ; — laetucarium,
n. nw.lat. het in de lucht verharde melksap,
dat uit de ingesneden stengels van Lactuca
vloeit ; — laetuca–zuur, n. een in de ver
latuw (Lactuca virosa) aanwezig eigen--gifte
aardig zuur; — lactucine, f. de bittere stof
nit het l a c t u c a-zuur.
Lacune, f. lat. (lacuna, eig. kuil, diepte)
eene gaping, een open vak, eene uitlating, b.v.
in een boek; — lacuneus, adj. (lat. lacunósus, a, um) met gapingen, vol uitlatingen ; —
lacunosus, a, um, lat. Bot. gekuild, gegroefd,
groevig.
Ladanum, n. (lat. gummi ladánum, gr.
ládèinon, lédánon, perz. lddan, laden, hebr.
loth), ook labdánum

of laudanum, n.

eene gombars met balsamieken geur, van geneeskrachtige hoedanigheid, van een soort eis
(lat lada, leda, f. of lèdon, n. gr.-tusrik
lédos, m.; vgl. e i s t u s) in het Oosten.
Ladines, pl. eng. (spr. leedains) bonte
glanzige wollen stoffen uit Norwich in Engeland.
Ladino, n. sp. en port. (v. lat. latinus,
latijnsch) een zeer verspreid, door de joden ge-
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vormd j ar g o n; — Ladinos, pi. sp. (v. lat.
latinus) eig. de tot de latijnsche kerk behoorende geloovigen, vandaar de naam van de gedoopte Indianen en kleurlingen in CentraalAmerika.
Ladon, z. tarok.
Ládro, m., pl. ládri, (f. ládra) it. (lat.
latro) dief, roover.
Ladrón, m. sp. roover.
Lady, f. eng. (spr. lédi, v. 't angels. hlaefdie, hlae(dige, broodvrouw, van hláf, brood en
dige, oud-zw. degja, deja, uitgeefster, beheerster) de titel der aanzienlijke vrouwen in Engeland, wanneer men van haar spreekt, z. v.
a. d a m e : voor 't overige echter alleen de titel der vrouwen van hoogen adel bij het aan
ladylike (spr. —laik) eene lady-sprekn;—
passend, voor dames geschikt of behoorlijk; —
ladyship, 1 a d y s eb a p, de stand en titel
eener lady.
leedeeren, lat. (laedére) beschadigen, kwetsen, beleedigen; verkorten, benadeelen; —100–
dent, m. (láedens) de beleediger; de beleedigende partij ; — beaus, m. de beleedigde,
benadeelde; — laesie, f. (lat. laesio) de beschadiging, kwetsing; verkorting, benadeeling;
— laesio enórmis, lat. Jur. overgroote, buitengewone benadeeling, die over de helft gaat ; 1.
enormissima, een vreeselljke of zeer aanzienlijke
benadeeling (in het gemeene recht niet verschillend van 1. enormis); 1. modica, een matige, 1. negotiatïva, een handelsbenadeeling; 1.
successïva, eene trapsgewijze verkorting; 1. ultra
dimidtum, benadeeling of verkorting boven de
helft.
Leen, n. zw. (eig. het 1 e e n) de provincie,
het stadhouderschap in Zweden.
Leendler, m. hoogd. z. lb n d 1 er.
Loesie, z. ond. 1wdeeren.
L00strigónen, m. pl. gr. (Laistrygónes)
een fabelachtig wild volk in Sicilië en BenedenItalië, dat Homerus in zijne Odyssea als menscheneters van reusachtige grootte afschildert.
Laetare, lat. de Ode Zondag in de vasten, naar de aanvangswoorden der lat. mis,
Jes. I.XVI, 10: laetare, Jerusalem, verheug u,
Jeruzalem, enz.; ook rozenzondag geheeten.
laetevirens, lat. Bot. blijgroen, mooigroen.
Loeti$cantia, n. pl. lat. (v. laetificar, e,
verheugen) Med. verheugende, opwekkende geneesmiddelen.
Leetitia (spr. —ti -tsia) f. lat. (laetitia, v.
laetus, a, um, vroolijk) de vroolijkheid, blijschap ; verlustiging ; — Loetitia, als vr. naam :
de vroolijke, opgeruimde; rom. Myth. de godin
der vroolijkheid; Astron. de naam eener in 1856
door Chacornac ontdekte asteroïde.
laeva manu, lat. Muz. met de linkerhand.
laevis, lat. Bot. glad; — 18evigeeren, z.
1 e v i g e e r e n; — laevigatus, a, um, lat. Bot.
gepolijst, met gelijke, gladde, min of meer glanzige oppervlakte.
Laga, f. noordsche Myth. de godin en heilaanbrengende beschermster der wateren en ba-
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den; vandaar een ochtendgewaad, badkleed der
vrouwen.
Lagan, lagon, n. eng. (spr. leegen) strandof wrakgoed, strandvond; ook het strandrecht,
strandvonderij.
Lagëna, f. lat. eene wijnflesch met nauwen hals en met ooren; — lagenifórm, adj.
nw.lat. fleschvormig; — lageniet, m. de
fleschsteen; — lagenophoriën, pl. gr. (v.
ldgënos, f. flesch) drinkfeesten, bij welke ieder
zijne flesch medebrengt.
Lagerbier, n. hgd. belegen bier.
Lagnia, f. gr. (lagneia) geilheid, wellust;
mannelijk zaad; — lagneuma, n. de zaadstorting, inz. in den bijslaap.
Lago, nl. it. en sp. (van 't lat. locus) het
meer, de landzee ; — lago maggiore (spr.
—madzjore) het groote meer; — lagí nen, pi.
(= lat. lacunae) kleine meren, strandmeren, ondiepten en eilanden in de Adriatische zee.
Lagochilus, m. of lagostóma, n. gr
(v. lagós, de haas en chêilos, n. de lip; stóma,
de mond) Med. de hazenlip ; ook een menscli
met eene hazenlip ; — lagographie, f.
de natuurlijke historie der hazen ; — lagophthalmie, f. het hazenoog, een gebrek der
oogleden, waarbij zij in den slaap, gelijk die
der hazen, geopend blijven; — lagophthálmos, m. die hazenoogen heeft, een hazenoog.
Lagonoposos, m. gr. (v. lagón, de lies,
zijde) Med. zidewee, zijdesteek.
lagrima Christi, lagrimóso, z. onder la-

cryma.

Lagt;hing, f. zw. (lag, wet, angels. lag,
eng. law) het wetgevend lichaam der noorweegsche rijksvergadering of st o r t hi n g (z. aid.
en vgl. thing).
Lagundsji, m. pl. de mineurs bij het
turksche leger.
Lagunen, z. ond. la go.
Lai of lay, m., pl. laic (spr. lee; van
't telt. llais, laoidh, laoi, d. i. klank, melodie,
lied, gezang) in de oudfr. en oud-eng. poëzie
eene soort van epische en lyrische gezangen,
oorspr. van een meer volksmatig karakter, in
tegenst. met de kunstmatige, geleerde, hoofsche dichtkunst.
luicus, m., pl. laici, lat. (v. 't gr. láikós, tot
het volk behoorende, van lácós, volk) een nietgeestelijke, wereldlijke, 1 e e k; een oningewijde,
onervarene, onkundige in deze of gene kunst;
— la►iceeren of laïseeren, barb.lat. ontpriesteren, tot den leekenstand terugbrengen;
— laieIsme, n. nw.lat. de leer van het recht
der leeken om de kerk te regeeren.
laid, adj. fr. (spr. lè) leel;jk; — laideron,
f. (spr. lèdrón) leelijke vrouw; — laideur, f,.
leelijkheid.
Laine, f. fr. (spr. len') de wol; — laines
mortes, doode wol (van gestorven dieren).
Laird, m. schotsch (spr. lèrd) z. V. a. het
eng. lord ; de heer, grondeigenaar, edelman.
Lãïs, f. de naam van twee beroemde boe
gr. oudheid, te Korinthe levende;-lerstd
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vandaar : eene galante en geestige vrouw, die
den schijn der deugd weet te bewaren.
Laisser-aller, n. fr. (spr. lèssé-allé) eig.
laten gaan; natuurlijke ongedwongenheid van
gedrag, van schrijfwijze ; al te groote toegevendheid ; — laisser-faire, ook laisseraller, laisser-passer, d. i. laat het gaan
(zooals het gaan wil) eene formule, die in de
staathuishoudkunde de inzichten der zoogenoemde p by s i o k rat e n (z. aid.) weergeeft, welke
in het verkeer volle vrijheid en vrije concurrentie, zonder inmenging van den staat wenschen ; — laisser-passer, n. (spr. —passé)
een vervoerbiljet, geleibriefje.
Lait, m. (spr. lè ; lat. lac) de melk ; — 1.
de poule (spr. poel') eidooiers in heet water
met suiker geklopt; — petit Tait, wei ; — laitage, f. fr. (spr. lètáázj') melkspijs, pap; —
laiterie, f. (spr. lèt'rie) het melkhuis, de
melkerij.
Laiton, m. fr. (spr. lètón), latoen (z.

aid.)

Lak, n . perz. (lak, sanskr. ldksjh en rdksjé,
v. randsj, verven ; nw.lat. en it. lacca, sp. en
provenc. laca, fr. laque, hoogd. lack) ohdoorzichtig vernis van onderscheiden kleuren en uit
verschillende harsen bereid, inz. ook v e r v e r Slak (eng. lack dye, lack-lack), lakverf, eene
met kleiaarde verbonden verfstof van indische
bereiding, die in den handel als vierkante koekjes voorkomt; in het dagelijksch leven voor z e g e 11 a k, een samenstel doorgaans van 4 deelen gomlak, 1 deel terpentijn en 3 deelen ver
(cire-miljoen,htfrascp 1k
d'Espagne) geheeten, omdat Spanje het eerst
met dit indisch product een aanzienlijken handel dreef ; voorts voor g o m l a k of h a r s l a k,
de stof, waaruit de lak-cochenille of lakschildluis
S hare cellen bouwt, welke zij met
een rood vocht opvult; — stoklak, korrel1 a k, schellak, verschillende soorten van het
gomlak, in den handel voorkomende; — lak
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spr. leeks) in Westmoreland, aan welker oevers°
zij zich nedergezet hadden; vandaar de geleekskoel) -helsco:ak (pr.
de meerschool.
Lakkris, lakkerís, f. (hoogd. lakritze,
van het lat. liquiritia, en dit van het gr. g 1 y
k y r r hi d z a, van glykys, zoet en rhidza, wortel; vgl. g l y c i r r h i z a) het zoethout, de zoet
lakkríssap, n.-wortelfzhupan;—
(lat. succus liquiritiae) zoethoutsap, uit welks
vermenging met suiker en arab. gom men het.
drop maant.
Lakmoes, z. ond. 1 a k.
lakónisch, adj. gr. (lákdn, lakonikós) kort.
en nadrukkelijk, kort en bondig, kernspreukig,,
pittig, eenlettergrepig, spaarzaam In woorden
(naar de manier der oude L a k ó n e n, d. i. La-,

cedaemonie,rs of Spartanen) ; — laconicum_
(scil. balneunt) n. lat. eene badstoof, zweetkam er in 't bad, droog . zweetbad, dampbad; --lakonísme, n. de zinrijke kortheid en bondigheid In spreken en schrijven, de spaarzaam
karigheid in woorden; — lakonisee--heid,

ren (spr. s=z) kort en bondig spreken, met

weinig woorden veel zeggen; — lakonomani.e, f. overdreven zucht om lakonisch te
spreken.
Lakooi, f. (hoogd. levkoje, van het gr,
leuko-ïon, d. i. wit viooltje) een bekend tuingewas met veelkleurige, welriekende bloemen,.
ook violier genoemd.
Lakris, z. v. a. lakkris.

Laktisma en laktísme, n. gr. (van.
laktidzein, met de voeten treden) Med. de
voelbare beweging van het kind in den moe-

derschoot.
la, la, fr. zoo, zoo ; middelmatig, tamelijk.

Lal, m. arab. en perz. opvoeder, gouverneur, vorsten - onderwijzer.

Lalánggras, n. z. alang-alang.
Laletiek, f. gr. (lalétiké, scil. téchne, v.
laléin, spreken, lallen) de spreekkunde, spraak

lakken, verlakken, met lak-kern,
of vernis bedekken; — lakmoes, n. (v. muscus, mos) eig. mos- of beter korstmoslak, een
uit verscheiden korstmossoorten (inz. Lecanora
tartaréa, Roccella tinctoria, enz.) gewonnen
blauwe verfstof, die hetzij In waterachtige oplossing (lakmoes-tinctuur) of in daarmede
geverfd papier (1 a k m o e s p a p 1 e r) door de
chemici ter herkenning van bases en zuren gebruikt wordt, daar de eerste het lakmoes roodkleuren, de laatste de blauwe kleur weder her-

-ler.
Lalie, f. gr. (lalia) de rede, het spreken
— lall^tie (spr. t=ts) f. nw.lat. het lallen,
de verkeerde verdubbeling der L in de uitspraak,.
1ambdaelsme.
Lam., bij natuurhistorische benamingen af- korting voor J. B. A. P. Monet de Lamarck

stellen.

de lamáisehe godsdienst of het la-.
maísme, de godsdienst der boeddhistische
Tibetanen en Mongolen, die daarom lamale-ten of lamaïsten heeten.
Lama of llama, f. peruaansch (llama,
spr. ljama, het lama, ook vee, dier, in 't alg.)
de schaapkameel, een in de bergen van Peru
bij kudden levend langhalzig dier ter groottevan een hert, dat, getemd zijnde, een nuttig huis- en lastdier is; ook eene soort van fijneg
wollen stof of zomerlaken, inz. voor dames.

Lakei, in. (fr. laquais, spr. lakè; sp. lacayo, misschien van arab. lakia, gemeen, laag;
sp. lacayo, it. lacchi) een looper, volgdienaar,
lij : knecht, voetknecht.
Lakisten, m . pl. eng. (spr. leekísten ; eng.
lakists, lakers, spr. léékists, léékers) engelsche
natuurdichters van de sentimenteele school, zooals b. v. Rogers, Wordsworth, Coleridge, Southey, Campbell, e. a., meerdichters, zoo geheeten naar de meren (lakes,

(gest. 1829) .

Lama, m. tibetaansch (blama, uitgespr.lama, een overste, opperpriester) een tibetaansch
priester, opperpriester (vgl. d a l a i -1 a m a) ; --
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Lamar ge, f. fr. (spr. lamanaázj') Mar,
loodsgeld, het loon voor den lamaneur of
loods (van het eelt. loman, gids).

tot platen maken ; ook uitrekken, b. v. garen
op de lamineer- of rekmachine.

Lamánda; m. eene slang op Java, de

groote, vraatzuchtige zeeviscb, en odoes, genit.
odontos, tand) versteende baaietanden met zaag
-vormigenad.
Lamoen, n . (fr. limon) gaffeldissel, de tweearmige disselboom, tusschen welke het paard
enz. loopt.

Iioningsslang, afgodsslang.

Lamantijn, m. zeekoe, een plantenetend
'walvischachtig zoogdier (Manatus).
Lamb ., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor A. B. Lambert (gest. 1842).
Lambda, f. de gr. naam* van de L (4);
— de lambda–naad, Anat. de 1-vormige
vereeniging van de schedelbeenderen met het
achterhoofdsbeen; — lambdaeísme, n. gr.
een spraakgebrek, waarbij de L moeilijk of in
plaats van de R wordt uitgesproken of een J
na de L gehoord wordt ; — lambdoidisch,
adj. 4-vormig, de gedaante eener lambda heb
-bend.

Lambert, Lambrecht, m . oudd. mansnaam (oudd. Lambert, Lampert, Lantperht, Lantpreht; vgl. Bertha) de aan land of in het
land glanzende of schitterende.
Lambertsnoten, minder goed lammertsnoten, f. pl. eene soort van groote
hazelnoten, uit L o m b a r d Uj e afkomstig (vandaar de naam) .
Lambik, lambiek, n. soort van zuurzoet bier in Zuid-Nederland.
Lambrequins, pl fr. (spr. laitb'rken;
V. nederl. lamberken, verklw. van Tamper of
lamfer) helmdek, lintenbos aan den helm, vgl.
chaperon; ook een met punted of bogen uitgesneden bekleeding of behang als kamersieraad.
Lambris, n. fr. (spr. lartbrí; oudfr. lambre,
v. 't lat. laminá, lamna, dun blad, dunne plaat)
of lambrizeering, f. het beschot of de bekleeding van bet benedendeel van een kamermuur
met planken, paneelhout enz.; z. v. a. p a n e ei;
ook pleisterzoldering, gipsgewelf, zoldering; —
lambrizeeren (fr. lambrisser), met zulk
schotwerk bekleeden.
Lame, f. fr. (spr. laam') kling; z. onder
fin 2).
Lamélle, f. lat. (larélla, verklw. van lam)na) een blaadje; dun blik van allerlei metaal ; lamellair, lamelliform, adj. nw.
lat. blik, blad- of plaatvormig.
lamenteeren, lat . (lamentiiri) weeklagen,
_jammeren, kermen, beweenen, bejammeren; —
lamentbel, adj. (lat. lamentabilis, e) klaag
ijk, jammerlijk, erbarmelijk, beklagenswaard,-l
-droevig, ellendig; — lamentábile en lamentóso
(spr. s=z), it. Muz. klagend, droevig, op klagenden toon; — lal3lentátie (spr. tie=tsie)
f. lat. (lamentatio) ook lamentum, n. (lat.
.alleen pl. laménta) en lamento, m. en n. it.
<1e weeklacht, het jammeren, klaaglied, de jammerklacht.
Lama, f. lat. en gr., pl. lamiën (lat.
larn^ae) heksen, spoken, gevaarlijke booze geesten, waarmede men de kinderen bang maakte.
lamineeren, nw.lat. (van het lat. lamina,
blad, blik enz.) metaal tot blik slaan, pletten,
-

—

lamiodónten, pl. gr. (van lannia, een

Lamónhout, n. eene soort van rood verfhout uit Brazilië.

Lampadarius, m . lat. (van 't gr. en lat.
lampas, fakkel, lamp) een lampdrager; --

lampadátie (spr.

t=ts) f. de foltering der
martelaars door in de knieholte gehouden brandende fakkels; — lampadedromie, lampadodromie, f . gr. fakkelloop, een wedren

met brandende wastoortsen;

—

lampadíst,

m. een fakkellooper; — lampadophoor,
m. een fakkeldrager; — lampadomantie,
f. (spr. t=ts) het waarzeggen uit het branden
der fakkels.
Lamparillas, z. nonpareille.
Lámpas, pl. (fr. lampás, lampasse) oostind.
en chineesche zijden stoffen, naar gebrocheerd
gros de tours gelijkende.
Lampet, n. eig. eene lamp ; eene kan,
waterkruik (wegens de overeenkomst van gedaante met de lampen der Ouden) ; — lamp e t k a n, waschvat.
Lampión, f. fr. (spr. laiipión; verklw. v.
lampe, lamp) een lampje, glaslampje, inz. bij
openbare verlichtingen ; ook een soort papieren
lantarens, die bij optochten in plaats van fakkels aan een stok gedragen worden of bij illuminaties worden opgehangen; -- lampioneeren, met lampions bezetten, ill u mine eren.
Lampons, m. pl. fr. (spr. lanpOh ; van
lampons, laat ons drinken, gebiedende wijs van
tamper, druk pooien, V. lampée, groote romer)
drinkliederen ; rondgezang. .
Lamprei (van 't mid.lat. lampreta, lampetra, it. lampreda, dat gevormd is uit het lat.
lambére, likken en petra, steen, omdat deze
visch zich aan steenen onder water vastzuigt)
steenlikker, steenzuiger (Petromyzon), eene soort
van zeer groote en uitmuntende prikken of ne
-geno,iz.dNren
Lamprometer, m . gr. (v. lampros, schitterend, helder) een werktuig om de sterkte van
het licht te meten ; lamprophonie, f.
helderheid van stem, eene zeer duidelijke, vér—

klinkende stem ;

—

lamprophóniseh, adj.

helderklinkend van stem.

Lamp^íris of lampüris, f. gr. (lampyris, van lámpein, lichten) de glimworm, het
johannisworpje, de johanniskever.
Lamx. bij natuurwetensch. namen afk.
voor J. V. F. Lamouroux (gest. 1825).
lana, f. lat., wol ; lana caprina, f. lat., gei
onbeduidende dingen, beuzelarijen -tewol;;nig.
de lana caprina (twisten), om geitenwol, dat is
em iets onbeduidends, om's keizers baard ; lana
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philosophica, bij de alchimisten : zinkbloemen,

witte, lichte vlokken van zinkoxyde, n i h i l
-a 1 b u m; — lanátus, a, um, lat. wollig, met wol
overtrokken ; — laniférisch, adj . ( v. Eerre,
dragen) woldragend.
Langade, lancadeeren, z. ond. 1 a n s.
Lancástersehe methode, het weder
onderwijs, de leerwijze volgens welke-kerig
een groot aantal leerlingen van onderscheiden
ouderdom in den vertrek gelijktijdig worden beziggehouden, terwijl de bekwamere als onder
geoefenden onderrichten,-lermstdin
het eerst door Andr. B ell, een eng. geestelijke
in 0. Indië sedert 1790, vervolgens -door Jos.
L a n c a s t e r te Londen in 1805 ingevoerd ; vandaar ook Bell-Lancastersche methode
genoemd; — Lancaster-school, eene
school, waarin naar deze leerwijze onderwezen
wordt.
,

,

,

lanceeren, lancét, lanceur, lancier, z. ond. 1 a n s.
Landamman, m. in Zwitserland in de
meeste demokratische kantons de voorzitter van
de wetgevende macht en de voltrekker der besluiten ; in het kanton Bern de bestuurder van
den gang der zaken in den grooten raad.
Landauer, m. eene soort van reiswagen
met voor en achter neêrslaande kap, voor 4
Personen (naar de beyersche stad Landau).
Landes, f. pl. fr (spr. land'; van celtischen oorsprong) heidegronden, heiden, steppen,
inz. die langs de kust van den Biscayschen zeeboezem tusschen de Gironde en de Pyreneën
in Frankrijk ; oneig. dorre plaatsen in een boek.
Landjobber, m. eng. (spr. léndzjobber;
vgl. j o b b e r) makelaar in landerijen of in goederen, inz. in N. Amerika; — landleague
(spr. lendlieg') of landliga, f. een in 1879
in Ierland door den f e n i an (z. ald.) Michaël
:Davitte gesticht politiek bond, dat de teruggave
van het iersche land aan het iersche volk ten
Fdoel heeft ; — landlord, m. eng. de grondeigenaar, landheer ; ook de waard, herbergier.
Landler, m. hgd. (spr. d=è) een in Oostenrijk geliefkoosde dans van levendig en vroolijk karakter in 3 of 3 maat, naar de gewone
wals gelijkende.
Landorium, f. kabeljauw, die een wei
zout gelegen heeft.
-nigjeht
Landspassaat, z. l a n s p e s a a t.
Lane, f. eng. (spr. leen) steeg, smalle weg.
Langoiran, m. fr. (spr. langoarán ; vgl.
liet oudfr. langoirant, mat, zwak, krachteloos,
. =- nw.fr. languissant) een witte Bordeaux-wijn.
Langue, f. fr. (spr. lang'; v. lat. lingua)
de tong; de taal; langue d'oc, de zuidfransche
(proveneaalsche) en langue d' oil, of 1. d'oui, de
noordfransche tongval; — langue verte (spr.
wèrt' ), koeterwaalsch, jargon, a r g o t ; — langage, f. fr. (spr. langádzj') de spraak, wijze
van spreken, taal; 1. des halles (spr. dl al' )
vischwijventaal; — languette, f. (spr. langétt') een tongetje, eene tong, b. v. aan orgelpijpen, aan eene balans; de klep aan een
,
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blaasspeeltuig; de randlijst bij schrijnwerkers;
een uitstekend goud- of zilverplaatje bij goud
insnijdingen, plooien, enz. aan een-smedn;
kleed in de gedaante van tongen,; — languetteeren (fr. languetter) tandsgewijs uit
goed aan den rand.
-snijdez.wt
languénte, it. (v. lat. lánguens, v. languëre, mat of ontspannen zijn) Muz. smachtend,
kwijnend, zuchtend ; — lánguido, it. z. v. a.
1 a n g u e n t e;— langueur, f. fr. (spr. langeur; van 't lat. languor) de matheid, slapheid,
verzwakking, ontspannenheid, het kwijnen,
smachten ; — languesceeren, lat. (languescére) kwijnen, kracht verliezen, moede of traag
worden ; — languissánt, adj. fr. (spr. langisán), mat, slap, zwak, kwijnend, smachtend, zie
— languénte en lánguido, it. Muz. smac h-kelij;
tend, zuchtend, vurig verlangen uitdrukkend.
Languette, enz. z. ond. 1 a n g u e.
langusten, pl. (van lat. locusta, fr. langouste) zeesprinkhanen, een als lekkernij hoog
soort van groote zeekreeften (Palinu--geschat
rus) ; ook een soort sprinkhanen vgl. 1 o c u s t a.
laniëeren, lat. (laniiire) verscheuren, aan
stukken houwen of rijten ; — laniátie (spr.
t =ts), f. (laniatio) de verscheuring, vaneenrijting ; — lanist, m. lat. (lanista) een schermof vechtmeester bij de oude Romeinen.
Lans, f. (fr. lance, sp. lanza, it. lancia,
van 't lat.-telt. lancëa) eene spies, speer; —
lanoet, n. (fr. lancette) het laatijzer, de laat
een tweesnijdend wondheelersmesje tot-vlijm,
aderlatingen of insnijdingen; ook het graveer
houtsnijders ; — lanceeren, wer--ijzerd
pen, slingeren, afschieten (eenen pijl, enz.); bij
jagers : het spoor van eenig wild met den hond
zoo lang volgen tot men het opjaagt ; e e n
schip l a n c e e r e n, het van stapel laten loopen ; bij het dansen : in galop voortdansen;
— lanceerende pijnen, d. i. schietende,
rukkende pijnen (in tegenst. met de borende,
b. v. tandpijn) ; — lanceatus, a, um, lat. Bot.
lansvormig; — lanceolatus, a, um, lat. Bot.
lancetvormig; — lancade, f. fr. (spr. lar'csáád')
een speer- of spiessteek, uitval; eene snoeverq;
ook een boogvormige luchtsprong van een paard;
— lancadeeren, zulke sprongen maken ; —
lanceur, m. fr. energiek koopman of industrieel, inz. boekhandelaar, die zijn waar weet
aan den man te brengen; — lansfeest, een
feest der r. kath. kerk, ingesteld tot aandenken van de lans, waarmede Jezus' zijde werd
doorboord; — lansier (fr. lancier), een speerruiter, spieswerper, lansdrager ; — lanspesaat, beter dan landspassaat, m. (gevormd uit de it. woorden lancia spezzata, d. i.
gebroken of geknotte lans) weleer de benaming
van den laagsten onderofficier bij het voetvolk
(eig. een krijgsman, die van de ruiterij tot het
voetvolk was overgegaan, en dus zijne eervolle
ruiterlans had verloren, hetgeen men zinnebeeldig als een verbreking voorstelde).
Lansquenet, lanskenet, n. fr. (spr.
lanskenè, gew. nederl. --net; van het duitscb.
45
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I a n d s k n e c h t) naam van een oud kaartspel;
de plaats, waar het gespeeld wordt.
Lanteas, pl. Mar. groote chineesche roei.
schepen, voor den handel tusschen Macao en
Canton.
lanterneeren, fr. (lanterner) talmen, dralen ; met nietige woorden ophouden; — lanternerie, f. onnut gebabbel, ijdel geklap.
Lanternina, f. it. (eig. verklw. v. lanterna, lantaren) eene florentijnsche rekenmunt,
= 6 lire.
lanterniseeren, fr. (van lantern, lantaren), aan eenen lantarenpaal ophangen (gelijk
in de eerste fr. omwenteling).
Lanthanum, n. (van 't gr. lanihdnein,
verborgen zijn) een In 1839 door M o s a n d er
te Stolkholm in het ceriet ontdekt nieuw metaal.
Lanturlu, n. fr. (spr. lantuurlti), een
zeker kaartspel, 1 a n t e r l u, het lanterluien ; 5
kaarten van éene kleur in het pamphilusspel.
Lanugo, f. lat., m. een vlasbaard, het
zachte, wollige baardhaar; — lanuginosus, a,
um, lat. Bot. wollig, met korte, wollige haren.
Lans, f. lat. (gen. lancis) schotel, schaal;
— 1. satura, volle vruchtschaal.
Laodieëër, m. een bewoner der stad
L a o d i c ë a in Klein -Azië ; een lauw, onverschillig mensch, iemand, die noch koud, noch
warm is (eene beteekenis, ontleend aan de Openb.
van Johannes III, 15 en volg.).
Laokioen of Laotse, m . een godsdienst stichter in China, 900 of v. a. 600 jaren voor
Chr., wiens godsdienst de taogodsdienst of de
godsdienst van den rechten weg genoemd wordt;
hare aanhangers beeten t a o s s e n.
Laokoon, m. gr. Myth. priester van Apollo,
die met zijne beide zonen door twee groote
slangen omslingerd en doodgedrukt werd, omdat hij het aan Pallas gewijde houten paard
onteerd en met een speer doorboord had; de
groep van Laokoön, een uitstekend
voortbrengsel der oude beeldhouwkunst, het
gezegde treurtooneel voorstellende.
Laokratie (spr. t=ts), i gr. (van laás,
volk) de volksheerschappij.
Lap ., bij natuurwetenschappelijke namen
afk. voor Ph. Picot de Lapeirouse (gest. 1818) .
lapáktisch, adj. gr. (van lapddzein, ledigen) , Med. zacht ontlastend, buikzuiverend;
— lapágma, n. lediging.
Laparoeéle, f. gr. (v. lapára, L de zachte
doelen zijdelings onder de ribben tot aan de
heup) Med. eene darmbreuk aan den buik ; —
laparoskopie, f. het onderzoek van het
onderlijf; — laparotomie, f. de opensnijding
van het onderlijf in de zijde.
lapin, m. ir. (spr. lapèn) het konijn.
lapis, m. (genat. lapidis; pl. lapides) lat. de
steen ; lapis aqua lae, adelaar- of klappersteen;
1. bezoardicus, z. v. a. bezoar- steen, z. b e z o a r;
1. Bononiénsis of 1. soláris, z. b o 1 o ni s eb e
steen ; 1. calamini ris, z. v. a. galmei ; 1.
causticus, bijtende steen, bijtende potasch (kali
causticum) ; 1. div^nus, de goddelijke steen, oog-
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steen, uit kopervitriool, aluin en salpeter bereid, een middel tegen oogontstekingen ; 1. haematitis, bloedsteen, soort rood(jzersteen; 1. infernalis, helsche steen; 1. judaicus, jodensteen;

1. lazuli, z. 1-azuursteen.; 1. milliaraus, de
mijlsteen, mijlpaal; 1. ophthalmicus, de oogsteen
lapis divinus; 1. philosophórum, de steen
der wizen, waarmede men waande alle kwale nì
en ziekten te kunnen genezen en onedele metalen in goud te veranderen ; 1. Piderzti, zwavelzuur koper, een bloedstelpend middel; 1.
speculáris, mariaglas, gipsspaath; 1. spongiae
of spongïtes, de sponssteen, eene soort van koralen; 1. terminális, de grenssteen; 1. variolQtus, de poksteen; — lapidáriseh, lapidair, adj. (lat. lapidarcus, a, urn) in steen
gehouwen ; op steenschrift betrekking hebbende;
lapidair— schrift, n. in steen geschreven
letters, steenschrift; — lapidair—stijl, m.
de schrijfwijze op steenen, gedenkteekenen, vandaar ook (omdat deze om de bepaalde ruimte
kort moet zijn): korte en bondige schrijftrant;
— lapidatie (spr. t=ts), f. lat. de steeniging; — lapidéus a, um of lapidosus a, um., lat.
Bot. steenachtig; — lapidi$eãtie (spr. t=ts),
f. de vorming of verwekking van steenen, steun
wording, onderscheiden van p e t r i fl c a t i e;-

lapidillum, n. steenlepel, een werktuig b .
de operatie van den steen soms gebezigd ; -lapilli, pl. (v. lapillo) steentjes, inz. afkomstig van vulkanische uitbarstingen; — lapil-1us, m. lat. steentje.
Lappaliën, pl. (duitsch met lat. uitgang,.
v. 1 a p) vodderijen, nesten, prullen, nietswa^ardige kleinigheden.
Lappé, n. (v. lapper, Taper, gretig oplekken, opslurpen) in het pharaospel: de dubbele
winst van het geld, dat men op eene aan de.
punt tot een oor omgebogen kaart zette ; vgl.

paroli.
láppets, pl. eng. (spr. lep—) eene bijzondere soort mousseline - met gelijk patroon op,
beide zijden.
lapsus, m., pl. lapsus, lat. (v. labi, vallen;
vgl. lab ent) het vallen, de val ; de fout, mis slag; lapsus bonorum, m. Jur. het verval des
vermogens; 1. calámi, eene schr(jfout; 1. linguae, eene spreekfout, het verspreken; 1. memoriae, geheugenfout, misslag door vergeten;
1. palpëbrae, Med. eene uitzakking van het
ooglid.
Laquais, m. fr. z. lak ei.
Larboard, n . eng. (spr. —boord ; samen
uit het eng. lower, compar. van low, laag,-getr.
deensch lav, laag, eig. dus de lagere zijde) de
linkerzijde van het schip, bakboord.
lardeeren, fr . (larder, van lard, spek) bespekken, met spekreepjes opvullen, doorsteken,
b. v. het vleesch ; — lardeerpriem, het
puntig werktuig, waarmede dit gedaan wordt ; --R
lardon, m. (spr. lardóyc) klein, langwerpig.
stukje spek, spekreepje ; oneig. een scherp woord,
zet of steek; ook eene heimelijk ingestoken kaart,
in bet spel.
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la recherche de la paternité est interelite, fr.
het onderzoek naar het vaderschap is verboden
(art. 340 van het Code Napoléon).
Lhren, pl. lat. (Lares, van den sing. Li ar),
bij de oude Romeinen de familie-goden, huiselijke beschermgoden, huisgodin (vgl. p e nat e n);
— lararium, n. de kas of nis of kapel,
waarin de beelden der laren stonden; — laralia, n. pl. het feest, dat op den in Mei
ter eere van de Laren werd gevierd.
largus, a, um, lat. rijkelijk ; mild ; largu manu,
met rijkelijke, milde, vrijgevige hand, rijkelijk;
largitas sponsalitia, I. Jur. bruidegoms-vereering ; — largitie (spr. t=ts), I. (v. largïri,
ruim uitgeven) de geschenkenuitdeeling, het
schenken ; — large, adj . fr. (spr. larzj') breed,
wijd; au large (spr. o—), in 't breede, ruim,
rijkelijk; largo, it. Muz. langzaam, gerekt ; Kmt.
rijkelijk, in overvloed, en daardoor goedkoop;
largo assái, 1. di molto en largissimo, Muz. hoogst
langzaam en statig, uiterst langzaam; larghétto,
eenigszins langzaam, minder langzaam dan het
largo, maar spoediger dan het adagio; — larghezza, I. overvloed; Kmt. aanzienlijke geldvoorraad voor wissels op eene plaats.
Lari, larin, m. eene rekenmunt in Malabar, in Arabië en Perzië van verschillende
waarde.
Larifari (vgl. ons 1 a r i e, zot gesnap, beu
i ë n, zotteklap uitslaan, en lat. fri,-zelprat,1
spreken) gesnap, onbeduidende taal, wisjewasjes,
lirum larum.
larmoyant, adj. fr. (spr. larmoaján; V.
larme, traan) weenend, in tranen smeltend, jammerend ; comédie larmoyante, aandoenlijk blijspel.
Larus, m. lat. de meeuw.
Larve, I. lat. (larva) bij de oude Romeinen een schrikbeeld, schadelijk spooksel ; een
schrikgezicht, ook in 't alg. z. v. a. m a s k er;
een insect, dat zich nog in zijn onvolkomen
toestand bevindt of aan de gedaanteverwisseling onderworpen is, eene pop, b. v. van eene
rups, made, enz. ; — gelarveerd, adj. vermomd, gemaskerd.
Larynx, m. gr. Anat. het strottenhoofd;
— laryngisme, n. periodische engborstigheld of ademstuiting (asthma) der kinderen; —
laryngitis, f. Med. de ontsteking van het
strottenhoofd ; — laryngophthisis, f. lucht
laryngorrhagie, f. de bloe--pijsterng;—
ding dit de luchtpijp; — laryngoskoop,
m. de strottenhooTdspiegel, de keelspiegel, in
1840 door Liston uitgevonden, in 1855 door
Garcia het eerst toegepast, in 1858 door Czermak verbeterd; — laryngoskopie, f. het
gebruik van den keelspiegel; — laryngOStenÓSis, f. vernauwing van het strottenhoofd;
— laryngosyrinx, I. eene luchtpijp- of
longspuit ; — laryngotomie, f. de strot
-tenhofds.
Lasagne, f. (spr. lasánje), it. (pl. v. lasagna) eene soort van deegklompjes of m a c ar o n i in Italië.
lasciate ogni speranza, voi eh' entrate, it.
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laat alle hoop achter, gij, die hier binnentreedt
(het laatste vers van het opschrift op de poort
der hel in Dante's Divina commedia).
lascief, adj. lat. (lascivus, a, um) dartel,
weelderig, ontuchtig, wellustig, geil ; — lasciveeren (lascivire), uitgelaten zijn, zich wellustig of ontuchtig gedragen ; — laseiviteit,
f. (lascivitas) de dartelheid, geilheid, ontucht.
Laserpitium, n. lat., z. 1 a z e r k r u i d.
Lasjitsen of laski, pi. (slay. lásiza,
poolsch. lasica, verklw. lasiczka, boh. lasice,
laska, russ. lastka, verklw. lastotschka, de wezel) wezelvellen in den russ. handel.
Laskars of Laskáren, pl. (van pert.
hind. lasjkari, soldaat, lasjkar, leger) oostindische bootlknechten, matrozen of kanonniers.
Laski, z. lasjitsen.
Lasalleánen, pl. aanhangers van Ferdinand Lasalle (gest. 1864), welke de verheffing
van den arbeidenden stand door staatshulp zocht
te bewerken ; — lasalleanisme, n. de leer
van Lassalle omtrent staat en maatschappij ; —
lasalleanistisch, adj. diens leer betreffende
of die aanhangende.
Lassitude, f. fr. (van las = lat. lassus,
moede) de vermoeidheid, matheid, ontspanning;
verveling.
Lasso, liever 1 a z o (z. aid.).
Last, n. Mar. benaming van een gewicht,
waarbij de grootte en het draagvermogen van
een schip berekend wordt ; in Nederland doet
zulk een last 2 tonnen, ieder van 2000 oude
ponden ; de naam eener inhoudsmaat voor droge
waren ; het n e d. 1 a s t is verdeeld in 30 hectoliters of mudden, 300 decaliters of schepels,
3000 liters of koppen of kub. palmen ; het oude
amsterd. last = 30,0888, het pruiss. last
= 30,8509, het b r e m e r last = 29,6416, het
h a n n o v e r s c h e 32,7853 nederl. mudden; —
lastadie, f. (van het mid.lat. lastad)'um, las
en dit van last) de scheepsvracht ; de-tagium
plaats in groote zeesteden, waar de schepen
hunne waren in- en uitladen.
last, not least, eng. (spr. laast not liest) het
laatste, maar niet het minste (een gevleugeld
woord uit Shakespeare, die koning Lear [Act.
I se. I] zijne jongste dochter laat aanspreken
met de woorden: ««Now, our joy, although the
last, not least" ; thans dikwijls gebruikt om de
verdienstelijkheid van iemand te doen uitkomen,
die toevallig in de rij der namen de laatste
plaats inneemt.
Lasting, I. eng. (lasting, duurzaam) een
gesatineerde wollen stof; vgl. ever l a s t i n g
(z. aid.).
latént, lat. (látens, van latere, verborgen
zijn) verborgen, verscholen; Chem. gebonden,
b. v. latente warmte ; latet anguis in herba,
lat. sprw.: er schuilt eene adder onder 't gras,
d. i. er steekt iets kwaads achter, er is gevaar bij ; bene qui latüit, bene vixit, lat. die
goed verborgen bleef, heeft goed geleefd • een
vergeten leven, een goed leven.
lateraal—, latereeren, z. ond. latus.
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Lateraan, n. het aan de Johanniskerk
grenzende paleis van den paus te Rpme (zoo
geheeten naar eene oud-rom. familie van dien
naam, welke in het bezit van dien grond was) ;
vandaar lateraansche synoden, de kerk
kerk van St.-Jan van-vergadin,
Lateraan gehouden worden.
latérna magica of laterna megalographica, f.
lat. eene tooverlantaren ; — laterniseeren,
z. v. a. lanterniseeren (z. ald.).
latei anguis, enz., z. ond. latent.
Lath., bi natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. Latham (gest. 1837).
Lathiphrosynie, f. gr. (lathophrosynë)
het verlies van het geheugen.
Latielavii, m. pl. romeinsche raadsheeren,
naar hunnen met purper gestikten rok, die latus
vlavus heette.
latifólisch, lat. (latif'olius, a, um, van
latus, breed, en folium, blad) breedbladerig.
Latifundium, n. lat., pi. latifundiën
(v. latus, breed, uitgestrekt en fundus, grond
verbazend groote landgoederen der-bezit)d
Romeinen in Italië, inz. sedert Sulla's tijd.
Latijnen, pl. (Latini) het overoude volk,
dat het landschap Lat ï u m in Italië bewoonde,
in het welk Rome ligt ; vandaar latijnsche
taal of het latijn, de taal der oude Romeinen ; latijnseh zeil, een driehoekig zeil;
— latinisme, n. nw.lat. een tatijnsch taal
latiniseeren (spr. s=z), barb.lat.-eign;—
(fr. latiniser) lattjnsche spreekwijzen en woord
nabootsen ; verlatijnen, een latijnschen-voegin
uitgang geven, tot latijn maken, b. v. een niet
latijnsch woord; — latinist, m. een latijner,
kenner der latijnsche taal, lattjnkenner; — latiniteit, f. (lat. (latinitas) het latijn, de latijnsche taal of taalkunde; de latijnsche wijze
van uitdrukken, inz. de zuivere latijnsche uit
latinophrónen, m. pl. zij,-druking;—
die in de gr. kerk aangaande de leer der transsubstantiatie het gevoelen der Latijnen of R.
Kath. volgen.
latimaculatus, a, um, lat. Bot. breedvlekkig.
Latiróstren, n. pl. nw.lat. (v. latus, breed,
en rostrum, snavel) breedsnaveligen, vogels met
breede snavels; — latiróstrisch, adj. breedsnavelig.
latispinus, lat. Bot. breedvormig.
latissimus, a, um, lat. Bot. zeer breed.
latitabel, adj. nw.lat. (van het lat. latitdre, verborgen zijn, versterkingswerkwoord, v.
latere vgl. l a t e n t) verbergbaar, wat verheimelijkt kan worden ; — latitátie (spr. tie=
tsie), I. de verberging, verheimelijking, verheling.
latittldo, lat., of latitude, fr. f. (van
latus, breed) de breedte, z. g e o gr a p h i s c h;
de speelruimte, de vrijheid van beslissing binnen twee grenzen, inz. strafgrenzeu ; — latitudinaris, nw.lat., of latitudinaire, fr.
nl. iemand die minder strenge grondbeginselen
volgt, voornamelijk in moraal en godsdienst;
het tegengest. van r i g o r i s t; een ruimhartige,
vrijzinnige, vrijgeest ; een lichtzinnige met ruim
;
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geweten, rekkelijk of lichtzinnig zede- of godsdienstleeraar; inz. de benaming van hen, die
gedurende de hevige godsdiensttwisten in Engeland en Schotland in de 17de eeuw pogingen
tot bemiddeling deden; — latitudinarisme,
n. Theol. ruimheid van geweten, vrijzinnigheid,
vrijdenkerij, vrijgeesterij; slappe of lichtzinnige
zedeleer.
Latoen, n. (sp. laton, alaton, fr. laiton,
isl. látun, messing, van 't it. latta, wit blik,
eig. p Ia a t, 1 a t, waarsch. van het gr. elaton,
gedreven, uitgebreid met den hamer) messing,
geel koper, een mengsel doorgaans van 65 deelen koper, en 35 doelen zink, messingblik.
Latomie, f. gr. (latomia, f. en latome on,
n., v. las, steen) de steengroeve; inz. de onderaardsche steengroefkerkers bij Syracuse onder de regeering van den tyran Dionysius ; ook
vrijmetselarij ; — latómus, m. gr. (ldtomos)
een steenbreker, steenhouwer ; vandaar ook een
vrijmetselaar.
Latóna, f. lat. Myth. de godin van den
nacht en al het verborgene (gr. L é t o), moeder
van Apollo en Diana ; bij de alchimisten de ingewanden der aarde, waar de metalen ontstaan.
Latr., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor P. A. Latreille (gest. 1833)
Latrie, gr. (latreia, v. latreicein, voor soldij
dienen; de goden dienen) eig. de dienst, de godsdienst, de goddelijke vereering inz. der heiligen.
Latrine, f. lat. (latrina, samengetr. van
lavatrina, afvloeiing of samenvloeiing der onreinheden, laváre, wasschen) het heimelijk gemak, sekreet, de bestekamer.
Latroeinium, n. lat. (v. latro, pl. latrónes, straatroovers) de straatroof; — latruneulátor, m. een rechter van onderzoek wegens straatrooverj.
latteeren, fr. (latter, v. latte, lat), met
latten beleggen, belatten.
Latter–day–saints, eng. (spr. letterdé-seents) heiligen van den jongsten dag d. 1.
de Mormonen.
latus, n., pl. latéra, lat. de zijde, bladzijde;
de som of het bedrag eener bladzijde in han
bladzijde-bedrag; latus per se,-delsbokn,ht
het bedrag eener bladzijde op zich zelve als
slechts den post op eene bladzijde voorkomt,
met inbegrip van de getransporteerde ; ad latus,
ter zijde, ter hulpe, ter bijstand; a latére, de
latére, van ter zijde, z. 1 e g a a t, ond. l e geere n 1) ; — lateraal, adj. (lat. laterális, e),
tot de zijde behoorende, aan de zijden voorhanden — laterale erfgenamen, zijdeerven, erfgenamen in de zglinie ; — laterale
verwanten, zijverwanten ; — laterale
magneten zijn magneten, bij welke de polen zich bevinden aan de lange en dicht bij
elkander staande zijden, het tegengestelde van
longitudinale magneten, z. ald.; —latereeren, nw.lat., bladzijde voor bladzijde
het bedrag berekenen en dan samentrekken.
Lauda, laudabel, enz., z. ond. laas.
Laudanum, n. (ontstaan uit het gr. la
;
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danon, laudanon ; het eerst bij Paracelsus voor
ook eene met-komend)z.va1 um;
kruiderijen vermengde opiumtinctuur, een slaap
pijnstillend middel, een slaapdrank;-weknd,
iemand laudanum geven (met zinspeling
op laas, z. beneden), ironisch : iemand bovenmate
prijzen, vleien.
Laudemium, n. mid.lat. (ook laudes, laudatiunes, laudaminzum, laudum, enz.) het leen
som gelds, die de grondeigenaar bij-geld,n
de aanneming van een nieuwen grondbruiker
van dezen ontving.
laudeeren, 1), inoliën, geperste stoffen
door bestrijken met boomolie een schoon aanzien geven.
laudeeren, 2), laudisten, enz., zie
ond. laas.
laudum, n. mid. lat. Jur. de uitspraak van
een scheidsrechter ; ook eene gelofte, belofte.
Laudun, m. fr. (spr. loduin) een voor
wijn, naar de stad L a u dun-treflijkansch
in Languedoc.
Laugh, eng. (spr. 14 1) lachen.
Launch, f. eng. (spr. lansj) boot, barkas.
Laura, Laurette, vr.namen, uit El eo n o r a ontstaan.
laureátus, lat. (v. laurus, de lauwer) belauwerd, met den lauwerkrans versierd (van dichter) ; — laureaat, m. een gelauwerde, bekroond dichter; — laureatie (spr. t=ts), f.
z. v. a. p r o m o t i e ( z. ald.) ;— lauroeerasus, m. nw. lat., kerslaurier; — laurostearzne, f. een uit de laurieren, de pichurimboonen en de kokosnootboter verkregen
vast vet.
Laurentius (spr. t=ts), nw.lat., mansn.,
z. v. a. L o u r e n s, z. ald. ; — Laurentia,
f. vr. naam ; — Laurentius– peren, eene
soort van gele zomerperen ; — Laurentiusvlieg of –mug, z. v. a. dagdiertje.
Lauret, m. eene eng. zilvermunt, halve
dukaat, onder Jakobus I geslagen, en zoo genoemd wegens den lauwerkrans om het hoofd
van 's konings borstbeeld.
Lauretánisehe litanie, f. eene r. kath.
litanie (z. ald.), die, naar de sage, te Loreto
(lat. Lauretum), eene stad van den Kerkelijken
Staat, aan de Adriatische zee, door engelen uit
den hemel gebracht is.
lauritolius a, um, lat. Bot. laurierbladerig.
laurinus, a, um, lat. Bot. laurierachtig.
Lauroeerasus, laurostearine, z.
ond. laureatus.
laas, f., pl. laudes, lat., de lof; laus Deo,
eig. God lof! als subst. n. en afgek. L. D.,
eene schuldrekening, een maanbrief, waarboven
men vroeger die uitdrukking placht te schrijven;
Laas Deo sales populo, of afgek. L. D. S. P.,
aan God zij lof en aan bet volk heil; — laudes,
pl. lofgezangen, lofverheffingen; in de kath. kerk
inz. die, welke op de vroegmetten volgen, vandaar ook de tweede priesterlijke dagtijd ; —
lauda, f. it., een lofzang tot slot der v e sp er in Italië; -- laudibel, adj. lat. (lau,

LAVÉRNA

dabilis, e), loffelijk, prijzenswaard, aanbevelenswaard; — laudaeísme, n. nw.lat., de lof
lofbejag; — laudamentum,-prijzng;het
n. mid.lat., eene handgelofte, belofte onder bandslag ; — laudatief, adj. (lat. laudativus) tot
den lof behoorende, lovende, prijzende ; — laudátor, m. lat. een lofredenaar; laudiitor temporis acti, een lofredenaar van den ouden tijd;
— laudatorisch, adj. (later lat. laudatorius) prijzend, op de wijze eener lofrede; -laudeeren (lat. laudi re) prijzen, loven ; laudiito loco, op de aangehaalde plaats ; — laudisten, m. pl. mid.lat., lofzangers, die, door
de straten trekkende, liederen tot Gods lof
(laudes) zongen, inz. in Italië en Frankrijk (zij
zongen u n i s o n o in tegenst. met de f i g uristen).
laute, adv. lat. (v. lautus, eig. het partic.
van lavare, wasschen) heerlijk, prachtig; inz.
van feesten en gastmalen.
Lava, f. it. (in 't napolitaansch heet lava
een regenstortvloed, die de straten overstroomt,
van 't it. en lat. lavare, wasschen) de stoffen,
die in vurig vloeienden staat uit de vuurspuwende bergen worden geworpen, en die, bij het
afkoelen, tot steen verharden.
Lavage, f. fr. (spr. lawaazj ; van 't lat.
lavare, wasschen) af-, uitwasschen; — lavatie
(spr. t=ts), f. lat. (lavatio, v. lavare, wasschen)
het wasschen, de wassching; — lavatorium,
n. nw.lat., een waschbekken ; — lavement,
n. fr. (spr. law' man ; gew. als nederl. —ment),
z. v. a. klisteer of klysma.
Lavagna, f. (spr. lawánja) een district in
het Genueesche, voormalige bezitting van de
graven Fieschi ; eene steensoort, die inz. tot
mozaïekwerk wordt gebruikt.
Lavendel, I. (mid.lat. lavendi la, lavandüla, it. lavéndola, lavánda, fr. lavande, f., v.
't lat. lavare, wasschep, omdat men deze plant
tot wasschen en baden gebruikte) een bekend
welriekend tuingewas (inz. L. vera), uit welks
bloemen men lavendelwater (eau de lavande), lavendelolie en lavendelgeest
bereidt.
laveeren, i) lat. (lavare, fr. laver) Piet.
wasschen, eene opgedragen kleur met water
verdrijven ; eene teekening 1 a v e e r e n, haar
door het penseel met oostindischen inkt of met
eene andere compositie voortbrengen ; — la–
veeren, 2) nederl. (v. 1 o e f) Mar. bij tegen
zigzagsgewijs heen en weder zeilen, zich-wind
schuin tegen den wind houden; oneig. bedachtzaam dralen, behoedzaam te werk gaan; ook
allerlei uitvluchten gebruiken (van kwade schuldenaars); — lavis, m. fr. (spr. lawi) het wasschen, de gewasschen teekening ; — au lavis
(spr. o lawi) op de manier der gewasschen
teekeningen ; — lavoir, n. (spr. lawoár ; prov.
lavador, mid.lat. lavatorum) een waschbekken,
handenwaschkom.
Laverna, f. lat. Myth. de beschermgodin
van recht- en onrechtmatige winst, vandaal
ook der dieven en bedriegers.
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Laveton, n. fr. (spr. law-tóh ; v. layette,
waschlap, smeerlap, van laver, wasschen. lat.
lavare) het kaardhaar, walkhaar, de bij het
kaarden los geslagen wol.
Lavétzsteen (it. lavezzo, laveggio, kookpot, kolenpot, ijzeren ketel ; lat. als 't ware
lebetium, van lebes, gen. lebétis, een metalen
ketel, waarin gekookt werd) Min. een met de
talk verwante steen, waarvan men in Zwitserland ketels, potten enz. maakt, potsteen.
Lavine, lawine, f. (oudd. lewine, lewina, mid.lat. lavina, labina, van 't lat. labi,
afglijden, vallen, it. lavigna, fr. lav`anche, provenc. lavanca) een sneeuwval, eene sneeuwstorting, een sneeuwklomp, die in het nederrollen
van hooge bergen, inz. in Zwitserland, tot eene
verbazende grootte aangroeit en dikwijls de
grootste verwoestingen aanricht.
Lavis, lavoir, z. ond. l a v e e r e n.
Lavc ro, m. ital. akkerbouw, landbouw; —
terra di lavoro, bouwland.
Law, f. eng. (spr. lá) wet, rechtswetenschap; -- lawyer, m. (spr. lájer) een rechts
-gelrd,avoct.
Lawine, z. L a v i n e.
Lawka, f. russ. (van slay. lawa, bank)
kraam, winkel.
Lawn, n. eng. (spr. lán) 1 ° grasvlak, open
terrein in een perk enz.; 2 ° fijn linnen nog losser dan batist, sluierdoek, z. v. a. 1 i n o n.
Láwo, f. tent van den Laplander.
Lawra, f. russ. (nw. gr. laoera, v. laoeros,
wijd, ruim) een klooster van den eersten rang,
metropolitaanklooster of kloosterzetel van een
metropoliet der gr. orthodoxe kerk.
Lawsonia, eene plantensoort, benoemd
naar den eng. arts Th. L a w s o n, z. v. a. alk a n n a.
lax, lat. (laxus, a, um) wijd, onbepaald;
slap, los, luchtig, ongebonden, teugelloos ; —
laxi f ores, a, um, lat. Bot. losbloemig, wijdbloemig; — laxisme, n. nw.lat. de slapheid
in zedelijke grondbeginselen ; — laxiteit, f.
lat. (laxitas) slapheid, losheid van samenhang,
nalating; — laxeeren (lat. la.v re, verwijden)
oplossen, afvoeren, zuiveren ; ontlasting hebben;
— laxamentum, n. verwijding, verlichting,
nalating; Jur. het uitstel van 2 maanden, weleer aan voogden toegestaan ter uitkeering van
de gelden hunner pupillen; — laxatief,
laxáns, n. een afvoerend of buikzuiverend
middel ; — laxaniïa of laxativa, n. pl. afvoerende
middelen.
Lay, z. l a i.
Lazarus, hebr. mansn. (= E 1 e a z a r),
Godhelp; inz. de naam van Benen uit de gewijde geschiedenis (Lucas XVI, 20) bekenden
melaatschen man, die later tot beschermheilige
of patroon der kranken, inz. der melaatschen,
werd gemaakt; in het algemeen : een arme,
door verscheiden kwalen bezochte zieke, sukkelend man, die veel lijdt ; zoo arm a 1 s L az a r u s, straatarm, zoo arm als Job; als adject.:
melaatsch, besmet met lazerij of l a z a r u s-
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z e e r; — lazarusklap, f. eig. de klap, waar
hun komst aankondigden: eene-medlatschn
soort van zeer kunstig gedraaide schelp; — lazarus-orde, f. eene geestelijke ridderorde uit den
tijd der kruistochten; die zich de verpleging, inz.
der lazuruskranken, ter taak stelde; — lazaret, n. (it. lazzeretto, sp. lazareto, fr. lazaret)
een kranken- of ziekenhuis, oorspr, een aan den
H. Lazarus gewijd huis voor melaatschen bij
Jeruzalem ook een quarantaine-huis, d. 1. een
verblijf in zeehavens, waarin een tijdlang zulke
personen worden gehuisvest, die uit plaatsen
komen, welke men van besmetting verdacht
houdt; — lazaretkoorts, z. v. a. h o s p i
alk o o r t s; — lazaristen, m. pl. eene-ta
geestelijke orde in Frankrijk, door den H. Vincentius van Paula in 1634 tot het zendelingswerk opgericht ; -- lazaróni, m. pl. it. lazzaróni (spr. latsaroni) straatgepeupel, arme lieden, bedelaars, in Napels en Sicilië, die deels
van lastdragen en ander dagloonerswerk, deels
van bedelen en nog slechter middelen bestaan;
zij worden ook b a n c h i é r i geheeten, omdat
velen van hen op houten banken onder afdaken slapen.
Lazerkruid of lat. lazerpitium, een
geslacht van schermdragende planten, waaruit
het harsige sap lazer, duivelsdrek, stinkende
alant, vloeit en waarvan het breedbladige 1 az e r k r u i d (witte e n z i a a n) maagversterkende kracht bezit.
Lazeróle, f. (it. lazzeruóla en azzeruóla)
Bene soort van hagedoorn; vgl. a z a r o 1 e.
Lazo, m. sp. (spr. lasso; van het lat. laquéus) een strik, valstrik, inz. de van een koord
gemaakte strik, dien de Z. Amerikanen zeer bebendig weten te werpen, om buffels en paarden, alsmede den stier bij de stiergevechten, op
te vangen.
Lazuur, lazuursteen, m. (lat. lapis
lazuli, mid.lat. lazier, lazuriurn vgl. azuur)
de blauwsteen, een kopererts van schoone, hoog
blauwe kleur, met ingemengd zwavelkies, bij
de Ouden onder den naam van saffier bekend
en onder de edelgesteenten gerekend; hij wordt
gebruikt tot architectonische en meubelversie
steenmozaïek, tot velerlei galante -ringe,to
-waren enz., maar vooral tot bereiding van-rie
het echte lazuurblauw of ultramarijn
(z. aid.); — lazuur, f. Pict. de lichte overdekking met eene doorzichtige verf, zoodat de
grondkleur doorschijnt ; -- lazuurveiven,
daartoe geschikte gumverven; — lazuliet, n.
blauwspaath.
Lazzo, m. it. (spr. látso), pl. lazzi, het
gebarenspel bij ital. blijspelen, inz. bij de commedia deli' arte, ter aanvulling der pauzen bij
het spreken, pantomime; belacblijke gebaren,
potsen ; vernuftige zetten, gevatte antwoorden,
geïmproviseerde scherts.
Ldl., bij natuurwetensch. namen afk. voor
J. Lindley (gest. 1865).
Lea, n. eng. (spr. lie) ook lay, ley, de
streng, een eng. garenmaat van 80 tot 120
;
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threads of bouts (draden, haspeldraden) van 1,
1 j of 2 yards lengte.

Leach, bij natuurwetensch. namen voor
William Leach (gest. 1836).

Leader, m. eng. (spr. liedvr ,.' v. to lead,
leiden) eig. leider, geleider, inz. hoofd eener
politieke partij In het parlement ; vandaar ook
voor leading–article, n. (spr. liéding-drtikk' l) een hoofdartikel, een aan het hoofd der
courant voorkomend, inz. politiek vertoog; —

uleading characters (spr. kdrekters) pl

.

eig. leidende, aan het hoofd staande karakters;
de hoofdrollen in het eng. drama.
Leaf, n. eng. (spr. lief) blad (pl. leaves);
-- leaf–print, f. afdruk van een blad.
League, f. eng. (spr. lieg) eene eng. af•tandsmaat, de mijl, een uur gaans; — ook
verbond, eedgenootschap, z. Ii g a en t a n dleague.

ken of in 't alg. in orde brengen) kussenfeesten bij de oude Romeinen, waarbij de beelden
van zekere goden en godinnen op kostbare kussens of bedden gelegd of op stoelen gezet wer-

den rondom tafels, met de uitgelezenste offerspijzen voorzien.

Lector, enz. z. ond. lectie.
Lectulus, m. lat., pl. lectuli (verklw.
van lectus, bed; dus eig. kleine bedden, legersteden) Chir. stroobanden, verbandstukken tot
het zetten van gebroken ledematen.

Lecture, z. ond. lectie.
Leda, f. gr. Myth. de schoone gemalin van

,

,

Leander, z. Hero.
Leaseholders, m. pl. eng. (spr. liéshool-ders, v. lease, pacht) pachters.
least, adj. (spr. liest) geringst, minst, z.

end. last.
Leather, n. eng. (spr. ledher, met geaspireerde th) leder.
Leave, n. eng. (spr. liew) verlof.
Lébben, n. arab. zure melk.
Lèehe, f. fr. (spr. lèsj') een dun sneetje,
b. v. vleesch, brood; ook muntvernis van de
piasters in Mexico.
lecons, pl. fr. (spr. l'sán ; van den sing. la
lecon = lat. lecd'o, z. lectie) oefeningsstukken
(inz. in de toonkunst).
Lecticariën, m. pl. lat. (lecticarii, van
lect^a, f. een draagstoel, rosbaar, draagbed) ros baardragers, slaven, door welke de oude Romeinen in hunne draagzetels gedragen werden;
In de gr. kerk : personen, die met het wegvoeren der lijken zijn belast, doodendragers.
Léctie (spr. t=s) f. (lat. lectio, eig. het
lezen, v. legëre, lezen) het onderricht, de voor
leeruur ; het te leeren stuk, de leer--lezing,ht
taak, het voorschrift ; ook eene berisping, ver
hoofdstukken uit bijbelsche of andere-manig;
kerkboeken; — leetionarium, n. nw.lat.
een bijbelsch voorleesboek in de r. kath. kerk;
— lector, lat. of fr. lecteur, m. een lezer,
voorlezer ; een bijleeraar op hoogescholen, die
geen professor is, taalmeester, inz. eener nieuwere taal ; z. ook o s t i a r i u s; — lector bene
lat. genegen lezer; lectóri benevólo (sa--ivóle,
:lutem), aan den genegen lezer (heil of groet);
— lectoraat, n. nw.lat. de post van een voorlezer, van een bijleeraar; ook een der lagere
wijdingen; — lectrice, I. fr. eene leesster,
voorleesster ; — lecture, f. fr. (spr. lektuur)
bet lezen, de lezing; de belezenheid; het voor
lezen, het geschrift, boek ; inz.-werpvanht
boek, dat men voor uitspanning leest; -- leeturer, m. eng. (spr. léktsjurrer) een hulppre-

-

-

diker, kapelaan.

Leetisternium, n. lat. (v. lectuur sterere , een bed of spijssofa met kussens bedek-

den spartaanschen koning Tyndarëus, die door
Jupiter in de -gedaante van eene zwaan bezwangerd werd, terwijl zij zich baadde. Zij
werd uit de twee eieren, welke zij dien ten
gevolge legde, moeder van Kastor en P o 1lux en van Helëna en Klytmmnestra;

ook

de

naam

van

een

in 1856 door Chacornac

ontdekte asteroïde.
Ledeb ., bij natuurwetensch. benamingen
afkorting voor K. F. von Ledebour (gestorven
1851).

Lsdum, n. nw.lat. (v. 't gr . lëdos, ledon,
een oostersch struikgewas ; vgl. 1 a d a n urn)
eene plantensoort ; heidegewassen ; inz. Led um
palustre, wilds rosmarijn.
Lee, n. eng. (spr. lie) Mar. de li, de onder den wind zinde, d. I. van den wind afgekeerde zijde des vaartuigs, de zijde van bet
schip, waarheen de wind waait, in tegenst. met
loefzijde.
Lega, f. it. (sp. liga vgl. legeeren 2)
eig. verbinding, verbond (vgl. liga), inz. metaalvermenging, 1 e g e e r i n g; het allooi der
;

munten ;

—

lega basla, muntmetaal van

gering gehalte, sterk gemengd goud of zilver;
— legdbile, it. Muz. verbonden voordracht, ge-

bonden voor te dragen.
legaal, adj. lat. (legális, e, v. lex, gevit.
wet; fr. légal) wettig, wettelijk, recht
gerechtelijk; -- le pays légal (spr. pil-matig,
ligaal) de kiezers, het kiezersvolk ; — legale
inspectie, I. de wettelijke schouwing van een
gekwetst lichaam of van een lijk; — legfile
sectie (spr. t=s) f. eene gerechtelijke lijkopening;
— legulis medicina, gerechtelijke geneeskunde;
— tegali modo, langs den weg der wet, wettelijk; — legalïter, adv. volgens de wet, wette
gerechtelijk ; — legaliteit, b nw.lat. de-lijk,
wettigheid, overeenstemming eener verrichting
met de wet ; — legaliseeren (spr. s=z ; fr.
légaliser) wettigen, wettig of geldig in rechten
maken; gerechtelijk bevestigen, bekrachtigen;
legalisatie (spr. za tsie) I. de rechts bekrachtiging, gerechtelijke bevestiging, echt
oorkonde.
-verklaing
legfis, de

—

—

-

Legaat, legateeren, legatie, enz. z.

ond. legeeren 1).

Legatine, f. fr. eene soort van half zijden, halt wollen stof.
legato, z. ligato, ond. 1 i g e e r e n 1); — legatuur, z. ond. legeeren 2).
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legator, afgek. leg., lat. (v. legére, lezen) het
wonde gelezen, men leze!
lège, adj. fr. (spr. lèzj') Mar. slechts met
ballast geladen.
lege, - lat. z. ond. 1 e x.
legeeren, 1) lat. (legare, afzenden; ver
nalatenschap toe--maken)d li

ving van eenen heilige, heiligengeschiedenis,
wondervertelling, heiligensprookje ; in het alg.
een sprookje, eene verdichting, s a g e; bij het
muntwezen : het omschrift eener munt; de buitenrand der munten, die, om bet snoeien moei
te maken, dikwijls met eene zinspreuk is-lijker
voorzien ; legendariurn, n. een boek met

legaat of legátus,

heiligensprookjes, verzameling van histories der
heiligen; — legendaris, m. een schrijver
van legenden, legendenschrijver; legendenverteller; -- legendair, legendarisch, adj.
naar de wijze der legenden, sprookjesachtig.
leger, adj. fr. (spr. lezjé) licht, vrij en on-gedwongen, vlug, flink; vluchtig, lichtzinnig,
onbestendig, ongestadig; oppervlakkig, onbedui-.
dend; — légèrement, adv. (spr. lezjèr'máh>
licht, luchtig; oppervlakkig; onbedachteljk enz ;
— legèrete, f. (spr. lezjèr'té) de vlugheid,
gezwindheid ; lichtvaardigheid, onbestendigheid,,
lichtzinnigheid.
leges, f. p1. lat. wetten, verordeningen ; eene
bepaalde vergoeding of betaling voor zekere
werkzaamheden, kopij -, expeditiegeld ; z, lex.
Legger, m. nederl. eene voormalige inhoudsmaat voor, vloeistoffen, inz. voor arak
578 liter; — ook de naam der groote geteerde
vaten met drinkwater, die men pleegt aan boord
te nemen; — vaartuig, dat men bij 't kielen of
timmeren van een schip bij de hand heeft liggen, om 't een of 't ander te bergen ; waker op
een ledig schip.
leggiére, leggierménte of con leggerézza, it.
(spr. ledzj—) Muz. licht, luchtig, ongedwongen
voor te dragen ; — leggierissimo (spr. —riessimo)r
zeer licht of vluchtig.

wijzen, verordenen;

—

m. bij de oude Romeinen een helper, aan den
stadhouder eener provincie toegevoegd, een onderveldheer ; thans de titel der gevolmachtigden van de roomsche c u r i e en die van vele
aartsbisschoppen ; hoofd eener provincie in den
voormaligen Kerkelijken Staat ; z. 1 e g a t i e; —
legatus a latere of de latere (scil. papae), een
pausel(jk gezant der eerste klasse, kardinaalambassadeur; ook gevolmachtigde van den h.
Stoel in zaken der geestelijke jurisdictie voor
een eenigszins groot gebied; ook stadhouder of
opperbevelhebber in eene provincie van den
vroegeren Kerk. Staat; --legátie (spr. t=ts)
bet gezantschap ; ook eene provincie van den
Kerkelijken Staat; — legatie -raad, m. gezantschapsraad; -- legaat, n. (lat. legátum)
eene erfmaking, ertating, schenking bij uitersten wil, gift; legatum adémtum, eene opgeheven erfmaking; legdtum ad pias causas, eene
erfmaking tot vrome oogmerken, een legaat b.v.
aan kerken, scholen enz.; 1. alimentórum, een
vermaking van verplegingsgelden ; 1. annuum,
een vermaking van een jaarlgksch inkomen; 1.
conditionütum, een voorwaardelijk legaat; 1.
dotis, vermaking van een huwelijksgift; 1. dotis constituendae, een vermaking . met het doel
een toekomstigen bruidschat bijeen te brengen;
1. fructuum annuórum, vermaking van jaarlijk
vruchten ; legaat, bestaande in kwijtschel--sche
ding van schulden; 1. menstruum, een maan
betaalbaar legaat; 1. mobitium, ver--delijksch
making der roerende goederen; 1. ornamentórum, vermaking der sieradiën ; 1. pium anniile,
een jaarlijke stichting ; legaat ter jaarlijksche
gedachtenisviering, enz.; 1. porum, een onvoorwaardeljk legaat; t. rei aliënae, een vermaking van de dingen van een ander; 1. supellectilis, vermaking van het huisraad; t. usus
vermaking van het vruchtgebruik ; 1.-fructs,
ves(? um, een in kleederen bestaand legaat ; —
legat^ris, m. een bij testament begiftigde,
in zooverre hij geen erfgenaam (in den van
het recht) is ; -- legator, m. de erfmaker,

erflater.

legeeren, 2) (it. legare, van het lat. li
binden) twee of meer metalen door smel--gáre,
ting met elkander vermengen, samensmelten,
alliëeren; bij het schermen z. v. a. ligee-

r e n (z. ald.)

; —

legsering, ook legatuur,

het metaalmengsel, de vermenging van edele
metalen met geringere, z. v. a. a l l i ë e r s e 1,
alliage, allooi.
Legende, f. (v. het lat. legénda, pl., wat
gelezen moet worden ; in de middeleeuwen een
boek, dat de dagelijksche godsdienstige leesstukken bevatte, v. legére, lezen) de levensbeschrij-

—

-

,

Legioen, legio, n. lat. (legio, pl. legi-.
ones) bij de oude Romeinen de grootste legerafdeeling, eerst 3000, later tot 6000 man en
meer sterk; ook in Frankrijk sedert Napoleon
de benaming voor de groote afdeelingen der
nationale garde (légion, spr. lezjón); in 't alge-meen eene groote, onbepaalde menigte, schaar;,
-- légion d'étrangers, fr. (spr. lezyón detraitzjé)

vreemdenlegioen; légion d'honneur (spr. lezjóit
donéur) het eerelegioen, legioen van eer, eene
fransche orde tot belooning van uitstekende

,

diensten en talenten ; -- legionair, m. (lat.

legionaries) soldaat van een legioen; medelid
of ridder van het legioen van eer.
Legis, de fijnste perzische zijde.
Legislatie (spr. t=ts) f. lat. (legislatio,.
d. i. eig. het inbrengen of voorslaan eener wet;
vgl. 1 e x) de wetgeving, wetgevende macht ; —
legislatief, adj. nw.lat. wetgevend, de wetgeving betreffende ; — legislator, m. lat. do
wetgever; legislatuur, f. uw.lat. de wet—

gevende vergadering of macht, het wetgevend
lichaam, de regeering.
Legíst, m. nw.lat. (van lex, z. ald.) een
wetkundige, inz. een leeraar van het wereldlijk recht, aanhanger van het rom. recht in de
middeleeuwen, in tegenst. met d e c r e t i s t (z,
aid.)
legitiem, adj. lat. (legitimus, a, um, v r.
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s 1 o e p s 1 e g u a a n, gordel van touwwerk vóor
lex, genit. legis, wet) als adverb. ook legume,
wettelijk, rechtmatig, wettig, met recht; echt, aan eene sloep gebonden, om haar voor bein huwelijk geboren; — legitima, of legiftma schadiging te vrijwaren.
Leguléjus, m. lat. (v. lex, genit. legfis,
pars of portio, het wettig erfgedeelte of rechtmatig erfdeel, de legitieme portie ; — le- wet) een slecht advocaat of zaakwaarnemer,
gitima acquisitio, f. eene rechtmatige verwer- r a b u l i s t;— legulej Isme, n. nw.lat. het
ving ; 1. causa, eene rechtmatige oorzaak of slecht zaakbeheer.
Legomen, n., pl. legumina, lat. (v.
zaak; 1. defensio, eene rechtmatige verdediging;
1. possessie, het rechtmatig bezit ; legitUmum legére, lezen, plukken, inzamelen) de huize, de
peulvrucht ; — legumine, f. peulvruchtstof,
impedimentum, H. eene rechtmatige, geldige ver
planten-caseïne ; vgl. caseïne ; — legumi–
V. van niet-verschijning voor het-hinderg,b.
gerecht; legihmus heres of heres ab intestáto, nosen, pl. (nw.lat. leguminosae) peulgewasz. heres; — legitimeeren, nw.lat. (fr. légi- sen, peuldragende planten.
Legusta, f. it. zeekreeft ; vgl. 1 a n g u s ten.
timner) wettigen, geldig maken, voor rechtmaLeibnitzianísme, n. de idealistische
tig, voor echt of eerlijk verklaren, als in echt
geteeld beschouwen, echten; de echtheid of gel- wijsbegeerte of het kosmologisch monadensteldigheid bewijzen ; — zich legitimeeren, sel van den wijsgeer Leibnitz op het einde
zijne volmacht toonen, zijn recht bewijzen, zich der ride eeuw.
Leila, f. arab. vr.naam (lailá, eig. de
rechtvaardigen ; — legitimatie (spr. tie=
nacht); — leilet, pl. heilige nachten bij de
tsie) f. de echt- of geldigverklaring, de erken
Mohamedanen.
bevoegdheid als erfgenaam; het ech--nigder
Leimoniaden, z. nymph.
ten of vereerlijken van een buiten huwelijk ver
Leiocephálus, m. gr. (van lë os, glad,
ook de erkenning van de volmacht,-wektind;
b. v. van eenen gezant ; de geloofsbrieven, be- effen en kephalé, hoofd) gladkop, eene soort
wijzen van echtheid, het door de regeering af- van hagedis; — leiocladus, a, um, lat. Bot. met
gegeven bewijs omtrent den stand, den naam, gladde takken; — leiokárpisch, adj. met
den ouderdom, de geboorteplaats enz. van een gladde vruchten ; — leiodermiseh, adj. met
persoon; — legitimiteit, f. de wettigheid, gladde of naakte huid; — leiokoom, n. aardappelstijfsel, tot verdikking der verf in de karechtmatigheid, echtheid, eerlijke geboorte ; inz.
de wettigheid der erf- en troonsopvolging, het toenfabrieken ; — leiophyllum, n. gladblad,.
geboorterecht als grond der staatsmacht, in de- eene soort van heidegewas; — leipopus of
zen zin het eerst in 1814 op het Weener con- liopits, m. Med. een platvoet.
leipogrammatiseh, z. v. a. l i p o gr a mgres door Talleyrand gebruikt; — legitimísten, m. pl. aanhangers en voorvechters der matisch (z. ald.)
Leisi., bij natuurwetensch. namen afk. voor
legitimiteit, d. i. van de grondstelling, dat de
vorstelijke waardigheid, evenals andere privaat- J. Ph. Leisler (gest. 1813).
Lej., bi natuurwetensch. namen afk. voor
re ten, een erfelijk recht is, onafhankelijk van
den wil des volks ; in Frankrijk die partij, welke A. L. S. Lejeure (gest. 1858).
Lekanomantie (spr. t=ts) f. gr. (van
alleen den ouderen tak der Bourbons als tot
de regeering gerechtigd erkent ; — legiti- lekané, f. een schotel) waarzeggerij uit bekkens
místiseh, adj. de rechtmatige regeering en of schotels vol water.
Lekkage, f. (nederl. van 1 e k, le k k e n,
het beginsel der legitimiteit aanhangende; —
legitimísme, n. de leer en de grondstel- met een fr. uitgang) het uitlekken, de vermindering eener vloeistof door het onvolkomen sluilingen der legitimisten.
Legpo, m. it. (spr. lénjo = lat. lignum) ten der vaten (fr. coulage) ; ook de aftrek in
hout ; vandaar col legno, Muz. met het hout des den handel voor dat verlies.
Lela of Lelo, m. slay. Myth. de god der
strijkstoks (niet met liet haar).
Legograaf, m. lat. gr. vgl. lex) een wet- liefde, zoon van L a d a; — lela, ook een eeretitel, dien de Mooren aan vrouwen geven, welke
schrijver.
Legographologie, f. (van lat. legëre, zij hoogachten; — lela Maria, eig. dame
gr. légein, lezen, zeggen enz. en gr. gráphein, Maria, de moeder van Jezus.
Lelie, f. (v. 't lat. lilium, gr. leirion) een
schrijven) de lees- en schrijfleer; — legolobekend bolgewas met schoone, welriekende
gie, f. gr. de leeskunst, leesleerkunde.
Legua, f. sp. (port. legoa, provene. legua, bloemen; — leliegroschen (spr. — grosjen),
leliegulden, vroegere goudmunt van Lulege, it. lega, mid.lat. leuca, leuga, lega, fr. lieue;
een oorspr. eelt. woord, beteekenende platte beck met eene lelie gestempeld; — lelie
z. enkriniet.
-sten,
steen, mijlsteen) eene vroegere spaansche mijl
Lema, z. lemositeit.
van verschillende lengte, 5555,555 tot 6687,24
Lembus, m. gr. (lémbos) eene bark, boot,
meter.
Leguaan, m. (sp. iguana, z. aid., uit de sloep der Ouden; — lembárehus, nl. de
taal van Haïti) N. H. de kamhagedis, ongeveer sloepvoerder.
Lemma, n. gr. (lémma, eig. het genomene,
14- nieter lang, inz. in W.Indië ; ook: Mar. bekleedsel van touw om de raas, mede dienende van lambánein, nemen) eene aanneming, voor
stelling ; eene leer- of hulpstelling uit-lopige
ter vervanging van het bindwerk der raas ;
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andere wetenschappen; de leus, lijfspreuk, het
woord bij een d e v i e s (z. aid.); ook de titel,
inz. het te verklaren woord, dat aan het hoofd
van een artikel, eene aanmerking, enz. geplaatst is.
Lemming, m. noorw. en deensch (zw.
luinik) de groote trekmuis (Hypudaeus lemmus)
in N.Europa, inz. in Lapland, Noorwegen en
-Siberië.
Lemna, f. gr.. (eig. plant in stilstaand water, verwant met limnê, stilstaand water) de
waterlinze.
Lemnische aarde (van 't gr. eiland
Lemnos) z. v. a. bolus (z. ald.)
Lemniskus, m. gr. (lémniskos, v. lênos,
-vol) een wollen band, kussen als verband ; —
lemniskaat, f. Math. de slingerlijn, eene
kromme lijn van den Oden graad in de gedaante eener 8.
Lemositeit (spr. s=z) f. nw.lat. (v. 't
lat. lema, gr. lémé, f. oogslijm, oogboter) Med.
de smerigheid of dracht der ooghoeken door
.zoogenaamde oogboter.
Lemur, z. ma k i ; pl. lemuren (lat.
lemures) bij de Romeinen nachtgeesten of af..gescheiden zielen, spoken; — lemuri*n, lemuralien (lat. Lemuria) n. pl. een in Mei
gevierd feest ter verzoening en verbanning van
de lemuren.
Lena, Leentje, vr. naam, verkorting en
verklw. van H e l e n a (z. ald.)
Leneea, f. gr. (lénaia, v. lénós, wijnpers)
`het wijnoogstfeest te Athene, gepaard met al'lerlei wedspelen (naar L d n a i o s, een bijnaam
van Bacchus).
Lendemain, m. fr. (spr. landemem ; voor
le en demain, le, de, en, in, demain, morgen,
prov. deman, van lat. mane, morgen) de volgende dag, de dag, welke gevolgd is of volgen
zal op dien, waarvan men spreekt ; inz. de dag
na de bruiloft.
Leniëntia, n. pl. lat. (v. lenire, verzachten) Med. verzachtende middelen, ook verweekingsmiddelen; — lenitief, n. nw.lat. verzachtingsmiddel; ook wel z. v. a. p a 11 i a t i e f (z.
ald.); — lenitief, adj. verzachtend.
Lno, m., p1. lenónen, lat. (lelànes) een
koppelaar, hoerenwaard; slavenhandelaar, inz.
'in de oud-rom. blijspelen; — léna, f. de koppelaarster; — lenoeineeren (lat. lenociniire)
koppelen; — lenoeinium., n. hoerenwaardschap, koppelarij.
Lenore, z. Eleonore.
lens, adj. ledig, zonder vocht; 1 e n s porn11 e n, door middel van pompen van water bevr jden ; — als subst. f. de lans, waarmede de
walvisch wordt afgemaakt ; — lensen, den
walvisch met de lens afmaken ; — lenzen,
het schip vlak voor den wind laten loopen.
lentdndo, lentement, enz. z. ond. lento.
lenticifolius, a, um, lat. Bot. (van lens,
gen. lentil, linze) linzebladerig ; — lenticulair, adj. lat. (lenticuli ris, e, van lenticula,
-linze) Tins- of lensvormig; -- lentieulaire,

-

-

LEONORE

n. fr. of lenticulair mes, Chir. een lensvormig mes; — lenticuliet, nw.lat. of p h ae i e t, gr. m. lens- of linzesteen, penning- of
vruchtsteen, eene soort van kleine schroefvormige slakversteeningen, inzonderheid in Egypte
en in Zwitserland; — lentigo, f. lat. 3Med.
eene linzevlek, levervlek; pl. lentigines, zomersproeten, ook levervlekken; — lentigineus,
adj. (lat. lentiginósus, a, um) zomersproetig, vol
zomersproeten; — lentitis, f. z. v. a. p h acitis, z. ald.
lento, it. (= lat. lentus, a, um) Muz. lang
gerekt ; lento assái en lento di molto,-zam,
zeer langzaam; — lentdndo en lentánte, vertragend, al meer en meer langzaam ; — lentement, adv. fr. (spr. lant'man) langzaam,
zachtjes aan; — lentesceerend, lat. (van
lentescére, eig. taai worden) sluipend, inz. van
ziekten; — lentor, m. de taaiheid, kleverig
taaiheid der sappen.
-heid,nz.M
Leokadius, m. en Leokadia, f. gr.
namen, de vriendelijke, zachte.
Leonard, Leonhard, (v. lat. leo, de
leeuw en hard, v. goth. hairt, hard) mansn.:
de sterke als een leeuw, leeuwenhartige, dappere, moedige.
Leonxna, f. eene rom. goudmunt van 4;
s c u d i, onder paus Leo XII geslagen; — het

leoninische Rome, de leoninische
stad (it. citta leonina) of Leostad, het door
paus Leo III en inz. Leo IV in de 9de eeuw
met een muur omgeven, op den rechter Tiberoever gelegen gedeelte van Rome, dat het Vaticaan, de St. Pieterskerk, het kasteel San Angelo en verscheiden kerken, kloosters, staategebouwen, enz. in 30 à 40 straten bevat en
waartoe thans zich het wereldlijk bezit van
den paus beperkt.
leonïnisch gezelschap (lat. sociëtas
leonina; v. leo, gevit. leónis, de leeuw}, een
leeuwengezelschap, d. i. zulk eene onrechtmatige vereeniging of gemeenschap, waarin alle
voordeelen of een onevenredig groot voordeel
aan éen of eenigen te beurt valt, terwijl het
gevaar en de schaden door éen of meer van
de overige deelnemers moeten gedragen worden
(met zinspeling op den leeuw in de bekende
aesopische fabel) ook leoninisch verdrag
genoemd.
leoninische of leónische verzen,
berijmde hexameters, bij welke het midden en
einde van ieder vers met elkander rijmt (naar
eenen dichter uit de middeleeuwen, Leo, dus
geheeten).
leónisch of liónisch goud ook lyónsch goud, c 1 i n q u a n t (waarsch. naar
de stad L yo n in Frankrijk) onecht goud, uit
zuiver koper en zink vervaardigd ; — leoniseh
zilver, onecht zilver, uit koperstaven bereid,
die met bladzilver overtrokken zijn ; vandaar
ook Ieonische bloemen, kunstige bloemen
uit onecht goud- en zilverblad, en 1 e o n i s c h e
of lionische galons, passementen, enz.
Leonore, z. Eleonore.
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Leontiásis, f. gr. (v. léón, genit. léontos,
de leeuw) Med. het leeuwengezicht, de arabische melaatscbheid, die het aangezicht door
zwelling naar dat van den leeuw doet gelijken;
ook z. v. a. elephantiasis (z. *ald.); —
leontódon, n. leeuwentand, koebloem, eene
plant; vgl. t a r a x a c u m; — leontopetálon
of leontopodium, n. leeuwenklauw, eene
plant ; — léopard, m. (gr. lebpardos, van
.léón, leeuw, en párdos, panther; lat. leopárdus) een naar den tijger gelijkend roofdier in
Afrika, de luipaard (Felis pardus) ; in de wapenkunde : de houding van den leeuw zoo als
in 't engelsche wapen, met voorwaarts gewend
:gezicht en opgeheven rechter voorpoot.
Léopold, oudd . mansn., ontstaan uit Liu tb old (oud-hoogd. Liutpald) d. i. de volkskoene,
-de dappere of moedige voor het volk; — Leopold1ne, vr.naam.: de moedige.
Lepadieten, m. pl. gr. (v. lepas, schelpslak) versteende schelpslakken, versteende een
-denmosl.
Lepero, m. sp. (waarsch. v. 't sp. en gr.
lepra, uitslag, z. aid.) in Mexico een bedelaar
en lastdrager, een lazarone; gepeupel van de
laagste soort.
lepidanthisch, adj . gr. (v lepis, schub,
schild, en ánthos, bloem) met schubvormige
bloemen; — lepidium, n. lat. (gr. lepidion)
de kers (eene plant) ; — lepidine, f. in de
kers voorkomende eigenaardige stof; — lepidódiseh, adj . gr. (lepidoeides) schubbig, schubvormig, schilferig; — lepidodendrëen, pi.
(v. déndron, boom) voorwereldlijke schubbenboomen, boomachtige lykopodiacëen met op schubben gelijkende . bladnerven ; — lepidoïde, f.
Anat. de schubnaad aan den schedel ; — le-

pidokrokiet, n. Min. de schilferig-vezelige
bruinijzersteen ; lepidolith of lillalith,
m. de schilfersteen, schilferige glimmer van li
kleur; — lepidoptéra, n . pl. insecten-larode
met vier naakte vleugels, met eene soort van
;stof bedekt, gelijk de vlinders, stofvleugeligen;
lepidopterieten, m. pl. versteende vlin
—

—

-

ders of afdrukken van vlinders in steen; —

lepidopterologie, f. de leer, de kennis
der vlinders ; — lepidosarkóma, n. Med.
een schubbig vleeschgewas in den strot ; —
lepidósis, f. schubbenuitslag; — lepidótiseh, adj. schubbig, geschubd; — lepidotus,
a, um, lat. Bot. schilferig, met anders gekleurde schubben.
leporello, m. it. (pl. leporelli; van lat.
lepus, haas) ; — leporánus, adj. lat. op den haas
gelijkende, baasachtig ; oculus leporinus, bazen00g; lábrum leporinum, hazenlip vgl. 1 a b i u m.
Lepra, f . gr. en lat. (van 't gr. leprós, ruw,
schilferig, voor leperós, v. lépos, schaal, schub)
de melaatschheid, schurft, ruidigheid,1 e p r o z Ie,
1 e p r o o s d ij ; — leproos, adj. (lat. leprósus,
a, um) melaatsch, schurftig, ruidig ; — leprozen, pl. melaatschen, schurftigen ; leprósis, f. gr. z. v. a. lepra; — leprósus,
n1. een melaatsche; — leprosorium, n.
,

—
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barb.lat., leprozenhuis, (fr. léproserie) een
huis ter verzorging van melaatschen.
Lépsis, f. gr., (v. lambánein, nemen) het
nemen ; de aanneming, de aangenomen stelsel;
Med. de aanval eerier ziekte.
Leptoehróa, f. gr. (van leptós, è, ón,
dun, fijn) eene dunne, fijne huid, een vlies; —
leptocladus, a, um, lat. Bot. met fijne takken;
— leptographiseh, adj. fijn of klein geschreven ; — leptoloog, m. een spitsvondige,
kleingeestige; — leptohogie, f. de spitsvondigheid, kleingeestigheid; — leptomerie, f.
de dunheid, dunne, fijne gesteldheid ; — lep
kleine pasmunt der oude Grie--ton,.e
ken , omtrent = g cent ; ook nw.gr. kopermunt
= r ir drachme = 1 cent (eig. = 1 fr. een time) ; leptophon^e, f. de fijnstemmigheid ; — leptophylliseh, adj. dunbladig;
—

— leptóthrix of leptotriehus, m. een
dun- of fijnharige; — leptotrichie, f. dunharigheid ; — leptyntika, n. pl. (v. leptynein, dun maken) Med. verdunnende middelen;
leptysme, n. het dun of mager worden,
vermageren ;
lepyrion, n. dunne bast of
bolster, schaal, vlies.
Lëpus, m. lat. de haas z. onder 1 e p o—

—

rello.

Leréma, n. Leremasis, f. z . 1 e r o s.
Lernaea of Lerneeen, n. pl. gr. (Lernáïa, oudgr. geheime dienst van Demeter in
't vlek L e r n a en Argolis; — lernasehe
slang, z. hydra.
le roi règne et ne gouverne pas, fr. (spr.
le rod rènj' é ne goevern' pa) de koning regeert, maar bestuurt niet," de grondstelling der
constitutioneele monarchie.
„

Léros, m. ook lerema, n. en lerésis,
f. gr. (van lèréan, dwaas of onnoozel spreken
of handelen) gesnap, kinderachtige praat, inz.
het kindsch worden in hoogen ouderdom.
Les., bij natuurwetenschappelijke namen
afk. voor R. P. Lesson (gest. 1849).
lesbisch, adj . van L e s b o s, een gr. eiland
in de Egrische zee ; lesbische liefde,
onnatuurlijke ontucht der vrouwen onder elkander.
Lesche, f. gr. (léschè, v. légein, spreken)
de plaats, waar men samenkomt om te spreken,
verzamel- en uitspanningsplaats voor ledigen;
beraadslaging, raadsvergadering.
lèse-majesté, f. fr. (spr. lèz' rnazjesté) gekwetste, beleedigde majesteit.
Lesgis, pl. turksche, lichte ruiterij.
Lesineeren (spr . s=rz), fr. (lésiner) krenterig, inhalig zijn; — lesinerie, f. krenterigheid, inhaligheid.
Lessus, m. lat., een treurzang, klaagzang,
—

lipkklacht.
Lest, m. fr. (van het nederl. last) bal
lestáázj') het inla--last;—eg,f.(pr
den van den ballast, beballasting.
leste, adj. fr. (spr. lest'; van hgd. listig,
met afwerpen van het suffig, oudd. listic, kunst rij k, sluw, goth. listeigs, listig, van lists, list)
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licht, vlug, behendig; — lesto, it. Muz. vroolijk, vlug.
le style eest l'homme, fr. (spr. le stiel sd
-lóm) »de stijl is de mensch" d. i. uit den stijl
kan men het karakter des schrijvers opmaken,
de stijl is het spiegelbeeld van het karakter
(een stelling van Buffon).
let, eng. laten, verhuren; to (spr. toe) let,
te huur.
letaal, adj. lat. (leliilis, e, van leturn, de
dood) doodelijk; — letaliteit, f. nw.lat., de
doodelijkheitl.
l' Etat c'est moi, fr. (spr. léta sè moá) de
Staat ben ik," gezegde van Lodewijk XIV en
veel gebruikt om den hoogsten graad van het
absolutisme te kenschetsen, zooals dat tijdens
dien monarch in Frankrijk bestond.
Lethargie, f. gr. (lethargía, van lëthe,
het vergeten, de vergeetachtigheid, vergetelheid)
Med. de slaapzucht, de doodslaap, inz. die soort
van slaapzucht, waarbij de zieke zich laat wekken en bezinning heeft, doch terstond weder
inslaapt ; ook ongevoeligheid, zorgeloosheid, sla
lethárgiseh, adj. slaapzuchtig;-perigbd;—
slaperig, zorgeloos, gevoelloos.
Léthe, f. gr. (v. lethesthai, vergeten) de
vergetelheid; Myth. de stroom der vergetelheid
in de onderwereld; — lethognomika, f.
de vergeetkunst, aanleiding tot vergeten.
Léto, i gr., naam van L a t o n a (z. aid);
ook eene in 1861 door Luther ontdekte asteroïde.
Letten, m. pl. een afzonderlijke volksstam,
die de voornaamste bevolking van Lijfland uitmaakt; vandaar l e t t i s c h e taal, enz.
léttera di cámbio, f. it , een wisselbrief, wissel.
Letterhout, n. een dicht, hard, roodbruin
hout in Guinea, welks aderen vaak naar-achtig
letters gelijken.
lettre, f. fr. (van het lat. littëra, t. boekstaaf, letter, pl. litterae, schrift, brief) 1) de
1 e t t e r, het schrift; vandaar avant la (of toute)
lettre, voor het schrift of het onderschrift (op
koperen platen), de eerste en beste afdrukken,
die voor het ingriffelen van 't onderschrift gemaakt worden ; in tegenstelling met avec la
lettre, met het onderschrift; — 2) een brief;
lettre d'affaires (spr. —dafèr), een brief over
zaken, koopmansbrief; 1. d'avis (spr. —wi) een
berichtbrief, adviesbrief; lettre de cachet (spr.
—kasjè), verzegelde brief, koninklijke geheimbrief, naam der beruchte koninklijke bevelen
tot inhechtenisneming (voor de groote fr. omwenteling), van welke een schromelijk misbruik
is gemaakt; 1. de change (spr. — sjanzj'), een
wisselbrief, wissel, vgl. c h a n g e ; 1. de créance
(spr. --kredns') een geloofsbrief; 1. de faire part
(spr. fir pár), kennisgeving; 1. de grosse, in het
handelsrecht: een bodemerijbrief; 1. de marque
(spr. —mark'), en 1. de représailles (spr. réprezálj'), een kaperbrief, een van de regeering
uitgaand verlof tot zeerooverij ; 1. de répit (spr.
—repi), een uitstel- of respijtbrief voor een
schuldenaar of bankbreukige ; 1. de voiture (spr.
—woat-uur'), een vrachtbrief; 1. patente, (spr.
„

LEVANA

—patdnt') een koninklijke open of voor openbaarheid bestemde brief; — gelettriseerde
verzeil, verzen, waarvan al de woorden met
dezelfde letter beginnen.
Leu, m. (de leeuw) pl. LBi, sedert 1865
de munteenheid in Roemenie, van 100 bani (para).
= 1 frank = 47 cent.
Leuca, f. lat., de mijl, gallische mijl van
150 rom. schreden.
Leuee, f. gr. (leuké, v. leukós, wit) Med.
de witte melaatschheid; — leueisme, n. of
albinisme, n. de ziekelijke ontkleuring der
opperhuid, zooals die zich vertoont bij de albi nos (z. aid.) ; — leueiet, n. gr., witte of
vulkanische granaat, een tot het kiezelgeslacht
behoorende steen, inz. in Beneden-Italië; —
leueitis, f. de ontsteking van het wit in 't oog;
— leueitoëder, m. de gewone kristalvorm
van het leuciet, z. v. a. t r a p e z o ë der.
Leuck., bij natuurwetensch. namen afk.
voor F. S. Leuckart (gest. 1843).
Leudum, n. mid.lat. Jur. (ook leudus,
leudis, oudfrank. leudi, angels. leodgeld, van
lend, volk, man) het weergeld ; de leenplicht;
— leudesamium, n. de leenseed, de hul
-dign,e
hulde.
Leuka mie, f. (van 't gr. leukós, e, ón,,
helder, zuiver, wit) witbloedigheid, een soort
van bloedbederf; — leukeethiops, een witte
moor, z. v. a. kakkerlak of albino (z. aid.);
— leuksethiopie, f. de toestand of het voorkomen van zulk een mensch ; — leukangitis, f. Med. ontsteking der lympha-vaten ; —
leucocarpus, lat. Bot. witvruchtig; — leucodermis,,
lat. Bot. witbastig; — leukolIth, m. witte
steen, z. v. a. 1 e u c i e t; — leukóma, n.
Med. eene witte vlek op het hoornvlies van=
het oog; — leukomateus, adj. daarmede
behept, daaraan lidende ; — leukomorie,
f. (van leukós, voor: bleek, zwakkelijk, enz.)
rustelooze zwaarmoedigheid, krankzinnigheid,
waarbij de lijder gaarne eenzame, sombere plaatsen opzoekt; — leukopathie, f. de bleekzucht; — leukopáthiseh, adj. bleekzuchtig; — leukophaan, n. eig. de witglanzende : een mineraal in Noorwegen ; — leukophagïum, n. eene spijs uit amandelmelk
en hoendervleesch, voorheen in de tering vaak
gebruikt ; — leukophlegmatie (spr. t=ts),
f. de huid- of bleekwaterzucht ; — leukophobie, f. de vrees of schuwheid voor de
witte kleur; — leukorhódon, n. Bot. de
witte roos; — leukorrhoea, de witte vloed'
bij het vrouwelijk geslacht; — Leukothéa,
f., z. I n o ; ook de naam van een in 1858 door
Luther ontdekte asteroïde.

Levade, z. ond. 1 e v e e r e n.
Levaill. (ook Vaill.), bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor F. Levaillant.
(gest. 1824).
Levain, m. fr. (spr. lewen) het zuurdeeg,

de gist.
Levana, f. rom. Myth. (v. levdre, opheffen) de godin, onder wier bescherming de pas
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geboren kinderen stonden, indien de vader hen
van den grond ophief en zich daardoor bereid
verklaarde, voor hunne opvoeding te zorgen;
vandaar ook titel van paedagogische werken.
Levánt, m. doorgaans f., it. (levánte, m.
in 't algemeen oosten, ochtend, v. levare, heffen, levarsi, zich verheffen, opgaan) het Oosten,
de Morgenlanden, oostelijke streken, alle van
Italië of naar het oosten liggende landen aan
de Middellandsche zee tot aan den Euphraat
en den Nijl; meer bepaald: de kusten van
Klein-Azië, Syrië en Egypte; — levánters,
m. pl. Mar. de zware westenwinden en stormen op de kusten van Pheenicië en Syrië; —
levántiseh, levántsch, adj. oostersch,
oostelijk, morgenlandsch ; — levantsehe
asch, asch uit het r o q u e t t e-kruid, tot bereiding van zeep en kristalglas dienende ; -levantsehe koffie, de arabische koffie,
enz. ; — levantijn, m. een nakomeling van
een in Egypte woonachtigen Europeaan ; —
levantinos of levantiscos, m. pl. levantvaarders, spaansche, naar de Levant bestemde
schepen ; — levantíne, f. fr., eene oorspr.
oostersche effen zijden stof; — levantins,
pl. (spr. lewanten) eng. en fr., lichte lakens,
die inzonderheid naar de Levant gaan.
Levátie (spr. t=ts), f. lat. (levatio, van
leváre, heffen) de opheffing, inz. van de hand
bij het maatslaan ; — levátor, m. nw.lat.,
eig. de opheffer; Med. eene ophefspier; — levatorium, n. Chr. een wondheelerswerktuig,
liever e l e v a t o r i u m (z. aid.) ;— levee, z.
ond. leveeren.
leveeren, fr. (lever = lat. leváre, heffen,
oplichten, verheffen; v. léris, licht) in de rijkunst een paard tot capriolen, passaden,
c o u r b e t t e n africhten; Kmt. een protest
leveeren, d. i. over eenen wissel gerechte
een p r o t e s t laten opmaken; — leváde,-lijk
f. de opheffing van een afgericht paard met
de voorpooten ; — levee, f. fr., de hefmg,
inzameling ; Mil. de lichting, werving; in het
kaartspel: slag, trek; de meeste slagen; —
levée en masse (spr. lewd' an mass') een volksopstand; algemeen opontbod, oproeping te wapen ; de landstorm ; — levee, n. eng. (spr.
lewie) z. v. a. fr. lever (z. ald.) ; in N.
Amerika daarentegen : avondbezoek, avondgezel schap ; — lever, m. (spr. lewd) het opstaan
(uit het bed), de tijd van het opstaan; het
ochtendbezoek, de morgenopwachting bij groote
beeren en vorsten ; ook een kaartspel.
Levelers, m. pl. eng. (spr. lévvillers, v.
to level, gelijk maken) eig. gelijk- of effenmakers; de gelijkheidpredikers, inz. ten tijde van
Karel I.
Leverancier, m. nederl. met fr. uitgang
-(v. 1 e v ë r e n, fr. livrer, en voorts van 't min
gebruikelijke fr. livrancier) een leveraar van
waren, hij, die het leger, het hof enz. voorraad levert ; — leverantie (spr. t=ts), f.
de levering, aflevering.
Levertraan (oleum jacoris asélli), eene

-

LEX

vette olie uit de lever van den kabeljauw, als
volksmiddel tegen jicht, en inz. als artsenij in
de klierziekte, vooral in de zoogen. engelsche
ziekte, bekend.
Levetz–steen, z. v. a. 1 a v e t z s t e e n
(z. aid.).
Levi, hebr. mansn. (léw(, van lawah, zich
aan iemand hechten, hem begeleiden, arab.
lawaj, vlechten, omkransen) de aanhankelijke,
getrouwe; ook de bekranste; inz. een zoon van
den aartsvader Jakob bij Lea (vandaar Levieten, z. aid.).
Leviathan, m. hebr. (liwjáthdn, eig. de
of het geslingerde, van 't arab. lawaj, draaien,
winden) in de latere joodsche en christelijke
legende: een demonisch ondier, een monsterachtig waterdier, groote slang, krokodil (Job
XL en XLI) ; zeemonster; vandaar dat men
ook groote zeeschepen die naam pleegt te geven.
Leviet, m. hebr. (lat. levïtes, levita, gr.
leuités, van 't hebr. léwi; vgl. L e v i) bij de
voorm. Joden, een afstammeling van L e v i (z.
aid.), een lid van den stam Levi, eene soort
van priesters ; ook een priesterhelper in de r.
kath. kerk ; — leviticus (stil. liber) m. het
derde boek van Mozes, dat godsdienstwetten,
inz. aangaande offers, en in 't algemeen verordeningen voor de Levieten, enz. bevat ; vandaar: iemand de levieten lezen, d. i.
hem doorhalen, scherpe verwijtingen toevoegen,
enz. ; -- levíte, f. fr., eene soort van zeer
wijde vrouwekleederen; — levitonarium,
n. barb.lat. een monnikspij zonder mouwen,
voormalige kleeding voor egyptische monniken.
levigeeren, lat. (levigare) glad maken;
Chem. vaste lichamen op den wrijfsteen tot
poeder wrijven; — leviga►tie (spr. t=ts), f
(lat. levigatio) de gladmaking; lljnwrjving; —
levigátor, m. een scheermes met een schutblad voorzien; de fijnwrijver in Reichenbachs
toestel tot bereiding van beetwortelsuiker.
Levir, m. lat. Jur. des mans broeder, de
zwager — leviraats-huwelijk, het huwelijk tusschen eene vrouw en den broeder
baars overleden mans bij de Joden.
levis notae macula, lat., z. macula.
Levite, Leviticus, z. ond. 1 e v i e t.
leviter, adv. lat. (v. lgvis; vgl. 1 e v e eren)
licht, oppervlakkig, ter loops.
Levrier, m. fr. (spr. lewrjé ital. levriere,
V. midlat. [cans] leporarius, hazenhond, hond
voor de hazenjacht, windhond, en dit van lepus,
gen. lepóris, haas, fr. lièvre) de hazenwind(hond),
de windhond; — levrette, f. (spr. lewrét')
wijijeswindhond.
Lewénd, m. turk. eig. levantijnsche matroos ; krachtige jonge man.
lex, f. (gevit. legis, van légére, verzamelen,
uitzoeken, of v. ligare, binden) lat. voorschrift,
verordening, regel, wet, gebod ; hac lege, onder
voorwaarde, enz. ; lege artis (afgek. 1. a.), naar
den regel der kunst, voorschriftmatig; pl. leges,
wetten, verordeningen, z. ook afk. art. ; contra
leges, tegen de wetten ; lex abrogäta, eene af;

;
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geschafte of opgeheven wet; lex et regio, eig.
wet en streek of gewest, d. i. 's lands wijs,
's lands eer; 1. forénsis, gemeenteverordening;
1. fundamentiilis, eene grondwet; t. ineruae,
Phys. de wet der volharding, der traagheid; 1.
morális, de redewet; 1. municipiilis of statuaria,
de gemeentewet ; 'ook statuten eener stad, enz. ;
1. naturae, de natuurwet; 1. obsolêta, eene verouderde, in onbruik geraakte wet ; 1. permissive,
eene veroorlovende wet; 1. positive, eene wil
1. praeceptiva, eene gebiedende-lekurigwt;
wet ; t. prohibitive, eene verbiedende wet, ver
t. sumtuaria, eene wet tegen de weelde,-bodswet;
tegen overtollige uitgaven; 1. vestiaria, eene kleederwet of wettelijke verordening op de kleederdracht; lex duodécim tabulárum, de wet der
12 tafelen bij de oude Romeinen.
Lexidion, n. gr. (v. léxis, rede, uitdrukking, woord; van légein, spreken, zeggen) een
woordenboekje, klein woordenboek; — lexicon, n. (van lexikón, stil. biblion, boek) een
woordenboek; pl. 1exiea; — lexicáliseh,
adj. nw.lat. (lexicális, e) tot het woordenboek
behoorende of dat betreffende, b. v. een werk
in lexicalischen vorm, in den vorm eens
woordenboeks ; — 1exicalien, pl. tot het
woordenboek behoorende of dat betreffende dingen ; — lexikograaf, m. gr. de schrijver
van een woordenboek ; — lexikographie,
de woordenboekschrjving; — lexikologie,
f. de leer van de woordenboeken en hunne
vervaardiging; — lexikoloog, m. een woordgeleerde.
Lëxis, f. gr. (v. légein, stillen, doen ophouden) het ophouden, nalaten, achterblijven;
— lexipharmácisch, adj. als tegengift
werkende ; — lexipyreta, n. pl. Med. koorts
koortsverdrijvende artsenijen.
-mideln,
Ley, n. eng. (spr. lie) z. 1 e a.
Leyss., , bij natuurwetensch. namen afk.
voor F. W. von Leysser (gest. 1815).
L. $1., bij natuurhistorische namen afk. voor
K. van Linné (gest. 1783), den zoon van den
beroemden Linnaeus.
L'hombre, z. hombre.
l' homme propose etc., z. ond. h o m m e.
Li, m. de voornaamste munt in China, uit
koper, tin en zink bestaande (vgl. 11 a n g); een
goud- en zilvergewicht = Tva Jiang (z. ald.);
een chineesche afstandsmaat van 180 t s j a n g
of 1800 t s j i = 442 meter; een chineesch en
japansch gewicht (z. tan) .
Liaison, f. fr. (spr. lièzón; prov. liazo,
lat. ligatio, v. ligare, binden, fr. tier) de ver
verbintenis, vereeniging, het verbond;-bindg,
inz. eene verbintenis van minnenden, eene liefdesbetrekking met de bijbeteekenis, dat alleen
zingenot het doel is, een lichtzinnige verhouding zonder bedoeling om te huwen.
Lianen, f. fr. (v. lier, binden) Bot. slingerplanten of rankenschietende woekerplanten
in de keerkringslanden.
Liang, m. chin. (door de Engelschen tael
of tale, door de portugeezen tael geheeten) bet
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ons zilver, Bene chineesche zilvermunt van 10

tsién (mes of mees) van 10 feu (condorin) van
10 li (tong-tsien, kasj of pitjes3 van 10 hao
(thou) van 10 se (sii), In tegenstelling met een
gewichtsliang slechts 33,387 gram fijn zilver bevattende en een waarde hebbende van f 3,60
voorts een handelsgewicht van 37,799 gram en
een goud-, zilver- en muntgewicht van 37,573
gram (vgl. k i n g en tan).
Liard, m. fr. (spr. liar; naar men wil uit
het lidwoord li, en ars of arils, samengetr. van
het lat. arsum, gebrand, zwart ; men onderscheidde in de middeleeuwen argentum album, wit
of zilvergeld, en erg. arsum, zwart of kopergeld; of van 't oudfr. liert, lierde, provenc.
liar, lear, it. leerdo, wit, witachtig, grijs, inz.
van paarden ; of v. Guigne-Liard v. Crémieux,
die, naar men wil, in 1430 de eerste liards
sloeg) eene oud-fr. rekenmunt, oorspronkelijk
van zilver, later van koper ; de liard deed 3
deniers, (z. ald.).
Lias, n. 1) eng. (spr. leias) z. v. a. zwarte
jura z. jura - formatie.
Liás, f. 2) (fr. liasse, v. lier, binden) Kmt.
een rggsnoer, veter, brievensnoer; een bundel
aangeregen papieren, inz. prijscouranten; een
pak geschriften ; — liasseeren, p.pieren aan
een snoer of veter rijgen.
Libament, n. lat. (libamdnturn, v. libáre,
vgl. ii b a t i e) een lekkerbeetje.
Libanomantie (spr. t=ts), f. gr. (van
libanos, de wierookboom) het waarzeggen uit
den wierookdamp ; — libanománt, m. een
waarzegger uit den wierookdamp ; — libanótis, f. wierookkruid, rosmarijn.
Libãtie (spr. t=ts), f. lat. (libatio, van
libáre, iets proeven, even aanroeren, uitgieten)
eene offergieting, wijnstorting, drank- of pleng
bij de oude Romeinen, hetwelk bestond-oí%r
in het gebruik van bij den maaltijd een weinig
wijns ter eere van de goden uit te storten.
Libeceio, m. it. (spr. libétsjo; sp. lebeche,
provenc. labech, oudfr. lebeche, lebech, v. 't gr.
lips, genit. libós) de zuidwestenwind in Bene
-den
Italië.
Libel, n. lat. (libéllus, m. verklw. v. liber,
boek) eig. een boekje, klein geschrift; een smeek of klaagschrift ; inz. in nw. lat. smaadschrift,
schimpschrift, schotschrift (libellus famósus of
di famatorïus), z. v. a. p a s q u ii; -- libel,
n. eng. (spr. laibel) Jur. een persvergrijp; — libelli
oblatto, f, lat. Jur. het indienen van eene aanklacht ; een klaagschrift opstellen en gerechte
indienen; — libelleeren, nw.lat., schrif--lijk
teli jk eene beschuldiging of aanklacht indienen
— libellant, libellist, m. of libélschri jver, een schotschriftschrijver, schimpschriftmaker (p a s q u i l l a n t).
. Libélla, f. eene oud-rom. zilvermunt van.
dezelfde waarde als het oorspr. a s; 2 L ii b e 11 a
golden een s e s t e r t i u m tot het jaar 536 van
Rome ; later, tot 720, waren er 4 1 i b e 11 m
noodig om een- sestertium of nummus uit
te maken.
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Libélle i), f. lat. (libélla, verklw. v. libra,
weegschaal) eene waterbalans, een werktuig om
lijnen of vlakken waterpas te stellen; vandaar
wellicht libelle 2) of libellule, f. spinjuffertje of gew. juffertje, insect met 4 netvormige vleugels, enz. ; — libelleeren, met de
waterbalans meten.
Liber, m. lat. Myth. oorspr. een oud-ital.
god der voortteling; naderhand een bijnaam van
Bacchus: de verlosser, bevrijder van zorgen;
de wijn ; sino Cerére et Libëro frigit Venus,
zonder Ceres en Bacchus, d. i. zonder brood
en wijn, verkoelt de liefde ; — liberalïën,
n. pl. (liberalia) het feest aan Liber of Bacchus
gewijd, dat op den 17den Maart werd gevierd.
liber, adj. lat. (liber, libera, liberum) vrij,
onbeschroomd, vrijmoedig.
Libéra, n. lat. (van het aanvangswoord
libëra, d. i. bevrijd, verlost, enz., gebiedende
wijs v. liberáre) het doodengebed der roomschKatholieken.
liberaal, adj. lat. (liberális, e, van liber,
burgerlijk vrij) onbevooroordeeld, onbevangen,
vrijzinnig ; edel, van edele denk- en handelwijs;
mild, milddadig, goedaardig; inz. ingenomen
voor de volksvrijheid en een vrijen staatsvorm;
— liberáles artes, pl. de vrije kunsten; libera1 ïum artium magister, z. magister ; — een
liberaal, een vrijheidsvriend, aanhanger van
vrije staatsinrichtingen ; de liberalen, als
politieke partij het tegengest. van de c o ns e rvatieven, servielen of absolutisten;
oud - liberalen, noemt men thans die liberalen, die op hun oorspronkelijk standpunt zijn
blijven staan, in onderscheiding van de rad ic ale n; — liberaliseeren (spr. s=z), barb.
lat. (fr. liberaliser) tot een vrijzinnige maken,
ook den vrijzinnige uithangen; — liberalísme, n. nw.lat. de vrijheidsmin, vrijzinnigheid,
liefde voor vrije staatsvormen, voor onbevangen
denkbeelden; — liberalistisch, adj. op de
wijze van het liberalisme, der liberalen (in minachtenden zin) ; — liberaliteit, f. lat. (liberalitas) de vrije, edele, onbevooroordeelde gezindheid; de milddadigheid, mildheid ; — liberah um artium magister, Z. m a g i s t e r.
libereeren, lat. (liberáre) bevrijden, vrij
of los laten; — liber tie (spr. t=ts) f. (li
de bevrijding, loslating, redding, ver--beratio)
lossing ; — liberator, m. de bevrijder; —
liberatorium, n. nw.lat. z. v. a. a b s o1 u t o r i u m (z. aid.); — libertádor, m. sp.
de bevrijder (een aan Bolivar toegekende eeretitel) ; — libértas, lat., liberté, fr., li
-berti,
de vrijheid, ook als persoonlijke godheid gedacht ; liberté et égalité, fr. vrijheid en
gelijkheid, de leus der eerste fransche revolu,tie, waarbij in die van 1848 nog fraternité, d.i.
broederschap, gevoegd werd; — libertieíde,
nw.lat. vrjheidmoordend; als subst.: een vrij
-heidsmor.
Liberi, pl. lat. (v. liber) kinderen ; liberi
egitimi, wettige kinderen ; 1. posthumi, na des
vaders dood geboren kinderen.
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libertin, adj. fr. (spr. liberten) al te vrij,
lichtvaardig, losbandig, uitgelaten, ongebonden,
vrijgeestig; als subst. een lichtmis, wellusteling,
wildzang, zwierbol, geheel zinnelijk mensch;.
weleer ook een vrijgeest ; — libertinage, f.
(spr. —náázj') teugelloosheid, ongebondenheid,„„
lichtzinnigheid, liederlijkheid, uitspatting; — li
fr. (libertiner) uitspatten, lie-bertin,
derlijk leven ; — libertinísme, n. nw.lat.
de zucht tot onbandigheid ; weleer: de leer der
vrijgeesterij.
Libertinus en libértus, m. lat. (li-bertinus, v. libértus, in vrijheid gesteld, voor
liberiitus, van liberáre, bevrijden) een vrijgelatene ; — libertijnen, m. pl. in den bijbel:
vrijgelaten slaven, die den joodschen godsdienst,
aangenomen en hun eigen tempel te Jeruzalem
hadden.
lib rum arbitrtum, n. lat. vrijheid van wil,,
vrije wil, willekeur; — liberum veto, z. ond.
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veto.
libet, lat. (van libere) het lust, behaagt, belieft, gevalt (mij, hem enz.)
Libethríden, f. pl. gr. Myth. bijnaam
der Muzen, naar de aan haar gewijde fontein.
Libethra.
Libidinist, m. nw.lat. (v. 't lat. libido,,
wellust) de wellusteling; — libidineus, adj.
lat. (libidinósus, a, um) wellustig; uitspattend,
onhandig; — libidinositeit, f. nw.lat. de
wellustigheid; uitspattende levenswijs.
Libitina, f. lat. Myth. de lijk- of doodsgodin, de opzienster over de begrafenissen ; ook
een bijnaam van Proserpina (z. aid.); - libitinariën, m. pl. (libitinar)i) priesters dier godin, lijkbezorgers.
libitum of lubitum, n. lat. (v. Tibet, het belieft, lust, behaagt) het believen ; welgevallen;
ad libytum of pro libito, naar welgevallen, naar
believen.
Libra, f. lat. een oud-rom. gewicht, het.
as = 0,3274 kilo, verdeeld in 12 u n c i a e ; voorts
het sp. en port. pond = 460 en 459 gram ; ook
eene sp. rekenmunt van verschillende waarde ;.
— libra argenti, eene oud-rom. rekenmunt =
100 denariën.
Librarie, f. lat. (librar)a, v. liber, boek),
of libraire, f. fr. (spr. librèrie) een boek
boekwinkel, ook eene boekverzameling;-handel,
— librarius, m. lat. een boekenafschrijver,
in 't alg. schrijver (secretaris), ook z. v. a. fr.
libraire, m. (spr. librèr') een boekhandelaar,.
boekverkooper.
Libratie (spr. t=ts) f. lat. (libratio, van
libráre, wegen, zwevend houden) Astron. de
schijnbaar waggelende of slingerende beweging
inz. der maan om hare as ; het zwaaien of
waggelen.
Libretto, m. gew.. n. it., pl. libretti
(verklw. van libro, boek, lat. liber) in 't algemeen een boekje; inz. het tekstboek bij een
opera, operatekst ; — librettist, m. vervaardiger daarvan, schrijver van operateksten.
Libry, f. mid.lat. (liberia, voor libraria,.
,
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van liber, boek) boekverzameling, stadsboekerij
of - bibliotheek.

licet, lat. het is geoorloofd of vergund, het
staat vrij ; per me licet, mijnentwege moge 't
geschieden; mi/ti licet, 't is mij vergund, ik
mag, durf, kan (b. v. iets doen); — lictte, adv.
met recht, rechtmatig, geoorloofd, toegestaan;
-- licent, m. (van het lat. licentia, verlof) z.
11 c c ij s; — licentie (spr. t=ts) f, lat. (li
het verlof, de bewilliging, volmacht,-céntia)
vrijheid; de volmachtsbrief, het vergunningsbewijs, patent ter uitoefening van eenig bedrijf
enz.; te groote vrijheid, ongebondenheid, uitgelatenheid; teugelloosheid in de zeden, onbeschaamdheid, uitspatting ; licentie concionándi,
iet verlof of de bevoegdheid om te prediken;
1. docéndi, de bevoegdheid om te onderwijzen,
inz. om op hoogescholen (in Duitschland) voorlezingen te houden; 1. maritalis, verlof om te
huwen; 1. poetica, de dichterlijke vrijheid, d.i.
-de vrijheid om zekere uitdrukkingen, spraak
beelden enz. te gebruiken, die in-wendig,
gewonen stijl niet veroorloofd zouden zijn, of
om de gegeven stof naar behoefte vrij te gebruiken, zonder zich angstvallig aan de feiten
te houden ; cum licentia superivrum, met hooger verlof, met vergunning der overheid; —

-

lieentiëeren (spr. t=ts) mid.lat. (licentiáre)

toestaan, de vergunning of bevoegdheid geven;
bevrijden, ontslaan, afdanken, afscheid geven,
uit den dienst zenden ; — licentiaat (spr.
ti=tsi) m. (mid.lat. licentiates) iemand, die zich
op hoogescholen de bevoegdheid heeft verworven om doctor te worden en zijne wetenschap
inz. theologie en rechtskennis uit te
oefenen en te onderwijzen, een toegelatene, bevoegde; — studiosus licentiátus, m. hij, die,
.onder ingeschreven (geïmmatriculeerd) student
te zijn, verlof heeft ontvangen om voorlezingen
hij te wonen; — licentiees (spr. t=ts) lat.
(licentidsus, fr. licentieux) uitgelaten, uitspattend,
'teugelloos ; — licitum, n. eene veroorloofde
zaak, iets vergunds; non licitum est, 't is niet
geoorloofd, het geldt niet ; licito modo, op geoorloofde wijze, volgens vergunning.
lichen, m. (pl. lichénes) lat. (gr. leichên) Med.
tiet huidmos, de vlecht, haarworm; korstmoseen, een talrijk plantengeslacht der bedektbloeinden; lichen Islandicus, ijslandsch mos, een
voortreffelijk middel in tering en borstziekten,
lij de IJslanders tot brood gebakken en tot
melkspijs gekookt; 1. parietinus, de wandvlecht,
het gele schildmos; — licheniet, m. nw.lat.
ten steen met mosafdrukken, mossteen; —
1 iehenine, f. nw.lat. mos-zetmeel, eene zet
stof, in het ijslandsche mos en an--melachtig
dere mossoorten vervat.
Licht. of Lichtginst ., bij natuurwetenschappel(jke namen afk. voor M. H. K. Lichtenstein (gest. 1857).
Licitum, n., pl. licita, lat. 1) z. ond.
I i c et ; 2) (v. licére, te koop zijn) een bod bij
veilingen, opbod; -- liciteeren (lat. licituri)
op iets bieden; iets veilen, aan den meestbie-
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dende verkoopen of ook verhuren ; — licitando,
bij opbod; — licitant, m. (licitans) een bieder, opbieder, meer- en meestbiedende . — li–
citatie (spr. tie=tsie) f. (licitatio) het bieden, een bod, opbod op iets ; eene openlijke
verkooping aan den meestbiedende, eene vei
auctie.
-ling,
Lictor, m. lat. een oud-rom. gerechtsdienaar, scherprechter of beul; biglbundeldrager,
plaatsmaker en bevelvoltrekker der hoogere overheidspersonen (vgl. fa s c e s).
Lido, m . it. in het algemeen; oeverstrand;
inz de oever van het zeer versterkte eiland
M a l a c o c c o, dat de lagunen van Venetië van
de Adriatische zee scheidt.
Lie, f. eng. (spr. lai) leugen ; — white (spr.
wait) lie, eig. witte leugen : noodleugen, leugen om bestwil; black (spr. blek) lie, eig. zwarte
leugen : boosaardige, moedwillige leugen.
lieren, fr. (lier, provenc. liar, ligar, li guar, v. 't lat . lig?ire) zich verbinden, vereenigen ; — gelieerd, adj. nauw verbonden, vertrouwd.
lien, m. lat. de milt; — liënaal, adj. nw.
lat. de milt betreffende of daartoe behoorende.
Liënter^e, f. lat. (lienteria; van 't gr,
leientería, v. leios, glad, glibberig, en énteron,
darm) Med. de maagloop, buikvloeiing.
lieu d' aisance, bestekamer, z. v. a. c o mmodité.
Lieue, f. fr. (spr. ljeu'; vgl. 1 e g u a) eene
fransche mijl van 25 op een aequatorialen graad
= 4451,9 meter.

Lieutenant, m. fr. (spr.ljeut'náh; gew.
uitgesproken en geschreven luitenant ; van
tenir lieu, de plaats houden, de plaats vervangen) een plaatsbekleeder, plaatsvervanger van
den kapitein, onderkapitein, die onder opzicht
des kapiteins de soldaten tot den wapenhandel
enz. opleidt, de titel des officiers, die in rang
op den kapitein volgt ; in 't algemeen ieder officier, die onmiddellijk beneden eenen chef staat
en dien desnoods vervangt, vandaar 1 u i t e n antkolonel, luitenant - generaal, luiten a n t - a d m i r a a 1, enz.; weleer ook lieutenant
du roi (spr. rod) plaatsvervanger des konings;
lieutenant du royaume (spr. roajoom') of de
l'empire (spr. lappier) rijks-stedehouder, rijksvoogd.
Lifat, m. arab. -turk. de volkswapening, de
landweer in Turkije.
Life, n. eng. (spr. lai fl het leven (pl. lives,
spr. laiws) ; — life –boat, f. (spr. boot)
reddingboot; — life–presérver (spr. pri—)
levensredder, levensonderhouder ": stok met looden knop; — life –insurance (spr. insjoerens) levensverzekering; z. ook ond. h i g h.
Liga, sp. en it. of fr. ligue, f. (spr. lieg';
vgl. 1 i g e e r e n) een verbond, eene verbintenis,
vereeniging, eene verbinding van vorsten of sta
verbond of eedgenootschap der r.-ten;iz.h
kath. vorsten tegen de unie der protestanten,
in 1610 te Würzburg gesloten ; ook de samen
verbond der r. kath. partij,-spanigofhet
—
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-door den hertog van Guise tegen koning Hendrik III in 1576 gesloten ; de verbondenen, bondof eedgenooten, ook ligisten of ligufsten;
-- ligistisch, adj. tot de 11 g u e behoorende
of haar betreffende.
ligeeren, lat. (ligáre, binden) in het schermen : zijne tegenpartij het wapen uit de hand
draaien of slaan; metalen ligeeren, z. 1 eg e e r e n 2) ; — ligade, f. fr. het wegslaan
van den degen of de sabel uit de hand der tegenpartij (bij het schermen), — ligáto, it. Muz.
verbonden, vereenigd, gesleept ; — ligament,
,n. (lat. ligaméntum) Anat. de band, eene witte,
vezelige verbinding of ondersteuning van eenig
lichaamsdeel; Chir. een verband, zwachtel, windsel ; bij lettergieters eene dubbele letter, koppelletter als ff, /i, Ii, i, 111 ; — ligâtie (spr.
t=ts) f. een wondheelersverband; — ligatuur,
#. (ligatura) Muz. de verbinding, de rekking of
verlenging der noten van de eene maat in de
„andere; Chir. het verband, laatverband; het
omleggen daarvan, het verbinden ; tegenwoordig gewoonlijk de onderbinding van eene ader
of een uitwas en de daartoe dienende draden;
ook de band van een boek; -- pro ligatura,
voor den band.
Ligisten, ligistisch, z. ond. liga.
Ligne, f. fr. (spr. lienj'; van 't lat. linea)
Bene lijn, het 12de deel van eenen duim ; de
fransche lijn is = 2,25583 millimeters; de rijn
--- en ligne-landsche=2,18037mitrs;
(spr. a% lienj') in de lijn, op de rij ; — en
ligne de compte (spr. — kont') op rekening (zet
-tenof
stellen).
lignum, n. lat. hout ; pl. ligna, houtsoorten;
lignum fossile, opgegraven hout, inz. versteend
of verkoold hout ; lignum moluccánum, purgeerhout van de Molukken; lignum sanctum of vitae, eig. levenshout, guajakhout (z. g u a j a kb o o m); — ligniet, n., pl. lignieter, nw.
lat. verkoold hout, bruinkool; — ligneus, adj.
lat. (lignósus, a, um) houtachtig, houterig; -lignositeit, f. nw.lat. de houtacbtigheid.
Ligoriánen of Liguoriánen, Li-gorxsten of Redemptoristen (z. onder
r e dim e e r e n) m. pl. eene naar die der Jezuïeten gelijkende orde in Italië en Oostenrijk,
in 1739 gesticht en in 1749 door paus Benedictus XIV bevestigd ; genoemd naar den stichter A l f o n so L i g u on, die in 1839 gecanoniseerd of heiliggesproken werd.
Ligroïne, f. een uit petroleum gewonnen
vluchtige olie, die in 11 grol n e- lamp e n ter
verlichting wordt aangewend.
Ligue, z. liga.
ligulatus, lingulatus, a, um, lat. Bot. tong-of handvormig; — ligulus, m. lat. Bot. tongetje of bladhuidje.
Liguster, m. lat. (ligustrum) een gewas,
tot de klasse der tweehelmigen of d ian d r i a
behoorende, dat meestal tot heggen wordt gebruikt; mondhout, keelkruid, rijnwilg; — ligustrinus, a, um, lat. Bot. ligusterachtig.
Lij, Mar. z. lee 1).
,
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Lijsje, verkorting en verklw. van Elizabeth (z. ald.)
Li j spond, n. (ontstaan uit 1 i f s c h, d. i.
l ij f l a n d s c h pond; zw. lispund) een voor
han-malignedrutsch,.zwedn
?ir schippond of 14 tot 16 oude-delsgwicht=
ponden, in Zweden en de russ. Oostzeeprovinciën 20 pond à 405,076 of 418,832 gram.
Likeur, f. fr. (liqueur, v. 't lat. liquor,
z. ald.) verzoete en gekruide brandewijn, gebrand water, geestrijke drank; — liqueur de
Johnson, naar den uitvinder genoemd voor collodium-beelden aangewend bromkadmium ; —
likeurstoker, m. een bereider of vervaardiger van likeuren en fijne brandewijnen; —
likeurwijn, m. dikvloeiende, zoete wijn.•
Lilac, m. sp. (ook eng. lilac, lilach, spr.
idilek; van het turk. leilak; vgl. het perz. l$ladsj, de indigoplant) of lilas, m. fr. (spr. litd)
ook lila of lilla, f. de spaansche vlier, de
syring, een bekend tuingewas, oorspr. uit Perzië, tot de klasse der dia n d r i a beboorende ;
de lichtblauwe, roodachtige kleur der bloemen
van dit gewas, lilakleur (vgl. ook kermes) ;
— lilac, pl. kleine kanonnen In Noord-Amerika ; — lilac ne, n. lilacbitter, eene bittere
stof, verkregen uit de bladeren en bladerknoppen van den lilac.
Liliaceen, pi. lat. (liliacéae; vgl. lelie)
lelie-achtige planten; — lilionese, f. een dik
aangeprezen schoonheidsmiddel, dat gezegd-wijls
wordt de huid leliewit te maken, maar niet
zonder nadeeligen invloed daarop blijft.
Likput, z. lilliput.
Li ith, m. hebr. een nachtelijk spook in
vrouwengedaante, dat de kinderen steelt ; de
doodsengel bij de Joden.
Lila, z. lilac; — lillalith, z. l e p i
-dolith.
Lilliput, n. een verdicht landje (in Gullivers reizen door S w i f t), welks bewoners niet
grooter dan een duim zijn (waarschijnlijk eerie
navolging van de p y g m r ë n der Ouden) ; —
lilliputter, m. bewoner van Lilliput, dwergje,
oneig. kleingeestige menschen, verachtelijke tegenstanders.
Limacieten, pl. barb.lat. (v. lat. lima,
de vijl; verkeerd gevormd) versteende vijlschelpen; — limaille, f. fr. (spr. limálj'; V. lime
= lat. lima, vijl) vijlstof, vijlsel.
Limakographïe, f. gr. (v. leimaa, de
naakte slak ; vgl. l i m ax) de slakkenbeschrijving ; — limakologie, f. de slakkenleer.
Liman, m. (russ. liman, baai, bocht, turk.
liman, haven, van 't gr. limen, haven, bocht,
baai; vgl. het gr. limne, stilstaand water, poel,
moeras, meer) In Z.Rusland een moerassige
baai of zeeboezem, inz. de vaak tot een Breeden zeearm verwijde mond eener rivier, b. v.
de liman des Donaus, des Dniesters
des Dniepers, des Bogs.
Limanchie, f. gr. (van limbs, honger en
ánchein, verworgen, benauwen) het verhongeren,
de hongerdood.
46
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Limánde, f. fr. (v. lime, vijl, wegens de
1ruwe huid) eene soort van kleine schol, inz.
in de Oost- en Noordzee, schar (Pleuronectes
limanda) .

Lim€tie (spr. t=ts) f. nw.lat, (v. 't lat.
limaare, vijlen, lima, de vijl) de vijling, het Vijlen; — limatuur, f, het vtjlstof, vijlsel; li-

matura martis, f. Ijzervijlsel.

Limas, m. en f. lat. (gr. leimax) de naakte
slak, wegslak; —1. agrestis, de akkerslak.
Limbus, m, lat. Bot. bladschijf, zoom der
bloem; de zoom of strook, bezetsel aan kleederen, boordsel; de in graden verdeelde boog
aan instrumenten voor de hoekmeting; limbus
in fántum (naar het r. kath. geloof), de afgezonderde plaats bij de hel, hellerand voor o ng e d o o p t gestorven k i n d e r e n, die eerst in
dit verblijf van de erfzonde gereinigd en voor
den hemél geschikt worden ; limbus patrum,
een soortgelijk helportaal voor de zielen der
Vaderen van het 0. T., eer hare verlossing
door Christus' hemelvaart heeft plaats gehad;
— limbatus, a, um, Bot. gezoomd,
Lime of limétte, f. fr. (vgl. limoen)
eene soort van kleine zoete limoenen of citroenen ; vandaar l i m e t t e -olie, een aetherische
olie.
L ro
men, n. lat. (gen. liminis; vgl. ei i m i
drempel; — a limine, van den drem--ner)
pel, van voren af, enz.; in limine promotiónis,
op den drempel, d. i. dicht voor de promotie.
Limenáreh, m. gr. (v. lieten, haven) een
havenopziener; -- limenereutika, f. (van
limën en ereunan, opsporen, opzoeken) de zeevaartkunde, stuurmanskunst.
Limestone, m. eng. (spr. laimestoon)
kalksteen.
limeus, adj.. lat. (limósus, v. limos, slijk)
slijkerig, moerassig; — limositeit, f. nw.lat.
de slijkerigheid, moerassigheid.
Limier, m. fr. (spr. liemjé; oudfr. liemier,
lat. als 't ware ligaminaraus, v. ligamen, band,
v. ligare, binden, omdat hij aan een band werd
medegevoerd) speurhond.
Limiet, f. fr. (imite) of limito, m. it.
(van het lat. limes, genit. li)tis, de schelpaal,
grens) Kmt. het hoogste bod, waartoe men gemachtigd is ; ook de grens van het crediet, dat
de eene koopman den anderen geeft; — li
lat. (limitáre) beperken, begren-mitern,
zen, palen zetten, nauwkeurig bepalen, voorschrijven, vaststellen; gelimiteerd, beperkt,
begrensd ; — limitatie (spr. tie=tsie) f. (li
de beperking, begrenzing; de bepaalde,-mitao)
voorgeschreven tijd ; — limitatief, adj. nw.
lat. beperkend, bepalend ; — limited, eng.
(eig. limited liability, bij verk. L. L.) aanwijzing voor de beperkte verantwoordelijkheid der
aandeelhouders eener actiën-maatschappij.
Limma, n. gr. (leimora) Muz. oorspr. de
kleinste pauze ; in het algemeen z. v. a. i nterval.
Limnáden, f. pl. gr. (v. limné, meer, moe
meer- of vijvernimfen, z. nymph; —-ras)
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limnieten, m. pi. steenen met afdrukken in
den vorm van een met boomen omgeven meer.
Limoen, m. it. (limóne ; sp., provenc. ea
fr. limon, eng. lemon; van het perz. en turk.
limoen, arab. laimoen) eene soort van kleine,
bleeke citroenen met dunne schil ; in 't algem.
z. v. a. citroen ; ook andere citroenachtige
vruchten; — limonade, f. fr. (it. limondta)
citroenwater, een verkoelende drank van citroensap, water en suiker; limonade gazeuse,
schuimende limonade, welke koolzuurgas bevat;
— limonadier, m. (spr. —djé) limona-dière, f. fr. een man, eene vrouw, die limonade en andere verfrisschende dranken bereidt
en verkoopt, limonade-verkooper, -verkoopster;
— limonsne, f. eene in de citroenkernen bevatte bittere stof.
Limoge-werk, n. (spr. g=zj ; van de
stad Limoges in Frankrijk) email-werk.
Limoktonie, f. gr. (v. limbs, de honger)
het dooden door honger, de hongerdood ; -- li
-motherapi,
f. de geneeskundige behandeling door honger, de hongerkuur.
Limonade, enz. z. ond. limoen.
Limoniet, n. gr. (v. leimón, weide) eene
soort van ijzererts, weideërts, moeraserts, uit
ijzeroxydehydraat en phosphorzuur ijzeroxyde bestaande.
Limositeit, z. ond. limeus.
Limotherapie, z. ond. 11 m o k t o n i e..
limpide, adj. lat. (limp)dus, a, um) klaar,
helder.. — limpiditeit, f. nw.lat. de klaarheid, helderheid.
Lina, f► vr. naam, verkorting van Kar e-

lina.
Linamént, n., pl. linamenten, lat.
(linaméntum, pl. linaménta, v. linum, vlas) pluksel voor wonden, z. v. a. c h a r pi e; — li
f. nw.lat. vlaskruid, vrouwenvlas, eene
-nari,
plantensoort; — Idnarine, f. eene grootendeels
uit Provence-olie bestaande vloeistof, door welke
men de onvermengdheid van een linnen weefsel kan beproeven.
Linotus, m. lat. eig. het likken (v. lingére,.
likken) Med. een liksap, likkepot.
Line, f. eng. (spr. lain) lijn, z. 11 ni e en
linea.
linëa, f. lat. (oorspr. een draad uit vlas, V.
linum, vlas, draad) z. v. a. 1 ij n, 11 n i e (z.
aid.); — a linea, van voren af, een nieuwe regel; -- extra linéam, buiten de lijn; — linëa
alba, de witte lijn, eene streep in het midden
van den buik, waar de buikspieren samengegroeid zijn; -- linea faciális, z. ond. facies —
linea media, de middellijn des lichaams; — li
ook voor : geslachtslinie, z. 1 i n i e ; van--nea,
daar linea ascendentium, 1. ascéndens of supertor, f. de opklimmende linie of verwantschap,
n. 1. ouders, grootouders enz.; 1. descendent"aum,
1. descéndens of inferior, de nederdalende linie,
kinderen en kindskinderen; 1. collaterális, de
zijlinie, broeders, zusters enz.; — lineaal, adj.,
lijnvormig; in rechte lijn voortgaande; vandaal
lineaal-systeem, n. Jur. bepaling der erf;

,
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opvolging naar de naaste linie (reeks der descendenten) , in tegenst. met het g r a d u a a l-

s y s t e e m (z. aid.) — lineaal-graduaal;

systeem, n. de erfopvolging van den naasten graad in de naaste lijn; — lineaal, f. z.
liniaal, ond. linie; — lineaménten, n.
pl. lat. (lineaménta, v. den sing. linearnéntum)
trekken, gelaatstrekken ; handlijnen of -trekken;
— lineair (lat. lineáris, e) of 1ineáriseh,
adj. lijnvormig, wat zich hoofdzakelijk in de
lengte uitstrekt; linearische vergelijking,
Math. eene vergelijking van den lsten graad
tusschen 2 veranderlijke grootheden; lineaire
afstand, m. de werkelijke afstand van twee
lichamen van elkander; lineaire tactiek,
f. Mil. strijdwijze met plaatsing der troepen in
lange liniën ; lineaire tee k e n i n g, eene teekening door lijnen, omtrekteekening (vgl. c o n-

t o u r); — linearifóliseh, adj. met lijnvormige bladeren ; — linearilobiseh, adj . met
lijnvormige lobben; — lineatus, a, um, lat. Bot.
gelijnd, van fijne strepen of nerven voorzien;
— lineëeren (lat . lineáre) z. 1 i n i ë eren
Lingam, m. (sanskrit. lingga, linggam, n.
oorspr. een teeken, v. ling, schilderen) in Indie :
het mannelijk lid als zinnebeeld van de teel
natuur, z. v. a. p h allo s bij de-krachtde
Grieken ; — lingamisten, pl. priesters van

den lingam.

Lingerie, f. fr. (spr. lenzjerie, van Tinge,
linnen, linnengoed, en dit v. linéus, van linnen , v. linum, vlas) het linnengoed; de linnen
kamer waar de wasch gedaan-handel;
wordt ; — lingettes, f. p1. fr. verklw. van
linge) dunne serge (zie aid.) ; fijn engelsch
flanel.
Lingot, m. fr. (spr. lengó ; mid.lat. lingotus, van lingua, tong, uit hoofde van de gedaante) pi. lingots, eene gegoten metaalstaaf,
baar, zooals die in den handel komt.
linguaal, adj. nw.lat. (van 't lat. lingua,
de tong, taal) de tong betreffend of daartoe behoorend; — linguáles, pl. (stil. littërae)
tongletters ; — linguifórm, adj. tongvormig;
— linguisch, adj. volgens de taal, met opzicht tot de taal; — linguist, m. een taalkenner, taalgeleerde ; — linguistiek, f. de
algemeene taalkunde, de taalwetenschap, taal
-gelrdhi;nuíst,aj.lkdig, de taalwetenschap betreffende ; — lingula,
f. lat. eig. tongetje; N. H. eene tongschelp; —
lingulatus, a, um, lat. Bot. tongvormig; —
lingulieten, m. pl. nw.lat. versteende tongschelpen.
Linha, f. port. (spr. lienja) lijn, linie (ook
als lengtemaat).
Linie, f. (v. 't lat. linea, vgl. dat artikel;
fr. ligne) eene streep, lijn; streek, snoer, draad,
rij ; Geom. eene uitbreiding in de lengte (zonder breedte en dikte); het i ^. of ra deel van
eenen duim; ook z. v. a. aequator (z. aid.);
oneig. de linie gepasseerd zijn, boven de 50
jaar oud zijn; inz . de geslachts – of stam
rij der op en naast elkander-line,d.I
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volgende afstammelingen van een gemeenschappelijken stamvader; geslachtreeks (de opklimmende of nederdalende linie ; vgl. linea) ; ver
slaglinie, de slagrij van een krijgs--der
heer of eene vloot, de in slagorde staande troepen of liggende schepen; de linie, ook in
't alg. voor het staande leger, de regelmatige
troepen, met uitzondering van de garden ; —
linietroepen, staande, geregelde troepen,
in onderscheiding van de garden en militiën;

— linieschepen, de grootste soort van oor-

logsschepen van 50 tot 110 kanonnen, die bij
eenen zeeslag in eene rij naast of achter elkander gesteld worden ; — linie -perspectief, n. de regelmatige verkorting der lijnen
en omtrekken van een af te beelden voorwerp
naar de wetten van het perspectief (z. aid.);
— linie–systeem, n. Muz. het fijnstelsel,
de 5 gelgkloopende lijnen, waarop de noten geschreven worden; — liniëeren, lijnen trekken , met lijnen voorzien; — liniaal, li neaal, f. het bekende gereedschap daartoe.

Liniment, n. lat. (van linire, smeren)

vloeibare zalf, een smeer- of strijkmiddel, smeersel; liniméntiurn volatile, vluchtige zalf, ammoniak -zeep.
Linoleum, n. een door den Engelschman
Walton uitgevonden stof ter bekleeding van
vloeren en wanden, bestaande uit een mengsel
van fijngemaakten kurkafval en lijnolie ; zij is
buigzaam en elastiek en wordt met allerlei patronen bedrukt.

Linon of linomple, n. fr. (van Tin =
lat. linum, lijn, vlas) zeer fijn lijnwaad, inz. in
Frankrijk, gaasdoek, sluierdoek.
Linurgse, f . gr. (v. linon, linnen, lijnwaad)
de linnenbereiding, linnenweverij.
Lion, m. fr. (spr. lióii) en eng. (spr. lai'n,
van 't lat. leo; genit. legnis) de leeuw; oneig.
een wonderdier, een merkwaardigheid, bezienswaardigheid; een zich onderscheidend, beroemd
man, iedere persoonlijkheid, die plotseling opzien verwekt, maar snel weder verdwijnt ; in
Frankrijk een modeheer, een man die in alle
gezelschappen den beminnelijken speelt er, zich
op de uiterste elegantie toelegt ; vgl. go mm e u x ; — lionel, m. fr. en eng. (spr. lionél
en laionel) namen: de op den leeuw gelijkende;
— lionne, f. eene leeuwin; oneig. eene in
gezelschappen schitterende, beroemde dame (zoo
men wil naar den toenaam eener minnares van
Hendrik IV van Frankrijk, de freule Paulet,
die wegens de kleur van haar haar zoo genoemd werd) .
Liparie, f. gr. (v. lipurós, vettig, lipos, n.
vet) Med. vettigheid, kleverigheid; — liparoe®le of lipoeéle, f. Med. eene vetbreuk; —

lipöma, n. een vetgezwel — lipompha;

lus, m. een vetnavel, gezwel aan den navel
— lipomphaloeële, f. eene vetnavelbreuk
— lipyl, n. de door Berzelius aangenomen
stof, welks oxyde de basis der vette oliën uit
;

;

-makt.

Liplappen, m. pl. afstammelingen van
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Europeanen en inboorlingen op de eilanden Java
en Sumatra.
Lipodérmus, m. gr. (v. lipein, ontbreken
en derma, huid) iemand, wien de voorhuid ontbreekt.
lipogrammátisch of leipogr—, adj.
gr. (van leipein, laten, achterwege laten) met
letterweglating, opzettelijke vermijding van zekere letters, b. v. van de r in gedichten of geheele werken, eene vroeger meer voorkomende
aardigheid ; — lipomerïe of leipo —, Med.
het ontbreken van een of ander lichaamsdeel;
— lipopsychie en lipothymie, f. de onmacht ; — lipopyrïe, f. koorts met inwendige hitte en uitwendige koude ; — lipOsphyxie, f. het uitzetten van den pols.
Lipoma, lipomphalus, enz. z. ond.
1iparie.
Lippus, m. lat. een druipoog, leepoog ; lippis et tonsoribus nolum, den slechtzienden en
baardschrappers (d. i. iedereen) bekend ; — lippitüdo, f. Med. het druipen der oogen, de
leepoogigheid.
Lipsána, pl. gr. (leipsana, V. leipein, laten enz.) nagelaten heiligdommen, z. r e 1 i q u i ë n;
— lipsanographie, f. reliquiënbeschrjving;
— lipsanotheek, f. eene bewaarplaats van
belangrijke overblijfsels of reliquiën.
Lipsia, f. latijnsche naam voor Leipzig.
Lipyl, z. ond. ii pari e.
Lipyrie, f. gr. (leipyria) Med. z. v. a. 1 ipopyrie, z. aid.
Liquátie (spr. —kwá-tsie) f. lat. (liquaAo, v. liquare, vloeibaar maken) de vloeibaarmaking, smelting der metalen ; vervloeiing der
zouten ; scheiding des zilvers van koper ; —
liquabel, adj. smeltbaar.
liquet, lat. (v. liquëre, vloeiend, klaar, helder zijn) het is klaar, duidelijk, het blijkt, licht
open ; — non liquet of afgek. N. L., 't is niet
klaar of duidelijk, 't laat zich niet beslissen;
— liquént, adj. vloeiend, helder, klaar ; —
liquefáetie (spr. t=s) f. nw.lat. de vloei
harde har -barmking,seltoavn
stoffen door een langzaam vuur; — li -sige
adj. lkt. (liquéscens) smeltend,-quesént,
vloeiend wordende.
Liqueur, enz. z. likeur en liquor.
liquide, adj. fr. (spr. likiéd'; V. 't lat. liquadus, a, um, eig. vloeibaar, vloeiend, v. li quëre, vloeibaar zijn) in zake van rekening:
helder, klaar, juist, blijkbaar, bewezen, uitgemaakt, ontegenzeglijk (b.v. eene liquid e schuld);
— liquida, I. (scil. littera; pl. liquidae) een
smeltende, vloeiende medeklinker (l, m, n, r),
in tegenst. met de m u tae; — liquidum, n.
iets vloeibaars, eene vloeistof; eene duidelijk
bewezen vordering of schuld; — liquidambra, f. of liquidámber, m. nw.lat. vloeibare amber, z. s t o r a x; — liquideeren,
nw.lat. (liquidere) duidelijk, klaar maken, eene
vordering uiteenzetten, bewijzen, doen blijken;
in orde brengen, afmaken, afbetalen, vereffenen; het te betalene afzonderlijk berekenen of
1
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in rekening brengen ; ook vorderen ; schuld
worden opgeroepen ad pro/iténdum et-eischr
liquidándum, tot opgave en staving hunner vorderingen ; — liquidánt, m. een gerechtelijk
manende schuldeischer; — liquidaat, m. de
dus gemaande schuldenaar, iemand tegen wien
eene schuldvordering geldend wordt gemaakt;
liquidatie (spr. t=ts) f. de klaarmaking,
uiteenzetting, in-orde-brenging, vereffening, afbetaling, afrekening ; ook kostenberekening, kostenopgave; schuldenlijst; — liquidatie –termijn, m. de gerechtelijk bepaalde tijd ter inlevering van de vorderingen der schuldeischers
bij een concours; — liquidator, m. wie met
de schuldzaken is belast, schuldvereffenaar; —
liquiditeit, f. lat. (liquid)2as) de vloeibaar
duidelijkheid, klaarheid, ontegenzeglijk -heid;
schulden.
-heidvan
Liquiritiesap, z. l a k k r i s s a p.
Liquor, m. lat. (v. liquere, vloeibaar zijn)
eig. eene druipbare vloeistof, een vocht, inz.
eene geestrijke vloeistof, vgl. liqueur; Med.
de oplossing van een vast lichaam, die druppelsgewijs gegeven wordt; liquor ammonzi, geest
van hertshoorn ; 1. anodynus (minera lis Hof fmanni), verzoete zwavelaethergeest als artsenij,
pijn- en krampstillende droppels, H o f f m an n sdroppels (naar den uitvinder); 1. anodynus vege tabilis, verzoete azijngeest, azijnxthergeest; 1.
antimonii chloráti, spiesglansboter; 1. vulnerartus, wondwater ; — liquoríst, m. nw.lat.
een fabrikant of stoker van 1 i k e u r e n, likeur
-stoker.
Lira, f., pl. lire, it. (= fr. livre, lat. libra,
dus eig. pond) eene vroegere ital. munt van
verschillende waarde (36 tot 48 centen), maar
overal verdeeld in 20 s 01 dl of 240 d e n a r i;
de ital i a an s c h e lira (lira italiana) is thans
de geldeenheid voor geheel Italië, komt met
den frank overeen en is in 100 centesimi verdeeld; — lirázza, f. eene rekenmunt te Venetië (z. aid.)
Lirae, m. een roode fransche wijn.
Liriodéndron tulpifera, n. gr. (van
leirion, lelie en déndron, boom, tulipa, tulp,
Eerre, dragen, dus eig. tulpendragende lelieboom) N. H. eene plantensoort: de Virginische
tulpenboom ; — liriodendrïne, f. een in den
wortelbast van dien boom voorhanden bittere,
kamferachtige stof.
Lis, m. fr. (spr. lies) de lelie; — lis d'or
en lis d'argent (spr. li -dór, li-darzján) gouden en zilveren lelie, oude fr. munten; de eerste, in 1665 geslagen, gold f 6,O, de andere,
onder Lodewijk XIV geslagen, f 3,35.
lis, f. (pl. lites) lat. een strijd, twist, inz.
een rechtsgeding, p r o e e s, eene betwiste zaak,
twistzaak; lis péndens of lis sub judice, eene
hangende zaak, zulk eene, die nog niet in rechten is uitgewezen; adhuc sub jud%e lis est, de
strijdvraag is nog niet beslist, nog hangende;
— litis aestimatïo, f. de schatting (taxatie) van
een rechtsgeding, d. I. wat het waard is of waer mede gewonnen kan worden; — litis consórt
—
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contestatio, f. het
antwoord op de rechtsvordering, de inlating van
éen' beklaagde in een rechtsgeding en beantwoording van het hoofdzakelijke daarvan; —
litis denunciatie, de aanzegging van een rechts
om zich in rechten te-gedin,opsch
doen vertegenwoordigen ; — lite pendénte, 11tispendént, adj. gedurende den strijd, in
den loop van bet _ rechtsgeding; -- litispendentia
of litispendéntie (spr. tie=tsie) T. de aan
rechtszaak voor het ge--hangiedv
recht; — litis renunciatio, f. het opgeven, latenvaren van een rechtsgeding ; litem lite resolvere,
Bene duistere zaak door eene nog duisterder
pogen te verklaren.
liSeio, it. (spr. liesjo) Muz. eenvoudig, zonder versierselen.
lisereeren, fr. (lisérer; spr. s=z) met
snoeren omzetten of met een bloemborduursel
omvatten ; — lisere, m. de om den rand eener
stof gestikte snoer of boordsel ; — lisière, r.
(spr. lizjèr; als 't ware liciaraa, van lat. li c um, fr. lice, lisse, draad van het weefsel)
eene lijst, invatting; de zelfkant; de leiband;
de grens, zoom, rand; -- liserage, f. (spr.
lizerddzj') de omsnoering, het bloemborduursel
rondom eene stof.
Lisette, f. vr.naam fr. verk. van E 11 z e,
Elizabeth.
Lisière, z. ond. lisereeren.
List., bij natuurwetensch. namen afk. voor
M. Lister (gest. 1712).
Liste, f. fr. (sp., prov. en mid.lat. lista)
een lijst, eene rol; — listel of linteau, m.
(spr. liestél, liestb) fr. Arch. de lijst, de onderrand eener zuil.
t'istesso témpo, it. Muz. dezelfde tijdmaat, als
in een muziekstuk de maat wel is waar wordt
veranderd, maar dezelfde beweging moet behouden blijven.
Lit, n. fr. (spr. li; v. lat. lectus, bed, leger) bet bed; lit de parade, praal- of paradebed; lit de justice, n. fr. (spr. li d'zju-stíés')
eig. gerechtsbed; Jur. in Frankrijk weleer de
troon des konings, waarop hij in zijn parlement
zich nederzette; de plechtige zitting, die hij er
hield, openlijke rechtsdag in tegenwoordigheid
des konings.
Litanie, litanij, f. gr. (litaneia; v. litaneuein, verzoeken, smeeken; litc, bede) een
smeekgezang, klaaglied, eene hulpinroeping als
gezongen kerkgebed; oneig. eene langwijlige
klacht, een verhaal enz. vol jammeren.
lite, litem, enz. z. ond. lis.
Liter, m. (willekeurig gevormd van 't gr.
litra, f. dat echter een gewicht en eene munt
was) de eenheid der inhoudsmaat voor droge
en natte waren in bet metrieke stelsel, waar
grondslag de kubieke meter is = de-vande
kan of de kop in Nederland, een cylindervormig vat ter grootte van eene kubieke palm of
een decimeter ; hij bevat juist 1 kilogram
gedistilleerd water. Veelvouden van den liter
zijn : decaliter (v. gr. deka, tien) eene maat

tes, de strijdgenooten; — litis
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van 10 liters, een schepel, Ts vat of kan =
Th M 3 ; — hectoliter (v. gr. hekatón, honderd) 100 liters, een mud of vat = . M 3
kiloliter (v. gr. chilïa, duizend) 1000 liters,
10 mud of 10 vat = 1 M 3 ; — myrialiter
(van gr. myriás, tienduizend) 10000 liters, 100
mud of 100 vat = 10 M 3 ; — onderdeelen zijn:
deciliter (v. lat. decem, tien) T1 liter, een
maatje = T i air M 3 ; — centiliter (v. lat.
centum, honderd) h liter, een vingerhoed, ; s
maatje = ! i á ia M3; — milliliter (v. lat.
mille, duizend) TFIT liter, T h maatje, T Y vingerhoed = ! w 0 v-ja M 3
; —

.

litera, z. litters.

Litéwka of litéwke, f. poolsch (eig.
eene vrouw uit Litthauen; een litthausche rok)
een korte poolsche overrok van eigenaardigen
snit; ook de nu gebruikelijke duitsche wapenrok.
Lithagóga, n. pl. gr. (v. lithos, m. steen)
Med. steenafvoerende middelen; — lithagc-gon, n. eene steentang, een steenlepel; —
lithántrax, m. steenkool; — lithanthraeieten, m. pl. plantversteeningen in steenkolen ; — lithargyrium, n. zilverglit, loodglit, z. g l i t ; — lithiásis, f. Med. de steenziekte ; — lithion, lithon of lith umoxyde, n. het in 1817 ontdekte steenloogzout;
— lithium, n. de in 1818 het eerst verkregen metallische basis daarvan ; -- lithiszuur,
piszuur, dat zich in de pis en in blaassteenen
bevindt ; -- lithobiblion, n. een bladafdruk,
versteend blad; — lithobolie, f. het steenwerpen ; de steeniging ; — lithochromie, f.
steenkleuring, kleursteendrukkerij, de kunst om
met olieverven op steen te schilderen en het
geschilderde op doek af te drukken, z. v. a.
chromolithographie; ook een gekleurde
steenafdruk ; -- lithodéndron, n. steenhout
of versteend hout ; — lithodialysis, f. Med.
de oplossing van den blaassteen; — lithofracteur, m. gr.-fr. eig. steenbreker; een verbeterd dynamiet (z. ald. ), inz. om geschut
te laten springen; — lithoglyph, m. (gr.
lithoglz%phos) een steensnijder; lithoglyph
of lithoglyphiet, m. een beeldsteen ; —
lithoglyphika, f. de steensnijkunst; — iithoglypt, m. een steensnijder ; -- lithograaf, m. een steenschrijver, steenteekenaar,
steendrukker; — lithographie, f. de steenschrijfkunst, het beschrijven der steepen; steen
steendrukkerij, de door Senn e--teknig
f e l d er te Munchen in 1199 gevonden kunst
om op steen gemaakte teekeningen door eene
pers te vermenigvuldigen ; ook z. v. a. een gelit ho gr ap hi ii e r d blad, eensteendruk; —li
steenschrij--thograpen(f.li hr)
ven, steenteekenen, steendrukken; — lithographiek, z. polyautographie; — lithográphiseh, adj. steenbeschrijvend; door steendruk voortgebracht ; ook z. v. a. g e 11 t h o g r a•
ph e er d, door steendruk voortgebracht ; litho
g r a p h i s c h e steen, de tot den steendruk ge
bezigde kalksteen ; — lithographon, n. eet
—

,
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steenschrift ; — lithoidisch, adj. naar steen
gelijkende; — lithokardieten, m. pi. versteende hartschelpen; — lithokólla, f. steenkit, steenlijm; lithokollétiseh, adj. met
ingelegde steenen bezet, met edelsteenen versierd; — lithokoUeten, pl . met aangelijmde
edelgesteenten enz. ingelegde kunstwerken; —
litholabon, n. Med. een steentrekker, een
wondheelerswerktuig om steenen uit de blaas
te halen; — litholatrie, f. de vereering van
steepen, eene soort van fetiscbme; — lithologïe, I. de steenleer, steenkunde; — litho–
loog, m. een steenkenner, steenkundige ; —
lithológiseh, tot de steenleer behoorende,
steenkundig; — lïthomantie (spr. tie=tsie)
I. de steenwaarzeggerij, waarzegging uit of volgens steenen; lithomárga, f . gr.lat. Min.
steenmerg; — lithomórphen, pl . gr. beeld of f guursteenen, zonderling gevormde steenen;

toegepaste steenkunde, de kunde of de leer der
steenbearbeiding; — lithurie, f. Med. het
steen- of gruiswateren.
Liti, z. 1 i di ; — liti, z. ond. lis.
litigeeren, lat. (litigate, v. lis, genit. litis,
en agére, voeren) twisten, pleiten, een rechtsgeding voeren ; — litigándi temeri tas, f. de twistzucht ; litigant, m. (li gans) een procesvoerder, pleiter voor het gerecht; — litigetie (spr. tie=tsie) f. (later lat. litigatio) de
strijd voor het gerecht, rechtsstrijd, het pleidooi, rechtsgeding, p r o c e s; — litigiëus,
adj. lat. (litigivsus, a, urn) betwistbaar, voor
een rechtsgeding gesthikt; ook gaarne pleitend,
pleitziek; — litigiósa res, z. res l—; -- litigiositeit (spr. s=z) f. nw.lat. de strijdig held, het strijdig-zijn eener zaak; — litis, enz.
z. ond. lis.
Litomantie (spr. tie=tsie) f. gr. de ring-

lithontriptïka, z. 1 i th o t r ;
lithopeedion, n. het steenkind, de versteende

waarzeggerij.

(verbeende) lichaamsvrucht; lithophaag,
m. een steeneter, steenknager (zekere worm) ;
lithophagie, f. het steeneten ; litho

e, van Titus of littus, zeestrand, pl. litóra) het
kustland betreffend, daarvan afkomstig; -- li
kustland, de oever,-torále,n.hsad
inz. het aan Oostenrijk behoorende kustland
langs de Adriatische zee of het gebied van

—

-

—

—

—

—

—

—

—

phanie, f. de kunst om een doorschijnend
beeld in steen of steenachtige stof, b. v. porselein, te vervaardigen ; ook zulk een doorschijningsbeeld zelve; — lithophyllon, n., pl.
lithophyllen, z. v. a. lithobiblion; -lithophyten, pl. steenplanten, koraalgewassen; ook plantsteenen, plantversteeningen;
— lithopcedie, f. de steenwording, steenvorming; — lithostea, p1. beendersteeningen;
lithostrátum, n. gr.lat. of lithostróto13, n. gr. vloer - mozaïek (z. aid.); -- litho–
theologie, f. gr. bewijs voor het bestaan
van God uit de steenen ; lithotr' psis,
I. z. v. a. lithotripsie;— lithotoom,
Chir. het steensnijmes, werktuig tot de steensnede; — lithotomie, f. de steensnijding ; -lithotomist, m . een steensnijder, steen
rateur; — lithotripsie, f. Med. de steen verbrijzeling, eene in later tijd uitgevonden manier om den steen weg te nemen; — lithotriptka, pl. steenverbrijzelende of oplossende
middelen; — lithotríptor, m. de steenver
br(jzelaar, een nieuw uitgevonden werktuig om
den steen in de blaas fijn te maken ; — li
tie =tsie) f. gr.lat. het fijn
-thorie(sp.
wrijven, verbrijzelen van den steen in de blaas;
—

—

-

-

— lithotrítor of fr. lithotriteur, m.

een werktuig daartoe, door Dr. Civiale uitgevonden; lithotritíst, m. een steenver
drijver door fijnmaking van den steen ; — 11thotypographie, f. gr. vermenigvuldiging
van den letterdruk door steendruk, hetwelk geschiedt door den eerste, volgens eene in 1839
door de gebroeders D u p o n t te Parijs uitgedachte handelwijze, op steen over te dragen;
lithox^lon, n . versteend hout, houtsteen;
-

—

—

— lithozóon, n., p1. lithozóa, steendieren, koraaldieren; — lithurgie, f. de bewerking der steenen, steenhouwerij ; de steenscheikunde, steenchemie; lithurgika, f. de
—

(

—

litoraal of littoraal, adj. lat. (litoralis,

Triest.

Litótes, f. gr. (v. litós, ë, án, gering, klein)
Log. de verzachting, verkleining, inz. eene
schijnbaar verkleinende uitdrukking om eene
zaak daardoor te meer te verheffen, b. v. dat
is niet s 1 e c lit, in plaats van : voortreffelijk.

Litra, m. een in Georgië In den kleinhandel gebruikelijk gewicht = 9 russ. ponden =
3,686 kilogram.

Litre, m. fr. (spr. lietr') de eenheid van
de fr. maat voor natte waren (voor droge waren , koren enz. millistère geheeten, vgl.
s t è r e); de veelvouden en onderdeelen van den
litre, z. onder liter; litrameter, m.
een werktuig om het soortgelijk gewicht der
vloeistoffen te bepalen.
Litsji, f. Bene uitstekend welsmakende steenvrucht in China en Tongkin; — Li–tsoe, m.
de hemelsche, een chineesche bijnaam, die, behalve den keizer, alleen diegenen toekomt, die
in den t Si n g -1 o n g worden opgevoed.
littéra of litéra, f. lat. (samengetrokken uit
ticatera [lidera] v. sanskr. likh, schrijven, teekenen, met de verbindingsvocaal i en het suffix
tera) de letter; sub littéra, onder de letter;
ad litteram, letterlijk ; enz.; littera dominicális, de zondagsletter; litti ra stripla manet,
sprw.: de geschreven letter blijft, d. i. wat
geschreven is verbindt veel sterker, dan wat
enkel mondeling gezegd wordt; — littérae, pl.
—

letters, iets schriftelgks, brieven, geschriften;

per littéras, door brieven, schriftelijk, per
brief; litterae non erubéscunt, de brief bloost
niet, d. - i. men schrijft stouter, dan men
spreekt; 1. accusatoriae, aanklacht- of steekbrieven ; 1. cambidles, wisselbrieven ; 1. commendatitiae of commendatoráae, brieven van aanbeveling; 1. compuisoriáles, maanbrieven; 1. cre-
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Wentiáles, geloofsbrieven; 1. dimissoriáles, ontslagbrieven; 1. formi tae, verschillende soorten
van brieven, die, in bepaalden vorm, door de
bisschoppen worden afgezonden ter onderhouding van de gemeenschap met buitenlandsche
gemeenten, ook epistolae canonicae; — litterae
imploratoriae, mutüi compássus of requisitoriáles, smeerschriften, verzoekschriften; 1. informatoriae, berichtbrieven, adviezen ; 1. inhibitoriáles, terughoudings- of verhinderingsschrijven; 1. monitoriáles, herinnerings- of maanbrieven; 1. pacificae, vredesbrieven, door de bis
aan zulke gemeenten gericht, die we--schopen
der wenschen toegelaten te worden tot de ker1 elijke gemeenschap, waarvan zij waren uitgesloten ; -- litterárum comparatio, vergelijking der
handschriften; — litteraal, adj. (later lat.
litterulis, e) schriftelijk, letterlijk; — litteralísme, n. nw.lat. de letterljkheid, het vasthouden aan de letter met miskenning van den
geest ; — litteralíst, m. nw.lat. een letterzifter, kleingeestige woordenvitter; — litterair of litteráriseh, adj. (lat. litterarTus,
a, um) geleerd, wetenschappelijk, tot boekenkennis behoorende; — litteraire of litte–
ratuur–geschiedenis, de boekengeschiedenis, geschiedenis van de letterkundige voort
litterátor, m. een boeken -brengsl;
geletterde, letterkundige, taal- en boek-kenr,
litteratuur, f. (lat. litteratura,-gelrd;—
letterschrift, onderricht in lezen en schrijven,
taalonderwijs, spraakkunst, geleerdheid) de gezamenlijk schriftelijke voortbrengselen van den
geest, het schrijfwezen, de boekenkennis of boe
letterkunde, schriftgeleerdheid, kunde-kenud,
in taal en wetenschap ; weleer : de fraaie welenschappen ; — litteratur–zeitung, f. hgd.
(spr. literatóérisaitoeng) een geleerd nieuwsblad;
een duitsch tijdschrift, bestemd tot beoordeeling van uitgekomen boeken ; — litterátus,
in. een geleerde, gestudeerde, schoolgeleerde,
inz. iemand, die voorliefde heeft voor fraaie
letteren; ook In 't algemeen schrijver of auteur;
— litterátus homo, een geletterde; iron. ook
(bij Plautus) een (met eene letter) gebrand
littereeren, met letters teekenen,-merkt;—
letteren ; — litteromanie, f. de overdreven
schrijfzucht.
little, ad). eng. (spr. lit'!) klein.
littoraal, z. litoraal.
Lituïeten, z. ond. 1 i t u u s.
Liturg, m. gr. (leiturgós, d. i. wie een openbaar en algemeen nuttig werk verricht, van
leïtos, het volk betreffende, openbaar, en érgein,
werken) een priester als voorganger In den
kerkdienst, kerkdienaar ; -- liturgie, f. (gr.
leiturgia, openbaar ambt, staatsdienst) beheer
van den godsdienst, het kerkgebruik, de kerk
kerkelijk voorschrift, de kerkenorde,-dienst;h
de voorgeschreven inrichting van den eeredienst,
het kerkformulier; inz. ook het evangelisch kerk
dat de preek voorafgaat ; — liturgi--gebd,
Cum, n. in de gr. kerk een boek, dat drie
liturgieën, n. 1. die van den heiligen Basilius,

,

,
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Chrysostomus en den zoogen. dialogus van den
H. Gregorius den Grooten bevat; — litur.
giek, f. de leer van de Inrichting van den openbaren eeredienst ; — liturgisch, adj. daartoe
behoorend, daarmede overeenkomstig, naar kerk
-gebruik,
volgens het kerkvoorschrift.
Lituur, f. (lat. litüra, v. lintre, besmeren,
uitvegen) het uitwisschen, doorschrappen, uit
-strijkenvah
geschrevene.
Lituus, m. lat. de kromme staf der a u g u r s
bij de oude Romeinen ; de kromstaf der r. kath.
bisschoppen, bisschopsstaf; — lituiet, lituo11th, m. (v. 't lat. lituus, z. aid.) eene pijpvormige slakversteening, een bisschopsstaf,
kromstaf.
Liuto, m. it. luit.
Liva, m. turk. -arab. (eig. vaan, banier) de
onderafdeeling van een e j a 1 e t, die door eenen
k aim a k a m geregeerd wordt ;— miri–liva,
m. (vgl. m i r i) de stadhouder van zulk eene
kleine provincie; ook een brigade-generaal.
Liváde, f. gr. weide.
Livery, L eng. (spr. livv'ri) de gezamenlijke londensche burgers, die het kiesrecht bezitten.
Livet, m. fr. (spr. liwè) de laatste speler
bij het biljartspel.
Livia, f. lat. rom. vr. naam (ml. Livius);
ook de veldduif.
livide, adj. lat. (liv"adus, a, um) loodkleurig, blauwachtig, vaal, geelgroen, zwartgeel;
oneig. wangunstig, jaloersch; — lividiteit,
f. nw.lat. de loodkleur, vaalheid; wangunst, nijd;
—livor, m. lat. eene blauwe vlek; Med. een
blauwgeel litteeken ; — livor emortuális, eene
doodvlek.
Livonese, m it. d. i. Lijflander: eene russ.
rekenmunt = 96 kopeken.
Livor, z. ond. 11 v i d e.
Livraison, f. fr. (spr. liwrèzón ; lat. liberatio, bevrijding, V. liberáre, bevrijden, fr. livrer,
leveren) de levering, aflevering; — 1iVránt,
de leveraar, leverancier.
livre, n. fr. (spr. liwr'; van het lat. liber)
het boek ; — à livre ouvert (spr. a liwr' oewèr)
naar het open boek; Muz. naar voorgelegde
noten, van 't blad, b. v. onmiddellijk of voor de
vuist spelen; — livre blanc (spr. —blán) een
boek van wit onbeschreven papier; — 1. en
blanc (spr. an blán) een oningebonden boek ; -1. de dépense (spr. —departs') een boek van uitgaaf ; — 1. de mise et de recette (spr. —mien'
e d'resétt') een boek van ontvang en uitgaaf;
-- 1. rouge (spr. roezj') het roode boek, het
register der geheime uitgaven van het fr. hof,
Inz. onder Lodewijk XV en Lodewijk XVI; —
livret, n. (spr. liwr) een boekje; aanteekenboekje; spaarbankboekje; boekje waarin voor
werklieden, militairen enz. wordt opgeschreven,
wat zij verdiend en hoeveel zij er op ontvangen hebben; gedragboekje; —1. d'ouvrier, boekje
vanwege de politie uitgereikt aan handwerksgezellen, waarin aangeteekend wordt den naapr
des houders, zijn verschillende verbintenissen.
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bij werkgevers, enz. (in Frankrijk en Duitschland).
Livre, n. fr. (spr. liwr'; van het lat. libra)
een pond, het oud-fr. 1 i v r e, verdeeld in 16 o ne e s, 128 g r o s, 9216 g r a i n s= 489,506 gram;
ook eene voormalige rekenmunt, thans = Ir a n k
(z. aid.) ; in Engeland livre sterling, z.
sterling; — livre tournis, z. tour.
n01S.

Livrei, f. (fr. livrée, v. harer, leveren; it.
livrea, sp. libréa) eig. geleverde kleeding: dienst
kennelijke dracht der bedienden van-kleding,
voorname lieden ; ook de hof- of lijfkleur; de
gezamenlijke bedienden van een heer; eene gelijkvormige of gelijkkleurige kleedij.
livre rouge, livret, z. ond. ii v r e.
lixiváa, f. of lixivium, n. lat. het loog ; -lixiviátie (spr. t=s) f. de uitlooging; — sal
lixivium, loogzout.
Lize, vr. naam, verkorting van Elizabeth
(z. aid.)
Ljubow, f. russ. (spr. ijoebof; v. ljubitj,
beminnen) de lieve, russ. vr. doopnaam,. als afk.
Ljuba.
Lk., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor H. F. Link (gest. 1851).
Llama, z. la m a.
Llano, m., pl. llanos, sp. (spr. ljáno(s)
d. i. in 't alg. vlakten, v. 't lat. planos, effen)
ontzettend groote boomlooze vlakten in Z.Amerika ; — Ltaneros, m. pl. de herders, die deze
vlakten bewonen.
Lloyd's of Lloyd, m. eene instelling voor
den zeehandel ter verzekering tegen zeegevaar
en ter Inwinning van scheepstijdingen, die haren zetel heeft in eene reeks van kamers der
Londensche beurs en gevormd Is door eene ver
assuradeurs (underwriters,-enigvaschp
d. I. onderteekenaars) ; zoo geheeten naar
Li o y d' s k o f f i e h u i s, In 'twelk in de vorige
eeuw de scheepsmakelaars enz. bijeenkwamen,
omdat het in de nabijheid der beurs lag; ook
eene soortgelijke verzekering- en stoomvaart
sedert 1833 te Triëst : o o sten--matschpi
rij k s c h e Lloyd of it. Lloyd austriaco geheeten ; in Odessa sedert 1856: Russischhe
L 1 o y d, en in Bremen sedert 1857: Noordduits c h e Lloyd geheeten; — Lloyd'slijst, f. of enkel Lloyd, een nieuwsblad
voor handel en scheepvaart, hetwelk te Londen
en te Triëst uitgegeven wordt.
Lmk., bij natuurhistorische namen afk. voor
J. B. 4. P. Monet de Lamarck (gest. 1829).
Loa, I. sp. (eig. lof, v. lat. laus, gen. laudis) op het spaansche tooneel: een voorspel,
een klein tooneel- of blijspel, dat voor een
grooter stuk wordt opgevoerd en den inhoud
daarvan aankondigt (zoo genoemd, omdat deze
stukken altijd tot onderwerp hebben den lof
van de personen, aan wie zij zijn toegewijd).
Load, n. eng. (spr. lood) de last, een eng.
maat voor planken, delen enz. van verschillen
inhoud al naar de dikte van het hout. -den
Loafer, m. eng. (spr. lófer; v hgd. laufen)
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oorspr. een bedelaar en landlooper, lazarone;
nu een lediglooper en twistzoeker, kwartjesvin
der, boerenbedrieger, sedert ongeveer 40 jaren
in de groote steden van de Vereenigde Staten
gebruikelijk (vgl. rowdies).
lobos, m., pl. lobi, nw.lat. (v. 't gr. lóbós)
Bos. lobben, zaadlobben; — lobuli, pl. kleine
zaadlobben ; — lobatus, a, um, lat. Bot. gelobd;
— lobelia, f. (fr. lobélie) een talrijk plantengeslacht uit Z. Amerika, tot de klokbloemen behoorende.
locs, locaal, locabel, enz. z. ond. locusLooánda, f. it. (v. 't it. en lat. locs re,.
verhuren) eene te buur zijnde kamer, een huur
herberg of logement in Italië en-vertk;n
Griekenland ; — loeandiéra, f. it. de waardin,
de herbergierster.

,

Locarium, locata, locatie, locatief, locator, enz. Z. ond. locus.
Loch, n. schotsch (eelt. gal.-iersch loch;
vgl. het duitsche 1 a c h e en het lat. lacus) een
meer.
Lochien, f. pl. gr. (lóchia en locheia, v._
lóchos, bevalling) Med. de kraamzuivering, kraam
zuivering der kraamvrouwen na de be--vloed,
valling -- lochiorrhagïe, lochiorrhcea,
f. de bovenmatige kraamzuivering ; — lochioschésis, f de onderdrukte kraamzuivering;
-- lochodoehium, n. eene inrichting tot
opneming van barende vrouwen, kraamvrouwen
-huis.
loci, z. ond. locus.
Locket, m. eng. (verklw. van lock, slot)
een slootje, haakje, armband; ook z. v. a. medaub n.
Look—out, m. eng. (eig. uitsluiting) het
tegengestelde van de werkstaking (gréve, strike)
n.l. het gemeenschappelijk staken van het werk
in fabrieken, enz. door de ondernemers, soms
ten einde loonsverlaging door te zetten, maar
meestal als verdedigingsmaatregel tegen de hooge
eischen der arbeiders.
loco, lococessie, loco$x, z ond. locus.
Locofóco, m., pl. Locofóco's, de aan
partij des vooruitgangs in de-hangersvd
Verenigde Staten van N. Amerika, z. v. a.
d e m o k r a t e n (sedert 1835 zoo genoemd) . In
eene kiezersvergadering bluschten de mannen
van den achteruitgang, sedert spottenderwijs
b o e o p o c o s (z. aid.) geheeten, de gasvlammen
uit, waarop de mannen des vooruitgangs de zaal
verlichtten door middel van lucifers of wrijfvuurboutjes, in 't eng. l 0 c o f o c o-matches ge
-betn).
;

,

locomobiel, locomotie, locomotief, z. ond. locus.
Loculament, n. lat. (loculaméntum, van
loculus, plaatsje, kastje, kistje) het vak, de afdeeling, de kas, doos, enz. ; — loculatus, a, um,
met vakken voorzien; — loculi, pl. Bot. vakken ; — loculicidus, a, um, Bot. hok- of vakverbrekend ; — loculosus, a, um, vol vakken,

bokkig; — loculhtor, m. nw.lat., de opziener der huishouding,
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locupleteeren, lat. (locupletáre, v. locuples, rijk) rijk maken, verrijken, vermeerderen;
— loeupletatie (spr. tie= tsie), f. nw.lat.,
de verrijking, vermeerdering.
locus, m. de plaats, het oord; luces apprehensiönis, Jur. de plaats der inhechtenisneming
of aanhouding; locus a quo, Kmt. de plaats van
waar, de woonplaats des wisseltrekkers ; locus
ad quem, de plaats waarheen, de plaats des
betrokkenen ; — locus classicus, m. eene modelplaats, hoofdplaats, bewijsplaats in een boek;
1. communis, eene gemeenplaats, een alledaagsch
gezegde, eene vaak gebruikte uitdrukking; 1.
delicti, Jur. de plaats van de misdaad of het
vergrijp; 1. /lxus, vaste plaats, blijvende woon
1. judicai, de gerichtsplaats; 1. natalis,-plats;
geboorteplaats, Bot. natuurlijke groeiplaats van
wilde planten ; 1. palmargus, de hoofdplaats, 1.
parallélus, eene parallelplaats, vergelijkingsplaats
eene plaats van gelijken inhoud of overeenkomende gesteldheid, b. v. in den bijbel; — qui
succedit in locurn, succédit in jus, wie in eens
anders plaats komt, krijgt daardoor ook diens
recht ; — pl. v. locus ; loca, d. I. oorden, streken, en loci, d. I. plaatsen uit geschriften, uit
loci classici, loci communes,-drukinge(b.v
enz.) ; — loco, in plaats, b. v. loco sigilli, of
afgek. (L. S.) in plaats van het zegel ; loco
citáto, of afgek. 1. c., ook 1. 1. d. i. loco lauduto, ter aangehaalde plaats (t. a. p.); in loco,
op dezelfde plaats, ook : hier, alhier ; in loco
3udicti, op de gewone gerechtsplaats; hoc loco,
aan deze plaats ; hujus loci, van deze plaats;
ad hunt locum, op deze plaats ; locum tenen,
m. (fr. lieutenant) een plaatsbekleeder, stadhouder ; — lococessie, f. nw.lat. het plaatsmaken, wijken, aftreden ; — locofix, adj. plaatsvast, op eene standplaats bevestigd; aangewassen ; — loco$giteit, f. de onbeweeglijkheid,
gebondenheid aan eene plaats ; — locomobiel, adj. voor plaatsverandering vatbaar; als
subst. locomobiel of locomobile, f. eene
verplaatsbare (zich niet op rails bewegende)
stoommachine ; — locomobiliteit, f. beweeglijkheid, verplaatsbaarheid; — l000mÓtie (spr. t=ts), f. de plaatsverandering, voort
locomotief, adj. plaatsveran--bewgin;—
derend, vrij beweegbaar ; ook plaatsverandering
of beweging bewerkend, vandaar als subst. : locomotief, f. de stoommachine, die zichzelf op
rails voortbeweegt en tot beweging van rijtuigen
of wagens wordt aangewend, de stoomwagen,
-trekker; — locomotiviteit, f. vrije beweegbaarheid ; — locotenentie, f. de plaats
stadhouderschap ; — loeaal,-beklding,ht
adj. (lat. localis, e), plaatselijk ; met eene plaats
en hare gesteldheid overeenkomstig, er toe beboorende, daar aanwezig of gebruikelijk; als
subst. lokaal, n. de begrensde, tot een zeker doel ingerichte ruimte, b. v. zaal, gebouw,
en dergel. ; — loeaal blad, n. een plaat
blad, de stedelijke courant, een dagblad-selijk
dat zich hoofdzakelijk met plaatselijke aangelegenheden bezighoudt; — locaal karakter,
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n. de eigenaardigheid of bijzondere toestand
der plaats; — locale Catélogus, m. lijst
waarop de standplaatsen der boeken eener bibliotheek aangegeven zijn ; — locale kleur,..
Piet. de plaatskleur, eigenaardige en natuurlijke'
kleur van een voorwerp, waardoor het zich,
ten opzichte der plaats, die het in de schilderij
beslaat, van alle andere voorwerpen onderscheidt; in de letterkunde : juiste voorstelling
der handeling, zoodat alle bijzonderheden medewerken om hoorder of lezer te verplaatsen
in den tijd en de plaats der handeling ; —
localien, pl. in Oostenrijk : zielverzorgerstations, die uit te omvangrijke parochiën sedert
Jozef II ontstaan zijn; — localisten, pl.
(capelláni locales) de zielverzorgers daarvan;,
— locális, (stil. casus), of locatief, m.
Gram. de plaatsnaamval, een eigenaardige naam
naamwoorden in sommige ta-.-valsbuignder
len, o. a. in de slavonische ; — loealiseeren (spr. s=z), plaatselijk maken, een plaats.
aanwijzen of tot eene bepaalde plaats, binnen zekere grenzen beperken b. v. een oorlog, eene uitbrekende ziekte l o c a l i s e e r e n;
— localisatie, f. (spr. —za-tsie) plaatselijkmaking, plaatsaanwijzing; begrenzing, beperking; -- localiteit, f. (later lat. localitas)
de plaatselijkheid, plaatsgesteldheid, de ruimte;
vertrek, kamer, zaal; — localiter, adv. met
betrekking tot de plaats; — loearium, n.
lat., de huurprijs, het pachtgeld ; — loceeren, (lat. locáre), op eene plaats stellen of
zetten; uitzetten; b. v. geld; verhuren, verpachten; de schuldeischers van een concoursmassa ordenen; — loc bel, adj. nw.lat., geschikt voor eene plaats, niet strijdig met de
natuur eener plaats; — locabiliteit, f. de
geschiktheid voor eene plaats ; — locáta, n.
pl. vakken, hokjes voor geschriften, boeken,
enz., loketten; — locatarius of fr. locataire (spr. —tér') de huurder, pachter; --locatie (spr. t=ts), f. (lat. locatlo) de plaats
stelling, regeling; de verhuring, ver -anwijzg,
ook de rechterlijke uitspraak, waarbij-pachting;
aan eiken schuldeischer in een concours zijne
plaats in de rij der schuldvorderingen wordt
aangewezen; locatio operarum, het dienstverdrag; 1. opëris, het uitbestedingscontract, waardoor de uitvoering van een werk of onderneming b. v. een gebouw aanbesteed wordt ; -locator, m. de verhuurder, verpachter ; -locatorium, n. , z. v. a. 1 o c a r i u m;.
loc&tum, n. het verhuurde.
Locusta, f. eene soort van sprinkhanen ;,
— locusten, pl. eene afdeeling der sprinkhaanachtige dieren (land-, boomsprinkhaan, enz.) .
Locütie (spr. t=ts), f. lat. (locutio, van
loqui, spreken) de uitdrukking, spreekmanier,
spreekwijze ; — locutorium, n. nw.lat., de.
spreekkamer, spreekzaal in kloosters.
Lodagales, f. pl. vloeibare sljkmassa's,
door vulkanen uitgeworpen (in Amerika).
Lodd., bij natuurwetensch. namen afk.
voor K. Loddiges te Hackney bij Londen en

--.

LODEWIJK
zijn beide zonen (gestorven 1816 en 1819).
Lodewijk, hoogd. Ludwig, (oudd.
Jiludwig, oudfrank. Chtodowich, Chlodwig; van
hlud, cihod, luid, beroemd, en swic, wig, oorlog, strijd) mansn.: de in den krijg beroemde
held, dappere krijgsman; nw.lat. LudovIcus, ir. Louis ; — vandaar Ludovica,
:Louiza of Louise, vr.namen.
Lodoïska, f. poolsche vr. naam : de volksbeschermster.
Loef, f. (eng. loof, spr. loef) de naar den
wind gekeerde zijde van bet schip (het tegengestelde van 1 ij) : de 1 o e f h e b b e n, het voordeel van den wind hebben ; oneig.: iemand de
loef afsteken, voordeel op iemand behalen, iem.
voor zijn; — loeven, bi den wind, naar de
windzijde toezeilen; — te loevert, lOefwaarts, te loefwaart, aan de windzijde.
Loep, z. ond. 1 o u p.
Loeris, m. (van het veroud. 1 o e r, fr. lourd,
lourdaud, een dommerik, botterik) een onnoozele, of die zich zoodanig houdt, een ploert.
Loeti of (naar eng. schrijfwijze) Looti,
m. (arab. loethi, eig. een der lieden van Lot,
een bewoner van Sodom, een Sodomiet, een
onbeschaamd en pochend mensch) een perz. potsenmaker, goochelaar.
Lof of Loof, n. (oudzw. lop, lap, angels.
en oud-eng. lep, (jsl. laup, korf; oorspr. in 't
:alg. vat) in Koerland en Lijfland vroeger eene
graanmaat = Rigasche ton = 68,86 liter;
00k een gewicht te Riga = 5 1 ij s p o n d =
'100 pond.
Lofne of lofn, f. oudn. Myth. de godin
der echtverbintenissen, der verzoening van geliefden.
Log, f. (zw. logg, eng. log, d. 1. in 't algem. blok) een werktuig ter bepaling van de
snelheid of de vaart van een schip, bestaande
-doorgaans in een driehoekig, met lood bezwaard
plankje aan eene lange lijn, de loglijn, die
-door knoopen in gelijkmatige deelen is verdeeld;
het logboek, het boek ter opteekening
van de met de log gemaakte . waarnemingen,
scheepsjournaal; — loggen (eng. log), de log
uitwerpen om de vaart van bet schip te meten.
logaaediseh, adj. gr. (v. logos, rede, en
aoidê, gezang) Poet. logaaedisehe verzen,
verzen, waarin de zangerige daktylische rbythmus in den zwakkeren en bedaarderen trochaïschen overgaat (b. v. ) ; —
logarithmus, m., pl. logarithmi of
logarithme, f., pl. logaríthmen, gr.
(log-drithmos, van logos, woord ; rede, grond,
verhouding, enz., en arithrnós, getal) Math. ver
-houdingsfbetrk aln,dxpoet
of aanwijzer der macht, tot welke bet grond
een stelsel (gew. 10) moet verheven-talvn
worden om eenig ander getal voort te brengen,
kunstgetallen (uitgevonden door den schotschen
baron Napier of Neper, en door Briggs
naar 'bet gewone talstelsel bewerkt), door welke
de vermenigvuldigingen, de deelingen, machtverhefngen en worteltrekkingen op eene eenvou-
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dige en zeer verkortende wijze worden uitgevoerd — logarithmen–tafels, een boek,
dat die kunstgetallen geregeld opgeeft ; — logarithmika, f. de leer dier kunstgetallen ; —
logarithmiseh, adj. tot die getallen behoorende, hen betreffende ; — logaríthmisehe
lijn, ook logistische lijn, de transcendente kromme Iijn, bij welke de ordinaten de
logarithmen der abscissen zijn, of omgekeerd; —
logarithmiseh stelsel, n. de verbinding
der logarithmen met de getallen als machten
van een en dezelfde basis; — logarithmoteehnie, f. de kunst om logarithmentafels te
maken.
Loge, f. fr. (spr. loozj' it., loggia, mid.
lat. logia, logea, v. 't oudd. lauba, louba, loubja,
mid.lat. laubia, lobia, hoogd. laube, 1 o o f, d. i.
oorspr. eene overdekte ruimte of gang) hut, cel,
zaal ; in schouwburgen : eene afgesloten en overdekte zitplaats, kijkvertrekje, schouwburgcel; bi
vrijmetselaars de vergaderzaal, de werkplaats;
de vergadering-zelve, de vrijmetselaars-bijeenkomst; elke afdeeling van bet groote vrijmetselaars-genootschap ; ook de benaming voor velerlei afsluitingen, b. v. de cel der krankzinnigen in dolhuizen ; de scheepskamer, kooi ; het
hok der wilde dieren in menageriën; in Engeland de portierswoning in een park ; ook een
klein landhuis; — logeeren, (fr. loper, midlat.
logiare) wonen, huisvesten, herbergen, t' huis
liggen; iemand een verblijf bij zich geven; —
loge, m., bogee, f. (spr. lozjé), hij of zij,
die iemand bezoekt en bij hem huisvest ; —
bogeabel, adj. (fr. logeable, spr. lozjábl'),
bewoonbaar, wel ter bewoning ingericht ; —
logemént, n. woning, huizing ; herberg,
nachtverblijf voor reizigers; Mil. verschansing,
bevestiging van een door de belegerden veroverden post ; ook de verschanste plaats ; —
bogie, n. (spr. lozji), logies, de woning,
huizing, de herberg, het nachtverblijf; op schepen het verblijf der matrozen.
Loggen, z. ond. 1 o g.
Logger, m. (van het eng. lugger, van to
lug, trekken, sleepen) zeker soort van snelzei.
lend vaartnig, inz. voor den krijgsdienst.
Loggia, f. it. (spr. lodzja) z. v. a. 1 o g a,
z. aid. ; inz. een overdekte gang rondom de
bovenste verdieping van een huis, een galerij,
in Zwitserland 1 a u b e geheeten.
Logis, logies, z. ond. 1 o g e.
Logos, m. gr., het woord, de rede ; de
vertelling, overlevering; het verstand, denkvermogen ; de oorzaak, grond ; het Woord in het
N. T., d. i. het zelfbewustzijn Gods, de van
eeuwigheid af aanwezige gedachte Gods van
zich zelf, die in de schepping als scheppende
kracht optreedt en in de opleiding der menschen
tot hooger geestesleven in deugd, wijsheid en
wetenschap ; — logijter, m. een geneesheer
met den mond, zonder ondervinding, uit de
boeken ; — bogika, f. (gr. logike, stil. téchne
lat. logica) de denkleer, denkkunst, redeneerkunst, de kunst of de leer der gevolgtrekkin;

;

;

,
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gen; de wetenschap der denkwetten of der zuivere gedachte; ook de wetenschap van het verstand of van het kenvermogen in 't algem. ; —
logicus, m. een redeneerkundige ; — logi sch , adj. (gr. lógikos, e, ón) overeenkomstig met de redeneerkunde, daarop gegrond,
redeneerkundig, oordeelkundig ;— logische
analysis, redeneerkundige ontleding, ontbinding van Benen volzin in zijne logische bestand
onderwerpen, voorwerpen en be--delnofi
palingen; -- logisch juist, juist gedacht,
op juiste wijze als gevolg uit iets getrokken;
-- logisme, n. (gr. logismós) eene sluitrede
des oordeels; — logíst, m. (gr. logistes) de
rekenaar, inz. letterrekenaar, algebraïst ; in
't oude Athene een der 10 ambtenaren, die aan
de aftredende overheidspersonen rekening over
het geldbeheer afnamen ; — 1ogistika, 10gistiek, f. de letterrekenkunst, z. a 1 ge hr a,
-ook de kunst der gevolgtrekkingen; Mil. de
wetenschap, die den tijd en de plaats, welke
tot het uitvoeren eener tactische beweging noodig zijn, leert berekenen; logïstisch, adj.
daartoe behoorend, inz. voor algebraïsch;
— 1ogodeedalie, f. het zoeken en gebruiken
van schoonklinkende woorden, de woordentooi;
—

-- logodeedalist, m. een schoonspreker,
gebruiker van fraaie woorden; — logodiar
f. de overvloed van woorden, wijdloo--ncea,
pigheid, waterigheid der rede; — logográphen, m. pl. (gr. sing. logogrdphos) schrijvers van volksoverleveringen, benaming der
oudste gr. geschiedschrijvers; — logograph1e, f. bet schrijven der overleveringen of
s a g e n, de oudste geschiedschrijving; — logo-

griph, logogrief, f. (vgl. grip h i) woordraadsel, of raadselwoord, letterraadsel, een woord,
dat door verzetting of door aflating van zijne
letters andere woorden geeft, die bedektelijk
omschreven worden ; logolatrie, f. overdreven vereering van het woord, van de rede;
—

— logologie, f. de leer van den 1 o g o s of
het Woord in bet N. T. ; — logomachie,
f. de woordentwist, woordenstrijd ; — logoxnaehos, m. een woordentwister, woordenzifter; — logometer, m. de betrekking- of
verhoudingmeter; proportie -passer; — logo–
mettle, f. de leer der woordenmaat ; —10gophanie, Theol. de vleeschwording van het
Woord; logophoor, m. eene spreekbuis
-door waterpasloopende buizen in den grond; —
logosophie, f. woordenwisheid, woorden kennis, grondige kennis der woorden; — 10goteehnie, f. de wetenschap der woorden
en hunner juiste beteekenis; — logotheet,
m. een schrijver (auteur) ; ook snelschrijver, de
kanselier aan bet byzantijnsche bof; de wetuitlegger; — logotypie, f. de woordendruk,
de afdruk van in hout uitgesneden of galvano plastisch vervaardigde drukvormen, die geheele
—

woorden of lettergrepen, l o g o t y p e n, bevatten.
Loi, f. fr. (spr. loá ; uit bet lat. lex ont-

-staan ; provene. leg, lei, it. legge, sp. ley), de
wet, het gebod, recht.

Loimi&ter, m. gr. (van loimós, m. pest,
smetziekte, en iátrós, arts) een pestarts ; --loimographie, f. de beschrijving eener pest
of besmettelijke ziekte ; — loimologie, f.
de leer van besmettelijke ziekten; —loimop^ra, f. de pestkoorts.
Loisir, n. fr. (spr. loazíer; V. lat. licére,
veil zijn, te koop zijn) de vrie tijd, de ledige
tijd ; a loisir, op zijn gemak, zonder haast, in
ledigen tijd.

Lok of looch, m. arab. (la'oek of loe'oek,
eig. eene artsenij, die gelikt wordt van la'ika,
likken) het borstsap, likkepot voor de borst.
Lokao, n. chin. eene eerst sedert 1856
bekend geworden verfstof, die in China uit een
boombast bereid wordt en enkelvoudig oorspronkelijk (niet uit blauw en geel samengesteld)
groen bevat.
Loke, liever Loki, m. oudn. (vgl. ijsl.
logi, vlam) Myth. de verpersoonlijking van het
vuur in zijne verderfelijke werking, een wezen,
even schoon van voorkomen als snood van inborst; hij was onder anderen de oorzaak van
B a l d e r s dood en werd daarvoor door de goden zwaar gestraft. In latere herinnering bleef
zijn naam den boozen geest in 't alg. beduiden,
den god der verwoesting, die zich door leugen
en bedrog onderscheidt.
Lokiec, m. poolsch (spr. lokidls) gehit. pl.
lokci, eene poolsche el = 0,576 meter.

Lolharden, Lollarden, z. 1 o 11 a r disten.

Lokgo, n. calmar.
Lolium, n. lat. Bot. dolik; — lolilne,
f. Chem. dolikbitter.

Lollardisten of Lolhardisten, m.
pl. sedert de lIde eeuw de naam van verscheidene vrome genootschappen van leeken, die
zich inz. de verzorging der zieken en de begraving der dooden ter taak stelden ; het eerst
ontstaan in de Nederlanden, later ook in Duitschland. (Hunnen naam leidt men af van 1 o 11 e n,
1 uit e n, d. I. zacht en dof zingen, omdat zij
bij de begrafenissen een treurig brommend gezang lieten hooren) ; ook de spotnaam der aanhangers van Wickliffe in Engeland (lollards).
Lombard, m. fr. (spr. lohbdr; van do
L o m b a r d e n, d. i. bewoners van Lombardije
in Opper - Italië [ontstaan uit den oudduitschen
volksnaam L o n g o b a r d e n, z. aid], die als
aanhangers der Ghibillijnen naar Frankrijk moesten vluchten en aldaar het eerst zulke inrichtingen vestigden) eene bank van leening, een
pandhuis, gew. to m m e r d; — lombardische school, de beroemde schilders uit

Lombardije en Bologna van de 16de tot de 18dí
eeuw, ook boloneesche school geheeten..

Lomberen of lomberspel, z. h o mbre (1').
londres, pl. fr. (spr. londr') naam va;.
de stad Londen, waarnaar verscheiden soorten

van lakens, sigaren, enz. genoemd zijn ; vroeger een soort galei, t o n d e r (it. londra) .
long, adj. fr. en eng. (van lat. longus, a,
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um) lang b. v. fr. laine longue, eig. long wool
(spr. oo=oe), kamwol.
Longa, f. Muz. de lange noot van 4 ge-

heele tonen, in de oude kerkmuziek.
Longeeviteit, f. lat. (longaevitas, v. longus, a, um, lang) het lange leven, de levens
langlevendheid, hooge ouderdom, bejaard--lengt,
held; — longaniem, adj. nw.lat. (v. longus,
lang, en animus, geest, gemoed) lankmoedig;
— longanimiteit, f. de lankmoedigheid;
— longe, f. fr. (spr. loiizj'; afkorting van
allonge, z. ond. allongeeren) de leireep
van den toom eens paards ; de lange lijn, waaraan men 't paard in den cirkel laat draven;
— longeeren, fr. (longer, spr. lonzjéeren)
langs een voorwerp heen gaan; — longifolius, a,
um, lat. Bot. langbiaderig ; — longimanus,
adj. lat. , langhandig (bijnaam van een perz. koning

Artaxerxes) ; — longimetrïe, f. lat.,

gr., de lengtemeting, de meting der rechte linen, een gedeelte der meetkunst ; — longissimus,
a. um, lat. zeer lang; — longitüdo, f. lat.,
de lengte, inz. de g e o g rap h i s c h e (z. aid.);
— longitudinaal, adj. nw.lat., de lengte
betreffend, in de lengte; longitudinale
graad, lengtegraad; longitudinale magn e t e n, langwerpige magneetstaven, bi welke
de magnetische polen zich aan de het verst
van elkander af gelegen einden bevinden (het
tegengest. van laterale magneten).
Longehamp, n. fr. (spr. lonsjan, van
long, lang en champ, veld) oorspr. eene voor

wedrennen gebruikte vlakte in het Bois de
Boulogne te Parijs; vandaar in het algemeen:
wedren, renbaan.

Long- cloth, n. eng. (spr. kloos', met
geaspireerde s) een gewone grove katoenen stof;
— long-ells, pi. eng. gekeperd eng. flanel.
Longobarden, m. pl. (lat. Longobardi,
eig. Langobardi, d. I. langbaarden) een duit
volksstam, die eerst aan de Neder -Elbe,-sche
omtrent het Luneburgsche, en later in Opper Italië woonde (vgl. Lombard).
Long-royal, n. fr. (spr. —roajaal) eng.
papier voor kopergravures; — longshawl,
eng. z. ond. shawl.
Longuette, . f. fr. (spr. longét; v. longuet,
langwerpig) een langwerpig druklapje of kom
wonden.
-presjo
Lonieère, f. fr. (nw. lat. lonicéra; door
P 1 u m i e r dus genoemd ter eere van den natuuronderzoeker Adam L o ni c e r, (gest. 1586),
geiteblad, hoe- langer -hoe- liever, een plantengeslacht van onderscheidene soorten (vgl. c a p r itolïum).
—

Lónja, f. sp. (spr. loncha) galerij, zaal
(vgl. loggia).

Looeh, z. 1 o k.
Lood, n. een gewicht In Nederland = 1 ^a
ned. pond, 10 wichtjes of g r a m, 1 d e c a gram;
het oude amsterd. lood was = amsterd.
o nd of 1,511 nieuwe boden.

Loof, m. (= 1 o f, z. ald.), in Riga eene
voormalige korenmaat = 68,865 liter, in Reval
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= 42,373 liter; — looper, m. eene oude korenmaat in Friesland = rls last, op Texel
$ last.

Look, eng. (spr. Loek) kijken ; — look-

out, m. de uitkijk.

Loom, m. eng. (spr. loem) de weefstoel.
Loon, m. eng. (spr. Toen; deensch loom,
zw. lomm, lomma, lumbe, oudn. l6mr, duitsch
lohme) een eenzaam levende soort duikervogel
aan de Hudsonrivier in N. Amerika, lom (Columbus arcticus).
Looti, z. Toeti.
Loquaciteit, f. lat. (loquacztas, v. loquax,
praatziek) de praatzucht, de snapachtigheid, het
gesnap, gekal.
Lorcha, f. een chineesch kustvaartuig, naar
een europeesch model in China zelve gebouwd,
en zoo geheeten naar eene portugeesche bezitting, tegenover Hong-kong.
Lord, m. eng. (uit het angels. hláf-ord, dus
oorspr. broodheer, v. hld f, brood, en ord, oorsprong, aanvang, hoofd, aan de spits staande
of veard, de wachter, bewaarder ; vgl. 1 a d y;
dus : van hooge afkomst) in de toespraak My-

lord (van my, mijn), heer, de eeretitel van
den hoogen adel in Engeland; ook de titel van
verscheiden hooge staatsambtenaren en van de
bisschoppen der eng. kerk welke laatste lords
spiritual, d. I. geestelijke heeren, genoemd worden ; vandaar : Cotton-lords, eng. rijke bezitters van katoenplantages en in navolging daar -

van suikerlords, nederl. rijke bezitters van
suikerplantages in Indië; — lord-high-

steward, z. steward ; — lord-lieutenant, m. (spr. lev-tdn -ent) titel des onderkonings van Ierland ; — lord-mayor (spr.
—méjiir), heer burgemeester, titel van den eersten burgemeester te Londen en York ; — lordprovost, m. titel van den opperburgemeester
van Edinburgh; -- lordship, f. lordschap,
titel bij het aanspreken van een lord.
Lordósis, f. of lordóma, n. gr. (van
lordóén, naar voren buigen, lordós, naar voren gekromd) het naar voren gekromd zijn van
de ruggegraat, de voorwaarts gebogen houding
des lichaams, de uitpuiling van het borstbeen;
— lordótiseh, adj. voorwaarts gebogen or
gekromd.
Lorelei, f. volgens eene latere Rijnsage
eene soort sirene (z. ald.) ; vandaar : eene
wonderschoon zingende vrouw.

Lorétte, f.

fr. een meisje van lichte zeden

te Parijs, eene wat voornamer, maar op verre

zoo onschadelijke soort van g r i s e t t e
(z. ald.), zoo genoemd naar de kerk Notre Dame

na niet

de Lorelte, in welker nabijheid zij veelal wonen; z. v. a. cocotte.

lorgneeren, fr. (lorgner, spr. lornjeeren;,
van het mid.hgd. luren, zwitsersch loren, luren,
loeren) belonken, begluren, bespieden ; inz. door
oogglazen bekijken, ook lorgnetteeren; -lorgneur, m. (spr. lornjéur) een bespieder,
begluurder; — lorgnette, f. (spr. lornjétt')
het 1 0 r g n e t, een kleine verrekijker, tuurglasr

,
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zakkijkertje, handglaasje, tooneelkijker (in het korting voor J. C. Loudon (gestorven 1813).
Loue (spr. boe -é ; part. v. loner, verhuren,
nederl. verstaat men onder lorgnet gemeen
huren) fr. verhuurd, bezet, enz.; — loueur,
een paar oogglazen voor bijzienden, niet als-lijk
een bril om op te zetten, maar om voor de m. verhuurder; — loueuse, f. verhuurster.
Louis, f. (spr. toe -i), z. v. a. Lodewijk
oogen te houden: binocle); — lorgnon, n.
(spr. lornjón.) een eenvoudig vergrootglas, bril- (z. ald.) ; tegenwoordig de gewone naam voor
mannen, die bemiddelaars zijn voor ongeoorleglas (monocle).
Lori, m. (hindost. en maleisch noeri of toen, loofde verhoudingen of handelingen van verdacht
Javaansch nóri; in het sp. is Toro, port. louro, allooi z. v. -a. koppelaar, begeleider van een
de benaming van alle grootere papegaai-soorten; dame van lichte zeden, die door deze wordt
het nederl. 1 o r r e schijnt er van afkomstig) eene onderhouden en haar allerlei diensten bewijst;
soort van prachtige, groote papegaaien op de -- louis blane, m. eig. witte Lodewijk,
eene fr. zilvermunt onder Lodewijk XIII; —
Molukken (Psittacus lort') ; — Z. ook 1 o r i S.
Lorica, f. lat. (v. lorum, riem) een borst lonis-d'or, afgek. Ld'or, een gouden Lodewijk, de nieuwe 9 gl. 62 ct., de dubbele na
pantser; — lorieeeren (lat. loricdre)-harns,
bepantseren; Chem. glazen met klei enz. om- 1186 = 22 gl. 81 ct. ; — Louise, Louisa,
geven, opdat zij bij het gebruik in het vuur f . vr. naam van Louis.
Loup, m. fr. (spr. boe ; van 't lat. lupus)
niet springen; — loricátie (spr. t=ts), f.
de wolf; eene mom van zwart fluweel tot bezulk een bekleedsel.
Loris, lori, m. N. H. eene soort van m a k i scherming van 't gelaat bij strenge koude; entre
of luiaard op Ceylon, van de grootte en kleur chien et Loup, z. inter canem et lupum;
quand on parle du Loup, on en vost be queue
van het eekhoorntje; een bonte shawl.
Toro, Kmt. hunne, b. v. conto Toro, hunne (spr. kanton parl' du toe onnah woá la keu)
als men van den wolf spreekt, is hij dicht bij
rekening.
(eig. ziet men zijn staart) = lupus in tabula;
Lorrie, lort', z. 1 o wry.
Losange, f. fr. (spr. lozaIazj') Ceom. do -- loup-garou, m. (spr. —garóé) de weerruit, scheefhoekig vierkant, r h o m b u s; — en wolf; — loupe, loep, f. eig. een wolfsgezwel, kringvormig gezwel onder de huid ; vgl.
losange (spr. ah—) ruitvormig.
Loss, n. eng. verlies, verlegenheid; never 1 u p Ia, onder lupus; ook een knoest; uitwas
(spr. nev-ver) at a loss, nooit in verlegenheid. aan boomen ; voorts wegens de overeenkomst
van vorm: een handvergrootglas, oogglas; de
Loterij, z. ond. lotto.
eenvoudigste microscoop.
Lotharius, z. Luther_
Loupiae, m. fr. (spr. loepiák) een witte
Lótie (spr. t=ts), f. lat. (loí(o, v. laviire,
wasschen) de wassching, afwassching, afspoeling; muskadelwijn, uit de omstreken van Montpellier.
Lour., bij natuurwetensch. benamingen ' afk.
Chem. het wasschen van ertsen, aarden, astb,
enz., de zuivering; ook lotuur, f. (lat. lotura); voor Juan de Louraro (gest. 1196).
Lourderie en lourdise, f. fr. (spr
-- lotura, f. pl. waschmiddelen; — lotion secrète,
f. fr. (spr. losjon sekrèt') eig. geheime was- loér—, loerdiez'; van bound, zwaar, plomp) de
sching, een middel tegen venerische besmetting. plompheid, onhandigheid, een lompe streek.
Loure, f. (spr. loer'; oudfr. de doedelzak,
Lotium, n. lat., de pis, urine.
Lotje, verkorting en verklw. van Char. van ijsl. l(udr, deensch tuur, herdersfluit) een
fransche dans van ernstige en langzame beweging.
lotte, z. ond. Charles.
Lourens (nw. lat. Laurentius; v. laurus,
Lotophagen, z. ond. lotus.
Lotto of lottospel, n. (van 'tit. lotto, lauwer) mansn., de met lauweren bekranste,
oorspr. het lot, oudd. hlóz, v. 't goth. hlauts) de gelauwerde.
Loutre, f. fr. (spr. loetr') vischotter, otter.
de nommer- of getallenloterij, het kienspel, een
Louvre, n. fr. (spr. loewr'; naar men wil
zeker gezelschapsspel; ook een zeer verderfelijk
kansspel; — loterij, f. (fr. loterie, van lot, van het mid.lat. lupara, omdat het oorspr. eene
,aandeel, lot, prijs) een kansspel, waarbij men menagerie voor w o l v e n zou geweest zijn, die
voor zekeren inleg een briefje, lo t e rij-b r i e f j e, de koningen van Frankrijk ter dooding van het
ontvangt, voorzien met een nommer, van welks wild er op na hielden; de toren Lupara werd
uitkomen het al of niet trekken van eenen prijs in 1204 gebouwd) het oude koninklijke paleis
te Parijs; de eer van het Louvre hebafhangt.
Lotus of lotos, m., lotusboom, gr. ii e n, beteekende vroeger: in alle koninklijke
kastcelen vrijen toegang hebben.
(lótós) de laaf- of voedselboom, naam van ver
Love, f. eng. (spr. luvv') liefde ; — lovevoor mensch en-scheidnbom,
vee voedzame en lavende vrucht dragen, inz. lace, m. (spr. luv'lees) naar den roman Ciaeene plant, die den Egyptenaren en Indiërs hei- rissa (van Richardson) den naam van een dooi
lig was, de egyptische waterlelie; steenklaver, zine beminnelijkheid voor bet vrouwelijk geook de naam van verscheiden schoone water- slacht zeer gevaarlijk man; — lovely, adj.
leliën; — lotophaag, m. lotus-vruchteter, (spr. luv'li) lieflijk, beminnelijk, sierlijk.
Low, n. (deensch lov, eng. law, wet) eer
inz. aan de kusten van Afrika.
jutsch wetboek (op het schiereiland Jutland)
Lotuur, z. ond. 1 o t i e.
Ldw. of Loew., bij natuurhistorische be
Loud., bij natuurwetensch. benamingen af-
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namingen afkorting voor H. Lbw (entomoloog,
gest. 1879).
Low—land, eng. (spr. lo—) laag land (in
tegenst. met high-land) .
Lowry, f. eng. (spr. lóri, van low, laag)
een spoorweg-lastwagen, een lage, open, van
een kleinen rand omgeven spoorwagen tot vervoer van kolen, enz., meestal 5000 kilo lading
dragende; een dubbele l o w r y met 10000
kilo laadvermogen.
Loxárthros, m. gr. (van loxos, é, ón,
scheef) Med. de scheefheid van een of meer
leden; een scheeve; — loxodromie, t. of
loxodromische lijn, de lijn van den
schuinschen loop of koers (van een schip), eene
kromme lijn, die al de meridianen des aardbols onder dezelfde scheeve hoeken snijdt ; vgl.
orthodromie; —loxodromische tafels,
naar welke men den koers van een schip kan
berekenen ; — loxokósmos, m. een astronomisch werktuig om den loop der aarde om
de zon en de wenteling der aarde om hare as
en de daaruit voortvloeiende verschijnselen aan
te maken ; — loxophónisch,-schouwelijk
adj. scheef klinkend, wanluidend; — loxophthálmiseh, adj. scheeloogig.
loyaal, adj. fr. (loyal; van 't lat. legális,
wettelijk, v. lex, genit. legis, wet, fr. loi) rechtmatig, plichtmatig, echt, onvervalscht; recht
braaf, getrouw, gehoorzaam, oprecht,-schapen,
rond en eerlijk; -- loyaliteit, en fr. loyaut8, f. (spr. loajoté) de plichtmatigheid, getrouwheid, onderdanentrouw, gehoorzaamheid aan de
wet; eerlijkheid, rechtschapenheid; — loyalist, m. een getrouwe; ook z. v. a. royalist,
inz. wie in den noord-amerik. vrijheidsoorlog
des konings zaak getrouw of een aanhanger des
konings bleef.
Loyds, z. Lloyds.
Loyoliet, Loyolist, z. Jezuïet.
Loza, f. sp. aardenwerk
Lua, f. (van luëre, wasschen, reinigen) de
godin der reinigingen bij de Romeinen, aan
welke men den op de vijanden behaalden buit
offerde. Men houdt baar voor den met Dian a
of Nemesis.
luat in corpore (qui non habet in acre), lat.
Jur. met het lijf boete hij (die niet met geld
kan betalen).

lubitum, z. libitum.

Lubricarutia (spr. t=ts), n. pl. lat. (van
lubricizre, glibberig maken, lubracus, glad, glibberig) Med. smerig, glad, glibberig makende
middelen; vuile, onzedelijke dingen, prenten of
geschriften; — lubricátie (spr. t=ts), f.
nw.lat. of onregelm. lubrifieatie, f. de glibberig-making; — lubriciteit, f. nw.lat. de
glibberigheid; grove zinnelijkheid, geilheid; —
lubriek, adj. geil, ontuchtig; — lubrifacteur, m. lat. fr. de glibberigmaker, toestel tot zelfsmering van machines.
lubsch, adj. van Lubeck, b. v. marken
lubsch.
Lucarne, f. fr. (v. 't lat. lucerna, lamp,
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v. lucére, lichten ; goth. lukarn, iersch luacharn)
een dakvenster, kapvenster, zolder- of vlieringraampje.
Lucas, manse.: de lichtende, lichtvolle,
beroemde ; een der 4 evangelisten ; — lueas—
brief, een blad papier met zekere formulieren, als amulet des bijgeloofs.
lucérna, f. lat., een licht, eene lamp, kaars;
lucérnam olet, het riekt naar de lamp, d. i.
het is met zorg bewerkt ; — lueernáten,
m. pl. godsdienst-gezangen der eerste christenen, die bij lamplicht vergaderden.
Lucerne, z. luzerne.
Luchtballon, z. ballon en aërostaat ;— lucht– of atmosphaerische
elektriciteit, luchtbarometer, z.
elektriciteit.
Lucia, Lucianus, z. ond. L u c i u s.
lucide, adj. lat. (lucidus, van lux, genit.
lucis, licht) helder, klaar, lichtend, glanzend,
stralend ; — lucida intervalla, pl., z. i n t e r v a 1;
— luciditeit, f. nw.lat., de helderheid, doorzichtigheid; ook : helderheid van geest.
Luciehout, n. (fr. bois de sainte Lucie,
hout van de heilige Lucia) eene witte, harde
houtsoort van den wilden of druif-kerseboom
(m ah a l e b) in Frankrijk en Engeland, dat tot
kunstwerk wordt gebruikt ; — Lucie-water,
z. v. a. eau de Luce, z. ond. eau.
Lucifer, m. lat. (van lux, genit. lucis,
licht, en Eerre, dragen, brengen) de lichtaanbrenger; de morgenster, naam van Venus als
planeet, wanneer zij vóor de zon opgaat (vgl.
Ii e s p e r u s) ; ook de duivel of vorst der duisternis (ten gevolge eener allegorische verklaring eener plaats van Jesaias, volgens welke
de met de morgenster vergeleken koning van
Babylon voor den duivel wordt verklaard); ook
wrijfvuurhoutje, wrijfzwavelstok (met een chemisch proeparaat aan het uiteinde, dat bij wrijving ontbrandt) ; — luciferianisme, n. de
leer van L u c 1 fe r, een bisschop der Ode eeuw,
die allen omgang met ketters verbood; -- lueifílgen, m. pl. (lat. lucifügi) lichtschuwen,
zulken, die het daglicht niet verdragen kunnen;
-- luciméter, n. lat.-gr., de lichtmeter, z.
V. a. photometer; — Lucina, f. lat., de
lichtaanbrengster, helpster, bijnaam van Diana
of van Juno als gunstige godheden bij het kinderbaren; — lucinóctiseh, adj. Bot. des
nachts zich openende en bij dag zich sluitende
(van bloemen) .
Lueiod6nten, pl. lat.-gr. (van . het lat
luaus, de snoek, gr. lykos, en bet gr. odoes,
genit. odontos, tand) versteende snoektandem.
Lucius en Lucia of Lucie, lat. (van
lux, gehit. lucis, licht) mans- en vr. naam : de
verlichte, bij zonnenopgang of bij dag geborene; — Luciánus en Lueiãna, mansen vr. naam ; -- luciaánskruid, Bot. wolverlei, valkruid, bergweegbree, een nuttig artsenijgewas.
lucratief, adj., z. ond. 1 u c r u m.
Lucretia (spr. t=ts), f. lat. (v. luer ern,.
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winst?) vr.naam : de winnende ; inz. de naam
der kuische gemalin van den Romein Tarquinius Collatinus, die zich zelve doorstak, nadat
zij door Sextus, den zoon van koning Tarquinus Superbus, was onteerd geworden ; vandaar
eene kuische, reine, hoogst eerbare vrouw; inz.
eene preutsche schoone.
Lucrum, n. lat. winst, voordeel, woeker;
- lucrum cessans, n. ophoudende of ontbrekende
winst, onttrokken voordeel, winstverlies, inboeting der winst; - lucri bonus odor, sprw.: de
geur der winst Is goed, d. I. alle winst heeft
een goeden reuk of smaakt goed, alles is goed,
als het maar wat oplevert ; lucri causa, gewinshalve ; — lucreeren (lat. lucrari) ver
winnen, voordeel trekken, p r o f i t e e--wervn,
r e n ; - lucratief, adj. (lat. lucrativus, a,
um) met winst verbonden, winstbelovend, winstaanbrengend, voordeelig.
lueteeren, lat. (luctari) kampen, worstelen; luctor et emérgo, ik worstel en kom boven, ik ontworstel mij aan de baren, het wapenomschrift op de vroegere zeeuwsche munten, op sommige verbasterd in luctor et eméntor - luetátor, m. een worstelaar.
luctueus, adj. lat. (luctuósus, v. luctus, m.
rouw, droefheid, v. lugére, treuren) klaaglijk,
treurig, droevig.
lucubreeren, lat. (lucubráre, van lux,
licht) bij licht of bij nacht arbeiden; het lu
de nachtstudie der geleerden ; -eubr-n,
lueubr€tie (spr. t=ts) f. (lucubratio) het
nachtwerk, de nachtstudie bij lamp of kaars;
ook het bij nacht bewerkte; - luculént,
adj. lat. (luculéníus, a, um) lichtvol, helder,
klaar, duidelijk, oogenschijnlijk; - lueulentie (spr. t=ts) f. (later lat luculentia) de helderheid, duidelijkheid van den druk of der druk
-letrs.
Luculliet, n. Min. stinkend marmer, een
koolzurige kalksteen, nero antico.
lucullisch, adj. weelderig, overdadig, naar
de levenswijze van den schatrijken Romein L uc u II u s, ongeveer 75 voor Chr.
Lucus, m. een den goden gewijd bosch, in
het algemeen woud; sprw. lucus a non lucendo,
d. i. het bosch heet locus, omdat het er niet
licht in is (non lucet) ; spottend gebruikt van
philologen, die zich afsloven om ongerijmde
afleidingen of ongepaste benamingen op te
sporen.
Luddieten, m. pl. in Engeland dezulken,
die door planmatige vernieling van het machine-wezen zich uit hun broodeloozen toestand
zochten te redden (naar hun eersten aanvoerder L u d d).
ludi cirsénses (v. ludus, spel; school) z. c i rsensische spelen, ond. circus; - ludi
scenici, tooneelspelen ; - ludi gladiatorii, zwaard
oude Rome ; - ludi--vechtrsplni
magister, m. lat. een schoolmeester ; - ludus
literarius, m. eene leerschool ; - ludificeeren, lat. (ludif cari) foppen, beethebben, bespotten, voor den gek houden, bij den neus lei;
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den ; - ludife€tie (spr. t=ts) f. de bespotting. fopperij.
Ludmilla, f. slay. (oudboheemsch Ludmila,
nu Lidmila) vrouwennaam : de bij het volk beminde.
Ludoif, m. oudd. (Hludol f, ontst. uit Mud,
hlut, roem en wolf, goth. vulfs, de wolf; vgl.
Adolf, Rudolf) mansn.: de roemwolf, de roem
ludol$aanseh.-bejagr,domi;—
getal, het merkwaardig getal, dat de lengtedes cirkelomtreks bij benadering uitdrukt, wanneer de middellijn = 1 wordt gesteld, zoo geheeten naar Ludo 1 f van Keulen, die het in
1586 tot 35 decimalen berekende (z. ond. diam e t e r).
Ludovicus, m. nw.lat. (fr. Louis) z. L od e w ij k vandaar Ludovica, Louise, f..
vr. naam.
Ludw., bij natuurwetenscb. benamingen afk..
voor C. G. Ludwig (gest. 1773).
lulls, f. lat. de pest ; lues pecdrum, de veepest; 1. venerëa, de venusziekte.
Lugdunum Batavórum, n. lat. Leiden ; — L. Gallorum, n. lat. Lyon.
Lugger, eng. z. logger.
lugubre, adj. fr. (van het lat. lug u bris,
V. lugére, treuren) treurig, bedroefd, droevig,
naar; - lugubria, pl. lat. rouwkleederen; -lugubriteit, f. nw.lat. de treurigheid enz..
Lukas, z. Lucas.
Lullisme, n. het stelsel van den vermaarden alchemist Raymond L u 11 i u s, dat eig. bestond in de kunst om over alles te spreken,,
zonder iets goed te kennen, alsook om van de
geringste stoffen goud te maken; - lullistische kunst, kwakzalverij.
Lulov, m. joodsch : een palmtak, die ter
viering van het loofhuttenfeest gebruikt wordt.
Lumachéllo, m. it. (spr. loemakéllo ; v.
lumáca = lat. limax, slak) Min. schelpmarmer
met opaalgloed.
lumbago, f. lat. (v. lumbus, m. lende) lende-pijn, lendejicbt; - lumbaal, adj. nw.lat. de
lenden betreffende.
Lumbricus, m. lat. de aardworm, spoelworm, regenworm; lumbrici intestináles, Med.
de ingewandswormen; - lumbricale spieren , nw.lat. wormspieren der vingers en teenen ; - lumbricieten, pl. versteende regen.
wormen.
lumen, n., pl. lumina, lat. (voor lucimen v.
lucere, lichten, v. lux, genit. lücis, licht) een
licht; groote geest, heldere kop; - lumen majus, n. eig. het grootere licht: het goud, en
lumen minor, eig. het kleinere licht : het zilver
(in de taal der oude chemisten en alchemisten);
- lumen mandi, n. licht der wereld, wereldverlichter, groote geest, algemeen nuttig geleerde ; - lumiëre, f fr. (spr. lu-mjèr' ) licht;
pl. lumières, kennis, kundigheden; - lu
adj. lat. (luminosus, a, um, fr. lu-mineus, mineux) lichtend, helder, blinkend, klaar, duidelik; - lumineeren, verlichten, verhel-deren.
,

;

;
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Lumie, T. it. (lumía of lomia) eene soort
van kleine, zeer lichte, naar sinaasappelen gelijkende citroenen.
Lumps, n. pl. eng. geraffineerde suiker in
groote brooden, klompsuiker.
Luna, f. lat. (voor lucina, v. lucëre, lichten) de maan ; de maangodin, vgl. Diana ;
Chem. de naam van het zilver; — lunae dies,
Maandag ; — lunselabium, n. lat.-gr. een
maanshoogtemeter; — lunair of lunáriseh,
adj. (lunaris, e) de maan betreffende ; ook zilver betreffende of daartoe beboorende ; — lunarium, n. nw.lat. een toestel ter aanschouwelijke voorstelling van den loop der maan om
de aarde ; — lunatie (spr. t=ts) of fr. lu
(spr. lunèzón) de maanwisseling in-naiso
bare verschillende phases; — lunatïeus,
lat. of lunambulist, nw.lat. m. een maanzieke, nachtwandelaar; ook krankzinnige (inz.
eng. lunatic, spr. ljoenettik) ; — lunattcus morbbus, m. lat. de maanziekte, vallende ziekte ; —
lunatiek, adj. maanziek ; grillig; eigenzinnig ; — lunambulísme, n. nw. lat. de maan
zucht om in den maneschijn te wande--zucht,
len ; — lunatus, a, um, lat. Bot. maanvormig;
— line, f. fr. (spr. luun') de maan; de maand;
-- lune de miel (spr. mjel), eig. honingmaand :
de wittebroodsweken ; — lunette, f. fr. eig.
kleine maan, iets maanvormigs) het oogglas, de
bril ; de rand, waarin het glas van een uur
gezet wordt ; de ooglap der paarden ; ge-werk
een klein voor -welfvnstr;Fo.bica,
vestingwerk of twee kleine halve ma--uitlgend
nen voor de grachtschans (r a v e 1 ij n) ; Arch.
een half-kringvormig afgesloten veld aan den
muur, boven deuren, vensters enz.; ook een halfkringvormig beeld boven een grooter altaarstuk;
— lunifórm, adj. nw.lat. halvemaanvormig;
— lunisólair, adj. nw.lat. den maans- en
,zonsomloop betreffende ; — lunist, m. een
maangeloovige, wie veel aan den invloed der
maan toeschrijft; — lunula, f. lat. (eig. kleine
maan) eene halvemaanvormige versiering als
vrouwentooi, aan paardentoomen enz.; de halfronde witte vlek aan den wortel der nagels;
– , lunula Hippocrátis, Math. de ruimte, die
begrepen is tusschen twee cirkelbogen, welker
holle zijde naar denzeifden kant gekeerd is; —
.lunulair, adj. nw.lat. halvemaanvormig.
Lunch of luncheon, n. eng. (spr. luntsj
en luntsjen) eig. een groot, dik stuk (brood,
spijs), naar eng. gebruik : het tweede (warme)
-ontbijt tegen den middag, vóormiddagmaal.
Lundisten, pi. (spr. lure—; v. fr. lundi,
Maandag) schrijvers in de maandagsche courant.
Lunél of muskaat–lunel, m. een fr.
zoete muskaatwijn, naar de gelijknamige stad
in Languedoc.
Lunesiseh marmer, eene ital. witte
marmersoort, z. ond. marmer.
Lunette, z. ond. lu n a.
luniform, lunisolair, lunist, lunula, enz. z. ond. 1 u n a.
l'union fait la force (spr. lunion fé la fors')
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eendracht maakt macht (het devies van het bel
wapen).
Luno, m. noord. Myth. de Vulcasus der
Scandinaviërs.
luogo, it. (spr. lógo, v. 't lat. locus, plaat)
Muz. op de rechte plaats; -- luogotenente,
m. eig. stad- of stedebouder, plaatsbekleeder,
z. v. a. lieutenant.
Lupánar of lupanarium, n. lat. (v.
lupa, wolvin, boeleerster, hoer) een hoerhuis,
kit, bordeel.
LuperealIën, n. pl. (Lupercalia) het wol
bij de oude Romeinen gevierd ter eere-venfst,
van Pan of L u p é r c u s (den beschutter tegen
de wolven).
Lupia, lupine, enz. z. ond. lupus.
Lupuline, n. nw.lat. (lupulinum, lupulina, v. 't lat. lupulus, lupus, hop) het gele
poeder van de katjes of vruchtkegels der vrouwelijke hopplant, en de daarin bevatte eigen
bitterstof, die inzonderheid voor het bier gebruikt wordt.
lupus, ni. lat. de wolf; Med. eene om zich
vretende kankerachtige zweer of zulk een uitslag, vretende wolf (lupus vorax); — lupus in
fabula, lat. sprw.: de wolf in de fabel, d. i.
als men van den wolf spreekt, is hij niet 'ver
af, of als men van iemand spreekt, komt hij
dikwijls onverwacht ; lupus non curat numérurn
(ovaum), sprw.: de wolf vreet ook de getelde
schapen : waakzaamheid wordt nog vaak bedrogen ; Z. ook inter canem et lupuin ; — lu–
pia, f. nw.lat. Med. het wolfsgezwel, beurs of zakgezwel; lup"ia junctürae, gewrichtszweer
of -gezwel; lup' a synoviális articuli, de ledewaterzucht ; — lupilogie, f. lat.-gr. de leer
der beursgezwellen; — lupine, f. lat. (lupInus, m. en lupinum, n.) Bot. eene medicinale
plant van de klasse der d i a d e 1 p h i a, met
waaiervormige bladeren, de wolfsboon, vijg- of
boksboon ; — lupinél, f. nw.lat. de vleeschkleurige klaver ; (de onrijpe, afgekookte en gerooste peulen dienen elders als toevoegsel tot
de koffie); — lupinine, f. nw.lat. wolfsboonbitter, eene bittere stof, die uit verscheiden
lupine-soorten wordt afgezonderd.
Lurch, m. eng. (spr. lurtsj, eig. loer-, schuilhoek, van to lurch, lurk, loeren) in 't casinospel: een dubbel te winnen (of te verliezen)
spel, hoogd. matsch, ook b re do u 111e.
Lurchen, pi. nw.hgd. (spr. loerchen) N. H.
(volgens Oken), • z. v. a. a m p h i b i ë n; ook
de kikvorschachtige amphibiën, z. v. a. hat ra C hi ë rs.
luridus, a, um, lat. Bot. vuilbruin, vuilgeel.
Lurlei, f. (spr. loer—) z. 1 o r e 1 ei.
Lusciteit, f. nw.lat. (v. 't lat. luscus, a,
um, eenoogig) Med. het scheefzien, de scheef
luscositeit (spr. s=z) f. de-zichtged;—
kortzichtigheid.
Lusiaden, pl. (spr. u =oe) port. (los Lusiados, d. i. zonen van Lusos, Portugeezen)
naam van het beroemde heldendicht des port.
dichters C a m o ë n s, bezingende de ontdekking
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van de Kaap de Goede Hoop door Vasco de Gama.
lusingando, lusinghevolménte, it. (spr. loesieng--, V. lusingdre, vleien, prov. lauzengdr,
van lauzár, lat. laudare, loven) Muz. vleiend,
liefkoozend, schertsend, langzaam en slepend.
Lusitanië, n. lat. (Lusitania f.) een gedeelte van 't oude Hispania, het tegenwoordige
Portugal; — lusitanicus, a, um, lat. Bot. por
lusitániseh, adj. portugeesch.-tugesch;—
lusórisch, adj. als adv. ook lusorie, lat.
'(van ludére, spelen) spelend, kortswijlend, beu
-zelnd.
Lustraal–water, z. ond. lustre.
Lustre, gew. luster, m. fr. (spr. luustr';
v. 't lat. lustrum, met de nieuwe beteekenis
van glans, v. lustráre, helder of glanzig maken)
glans, lichtglans; roem, pracht, praal, heerlíjkheid, l u i s t e r; kristallen armkroon, kroonkan
lustre, f. engelsche katoenen stof-delar;—
met een weerschijn; -- lustríne, f. eene glanzige zijdenstof, glanszijde ; -- gebrande stijfsel,
een ter appreteering gebruikt verdikkingsmiddel
om aan stoffen glans te geven ; -- lustree–
ren, lat. (lustra-re) zuiveren, wijden ; monsteTen, doorzien, beschouwen ; verlichten, beider
maken, glans geven ; --- lusttaal–water,
wijwater; -- lustrátie (spr. tie=tsie) f. (lustra ao) plechtige zuivering bij de Ouden door besproeiingen, optochten en zoenoffers, reiniging,
beiliging, wijding; — lustrum, n., pi. lustra,
een tijd van 5 jaren, zoo geheeten naar het
-groote reinigingsfeest of zoenoffer, dat de c e ns o r s bij hun aftreden om de 5 jaren aan het
volk gaven, luster.
lusus, m. lat. (v. lodge, spelen) het spelen, een
-spel; — lusus ingenii, m. lat. een vernuftspel,
denkspel; 1. naturae, een natuurspel, eene speling der natuur.
Lutament, lutatie, luteeren, z. ond.
'lutum.
LuteolLne, f nw.lat. (v. 't lat. luteólus,
verklw. v. lutéus, geelachtig; lutum, het geelkruid, de wouw) de gele verfstof van de wouw
,

-

-

•(Resëda luteóla) ; — tutus, a, um, lat. Bot.
-geel; — luteolus, lutescens, Bot. geelachtig,

.bleekgeel.

Lutetia (spr. ti=tsi) f. (fr. Lutéce) dichterlipke naam van Paris; ook de naam van een
in 1855 door Goldschmidt te Parijs in het ster
ontdekte planetoïde.
-renbldRam
Luther,oudd. (Hlothar, Lothar, Chto*i b a r, v. 't oudhoogd. hlut, hlud, frank. chlud,
roem en han, hen, frank. chart, heer, leger)
mansn.: de roemrijke legerstrijder; --- Lu–.
theránen, Lutherschen, m. pl. aanhan.gers en belijders der leer van Dr. Maarten L ut h er; — lutheranisme, n. bet lutherdom,
ale luthersche geloofsleer; — lutherocalvittist, m. de luthersgezinde calvinist; — lurherseh, adj. tot de leer van Luther behoo.rende, die betreffende.
lutrocephálisch, adj. gr. -lat. (v. 't lat.
4utra, een otter, en het gr. kephale, hoofd) met
ilen kop van eenen otter.

,

-
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Lutrophilos, m. gr. (v. luPtrón, bad) een
badbeminnaar, vriend van badplaatsen ; — lutrophoor, m. de baddrager, een knaap, die
badwater draagt.
Lutum, n. lat. slijk, modder; kleefdeeg,
kleefstof, tras, cement, leem enz.; — luteeren (lat. lutáre) dichtsmeren, met kleefdeeg
luchtdicht maken; -- lutulsnt, adj. (lat. lutuléntus, a, um) slijkerig, smerig, onzuiver, troebel; — lutament, n. (lat. lutaméntum) het.
kleef- of leemwerk; — lutátie (spr. tie=tsie)
f. nw.lat. Chem. de dichtstrijking van een vat
met kleefdeeg, leem enz.
lux, f. (genit. lucis) lat. het licht ; ante lucem,
voor 't aanbreken van den dag.
luxeeren, lat. (luxére; vgl het gr. loxós,
scheef) verrekken; — luxátie (spr. t=ts) f.
nw.lat. (luxatio) de verrekking, verstuiking, de
verplaatsing van een been uit zijne kom.
Luxus, m. lat. (eig. de geile vruchtbaarheid der planten enz.; geilheid, moedwil, dar
fr. luxe (spr. luuks') de weelde, over--telhid)
daad, verkwisting; inz. de prachtliefde, pracht,
praal; elke onnoodige uitgaaf, overvloed; -luxueus, adj. fr. (luxueux) weelderig, prachtig, overdadig; -- luxurieus, adj. (lat. luxuriósus, a, um) weelderig, overvloedig, verkwistend, zwelgend, prachtig, weidsch; ook ontuci;tig, geil; — luxuxiëeren of luxureeren
(lat. luamriáre) Bot. weelderig, geil wassen of
uitschieten; met sieraden overladen zijn; weelderig, prachtig leven.
Luzerne, lucerne, f. Bot. een gewas
met kiavervormige bladeren, zaairupsklaver (lMfedicago sativa), eene soort van klaverhooi tot
veevoeder, inzonderheid in Z.Frankrjk en Italië, waar het 4 k 5maal 's jaars kan gemaai'l
worden.

Ly, z. li.
Lyseus, m. gr. (Lyááos, v. Bain, losma-

ken) Myth. de zorgverdr(jver, een bijnaam van
Bacchus.

Lyang, z. hang.
Lyceum, n., pl. lycéa of lycéën, lat.

(gr. Lkeion) naam van het gymnasium of do
openbare worstelplaats te Athene, in welks overdekte gangen Aristoteles onderwees (naar den
daarbij staanden tempel van A p o t 1 o L yk e 1 o s, d. i. Apollo den wolvendooder, zoo geheeten) ; de naam der geleerde of latijnsche
scholen van den staat in Frankrijk (de stedelike inrichtingen heeten collèges) ; elders eene
soort van hoogeschool; in het algem. eene geleerde school (gymnasium).
Lychnis, f. gr. (lychnís; vgl. lychnos, licht,

lamp) Bot. de vuurbloem, koekoeksbloem, het
vrouwenroosje, vliegennet, tot de klasse der d ek a n d r i a behoorende; — lychnomantio
(spr. t=ts) f. gr. (v. lychnos) de waarzegger)
uit lampen.
Lyeium, n. gr. (lykion, naar het landschap

L y cie in Klein-Azië) een doornachtige boon
inz. geschikt tot priëelen, de barbarisse-boom,
boks- of wolfsdoorn.
47
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Lydische steen, m. (lat. lydius lapis,
naar 't oude landschap L y die in Klein-Azië)
de toetssteen, jaspisachtige kiezelschiefer.
Lygmus, m. gr. (lygmós, v. lydzein, snik
hik, het krampachtig snikken. -ken)Md.
Lykánche of lykánehis, f. gr. (van
lykos, de wolf) Med. de watervrees; — lykanthroop, m. een wolfinensch, weerwolf;
— lykanthropie, f. de krankzinnigheid,
waarbij de lijder waant In eenen wolf veranderd te zijn; — lykáon, m. een fabelachtig
koning van Arkadië, dien Jupiter in eenen wolf
veranderde, omdat hij de in zijn land komende
vreemdelingen liet vermoorden of opofferen en
zoo het recht der gastvrijheid schond; — lykodónten, pl. eig. wolfstanden, z. v. a. b uf o n i e t e n; — lykogala, f. Bot. de wolfsmelk; — lykographie, f. de natuurlijke geschiedenis van den wolf; — lykopérdon, n.
wolfsveest, z. v. a. b o v i s t; — lykopodium, n. wolfsklauw, gordelkruid, slangenmos,
eene mossoort ; vandaar semen lykopodii, poe
wolfsklauw, ook heksenmeel geheeten;-dervan
— lykopodiolíthen, m. pl. boomachtige
versteeningen; — lykophthálmos, m. een
steen van het onyxgeslacht, die naar een wol
gelijkt; — lykorhexie, f. Med. de-venog
wolfshonger.
Lyra, n. gr. Med. onreinheid, vuiligheid,
waarvan men door water gezuiverd wordt.
Lympha, f. lat. (lympha, water, ook het
met sappen bezwangerde water) Anat. bloed
waterige stof in het bloed ; — lympha -water,
vaten, bloedwatervaten, inzuigingsaderen, veel
fijner en teeder dan de bloedaderen; — lymphadenïtis, f. ontsteking der zuigaderklieren ; — lymphangion of liever lymphangëion, n. z. v. a. lympha-vat; —
Iymphangëitis, f. gr. ontsteking der lympha-vaten ; — lymphátiseh, adj. (lat. lympha(tcus) het bloedwater betreffende of daartoe behoorende ; — lymphatologie, f. de
leer van de lympha-vaten ; — lympheurysma, n. Med. de ziekelijke of tegennatuurlijke
verwijding der lympha-vaten; — lymphochesie (spr. s=z) t. de waterachtige buikloop;
— lymphóneus, m. de opzwelling van een
lympha-vat ; — lymphornccea, f. de uit
bloedwater; —-storingvadelymphft
lymphósie, f. de vorming der lympha In
de lympha-vaten; -- lymphotomie, f. de
kunstmatige opening van een lympha-vat.
Lynceus, z. end. lynx.
Lynch-wet (eng. lynch-law; spr. linsj-ld)
eigenmachtige volkswraak of bestraffing, zonder vorm van proces, van in hechtenis zijnde
personen, welke naar de meening des volks
te zacht gestraft worden, een misbruik der
volksmacht, inzonderheid In Noord-Amerika
(zoo geheeten naar een zekeren John Lynch,
die tegen het einde der 16de eeuw door zijne
medeburgers met onbeperkte macht bekleed,
misdadigers en voortvluchtige slaven veroordeelde en zeer streng liet straffen); vandaar
–
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lynch- gerecht, de handhaving van 't recht
naar deze zoogenaamde wet ; — lynchen,
iemand zonder rechterlijk vonnis (meestal met
de strop) straffen.
Lyngb., bij natuurwetenschappelijke namen afkorting voor H. C. Lyngbye (gestorven+
1837).

Lyny, m. gr. de los, een dier van liet
kattengeslacht, in de noordelijke landen des
aardsbols te huis behoorende, omtrent 8 palni
lang, met eene donkervlekte huid, lange ooreg
en zeer scherpziende oogen; ook een mensch.
met goed gezichtsvermogen; — lynxoog©n,.,
zeer scherpziende oogen ; — Lyneéus, r.i.
(gr. Lynkeus, naam van een der Argonauten),
een scherpzichtige, een mensch met een bijzonder goed gezicht; — lynkuur, m. (gr. lynkuri'on, n.) de lossteen, naam van verscheiden geelachtige steenen, b. v. van den h y acint, barnsteen, e. a.
Lypothymïe, f. gr. (v. lypé, droefenis)
droefgeestigheid, zwaarmoedigheid.
Lyra, f. gr. de 1 i e r der Ouden, welker
uitvinding men aan Hermes of den egyptischeln
Mercurius toeschrijft; het oudste snarenspeeltuig bij de Egyptenaren, Grieken enz., een zin
dichtkunst; ook een noordelijk ge--nebldr
sternte of sterrenbeeld tusschen Hercules en
de Zwaan; — lyratus, a, um, lat. Bot. liervormig; — lyrisch, adj. (gr. lyrikós, è, ón) tot
de lier behoorende, voor het spel daarop gemaakt of geschikt; wat met de lier begeleid
of gespeeld en gezongen kan worden, zingis tar „.
zangerig, gevoelvol; — een lyrisch ge dicht, een lierdicht, zulk een dichtstuk, waarin
de dichter rechtstreeks zijn eigen gevoel 'rootdraagt, de dichterlijke uitstorting des inwendigen gevoels, oudtijds bij de lier gezongen en
daarnaar benoemd, een zanggedicht ; — ly-riek of lyrische poëzie, f. die dichtsoort, welker inhoud de gewaarwordingen en
hartstochtelijke gemoedstoestanden van den dichter uitdrukt, en waartoe de h y m n e, o de,
dythyrambe, cantate enz. behooren; -lyrisch dichter, lierdichter, een dichter,
die slechts zijn eigen gewaarwordingen, gevoelens, aanschouwingen, ondervindingen enz. tot
onderwerp zijner poëzie maakt, in tegenst. met
episch en dramatisch dichter; — lyrisme, n. fr. verhevenheid, hooge dichterlijke
vlucht van den stijl; warmte van gevoel, gloed;
ook in ongunstigen zin : gezwollenheid van stijl,
bombast; — lyrist, m. de lierbespeler, luit
lyródiseh, adj. liervormig. -besplr;—
Lys–d'or, lys–d'argent, z. lis.
Lysimachie, f. gr. (lysimachia, dus benoemd naar L y s i m a c h u s [van lysimachos,
den strijd beslechtend], veldheer van Alexan
der den Grooten, die, volgens Plinius, de plant
ontdekt zou hebben) Bot. de weederik, het egelkruid, een plantengeslacht van onderscheiden.
soorten.
Lysis, f. gr. (v. lyein, losmaken) de oplossing ; losmaking, bevrijding ; Med. de oplos.
-t
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sing of langzame scheiding eener ziekte; gr.
Myth. de Ode der Furiën of Eumeniden, volgens sommigen; — lysiseh, adj. door chemische oplossing gevormd.
Lyssa of lytta, f. gr. Med. woede, razernij ; hondsdolheid; — lyss2e, f. pl. de vermeende dolheidsblaren onder de tong van dolle
dieren; — lyssodégma, n. en lyssodégmus, m. de beet van een dollen hond; —
lyssodéktus, m. die door een dollen hond
gebeten is ; — lyssodéxis, f. het bijten van
een dollen hond.

Lyteria, n. pl. gr. (v. lyein, losmaken)

M. als rom. getalteeken = 1000 ; MM. = 2000 ;
M. = 1000000 ; — M. op rom. opschriften =
Marcus en Magister, eng. en fr. = Master en
Monsieur, ook = Médaille, als de M. achter
een naam gezet is, dus: bezitter eener medaille ; — M. = meter ; — M. verkorting van
Majesteit; — MM. = Majesteiten; — M. op
landkaarten = mons, berg, gebergte ; — M.
Marcus, Marius, oud-rom. voornamen; -- M.
= lat. magnus, groot, manes, de schimmen der
overledenen, mater, moeder, meinor, gedachtig,
memoria, gedachtenis, geheugen, mensis, maand,
meritus, verdienstelijk, miles, soldaat, monumentum, gedenkteeken; — m. (op recepten) verk.
'van misce of miscerátur; fr. mélé; it. Muz. =
meno, mano en mezzo ; — m. = mille, duizend;
— M' = lat. naam Manzus en (in schotsche
-eigennamen) Mac ; — Mag. = Magister; — M. A.
= Magister artium ; — M. of man. of mp. (op
recepten) = manipulus ; — M. 4. of Man. Auct.
= manu auctoris, door de hand des schrijvers;
— Mal. = Maleachi; — Mark. = Markus; —
Matth. = Mattheus (de bijbelboeken); — m. of
masc. = masculinum ; — Mass. = Massachusets in Noord- Amerika; — m. a. w. = met
andere woorden ; — M. B. of M. B° = Marc
Banco, rekenmunt te Hamburg en Lubeck; —
m. c. = mio conto; — M. D. = medicinae
doctor; — m. d. = misceatur detur; ook: mano
destra; — Md. = Maryland in N.Amerika; —
Mde of Mdme = Madame; Mdes. = mesdames;
— m. d. s. = misce da signa ; — Me. = Maine
in N. Amerika ; — m. e. = mijns erachtens; —
mf. = mezzoforte — m. f. plv. = misce, flat
;

pelvis, z. misce; — mG. = milligram of 1 w
gram; — Mgr. = Monseigneur; Mgrs.
Messeigneurs, z. ond. Monsieur;—m.i.
= mijns inziens ; — Minn. = Minnesota in N.
Amerika ; — Miss. = Mississippi in N.Amerika;
mixt. = mixtuur; —Mlle= Mademoiselle ;
— M.M. = mijne Heeren, Mevrouwen, Mejuffrouwen; — M.M. = myriameter, 10000 meter;
— mM. = millimeter of r 1 meter; — mMy
= vierkante millimeter; — mM 3 = kubieke
millimeter; — m. m. = memento mori, gedenk
.

Med. voorteekens eener gelukkige wending bU
gevaarlijke ziekten.

Lythrum, n. nw.lat. (v. 't gr. lythron,
bevlekking met bloed, het uit de wonden stroomende bloed) gr. Bot. het bloedkruid, een plantengeslacht der d e k a n d r i a.
Lytrum, n. gr. (lytron, v. lyein, losmaken) bet losgeld, rantsoen voor de bevrijding
van eenen slaaf of lijfeigene ; lytrum personele,
Jur. losgeld voor de bevrijding des persons;
1. reele, losgeld voor de vrijmaking van de goederen eens lijfeigenen.
Lytta, z. l y s s a.

te sterven ; -- Mme = Madame ; — m. m. of
mut. mut. = mutatis mutandis, z. ond. mut e e r e n ; — m. m. p. = manu mea propria
— Mo. = Missouri in N. Amerika ; — M. 0.
middelbaar onderwijs; — M. (o.) P. = member (of) parliament, lid van 't eng. parlement;
— m. pp. of m. pr. = manu propria, z. ond.
manus; — Mr. = Monsieur; ook eng. =
Master, Minheer ; ook : Meester (in de rechten); — M. R. = mijne rekening; — Mrs. =
Messieurs, z. ond. Monsieur; ook eng.
Mistress ned. Meesters (in de rechten) ; —
Mscpt. of MS. = manuscript; —M. S. of m.
s. en m. sin. = mano sinistra, met de linkerhand (te spelen) ; — M. s. C. = mandatum sine
clausula — MSS. = manuscripta, handschriften; — Mssrs. = Messieurs; — M. t. N.
V. 't 4. = Maatschappij tot nut van 't alge
— M. U. L. G. = meer uitgebreid la--men;
ger onderwijs. — Chemische teekens zijn : M.
= magnesium; — Mn. = manganicum;
— Mo. = m 01 yb d a e n u m, molybdeen ; Ma.
of Mal. = acidum malicum, appelzuur.
M. als muntteeken voor Frankrijk : Toulouse ;
voor Spanje (met een kroon er boven) : Madrid ; voor Italië : Milaan ; voor Mexico (met
een o er boven) : Mexico.
Ma of meh, m. eens chineesche rekenmunt (vgl. han g) ; een chin. en japan. gewicht (vgl. ta n en m e h).
Maancirkel, z. m a a n c y cl u s, onder
cyclus.
;

;

;

Maanim, maniageghinim, m. hebr.
zeker muziekinstrument bij de Hebreeen, dat
bespeeld werd door het te schudden of te
slaan.
Maarschalk, m. (oudd. mar-scale, van
marah [vanwaar merrie] paard, en stmt,
schalk, knecht, dienaar; mid.lat. marescalcus,
fr. maréchal) weleer een stalbediende, „ stal
dan de oppertoeziener over den hof-me-str;
en krijgsstaat van eenen vorst; vandaar thans
;de stafdrager, opziener en aanvoerder bij openbare plechtigheden, inz. een vorstel41ke hofmeester ; in . Frankrijk : oppergeneraal, hoogste
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titel van een legerhoofd; — hofmaarschalk,
een adellijk hofbediende, de opziener over de
inwendige hofhuishouding en de hofbedienden,
z. ook m ar d c h al — maarschaikstafel,
aan vorstenhoven de tafel naast den vorstel(jken discli voor hen, die daaraan geen plaats
mogen nemen; — veldmaarschalk, de opperveldheer.
Maart, m. (lat. Martïus, als toegewijd aan
M a r s, it. Marzo, fr. Mars) de 3de maand van
ons jaar, lentemaand; de eerste onder Romes
eersten koning Romulus, en bij de Franschen
tot 1561; — maartveld, z. marsveld.
Maartensmannen, weleer de benaming
van de burgers der stad Utrecht, naar hunnen
patroon St. Maarten.
Maasch, f. arab. een soort van breede,
zware bark voor reizen op den Nijl.
Maat, f. (hoogd. masz, n.) eene inhoudsmaat in Duitschland en vroeger in Nederland
maatje,
van zeer uiteenloopende grootte
n. eene ned. inhoudsm. = Ta kop of kan, d eeiliter.
Mabby, m. eng. aardappelwijn.
Mabille, n. fr. (spr. — biel') een voormalige
bekende danstuin voor de demi-monde te Parijs;
ook in het algemeen gebruikt.
Maby, m. een gegiste drank op de Antillen.
Mac, m. (spr. mek) gaelisch en ersiseh : de
zoon; afgek. M', vóor schotsche namen : zoon,
b. V. M' Pherson, Phersons zoon.
Maeáber, fr. danse macabre, f. (v. 't arab.
makbar, pl. makabir, begraafplaats) eig. kerkhofsdans, kerkhofsgrap : de doodendans, eene zin
voorstelling van den zoogen. doo--nebldig
dendans, inz. aan de kerkhofsmuren; ook de
benaming der kerkelijke maskeraden in Enge
Frankrijk.
-lande
Macáco of makáko, m. (port. in 't alg.
voor aap) de meerkat, een gestaarte aap op de
kust van Guinea, Angola enz.
macadamiseeren (spr. s=z) eenen straat
leggen a la Mac Adam, d. I. hem met-weg
steenpuin of klein gestooten granietkiezel of
kalksteen bedekken, volgens de bestratingswijs
van den amerikaan Mac Adam (geb. 1755, gest.
;

; —

1836).

Macairaden, pl. (spr. — kè—) gedichten,
die een karakter als Rob e r t M a c air e (z.
ald.) tot held hebben.
Macaluben, pl. een soort van slijk- of
luchtvulkanen.
Macáo, m. de langstaartige brazil, papegaai of a r a s, z. ald.
Macaróne, f. z. ma k r o n e; — macaróni, pi. venet., of maccheróni, it. (spr.
makke —; vgl. het gr. makaria, spijs uit vleeschnat en gerstegrutten, eig. zaligheid, d. i. hoogst
lekkere spijs, v. mdkar, makdrios, zalig, geluk -

zalig) pl. lange taaie meelreepen of deegdraden
op eene bijzondere wijze toebereid, cone geliefde
volksspijs, inz. in Italië; — macaróne of
maccheróne, m. een plomp mensch, luon-
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mel; een grappenmaker, hansworst (eng. ma-

caroon), voorm. spotnaam der uit Italië terug
reizigers, die het inlandsche gering--gekrd
achtten en vooral de m a c c a r o n i prezen ; later in 't alg. voor pronker, windbuil; — Macaronische verzen, eene koddige verssoort,
waarbij men de woorden van de eene taal naar
de regels van Bene andere, inz. de latijnsche,
vervoegt en verbuigt, b.v. non omnes sunt kokki,
qui longos dragére messos, 't zijn al geen koks,
die lange messen dragen ; in zulke verzen schreef
een Italiaan, Folgeni, het eerst een lofdicht op
de ma c c h e r o n i; vandaar de naam.
Máeas, m. gedeeltelijk uitgeperst suikerriet.
Maeássarolie, f. (zoo geheeten naar 't rijk
Macassar op 't eiland Celebes, vanwaar zij uitgevoerd wordt) olie uit de pit van de bado of
ading met allerlei reukwerken geparfumeerd;
ook een eng. geheim middel tot (voorgewende)
bevordering van den haargroei, dat uit alkannawortel en gekleurde oliën bestaat; vgl. antimacassar.
Macchiavellisme, n. (spr. makki—) de
leer van Macchiavelli, d. I. de gewetenlooze en
zelfzuchtige staatsmanswijsheid, naar dergelijke
grondstellingen als Macchiavelli (spr. makkiawélli), een beroemd florentljnsch geschiedschrij 1'
ver (gest. 1527) In zijn boek i 1 principe (de
vorst) ontwikkelt, terwijl hij het beeld schetst
van een sluwen vorst, die aan zijn gewaand
naaste voordeel recht en zedelijkheid opoffert —
maar niet als model voor vorsten, maar tot leering voor volkeren, wat men langen tijd niet
heeft Ingezien (vgl. a n t i m a c c h i a v e l) ;macchiaveuist, m. een aanhanger of vriend
van dergelijke grondstellingen ; — macchiavéllisch of macchiavellfstisch, adj. listig staatkundig, sluw politiek.
Mace, f. eng. (spr. mees) eig. knots ; een
zilveren staf, die als teeleen van opperste rechterlijke macht voor den lord-mayor uit wordt
gedragen.
Macédoine, f. fr. (spr. —doán') soort gelei uit allerlei vruchten; oneig. z. v. a. tut t i
fruti, z. ond. fruto.
MaCellum, n. lat. plaats in het oude Rome,
waar vleesch, gevogelte, visch enz. verkocht
werd, spismarkt; Bot. moeshof.
macereeren, lat. (maceráre) laten weeken,
doortrekken, uitweeken, b. v. b e e R d e r e n m aC e r e e r e n, d. i. den samenhang hunner zachtere doelen door water verstoren of scheiden,
inz. tot anatomische oogmerken; oneigenlijk zich
afmatten, lam werken, kwellen, kastijden ; —
maoerátie (spr. t=is) f. (macerado) de weeking, uitweeking (b. v. van de fijngesneden en
tot brij gewreven beetwortels om er suiker uit
te halen); inbijting; afmatting, uitmergeling,
kastijding, lichaamskwelling.
Maehabéën, m. pl. naam van de twee
laatste boeken van 't 0. T. of wel van de zoogen.
apokrypbe boeken, bevattende de geschiedenis
der Joden onder de eerste vorsten van 't ge-
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slacht der Asmoneërs, Judas, Jonathan en Simon, bijgen. de Machabeërs; ook de naam van
7 joodsche broeders, die In 't jaar 168 voor
J. Chr. te Antiochië den marteldood ondergingen.
Macharáang, m. soort zeearend (Haliadtos
macei).
Machierion, n. en macheeris, t gr.
(machairion en machairis, verklw. v. máchaira,
mes) een wondheelersmes.
Maeháon, m. gr. Myth. een zoon van
.E s c u 1 a p i u s, een bekwaam geneesheer, die
de belegering van Troje bijwoonde; oneig. iem.,
die gaarne houwt, kerft, steekt, een voorvechter ; ook een der schoonste en grootste vlinders
van Europa.
macho, adj. fr. (spr. masjé; van mácher =
lat. masticáre, kauwen) gekauwd, doorweekt;
vgl. papier -maché.
Machetika, f. gr. (v. máchë, veldslag, gevecht) de strijd- of kampleer.
machicoteeren, fr. (spr. masj—; van machicot, mid.lat. macicotus, massicotus, een kerk
koordienaar, zoo geheeten, wil men, naar-zanger,
een parijschen canonicus M a c h é c o) een gezang opsieren, met versieringen voordragen; —
machicotage, f. (spr. táázj') de versieringen van het kerkgezang.
Machine, f. fr. (v. 't lat. machina, gr.
mécháne) een uit velerlei deelen, uit raderen,
veeren en allerhande beweegbare stukken samengesteld werktuig, een kunstwerktuig ter
voortbrenging of verlichting van beweging, een
kunsttoestel, drijfwerk ; oneig. kunstgreep, list;
--- Deus ex machina, z. Deus — machinaal,
adj., als adv. fr. machinalement (spr. masjinal'mdh) werktuiglijk, met kunstwerktuigen ver
vervaardigd; onnadenkend, volgens sleur-richtof
(b. v. iets verrichten); — machinist, m. een
maker van kunstwerktuigen, machinesmaker;
inz. de toeziener, bestuurder van de machine;
— machineeren, fr. (v. machine) iets door
eene machine bewerken, b. v. schapenwol rei
graan zuiveren enz.; vandaar g e m a c h i--nige,
n e e r d e w o 1 enz.; lat. machinári, iets kun
uitdenken) kunstig iets kwaads bedenken,-stig
op touw zetten, voorhebben, het sluw op iets
taakbaars toeleggen, iets kwaads brouwen, kuiperijen maken; — machinatie (spr. t=ts)
i. lat. de listige aanslag, het kwaadbrouwen,
de arglistigheid, kuiperij, een weefsel van sluw
berekende plannen; — machine-garen, n.
drie- tot zesdraadsch sterkgedraaid katoenga,ren, om met naaimachines te naaien; — ma–
o ineur, machinateur, m. fr. de bewerker, verzinner, smeder van iets kwaads;
-- machinerie, f. fr. de inrichting van
kunstwerktuigen, de werking, ineenvatting hun
-nerdl.
Maehlos íne, f. gr. (v. máchlos, on, geil)
a. v. a. nymphomanie;— machlótes, f.
geilheid, inz. vrouwelijke.
Macho, m. sp. (spr. mdtsjo) muildier.
Machol of machul, m. eerie soort van
;

-

lier der Hebraeen.
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Machórka

of

machorsky-tabak,

f. russ. eene gemeene soort van rooktabak dei
russ. soldaten.
Machrema, f. een turksche vrouwensluier.
Machsoz, m. hebr. joodsch gebedenboek
voor de feestdagen.
Maces, f. lat. (v. macere, mager zijn, macer,
mager) de magerheid; Med. uittering.
Macigno, n. it. (spr. matsjienjo) kalkhoudend graniet, dat tot bouwen wordt gebruikt.
Macis, f. fr. (spr. massi; it. mace, lat.
macis, eene ons onbekende kruiderij) bet netvormig weefsel aan de harde schaal van de
muskaatnoot, muskaatbloesem, foelie; — macisolie, f. de door stoomdistillatie verkregen
a etherische olie der muskaatbloesems.
Mackariboe, m. de beste soort van c an a s t e r of knastertabak.
Mackinaw, f. eng. (spr. mékkiná) eene
bijzondere soort van roeibooten der t r a p p e r s
(z. ald.) op de noordamerik. stroomen.
Mackintosh, f. eng. (spr. mékkintosj)
eene waterdichte stof en een daarvan gemaakte
regenmantel of overjas, naar den naam des uitvinders (gest. 1843) zoo geheeten.
Macon, m. fr. (spr. massón; midlat. macao,
marcio, macerio, v. 't lat. maceria, een muur
om eenen tuin) een metselaar, inz. vrijmetselaar (vgl. fr a n c- m a e o n); — maconnerie,
f. de metselarij of vrijmetselarij ; — maConneeren, metselen; — gemaconneerd, in
de wapenk. van de indeeling der velden : in
den vorm van muurtinnen.
macro—, z. m a kro—.
macte ! lat. braaf, goed ! moed gehouden!

Macuba, z. m a k u b a.
macula, f. lat. de vlek, klad, schandvlek,
eerbezoedeling; eene smet, een kwade naam;
— Levis notae macula, Jur. vlek eener lichte
eerkrenking of beschimping, een (in vergelijking met de infam4a, geringe) vlek, die op
iemands eer kleeft ; — maculae, pl. vlekken;
m. cornéae, vlekken op het hoornvlies van het
oog; m. hepaticae, levervlekken; m. margaritacéae, parelvlekken in het oog; m. matérnae,
moedervlekken ; m. veneréae, vlekken van venuskwalen ; — maculates, a, wen, lat. gevlekt;
— maeuleeren (lat. maculddre) bevlekken,
bekladden, bezoedelen, besmetten ; tot misdruk
of pakpapier maken; — maculatuur, f.
(mid.lat. maculatura) bezoedeld of bedrukt papier tot inpakken enz. gebruikt; ook misdruk.
Madame, f. fr. verkort Mme, Mevrouw,
de titel der toespraak en eerenaam voor gehuwde vrouwen (vgl. dame) ; in Frankrijk en
Engeland ook voor bejaarde ongehuwde dames
van rang; weleer de titel van de oudste doch
Frankrijk, ook van zijn-terdskonigva
schoonzusters en tantes ; — Mademoiselle,
f. verk. Mile (spr. mad'moazéll', vaak samen
mamzél) Mejuffrouw, mejuffer (vgl.-getr.o
d e m o i s e 11 e) ; in Nederland vroeger ook d(
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titel van ongehuwde onderwijzeressen, franseheschoolhoudsters; in Frankrijk weleer de titel
der oudste dochter van den broeder des konings ; — Mesdames (spr. mèdám'; pl. van
Madame) mijne dames, geëerde vrouwen; —
Mesdemoiselles (spr. mèd'moazéll' pl. v.
mademoiselle) Mejuffers.
Madan of madam, n. ind. eene hindostansche kapel; herberg en rustplaats voor reizigers.
Madapolam, n. (fr. madapolame, f.) een
fijne calicotstof.
Madarósis en madésis, f. gr. (v. madan, vervloeien, zich oplossen; uitvallen van
het haar; madarós, kaal) Med. het uitvallen
der haren, inz. der oogharen of wimpers en
der wenkbrauwen; — madarótiseh, adj.
het uitvallen van 't haar betref end ; kaal
-hofdig.
Madefáetie (spr. t=s) f. nw.lat. (v. 't lat.
madefacëre, bevochtigen, madere, nat zijn) de
bevochtiging, natmaking.
Madeira, z. madera.
Madelón, f. fr. verklw. v. Madelaine,
z. v. a. Magdalena, Leentje; — madelonétten, f. pl. in kloosters boetende lichtekooien
(zoo genoemd naar de b o e t v a a r d i g e Magdalena in het N. T.; vgl. Magdalena); ook
de kloosters zelven, waarin zij hare misstappen
boeten.
Mademoiselle, z. ond. madame.
Madéra, sp. of madeira, port. een voor
wijn van bet eiland van denzelfden-trefl(jk
naam ; de beste soorten zijn de m a 1 v a z ij
en de d r y - m a d e r a, d. i. droge madera, zoo
;ebeeten, omdat hij uit de allerrijpste, reeds
eenigszins gedroogde druiven vbor de persing
druipt ; -- madera–suiker, eene fijne suikersoort in brooden, die men op Madera bereidt.
Madesis, z. madarosis.
Madistérion, n. gr. tang tot bet uittrekken van haren.
Madónna, f. it. (vgl. do n n a, ond. don)
eig. mijne gebiedster, vrouw; Onze-Lieve-Vrouw,
de heilige maagd (Maria); een Maria-beeld, ook
madonna -beeld; —madonna di Reggio (spr. —rédzjo) eene oude ital. rekenmunt;
-- madonnína, f. eene oude rekenmunt te
Genua met bet beeld der H. Maagd.
Madras, n. (naar de stad Madras op de
kust van Koromandel in O.Indië) eene stof uit
zijde en katoen, inz. een halsdoek van madras -- madras- hennep, m. een op jute
gelijkende spinvezel uit O.Indië.
Madre, f. it. moeder; m. de Dio! moeder Gods ! -- madrepóre, f. fr. (van 't it.
madrepora, eig. moeder der kleine openingen,
omdat zij vele stervormig gebladerde holten beeft,
waarin medusen wonen; v. madre, moeder, en
poro, kleine opening ; vgl. poriën) de ster
zeester, eene soort van poliepen of plant--koral,
dieren ; -- madreporiet, m. eene versteende
madrepore.
;

;
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Madrigal, n. fr. (it. madrigale, madriale;

mandra, mandria, kudde, v. gr. en lat. mandra, perk, horde, stal ; vgl. It. mandriále, herder) eig. herdersdicht, eene soort van klein
lyrisch, zinrijk gedicht, meestal op de liefde
betrekking hebbende, van 4 tot 16 regels lang;
oorspronkelijk kwamen zij veelal voor in de
vroeger zeer gezochte herdersspelen; — madrigalétto, m. it. een kort madrigal; —
madrigalóne, m. een lang madrigal.
Madrilena, f. sp. (spr. — lenja; V. Madrid,
eig. eene inwoonster van Madrid) eene sp. nationale dans.
Madrí re, f. ir. (v. madré, gevlekt, enz.) de
aderen in het hout.
mseándrisch, adj. gr. (maiándrios, lat.
maeandricus) gekromd, geslingerd, kronkelend,
zich slangsgewijs draaiend, gelijk de wegens
zijne buitengemeene krommingen vermaarde
stroom M w a n d e r (gr. Maíandros), nu M e inder of Mender, in Klein -Azië ; -- meeandrieten, m. pl. eene soort van steenachtige
gedraaide poliepen, hersenkoralen.
Meeeénas, meeeen, m. een voorstander en beschermer der geleerden en kunstenaars, gelijk de Romein M w c é n a s, de minister en gunsteling van keizer Augustus, begunstiger van Horatius, Virgilius enz.
Maeia, mwia en m8eeutiek, f. gr.
(van maieuein, ontbinden) de geboortehulp, verloskunde; — MeeUSis, f. (gr. maieusis) de
verlossing; — meeeutiseh, adj. verloskundig.
Maemaktérion, m. gr. de stormmaand
der Atheners = het laatst van November en
het begin van December.
Meende, f. gr. (mains, pl. mainddes, van
mainesthai, razen) eene priesteres van Bacchus,
razende bacchantin, z. Ba c c h u s ; een dol, razend wijf.
meenalisehe verzen, eene andere benaming voor e k l o g e n, idyllen, herderszangen, naar den berg M n á 1 us in Arkadië.
Mseonides, m. (gr. Maionídés) een bijnaam van Homerus, naar Maeonië (Maionia),
een landschap In Lydië, dat men voor zijn vaderland houdt ; -- Maeoníden, f. pl. eene benaming der M u z e n; — meeóniseh, adj. homerisch.
Mteótis, f. gr. (maiótis) de Mwe tische zee
of zee van Azof.
maëstóso, it. (fr. majestueux ; vgl. m a j e s t e i t,
Muz. majestueus, plechtig, verheven, met
waardigheid.
Maëstro, m. It (v. 't lat. magister, z. ald.)
meester, leermeester, inz. groot meester in het
scheppen van bouwkunstige werken; ook muziekmeester; heer, gebieder, patroon; maëstro
di ballo, de dansmeester; maëstro di bottéga,
de koopheer, principaal ; maëstro di camera,
de pauselijke minister van financiën ; maëstro
di capélla, z. v. a. kapelmeester (z. ald.);
— maestrále, m. it. (ook maëstro genoemd;
V.

sp. maëstral, fr. macstral,

mestral, mistral =

lat. magistrális ; dus eig. de meesterwind, de
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v. a. magisch; — magicien, fr. (spr.
-windopeMlaschz. mazjisjèrc), magieus, lat. toovenaar, zwarteMafia of maffia, f. it. een sedert 1860 kunstenaar, duivelskunstenaar ; — magisch,
1)estaand geheim bond van roovers, enz. op bet adj. tooverkunstig, tooverachtig, betooverend ; —
eiland Sicilië; — mafioso, m. een lid daarvan. magische lantaren, z. laterna magica
ma foi, fr. (spr. —foá) op mijne eer, waar -- magiphonia, f. een der grootste perz.
feesten ter nagedachtenis van den moord der
voorwaar ! ook een uitroep van ver-achtig,
magi en dien van den valschen Smerdis door
-wonderig.
Magazijn, n. (fr. magasin, it. magazzino, 'I perzische heeren, omtrent 512 voor J. C.
Magister, m. lat., een meester, leermeessp. magacen, almagacen, almacen, uit bet arab.
machsan, almachsan, de schuur, het voorraads- ter, inz. meester der vrije kunsten (magister
huis, van het voorvoegsel ma, dat de plaats artium liberalium), eene akademische waardig
vgl. doctor ; magister dixit, z. i p s e-heid,
eener zaak aanduidt, en chazana. in eene voorraadskamer, enz. verzamelen en daarin bewa- d i i t, onder i p s e; — magister equitum, de
ren) een voorraadshuis, -schuur, -kamer, .zolder, eerste aanvoerder der ruiterij bij de oude Ro-kelder, een pakhuis ; eene groote verzameling, meinen; magister infirmórum, de ziekenmeesdie men van allerlei dingen heeft gemaakt, ter, ziekenverpleger in kloosters ; m. légens of
groote menigte van dingen ; ook de bak vóor, ddcens, een lezend of leerend meester, die door
achter of onder de rijtuigen tot berging van zijn openbaar proefschrift, enz. het recht heeft
valiezen, enz., koetsbak ; oneig. zekere perio- verworven om op hoogescholen voorlezingen te
houden en werkelijk houdt; --' m. mathesëos,
dieke schriften over letterkunde en wetenschap
eig. de meester der wiskunde; de meestersteleen tijdschrift voor een bepaald vak; ---pen,
.magasinage, f. fr. (magazináázj') de tijd, ling, de om hare belangrijkheid voor de ganalien de koopwaren in het magazijn blijven; sche meetkunde zoo beroemde p y t h a g o r i
pakhuishuur, leggeld, bergloon; — magasileerstelling, dat het vierkant der-sche
grootste zijde (hypotenuse) eens rechthoekineeren, in 't magazijn leggen.
Magdalena, hebr. vr.naam : eig. de uit gen driehoeks zoo groot is als de vierkanten
'de stad M a g d a 1 a (hebr. migdal-él, toren Gods) der beide kleinere of rechthoekszijden (kat h egeboortige Maria Magdalena, de door t e n) samen genomen ; m. morum, z. v. a. c e nChristus aangenomen boetvaardige zondares; s o r; m. opérum, de bouwmeester of bouwopvandaar Magdalena's, pl. voor : berouw- zichter in kloosters; m. populi, z. v. a. d i chebbende lichtzinnige vrouwen ; — magda- t a t o r ; m. sacri palatii, de door den paus tot
lenieten, f. pl. eene boetorde van berouw onderzoek van alle nieuwe boeken, uitgekozen
dominikanen; m. schollirum, de oppertoeziener
lichtekooien ; vgl. m a d e l o netten.-hebnd
Magdalia, f. gr. eig. broodkruim; Med. eener klooster- of kerkschool; te Parijs in de
verschillende bereidingen in de gedaante van middeleeuwen ieder leermeester, die gezelschap
rolletjes, balletjes of pillen, koekjes, enz. ; -personen vormde; — ma--penvastudr
magdaleons, pl. fr. (eig. staaf, rol, inz. gisterium, bet ambt van opziener of leeraar;
van zwavel) de houten vormen, waarin de ge- de waardigheid van magister ; in de oude Chem.
het meesterpoeder, de tot poeder gebrachte ne.
auiverde zwavel tot pijpen gegoten wordt.
Maggio, m. it. (spr. mádsjo) z. m o g g i o. derslag van de edelste deden eener massa, b. v;
Maggiolata, f. it. (spr. madzjoláta ; van magisterium bismülhi, magister van bismaggio = lat. Majus, Mei), eig. een gedicht m Ut h, parelwit, eerre verbinding van bismuth
op de Mei, lentezang ; een minnelied, minne- met salpeterzuur of een onder-salpeterzuurzout,
zang der verliefden onder de vensters der be- dat vroeger veel als blanketsel, thans als vloeimiddel bij emailleersels, tot voermiddel bij onminde, in Italië.
Maggiordómo, m. it. (spr. madzjor—, derscheiden kleurstoffen, tot vulling van valsche
can het lat. major domus, z. aid.) een opper- paarlen, ook soms als geneesmiddel gebruikt
hofmeester, hofmaarschalk, opper -huishofmeester wordt; m. plumbi, loodwit; m. satürni, lóodchloride; m. sulfüris, z. ond. lac; — ma=
aan het pauselijke hof.
gistraal, adj. lat. meesterlijk; hoofdzakelijk,
maggiore, it. (spr. madzjóre) In een muziek
den grondslag vormende ; — magistrale
aanwijzing om weder tot den grond--stukde
foriaule, z. formula magistralis; — matoon over te gaan.
Magi of magiërs en magen, pl. van gistraal, n. een mengsel van geroost en gemagus, m. lat. (gr. mágos, pl. mágoi; arab. klopt zwavel- en koperkies, dat bij het zilver
bij het mengsel-amlgtieprocsInMx
madjoes, oorspr. uit het perz.) eig. oud-perz.
van ertsslijk en keukenzout gevoegd wordt; —
vuuraanbidders, inz. hunne priesters, die ster
magistraal, f. nw.lat. Fort. de walomslutdroomuitleggers waren ; In 't-renkudig
alg. oostersche geleerden, wijzen, natuurkenners, ting, de binnenkruin der borstwering, de vuurenz., welke het bedrog en bijgeloof later in lijn ; — magistreeren, meester worden;
toovenaars, zwartekunstenaars, enz. deed ont- den baas spelen ; — magistrándus, m. dip
aarden ; — mag-ie, f. tooverkunst, tooverij, magister of meester wil worden.
Magistraat, m. lat. (magistrdtus, pi. ma- geheime wetenschap, zwartekunst, vgl. t h e ti rg i e; — magie, adj. eng. (spr. médzjik) z. gistrátus, bet overheidsambt, een stads- of staats•
heerschende geweldige wind) de noordwesten

;
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persoon), de overheid, de stadsregeering, stadsraad : een regeeringslid, raadsheer, burgemeester; — . magistratuur, f. nw.lat., het overbeidsambt, de waardigheid van regeeringslld,
van burgemeester; de rechterlijke macht.
Magma, n. gr. (v. másssein, kneden) Med.
het deeg, elke geknede massa; het overblijfsel
van eene uitgeperste zelfstandigheid, zalf, enz.
Magnaat, m. (it. en sp. magnate, midlat.
mdgnas, van 't lat. magnus, groot) de machtigen en grooten des rijks, inz. de voornaamste
rijksbeambten en oud-adellijken in Hongarije en
Polen ; -- magnatentafel, f. het Hoogerhuis in Hongarije.
Magna charta, z. c h a r t a; — magna
mater, eig. groote moeder, toenaam van C yb e 1 e; -- magna mora, f. lat. Jur. de groote
(lange) termijn of het uitstel van 6 maanden.
Magnanerie, f. fr. (spr. manj—) gebouw
voor de zijdewormenteelt in 't groot (e o e onière, vèrerie).
magnaniem, adj. lat. (magnanimus, a,
nm, v. magnus, groot, en animus, z. ald.) groot
hooghartig, verheven, met grootheid-moedig,
van ziel; — magnanimi prettum, n. het loon
van den hooghartige (het devies der deensche
olifantsorde) ; — magnanimiteit, f. (lat.
magnanimTitas) de grootmoedigheid, hooghartigheid, zielegrootheid, verhevenheid van ziel, van
geest.
Magneet of natuurlijke magneet,
m. (lat. magnes; gr. lithos magnethes of magnesios, d. i. magnesische steen ; vgl. m a g n es i a) aantrekkende ijzersteen, treksteen, poolsteen, zeilsteen, een zwartachtig ijzererts, die
ijzerhoudende lichamen tot zich trekt, enz. ; -kunstmagneet, met den magneetsteen bestreken ijzer of staal, dat de kracht van den
natuurlijken magneet bezit; — gewapende
magneet, een zoodanige, welks polen glad
geslepen en met dunne ijzeren platen belegd
zijn, waardoor zijne draagkracht aanmerkelijk
wordt verhoogd ; — magneetnaald, f. de
noordaanwijzer, eene met den magneet behoor
bestreken stalen naald, die, vrij draaiend,-lijk
zich naar den noordpool richt en daardoor tot
het opsporen van alle wereldstreken dient, zie
k o m p a s — magneettheodoliet, m. een
met een noordaanwijzer voorziene t h e o d o ii e t
(z. ald.); — magnètisoh, adj. met de aan
kracht van den magneet begaafd, aan--treknd
trekkend of een aantrekkend vermogen bezit
; — magnetiseeren (spr. s=z) nw.-tend
lat. (fr. magnétiser) 1) aan een lichaam mag
kracht mededeelen, het aantrekkend-netisch
maken ; 2) volgens eene, inz. door Dr. Messner sedert 1776 in zwang gekomen, geneeswijze
door wrijving of door geregelde handbeweging
en aanraking (m a n i p u 1 a t i e) geheime krachten in het menschelijk lichaam opwekken en
daardoor zenuwkwalen genezen ; — magnetísme, n. de magnetische of aantrekkende
kracht ; — dierlijk magnetf sme, eene
aangenomen kracht van magnetischen aard in
;
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het dierlijke, inz. menschelijke organisme, krachtens welke een mensch zoowel op de wilskracht
van een ander als op zijn lichamelijken toestand
een aanmerkelijken indruk kan teweegbrengen;
z. ook somnambule ; — magnetiseur,
fr., ook magnetist, m. wie op zulk eene
wijze genezing zoekt te bewerken ; — mag
-netolcri,
f. de electricische stroomen, door een magneet te voorschijn gebracht;.
— magnetísmomanie, f. gr. de overdreven zucht voor het magnetisme, voor den,
magnetischen slaap ; — magnetologie, f.
de leer van den magneet en van het magnetisme ; -- magnetométer, m. een magneetmeter, werktuig tot meting van de kracht
des magneets.
Magnesia (spr. s=z), f. gr. (naar bet
landschap Magnesia in Thessalië) Chem. bitteraarde of talkaarde, bitterzoutaarde; inz. ook
voor magnesia alba, eene als artsenij gebruikteverbinding van bitteraarde en koolzuur; mag
koolzure bitteraarde ; in de na--nesiacrbot,
tuur voorkomende als magnesiet, n. eene
witte steensoort, die thans dikwijls ter ontwikkeling van koolzuur gebruikt wordt ; — magf. oude naam voor dolomiet en -nesiakl,
dolomitische kalksteen; — magnesium of
magnium, n. de metallische basis van de
magnesia, het eerst door Davy in 1808 afgezonderd; — magnesiumlicht, n. licht verkregen door verbranding van magnesiumdraad.
magnetiseeren, magnetiseur, enz.
z. ond. magneet.
magnieaudiseh, adj. nw.lat. (v. 't lat.
magnus, a, urn, groot, en cauda, staart) met
grooten staart.
Magnificat, n. lat. (v. magnificáre, groot.
maken, roemen, v. magni/icus, grootsch, prachtig, van magnus, groot, en fac. re, maken) de
lofzang van Maria In de r. kath. kerk, naar
de lat. aanvangswoorden Luc. I, 46, magnificat
anima mee dommum, mijne ziel verheft of looft
den Heer; — magnifieatie (spr. t=ts), f..
de lofprijzing, verheffing; — magnif icus, m. lat.,.
de heerlijke, waardige, b. v. rector magni/icus,
titel van den rector der hoogeschool; -- mag-.
ni$ek, adj. (fr. magnifique, spr. manjifiek'),
prachtig, heerlijk, luisterrijk, kostbaar; -- mag
(spr. t=ts), lat. (magni/icentia) of
-ni$Céte
fr. magnificence (spr. manji/Isdns') pracht,
hoogheid, heerlijkheid, waardigheid; de titel
der regeerende burgemeesters in vrije steden;
ook die der rectoren en kanseliers aan hooge-.
scholen ; — magnifico,
co, --ca, —mente, it. Muz..
prachtig, edel, verheven, deftig.
Magniloquentie (spr. t=ts), f. lat. (mag-.
niloquentia, v. magniloquus, grootsprekend, v.
magnus, groot, en loqui, spreken) de grootspre-kerij, grootspraak, pralerij, snorkerij.
Magnitudo, f. lat. de grootte.
Magnum, n. nw.lat., z. v. a. m a g n e-sium.
Magno, —na, it. edel, prachtig, stoutmoedig, grootsch.
,

,
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Magnolia, f. (benoemd naar Francois
M a g n o 1, prof. der kruidkunde te Montpellier,
gest. 1715) de beverboom uit N. Amerika, in
onderscheiden soorten, een prachtige boom met

te roeien en eene rechtmatige verdeeling van
alle goederen te doen plaats hebben (inz.. sedert
1881 Achmed Suleiman in Egypte en Soedan;
onlangs overleden).

roosvormige bloemen.
magnus, a, um, lat. groot.
Magot, m. fr. (spr. mago ; misschien van
het gr. magódós, eene soort van pantomimen,
die mansrollen in vrouwenkleeding speelden)
een groote aap ; een apengezicht, eene leeltjke
gelaatsvertrekking; een verborgen schat.
Magpie, f. eng. (spr. mègpai) 1 ° . de ekster; 2° . een australische vogel (Gymnorhina

Mahis, z. mats.
Mahmil, m. arab. (van hamala, dragen)

leuconota).

Magrabinus, pl. (van 't arab. magrab,
magreb, magrib, de zonsondergang, het westen,
inz. Barbarije, Mauritanië, v. garaba, voortgaan,
ondergaan) egyptisch lijnwaad; — magrebis,
m. pl. arab. Bedoeïenen (z. aid.) te paard, in
N. Afrika.
Magraph, m. hebr. een windspeeltuig bij
de oude Hebraeen, volgens de beschrijving in
den talmud naar onze orgels gelijkende.
Magrebis, z. ond. m a g r a b i n e s.
Magus, z. magi.
Magyaren, m. pl. (spr. madjdren) de
oorspr. naam der Hongaren; — magyáriseh,
adj. hongaarsch; — magyariseeren, hon•
gaarsch maken, tot hongaren maken ; — magyaromaan, m. overdreven voorstander van
de Hongaren.
Maha, ind. en perz. = groot, in vele sa
voorkomende.
-menstlig
Mahabhárata, n. ind. eig. het groote
bbaratische gedicht (naar den ind. koning Bb ar a t a s benoemd), het grootste heldendicht der
Indiërs, van ongeveer 100,000 verzen.
Mahadéwa, m. ind., d. i. groote god
(ook M a h a d ee h) bijnaam van den god Siva
of S i w a, 3den persoon der ind. drieëenheid.
Mahágoni— of gew. mahóniehout,
n. (eng. mahogany ; waarsch. uit. eene amer.
taal; in Frankrijk bols d'acajou, (spr. boa dakazjóé, van het braz. acajaiba) een fijn, bruinrood zeer hard hout, van den m a h a g o n i- of
a n a c a r d i e b o o m (Swietenia mahagoni) op de
westindische eilanden en in Z. Amerika.
Máhaleb of mahaleb–kers, f. arab.
(mahleb) de inktbezie, parfumeerkers (Prunus
mahaleb), eene soort van wilde kersen van eenen
struik, welks bladeren bloesems en beziën tot
welriekende wateren, enz. gebruikt worden.
Mahálle, f. arab. stadswijk, kwartier.
Maharáchtri, n. ind., het pakrit -dialect
van de nieuwere indische dichters.
Maharádsja, m. ind., d. I. groote koning (raja), een alleen regeerende opper- of
groote koning in 0. Indië, inz. de vorst der
Sikhs of Seikhs in den Pundsjab.
Mahboeb, z. zerimahboeb.
Mandi, m. arab. de door de muzelmannen verwachte profeet, dien Allah (God) zenden
zal om het door Mohamed begonnen werk te
voltooien, de ongeloovigen te bekeeren of uit

een lastdier ; inz. de gewijde kameel, die met
de geschenken van den Grooten Heer naar
Mekka gaat en in rechte linie, zegt men, afstamt van den kameel, waarop Mohamed opzijne tochten placht te rijden.
Mahmoedi, m. een rekenmunt in Perzië
en Klein -Azië = r b toman = Ta k r a n (z.
aid.) ; in Basora = 10 danimes = 100 floes)
= ongeveer 4 cents.
Máhneh, m. brief door middel van de
bloemenspraak (salam).
Mahomed, z. Muhamed.
Mahon of mahona, f. (fr. mahon, mahone, mahonne, sp. mahona, waarsch. van 't.
oudfr. Mahon, Mohamed, mohamedaansch) m.
een turksch vaartuig, eene soort van g al e a a
of galjas (z. ond. galei)
Mahoniehout, z. m a h a g o n i e.
Mahout, m. (spr. —hoe) olifantenoppasser
op Ceylon; vgl. c o r n a c.
Mahrátten, m. pl. een volk in 0. Indië
op het schiereiland aan deze zijde van den
Ganges (naar den naam des lands: sanskrit.
mandráschtra, d. i. het groote rijk, van mahá,
groot, en rdschtra, rijk).
Maid, maiden, f. eng. (spr. meed',
meed'n) meisje, maagd; an old maid, eene oude
vrijster; — maiden, paard dat nog geen

prijs behaald heeft bij een openbare wedren;
— maidenspeech, f. eng. (spr. meed'nspietsj) eerste rede, debut b. v. van een parlementslid.

Maidan of Meïdan, m. arab. (maidan,
mada, bewogen worden) groote vlakte, open
veld ; groote baan, renbaan, inz. de oude renbaan in Constantinopel; ook marktplaats vgl.
ook bazaar.
Maiden, maidenspeech, z. m a i-d.
Maieutika, maieutisch, z. m m e utiek, enz.
Maigre, adj. fr. (spr. mègr') mager; soups
(spr. soep) maigre, watersoep; — maigreur,
f. fr. (spr. mè—) de magerheid; — maigreeV.

ren, maigrisseeren, vermageren, mager
worden.

Mail, 1) n. fr. (spr. maij'; eig. een beukhamer = lat. malléus, it. maglio) het malle.
spel, waarbij een houten bal op eene vlakke
baan met eene kolf wordt voortgeslagen.
Mail, 2) f. eng. (spr. meel = fr. malle z.
aid.) het valies, de brievenzak, verzegelde lederen zakken, welke de te verzenden brieven enz.
bevatten ; de rijdende post, de brievenpost (inz.
de postdienst tusschen 0. en W. Indië en
Europa) ; de 1 a n d m au, de postdienst van
West-Europa over land naar een haven in de
Middell. zee en verder per boot over Suez naar
Indië; — mailtrein, mailboot, sneltrein,

MAILLACHOR
°stoomboot, voornamelijk voor den postdienst
(naar Indië) ; — mail-coach, t. (spr. meel kootsj)
het rijtuig der brievenpost in Engeland.

Maillaohor, ook maiIleehord, (spr.
inai—) en m e 1 c Iii o r, n. een alliëersel van

koper, zink en nikkel, ter vervanging van het
tafelzilver, dat inz. te Parijs wordt vervaardigd;
z, v. a. argentaan, z. aid.
Maille, f. fr. (spr. malj' it - maglia, sp.
malls, van 't lat. macula, z. aid.) eene maas
aan geknoopt of gebreid werk ; een pantserringetje, malle; eene oude fr. kopermunt =
d e n i e r; eene zilvermunt onder Philips den
Schoonen In 1303 geslagen, eene oude goudmunt
der hertogen van Lotharingen, geldende te Pa;

xis 334. sous.

Maillotins, pl. fr. (spr. maljoten) de strijdhamers, naam eener oproerige partij onder Karel VI, in 1413 (zoo geheeten naar de groote
hamers [fr. maillotins of maillets], die zij tot
hunne wapening van het stadhuis te Parijs
haalden).

Maimon, z. mandril.

main, f. fr. (spr. men; = lat. manus) 1 ° de
hand; main droite, rechter-, main gauche, linkerhand; — en main (spr. an--) in de hand;
en main zijn, bij 't biljartspel : in handen zijn
°(de bal), om weder opgezet te worden ; — à
-deux mains (spr —deu—), voor belde handen,
tot dubbel gebruik ; — coup de main, z. ond.
4e o u p ; — main chaude, handjeplak, soort pandspel ; — main de justice, i fr. (spr. men
- d'zju-stiéz') d. 1. hand der gerechtigheid, eene
soort van schepter, als eereteeken der fr. regeering; — main d'oeuvre, werk van een handwerksman ; — main forte, eig. sterke hand, de
macht der overheid, gewapende macht ; — main
morte, eig. doode hand : onvervreemdbare grondeigendom ; ^° boek papier : main de passe, toegift aan papier, dat de drukker over krijgt voor
misdruk enz.
Mainprise, f. eng. (spr. meenprais) vrijlating tegen persoonlijke borgstelling van een
.ander.
mainteneeren, fr. (maintenir, spr. men—)
handhaven, onderhouden, bewaren, in stand hou
beschermen, voorstaan, verdedigen ; ook-den,
'voor : eene bijzit houden ; kameren ; eene m a 1 nt-ende of gemainteneerde, eene gekamerde bijzit; — je maintiendrai, (spr. zie mentjendrd), ik zal handhaven (devies van het huis
„

van Oranje) ;

—

maintenábel, adj. houd-

baar, te rechtvaardigen, te verdedigen ; —
maintenanee, f. (spr. mèntenáns) handha
instandhouding; — lnaintenue, t. de-ving,
gerechtelijke bescherming van het bezit.
Maize, m. fr. (spr. mér'; v. 't lat. major,
-de grootere, in oudfr. maire, waaruit waarsch.
het duitsch meier, gemeentehoofd, ontstaan Is)
In Frankrijk, en ook in Nederland tijdens de
Ir. overheersching, de eerste burgerlijke ambtenaar van eene gemeente, burgemeester, schout;
— mairie, f. de waardigheid, het ambt en
„de woning van zulk een regeeringspersoon.
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MaiS, f. (sp. maiz, uit de uitgestorven taal
van Haïti, waarin het mahis of mahiz heet)
oorspr. amerikaansch koren; turksche tarwe
(Zee mais), turksch koren (door Columbus uit
Z. Amerika naar Spanje gebracht, alwaar het
reeds omstreeks 1520 werd geplant) ; — vandaar
maizena, f. bereid maïsmeel, fijn meel uit
maïs, veel voor puddings gebruikt.
maison, f. fr. (spr. mèzon, v. 't lat. mans)ó,
verblijf, woning, v. manere, blijven) het huis;
— maison de campagne, f. (spr. —d' kanpánj' )
een landhuis, eene buitenplaats ; maison de
commerce, handelshuis; m. de force of m. de
correction (spr. korreksjón) een tuchthuis, een
spinhuis, verbeterhuis, dwanghuis; maison de
plaisance (spr. plézáns' ), lusthof, buitenplaats;
maison du roi (spr. rod), de huistroepen, het
militaire huis des konings; maison de santé,
ziekenhuis, ook euphemistisch voor : krankzinnigengesticht; maison de ville, stadhuis, raadhuis.
Mastre, m. fr. (spr. mètre, v. 't lat. magister, it. maëstro, enz.) een meester, heer, gebiedend heer, gebieder, beheerscher, b. v. hij
spreekt of beveelt en maitre (spr. an—), d. i.
als heer, enz. ; een leermeester, onderwijzer,
taal-, teekenmeester, enz. ; baas, werkbaas;
ook de meester, voornaamste in eene kunst,
z. v. a. virtuoos, b. v. en maitre spelen,
meestersik spelen; — maitre–autel, hoofdaltaar; — maitre d 'armes (spr. darm'),
een schermmeester; — mastre d'éeole (spr.
dékol') een schoolmeester; — mastre de
plaiSir (spr. plèzier) een hofbeambte, die de
vermakelijkheden heeft te regelen ; ook in het
algemeen een regelaar van feestpartijen en ver
— maitre des requêtes,-makeljhdn;

z. ond. r e q u ê t e;— maitre d'hotel, de
huishofmeester; à la maitre-d'hôtel (bij gerechten), met eene botersaus, (uien, meel, citroenen) ;
— maitre Jean (spr. zjdn), eig. meester
Jan of Hans, omdat dit een der meest verbreide namen is, althans in de lagere volksklassen, z. v. a. janhagel; — maitresse,
f. (spr. mètréss') eene gebiedster, meesteres, de
vrouw des huizes; leervrouw, onderwijzeres van
kleine kinderen, m a t r e s; onechteljke bijslaap,
bijwijf; geliefde, liefje, vrijster, minnares; —
maitriseeren (spr. s=s), den meester spelen, meesterachtig behandelen, beheerschen.'

Maizena, z. onder m a ï s.
Maja, f. lat. (van 't gr. Maia, Mma, d. I.
eig. moeder) Myth. de dochter van Atlas en
moeder van Mercurius; in de indische fabelleer
enne vrouwelijke godheid, die te gelijk met den

Schepper der wereld optreedt (van 't sanskr.
majd, begoocheling, bedrog, schijn) ; Astron. een

in 1861 door Tuttle ontdekte asteroïde; z. ook
maya.
Majesteit, f. lat. (majéstas, v. majus =
magnus, groot, fr. majesté) waardigheid, hoog
heerlijkheid, verhevenheid, grootheid, inz.-heid,
de koninklijke waardigheid, hoogste macht en
waardigheid, een titel van gekroonde hoofden
en hunne gemalinnen; -- majesteitsrecht,
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z. regale ; — majesteitsschennis, z.

crimen laesae majestatis; — majesteits-

brief, een vrijheidsbrief, door een onbepaalden gebieder of Staat uitgereikt, inz. die van
keizer Rudolf II voor de Protestanten van Bohemen in 1609 uitgegeven ; — majëstas personális, persoonlijke majesteit; m. reális, majestelt van het staatslichaam ; — majestueus,
adj. heerlijk, verheven, groot, koninklijk, prachtig, schitterend.
Márjo, z. may o.
Majolica, f. it. (van 't oud-it. Majolica,
voor Majorca, op welk eiland men 't bet eerst
vervaardigde) vaatwerk uit fijn leem met wit
glazuur en kunstig beschilderd, inz. in de 16e
eeuw, toen de grootste schilders, zelfs Rafael
Sanzio, tot hun vermaak lichte schilderingen
op zulk vaatwerk maakten, waarom deze tegen
duur betaald worden; eene-wordigtenl
soort van grover f a y e n c e (z. ald.).
Majolijn, z. mariolein.
Majonnaise, z. mayonnaise.
Majoor, m. fr. (v. 't lat. mlijor, de grootere, hoogere, z. ond.) een opperwachtmeester,
de aanvoerder van een bataljon; — major du
jour fr. (spr. mazjor du zjóér) de stafofficier, die
de wachten en posten voor eenen dag heeft na
te zien ; — plaatsmajoor, de hoofdofficier
in eene garnizoensplaats.
major, m. lat. (major, neutr. majus, compar.
V. magnus, a, um, groot) de grootere ; de oudste
van twee broeders, vgl. senior; Log. de eerste
of hoofdstelling in eene sluitrede; mid.lat. de
intendant of huismeester, (lat. villicus), inz.
major domus, m. opperhuishofineester, bij
-le oude frankische koningen de titel der aan
hofbeambten ; — majóra (stil. vota) of-zienljk
maj óra, n. pl. de meeste stemmen, stemmenmeerderheid; per májora, door meerderheid van
stemmen;— majoraal, sp., z. m a y o r a a l;
— majoraat, n. mid. lat. (majorátus) het
voorrecht der meerdere jaren in eene familie of
(in engeren zin) des oudsten onder vele even
-nauw verwante erfgenamen, het recht des oud
ook het goed des oudsten, dat telkens-sten;
ongedeeld bij den oudste der familie blijft ; —
majorátie (spr. t=ts), f. nw.lat. vergrooting, versterking; — majorennis, d. I. major
annis, voljarig, meerderjarig, mondig; — maj orenniteit, f. de mondigheid, meerderjarig
►eid (naar rom. recht op het 25e, bij ons op-1
het 23e jaar, in Frankrijk en Duitschland op
het 21e jaar); — majoriteit, f. (mid. lat;
majoritas) het overwicht of de meerderheid
der stemmen, stemmenmeerderheid; — majóres,
pl. de voorouderen ; — majorine, f. nw.lat.,
munt van het gr. keizerrijk (z. d e k a r g y r o n).
Majoraan, z. mariolein.
Majuscule, f. fr. (spr. mazjuuskuul'; v.
lat. májuscula, stil. littera, letter, van majusculus, a, um, iets grooter, verklw. v. major,
sfaajus, grooter) hoofdletter, kapitale letter.
Makako, z. m a c a c o.
Makáme, f. arab. (makámeh) d. i. eig.
,

MAKROBIËRS

verzameling, onderhoud in een gezelschap, vertellingen van eigenaardig kunstigen, half dichterlijken vorm (van den arab. dichter H a r i r i).
Makarios of Makarius, m., Makaria, f. gr., mans- en vr. naam : de geluk
; — makarismen, pl. (van den sing.-zalige
makarismos, bet zaligspreken), zaligsprekingen
(Math. V, 3 volgg.).
Mákats, pl. lichte gekeperde wollen stoffen
tot sofa-bekleeding.
make- shift, n. eng. (spr. meeksjift ; v. make,
maken, en shift, een noodmiddel, uitvlucht) eens
noodhulp.
Maki, m. N. H. het spookdier, een naar
de apen gelijkend diergeslacht, met den snoet
van eenen vos, ook l e m u r m. lat.
Makkes, pl. joodsch: slaag, slagen (van
het hebr. makkáh, het slaan, v nakáh, slaan) .
Makreel, m. (deensch makrel, zw. makrill,
eng. mackerel, mid.lat. macarellus, macquerellus,
oudfr. maquerel, nw.fr. maquereau, makreel en
koppelaar, welk laatste de oorspr. beteekenis is,
dewijl deze visch, volgens eene volksmeening,
de jonge elften, die men elders ook maagden
noemt, pleegt te volgen en ze haren mannetjes
aan te voeren) een zeer vette en smakelijke
roofvisch In de Noordzee (Scomber).
Makrobiërs, m. pl. gr. (sing. makróbios,
(van makrds, lang, groot, en bios, leven) lang
een fabelachtig volk bij de oude gr.-levnd,
schrijvers ; — makrobiósis, f. het langdurig leven ; — makrobiotika, f. de kunst
om het leven te verlengen, de oudwordings.
kunst ; in het alg. gezondheidsleer ; — makrobiötiseh, adj. langlevend; de levensverlenging betreffende; — makroeephálusf
m. een groothoofd, dikkop ; — makrocheir
of makroehzr, m. langhand, een langhan
— makrodaktlos, m. een langvin•-dige;
gerige ; — makrodaktyliseh, adj. langvingerig ; — makrokolie, f. de langledigheid; — makrokóliseh, adj. langledig; -makrokómisch, adj. langharig ; — makrokósmos, m. de groote wereld, de bui
wereldgebouw; vgl. m i--tenwrld,hgasc
krokosmos; — makrokosmologie, t,
de leer van de dingen daarbuiten, van het ge•
heele wereldstelsel; — makrologie, f. eer
wijdloopig gesnap, woordenkraam, w(jdloopig.held ; — makronosie (spr. s=z), f. eens
langdurige ziekte, het sukkelen; — makrophóniseh, adj. met ver klinkende stem, luidstemmig; — makrophthálmos, m eer
grootoog, grootoogige ; — makrophthalmisch, adj. grootoogig; — makrophyllisch, adj. lang- of grootbladerig; — ma-.
kropnoia, f. de langademigheid, het lang.
zame en diepe ademhalen; — makropóden
p1. knaagdieren met lange achterpooten ; -makropódisch, adj. langvoetig; — makroptera, n. pl. insecten met zeerange vleugels, langvleugeligen; — makroptériseh,
adj. met lange vleugels; — makroseii, pi.
Geogr. langschaduwigen ; — makrósis, f. de
-

,
,

;
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verlenging, vergrooting; — makrostiehon,
n. een gedicht met lange regels; — makro-

tiseh, ad). (gr. malaktikós) verweekend, verslappend ; — malaktika, n . pl. verweekende

stíehiseh, adj . langregelig; — makrostómiseh, adj. grootmondig; — makrura,
n. pl. langstaartige vogels, zulke, wier staart
hunne pooten in lengte overtreft; ook langstaar
-tige
kreeften.

geneesmiddelen.

Makróne, f. (v. 't it. macarone, z. aid.;
fr. macaron) een klein suikergebak van amandeldeeg.

Malakie, z. m al a c le ; — malako-.

Makronosie, makrophthalmus,
enz. z. ond. makrobiërs.
Makuba, f. eene fijne soort van snuif
naar een district op het-tabk,zogehn
eiland Martinique, waar zij gebouwd en bereid
wordt.

Makukawa, (m. braz. macucáua, macuco)
z. trompet.
mal, adv. fr. (= lat. male) slecht, kwalijk;
in samenst. z. V. a. on-, mis -, enz., vgl. m alcontent, malhonnet; — pas mal (spr. pa
mal), niet kwaad; — mat à son aise (spr. èz'),
niet op zijn gemak (vgl. a i s e) ; — Mal, als
subst. (= lat. malum) n. eene kwaal, ziekte;
— mal de cer f (spr. —sèr), de hertenziekte,
mondklem; — mal de Naples, I. eig. de
kwaal van Napels, de venusziekte, door de
Franschen zoo geheeten, omdat zij in 1493 bij
de belegering van genoemde stad het eerst daar
-dor
aangestoken werden.
Malachiet, n. (van 't gr. malachè, maluw,
wegens de naar de maluw gelijkende groene
kleur) een groen, koolzuur kopererts, atlaserts,
natuurlijk waterhoudend koolzuur koperoxyde;
— malachiet—groen, n. de beste soort
van tyroler berggroen.

Malaehmóv es, m. joodsch (van 't hebr.

malách, engel, en moves, poolsch-joodsch voor
maweth, de dood) de joodsche doodsengel.
Malaele of malakïe, i gr. (malakia,
v. malakós, é, ón, week) eig. weekheid; Med.
verweeking (b. v. van de maag) ; de trek naar
zekere spijzen, inz. bij zwangere vrouwen, belustheid.
maláde, adj. fr. (it. malato, oudfr. malabde, provenc. malaut, malapte, v. 't lat. male
aptus, slecht passend; V. a. van male habitus,
die zich niet wel bevindt; vergelijk het noden.
o n p a s s e 1 ij k) ziek, krank; ziekelijk, onpasselijk,
ongesteld; — maladie, f. ziekte, krankheid,
onpasselijkheid, enz. ; — maladerie of maladrerle, f. een kranken- of ziekenhuis, inz.
voor melaatschen; — maladif, adj. ziekelijk.
Maladresse, L fr. (vgl. a d r e s s e) onhandigheid, onbehendigheid, ongeschiktheid, lompheid ; maladroit, adj. (spr. adrod) ongeschikt, onhandig, lomp.
—

Malaguette, f. fr. (sp. malagueta, naar

de stad Malaga benoemd) z. v. a. k a r d a m o m.
Malaise, n. fr. (spr. —èz') lichamelijk
kwalijk bevinden ; ongemak, onaangename gewaarwording, ongelegenheid, netelige omstandigheid.

—

mala ede, z. ond. Ides; — malae /idëi pos sessio, f., z. possessio, enz. ond. p o s s e d e e re n.
Málaga, m. een spaansche zoete wijn, naar
de stad M al a g a zoo geheeten.
Malágma, n. gr. (van malássein, week
maken) Med. een veeweekend middel, ver zach(ende of verweekende omslag; — malák-

dérmen, pl. gr. (v. malakós, week, en dérma,
huid) weekdieren, z. v. a. m o 11 u s k e n;malakologie, f. de leer van de weekdieren ; malakolith, m. weeksteen, eene
aan den a u g i e t verwante steensoort ;— ma-lakoon, m. een den zirkoon verwante, maar
minder harde steensoort; — malakosárkos,
m. Med. iem. met zeer zacht, week vleesch ; —
malakostéon, n. de beenderverweeking;
—

— malakozóon, n., pl. malakozóa,
weekdieren ; — malakozoölogie, f. de leer
van de weekdieren.

Malaktika, malaktisch, z. ond. ma lagma.
Malandria, f. lat. (it. malandra, fr. malandre) kloven of kenen in de kniebogen der
paarden, rasp, kniekloof.
Malandrino, m. it. (fr. malandrin, varr
't mid.lat. malandriuus, uit het lat. malus, boos,
en het gr. anèr, genit. andrós, man; oorspr.
de naam van arab. en egypt. straatroovers ten
tijde der kruistochten) een straatroover; als
scheldwoord : schelm.
mal -à-propos, fr. (spr. malapropó ; vgl. á
propos, ond. p r o p o n e e r e n) ten ontijde, te
,

onpas, ongelegen, ontijdig, ondienstig, ongeschikt,
onbehoorlijk.
malair, adj. nw. lat. (van het lat. mála,
de kinnebak) de wangen betreffende, daartoe

behoorende.
Malaria, f. it. (eig. mala aria, kwade
lucht) ongezonde moeraslucht en de daardoor
verwekte moeraskoorts in Italië.
Mal^ten, pl. z. s o r b a t e n.
malavisé, adj. fr. (spr. —awizé) onbedacht, onbezonnen, onverstandig.
malaxeeren, nw.lat. (malaxáre, v. 't gr.
malássein), week, lenig maken, b. v. harde stoffen in olie, enz. ; — malaxátie (spr. t=ts),
f. Med. weekmaking, inz. het weekkneden van
,

pleisters.

Malberg, m. oudd. (vgl. mallum) de gerechtsplaats; — malbergisehe glosse, f.
de in vele handschriften der salische wet ter
verklaring ingeschoven niet -latijnsche woorden „.
die door sommigen voor celtisch, door anderen
juister voor frankisch gehouden worden.
Malbroek , z. Marlborough.
malcontent, adj. fr. (spr. —kóntán, gew.
—kontént; vgl. content) ontevreden, onvergenoegd; — de malconténten, de oever-genoegden, b. v. met de landsregeering.
Mal de Naples, z. m al.

Maldiviseh of Maledivisch goud,
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de schelpmunt, kauri, (z. ald.), die dé Negers
op de Goudkust, enz. in plaats van klein geld
gebruiken (dus geheeten, omdat zij in groote
menigte van de Maldivische eilanden komt; —
.maldivisohe noten, zeecocosnoten.
male, lat. (adv. van malus) kwaad, slecht,
boos, erg; — male quidem, vrij slecht, erg genoeg; — male quod sic, erg genoeg, dat het
zoo is; — maledieeeren (lat. maledicére,
d. i. eig. slecht spreken), smaden, lasteren, ver
— maledieént, adj. (lat. male--wensch;
dicens) schimpend, smalend; kwaadsprekend; —
maledietie (spr. t=s), f. de vloek, verwen
vervloeking; ook laster, achterklap; —-sching,
malefáetor, m. lat., of male$oánt, m.
nw.lat., een boosdoener, misdadiger; — Male$eium, a. de euveldaad, misdaad; — ma–
lef eie, f. betoovering, beheksing, hekserij,
zwarte kunst ; — male$Caat, m. of f. iem.
door hekserij tot de voortteling ongeschikt gemaakt ; — malefiek, adj. kwaaddoend (bij
de astrologen, die aan de planeten Mars en Saturnus [male/ici] een Schadelijken invloed toeschreven) .
Malei j ers, m. pl. (in hunne eigen taal
Málayoe of Malayoe, d. I. waarsch. vluchteling,
van 't javaansch malayoe, weggaan, vluchten)
een volksstam in Achter-Azië en op de eilanden van de indische zee ; zij maken een afzonderlijken menschenstam, het maleisehe

ras, uit.
Malekieten, m. pl. eene mohamedaansche secte, aanhangers der leer van Malek, een
van de 4 rechtgeloovige imams van den Islam.
Maleneontre, f. fr. (spr. mal-ankouitr';
vgl. r e n c o n t r e e r e n) eene kwade ontmoeting, een ongeval, ongeluk, eene tegenheid; -maleneontreux, adj. fr. (spr. —treu) ongelukkig.
Malentendu, n. fr. (spr. mal-antandu)
het misverstand, de dwaling, misvatting, het
verzien.

male parta male dilabuntur, lat. »wat slecht
verworven is, gaat slecht te gronde ": onrecht
verkregen goed gedijt niet.
-vardig
malevolént, lat. (malevólens ; vgl. volo)
kwaadwillens, ongenegen ; — malevoléntie
(spr. t=ts) f (lat. malevolentia) de kwaadwilligheid, afgunst, nijd, vijandige gezindheid omtrent iemand.
Malfacon, f. fr. (spr. fasón ; vgl. f a c o n)
de misstand, wanstand; bet bedrog, de onredelikheid van handelingen.
Malfaisanee, f. fr. (spr. —fèzáns') boosheld; — malfaisant, adj. (spr. mal(èzán)
boosaardig.

malgré, adv. fr. (vgl. bon pré) ongaarne, met
tegenzin, onvrijwillig, ondanks.
malhabiel, adj. fr. (mal-habile; vgl. h ab i ei) ongeschikt, onervaren, onbedreven ; —
malhabilité, f. ongeschiktheid, onbedreven heirí.

Malheur; n. fr. (spr. maléiir) ongeluk,
onheil, rampspoed, ongeval, het tegengest. van

b o n h e u r (z. ald.) ; — par malheur of malheureusement (spr. —z'mán) adv. bij ongeluk, ongelukkigerwijs ; — malheureux, adj. en
subst. (spr. —eu) ongelukkig; ongelukkige! —
malheureux au jeu, heureux en manage (of
amour), ongelukkig in 't spel, gelukkig in 't
huwelijk, (of de liefde) .
malhonnet, adj. f. (malhonnéte; vgl. ho nn e t) onwelvoeglijk, onaardig, onbeleefd, onbetamelijk, onheusch ; onedel, onredelijk, slecht;
— malhonnêteté, f. onwelvoeglijkheid, onbeleefheid, onredelpkheid, eerloos gedrag.
Malice, L fr. (sp. maliés') lat. malitta, f.
(v. malus, z. ald.) boosheid, arglistigheid, guiterij, bedrog; moedwilligheid, een schalke streek;
— malitiëus, adj. (spr. t=ts fr. malicieux,
lat. malitiósus) boosaardig, arglistig, verraderlijk,
schalk, moedwillig; — malitiósa desertio, lat.
Jur., z. ond. d e s e r t i e; — malitiósus desertor,
z. desertor m. —; — malitiositeit, f. (spr.
s=z) (later lat. malitios)2as) boosheid, arglis;

tigheid.

Malie, f. z. mail (le art.) en m a i l l e ;

— maliebaan, f. baan voor het maliespel.

mall folios, a, um, lat. (van malum, appel)
appolbladerig ; — malifórm, adj. nw. lat.
(mali formis) appelvormig.
malignus morbus, m. lat. (malignus, voor maligenus, boosaardig, v. malus [z. ald.], en genus,
geboorte, geslacht, soort) eene kwaadaardige
ziekte ; — maligniteit, f. (lat. malignitas)
boosaardigheid, boosheid, genoegen In eens anders leed; schalkheid.
malincolia, it. zwaarmoedigheid, sombere
smart ; con m. of malincolicamente, melancholiek,
somber, smachtend, zwaarmoedig.
Malie, f. gr. z. v. a. m a 1 a n d r 1 a.
malitia, malitious, enz., z. ond. m a 1 i c e.
Malle, f. fr. (provenc. sp. en port. mala,
v. 't mid.hoogd. malhe, oudhoogd. malaha, lederen tasch, reiszak, nederl. maal, male ; gr.
molgós, een zak van ossenhuid of runderleder)
een kleine reiskoffer, valies; de post, brievenpost, mallepost vgl. mail t).
malleábel, adj. nw.lat. (v. 't lat. malléus,
de hamer) hamerbaar, smeedbaar, rekbaar, voor
uitbreiding naar twee richtingen geschikt, wat
zich onder den hamer of tusschen rollen, cylinders of pletwerk laat bearbeiden ; b. v. metalen; malleabiliteit, f. de smeedbaar rekbaarheid, vgl. d u c t i 1 i t e i t;— mal

pl. versteende hamerschelpen. -leaCén,
malleolair, adj. lat. (v. malleólus, d. 1.

eig. hamertje) Anat. de knokkels betreffende of
daartoe behoorende.
Mal'oeohio, n. It. (spr. —okb'o) de booze
blik, het kwade oog, naar het volksbijgeloof in
Italië : de gave van sommige menschen, die men
gettatore of jettatore, pl. —ri (eig. werpers) noemt, om door hun boozers blik anderen
ongeluk aan te brengen ;= j e t t a t u r a.
malo modo, z. ond. malus.
Malpighius [net van], het slumnet,
de middelste huidlaag onder de opperhuid van

MALPLACEEREN
bet menschelijk lichaam (naar den ital. arts
M a l p i g h i, gest. 1694).
malplaeeeren, fr. (vgl. pia c e eren)
verkeerd of kwalijk plaatsen, misplaatsen.
malplaisant, adj. fr. (spr. -- plèzán, vgl.
p1 ais ant) onbehaaglijk, verdrietig.
malpropre, adj. f. (vgl. p r o p r e) onzindelijk, onrein, smerig, vuil, morsig; — ma1propreté, f. de onreinheid, onzindelijkheid.
Malter, m. een zwitsersche korenmaat
(sac, sacco) van 150 liter of 1,5 H.L., verdeeld
in tien schepels (quarterons, boisseaux). Voor
1872 was de malter ook een korenmaat in vele
duitsche staten ; hij was van zeer verschillende
grootte en meestal verdeeld in 12 schepels.
Maltezer, m. (it. Maltése) inboorling en
bewoner van 't eiland Malta; — maltezerridders, zie Johanniter- ridders; —
maltezer–gier, N. H. de bruine gier, die
veel op Malta voorkomt ; — maltezerhondje, z. v. a. bolognezer-hondje.
Malthusianisme, n. nw.lat. de leer van
den eng. staathuishoudkundige Malthus (gest.
1834), dat de aanwas der bevolking in het belang van het geheel vanwege den staat beperkt
behoort te worden; — malthusiaan, mal
m. aanhanger dezer leer.
-thusian,
Maltose, f. een door inwerking van een
waterig mout-extract op zetmeel ontstaande,
eigenaardige en van de druivensuiker verschillende suikersoort.
maltraiteeren, fr. (maltraiter, spr. mal
vgl. t r a c t e e r e n) mishandelen, kwalijk-trè—;
bejegenen.
Malum, n. lat. appel, b. v. malum discordiae, de twistappel; ab ovo usque ad mala, van
het ei (het gewone begin van den maaltijd)
tot de appelen (als dessert): van het begin tot
het einde.
malus, a, um, adj. lat. kwaad, slecht. boos;
malae lids, z. ond. fides; — malae jïdéi possessie , f. z. possessio, ond. p o s s e d e e r e n; —
malo modo, op slechte wijze ; — malum, n., pl.
mala, een kwaad, ongeluk, onheil, eene schade;
ook eene ziekte, inz. een lichamelijk gebrek,
eene kwaal ; — malum male proximum, sprw.:
het eene kwaad grenst aan het andere, d. I.
een ongeluk komt zelden alleen ; — e duobus
malis minimum eligéndum est, sprw.: van twee
kwaden moet men het minste kiezen ; — malum
hyp, schertsend voor malum hypochondriacum,
z. hypochondrie; — malam inveterd tum,
eene oude, ingewortelde kwaal; — m. mortuum,
Med. eig. doodskwaal, een schurftige uitslag,
inz. aan de heupen; — m. neapolitunum, z. v.
a. syphilis; vgl. mal de Naples — m. necessarium, een noodzakelijk kwaad.
Malvaglia, m. it. (spr. malwálja) een ital.
wijn, een namaaksel van de m al v e z ij, geperst uit druiven, die men aan den steel omdraait en zoo laat drogen.
Malvazie of malváziër, z. m a 1 v e zij.
Malve, lat. malva, f. m a l u w, m al o we,
eene plant van het geslacht der monade l;
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p h i a, welker beide hoofdsoorten (Malen rotundi folia en sylvestris) in de geneeskunde gebruikt worden, kaasjeskruid (wegens den vorm
van de zaaddoosjes), winterroos, stokroos, tuinpopulier; — malvaeéën, p1. nw.lat. (malvacéae) maluwplanten; — malvacëus, a, um, lat.
Bot. maluwachtig.
malverseeren, fr. (malverser, van lat.
male versare, slecht beheeren) eenen post niet
eerlijk waarnemen, gelden onderslaan, verdonkeremanen ; — malversánt, m. wie zijn ambt
niet eerlijk waarneemt ; gelden onderslaat, openbare papieren vervalscht enz.; -- malversátie (spr. t=ts) f, de ontrouwe waarneming van
eenen post, het verduisteren van toevertrouwde
gelden door omkoop, verkeerde boeking enz.
Malvezij, f. (fr. malvoisie) een edele, geurige, zoete wijn, doorgaans van goudgele kleur,
inz. van de stad N á p o l i di M a l v á s i a op
het schiereiland Morea; ook een kunstmatig
toebereide muskaatwijn.
Malvína, f telt. (gael. Malmhina, uitgespr.
Malwina) vi .naam : uit wier oogen zachtmoedigheid spreekt; de gemalin van Oskar, verpleegster en lieveling van haren blinden schoonvader O s s i a n.
Malvivénti, pl. it. eig. slechtlevenden;
inz. roovers ; — malviventie (spr. t=ts) f.
het leven en bedrijf der roovers, inz. In Dalmatië.
Malz–extract, n. hgd. eig. moutextract:
eene soort van bier, waaraan geneeskracht
wordt toegeschreven, (zoogenaamd) gezondheidsbier.
Mama, f. (lat. mamma, fr. mamán, sp.
mama) in de kindertaal voor moeder; oneig
eene deftige, lijvige vrouw, eene d i k k e
mama.
Mambergeit, f. de syrische of indische
geit, van den berg M a m b e r in Syrië.
Mamelûk of liever mammelUk, beter
nog mamlák (it. mammalí cco, van 't arab.
mamloek, vert deelw. van malaka, bezitten,
beheerschen; dus eig. die bezeten, beheerscht
wordt, een beheerschte, slaaf) eig. een uit christen-ouders geboren, in den mohamed. godsdienst
opgebrachte slaaf; uit dergelijke lieden vormde
men in de 13de eeuw een legerbende in Egypte,
die tot 1517 het land beheerschte, toen zij door
sultan Selim weder aan de turksche
macht onderworpen werd; vandaar ook een afvallige, geloofsverzaker (r e n e g a a t) ; een huichelaar, trouwelooze ; — mamelukken der
garde, een corps der lijfwacht van Napoleon I,
welks kern gevormd was uit de in Egypte aan
ruiters en dat oostersch costuum-geworvn
droeg ; — mameluco, m. sp. (spr. —lóéko)
een brazil. kind, uit een blanke en eene inlandscbe geboren.
M amey, m. (spr. mámeï ; uit de taal v..
Haïti) eene soort van den brgappelboom in
Z. Amerika.
Mamillarísten, m. pl. eene secte van.
Mennonieten.
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Mámka, f. russ. (v. mámtsjity, voeden,
zoogen) de min.
mamma, f. lat. de vrouwenborst, gem. mam ;
z. ook m a m a ; — mammafia of main—
maliën, n. pl. nw.lat. (v. 't lat. mammális,
de borsten betreffende) zoogdieren, dieren, die
borsten om te zoogen hebben ; — mammaliolithen, m. pl. lat.-gr. versteende en andere
beenderen van zoogdieren uit de Voorwereld;
— mammaliologie, f. de zoogdierkunde,
leer van de zoogdieren ; — mammiférae,
f. pl. eig. borstendragende = zoogdieren ; —
mammulla of liever manvilla, f. lat de
tepel — mammillair of mammiiláriseh, adj. tepelvormig ; -- mammillatus, a,
um, lat. Bot. tepelvormig, met tepeltjes; —
mammeus, adj. (mammósus, a, um) met
groote borsten, met vollen boezem; — mam
(spr. s=z) f. nw.lat. de grootbor--mosite
stigheid, volheid van boezem.
Mammoeth, m. (uit het russ. mámont,
mámant, van het tataarsch mamma, de aarde,
dewijl de Tungoezen en Jakoeten geloofden, dat
het dier onder den grond als een mol wroette)
een onbekend, ontzaglijk groote soort olifant
uit de voorwereld, welks beenderen (m a mm o e t h s b e e n d e r e n) in Siberië en inz. aan
den Ohio in Noord-Amerika opgedolven en als
ivoor tot allerlei kunstvoorwerpen verwerkt
worden.
Mammon, m. chald. (gr. mammónds, chald.
mámán, ma-mmón, uit hebr. matmón, onder
schat, rijkdom, v. telman, verbergen,-ardsche
begraven) de goud- of geldgod, geldschat, aard
goederen en rijkdommen, in zooverre men-sche
daaraan met geheel zijn hart hangt; — mam
m. een mammonsdienaar, mammons--monist,
knecht, gierigaard ; aardsgezinde, kind der wereld.
Mamoedi, z. mahmoedi.
Mamura, f. russ. de finlandsche of noord
framboos (Rubus arcticus) .
-sche
Mamzel, mammezel, f. samengetrokken uit ma d e m o i s e 11 e (z. aid.): mejuffrouw,
juffer.
Man, m. eng. (spr. men) man, mensch; —
man of war, krijgsman, ook : oorlogsschip.
Man, z. m a u n d.
Can., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor S. Manetti (gest. 1785).
;

Manacaniet, ook manakoniet, z. v.
a. menakan.

Manáda, f. sp. kudde.
Manager, m. eng. (spr. ménnidzjer; van
manage = fr. menager, besturen; vgl. m e n a g e)
een ordehouder, opziener op het eng. tooneel,
z. v. a. regisseur.
Manakoniet, z. manacaniet.
Manáti of manáte, m. (uit de taal v.
Haïti) de zeekoe, een zeedier tot bet geslacht
van den walrus behoorende, z. lamantijn.
Manetie (spr. t=ts) f. lat. (manatio, v.
manare, vloeien) het vloeien, de ,uitvloeiing.
mancándo, it: (v. mancare ontbreken, afne;
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men; vgl. m a n q u e e r e n) Muz. allengs afnemend, wegstervend.
Manceps, m., pl. mancipes, lat. (van
manos, hand en capere, nemen ; vgl. mancipium),
de trooper, eerwerver van een eigendom door
koop ; ook staatspachter.
Manche, f. (lat. man ca, van manos, de
hand) mouw; z. fausse- manche; —manchette, f. fr. (spr. mansjet'; fr. manchette,
verklw. v. manche) handlubbe; verdikkingsmid-del uit leder, gummi of gutta-percha bij de
stempels van hydraulische persen enz.; ook een
spaansche volksdans (la manchétta, spr. mantsjetta); — manchetten–koorts, iron. de
vreeskoorts, lafheidskoorts, kruitkoorts; — manchetten hebben, iron. bang zijn; — manchon, m. fr. (spr. —sjóh) mof.
Manchester, n. (spr. méntsjester) eene katoenen, fluweelachtige stof, in de eng. stad van
gelijken naam uitgevonden; — manchester
cottons, pl. (spr. kótt'ns) grove katoenen
stoffen voor matrozen en negers; — manchesterschool of -partij, f. in Engeland de inz. door Cobden gestichte en aangevoerde politieke partij van voorname industri-eelen en staathuishoudkundigen, welke den
vrijen handel en de niet-inmenging van den
staat in de nijverheid voorstaat, de vrije handelspartij ; hunne leerstellingen heeten de Man-chester-theorie; vgl. free-trade.
mancipium, n. lat. (v. manos, hand en capére, nemen, dus eig. de handneming, handoplegging; vgl. man c e p s) de gerechtelijke vormel jke koop ; het recht van eigendom op eene
zaak, de eigendom; het familierecht van vrije
personen in eene zekere rangorde; ook een
door koop verkregen lijfeigene, slaaf ; — man–
cipeeren (lat. mancipáre) oud-rom. Jur. als
eigendom overgeven of toeëigenen, overgeven,
verkoopen ; — mancipátie (spr. t=ts) f. (lat.
mancipatio) de overgeving eener zaak als eigen--dom; eene eigenaardig plechtige overgave van
eigendom bij de oude Romeinen, met schijnverkoop en geldtoeweging; de toeëigening, onderwerping.
mances, a, um, lat. verminkt, gebrekkig, onvolledig; — mancus, m. een gebrekkige, ver
eenhandige ; — manco, m. it. Kmt. het-minkte,
gebrek, ontbrekende, de mangel, het te-kort bij
waren.
Mandaeërs, inandeën, pl. ook sa
discipelen van Johannes,-baeërsof
eene secte aan den Tigris, met eigen in eene
bijzondere arameesche taal opgestelde godsdienstige boeken.
Mandamus, n. lat. (mandamus, eig. wij
verordenen, v. mandure, gelasten, bevelen) het
bevel van het kings- of q u e e n s b e n c h-g er e c h t te Londen, in naam des konings of der
koningin ; — mandánt (lat. mandans) of
mandator, m.. een lastgever, volmachtgever, principaal; — mandataris, m. een
lasthebber, gevolmachtigde, zaakvoerder ; -- mandatarao nomine of qua mandatarius, als gevol-,
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machtigde, volgens bekomen volmacht; — per
mnandatarium, door een gevolmachtigde ; —
mandaat pat . mandátum) n. eene opdracht,
een last, eene volmacht, volmachtgeving, machtiging; een vorstelijk bevel, gebodsbrief, eene
verordening der regeering; ook eene aanwijzing,
eene soort van papieren geld In de fransche
omwenteling, dat de assignaten moest vervangen; ex mandato of ad manddto, op bevel, volgens last; ex speciáli manddtum, op bijzonder
of uitdrukkelijk bevel; in mandátis, als bevel
of last; mandatum advocatorium, oproepingsbevel, waardoor uitlandige, in vreemden dienst
staande onderdanen opgeroepen worden om zich
weder In hun vaderland te begeven ; m. avo
een afroepingsbevel, waardoor bevo--catorium,
len wordt, eene zaak van de onbevoegde autoriteit aan de ware af te geven; m. arrestatoaum, een bevel tot aanhouding, tot inhechtenisneming ; m. cassatortum, een opheffingsbevel ;
m. compulsoriále, een aansporingsbevel; m. cum
claus u la, een bevel, tegen hetwelk tegenwerpingen worden toegelaten ; m. cum lib^ra (scil.
manu of potestate) onbeperkte volmacht ; m. de
•non offendéndo, een verbod, iemand schade toe
te brengen ; m. inhibitoraum, terughoudings- of
stuitingsbevel; m. prohibitoraum, verbod of
waarschuwing van de overheid; m. proprium,
een opdracht of bevel van den vorst zelven;
m. simplex, eerste bevel, met aanduiding eener
straf; m. sine clausula, afgekort m. s. c., een
bevel zonder beperking; eene onbepaalde volmacht ; m. speciale, een afzonderlijk bevel ; m.

sub- et opreptitium, een door list en ter sluik
verkregen bevel; m. ulterius, een nader, hooger, scherper bevel ; -- mandement, n. fr.

(spr. mdnd'mdn'; meestal als ned. —mént) herderlijke brief eens bisschops, enz.; eene meer
vermanende dan gebiedende beschikking of bepaling, inz. van de r. katte. geestelijkheid In
Frankrijk en België; — mandámento, m.
it. arrondissement, district, een gedeelte eener
provincie in bet koninkrijk Italië.

Mandarijn, m. (port. mandarim; het
woord is niet chineesch, maar = sanskr. mantrin, raadgever, v. 't sanskr. mantra, een raad,
en dit van man, denken, weten, verstaan) ieder
staatsbeambte In China, een voornaam Chinees;
— mandarine, f . een korte, met bont bezette dames-overrok; — mandarijnen,
mandarijntjes, pl. eene soort van kleine
sinaasappels uit Malta.

Mandement, z. ond. mandamus.

Mandille, f. fr. (spr. mándiélj' oudfr. madil, m a n t e 1, sp. en port. mandil, schort,
paardendekkleed, v. arab. mandïl, doek om af
te vegen enz., en dit van nadala, afwisschen,
omhullen) een overrok, mantel, inz. der bedienden.
Mándinga, f. port. z. v. a. feit 1 e e i r a.
;

Mandolijn, mandóre, ook p a n d ó r e,
f. (fr mandoline, mandole, mandore, pandore,
it. mandóla, mandóra, pandóra, pandara, van
't later lat. en gr. pandara; vgl. ha n d o 1 a)
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eene soort van kleine luit met 4 snaren, pandoer-either.
Mandoor, m. port. (mandador, bevelhebber, v. mandar, bevelen) opzichter of , meester
een fabriek of bij eenig belangrijk-knechtop
werk (in Ned.-Indië).

Mándra, f, gr. een afgesloten ruimte, stal;
klooster; — mandriet, m. een bewoner daar van, kloosterbroeder, monnik.
Mandragóre, f. (lat. mandragora, f., gr.
mandragoras, m.) Bot. de alruinwortel, tooverof heksenwortel, een in tweeën gespleten wortel, die eenige overeenkomst met de menschengestalte heeft en waaraan men tooverkracht
toekende.

Mandriet, z. ond. m a n d r a.

Mandril of m aim o n, m. (sp. mandril,
waarsch. naar inheemsche benaming; perz. en
turk. maimoen, aap, baviaan) de woudduivel,
eene soort van baviaan (Cynocephalus mormon)
in Guinea, Congo, aan de Kaap enz.
Mandrise, f. fijn, groen geaderd hout van
het eiland Madagascar.

Mandiscus, m. lat. een eter, vreter; een
schrikbeeld, bullebak voor de kinderen ; —
manducabel, adj. nw.lat. kauwbaar, eetbaar; — manductie (spr. t=ts) f. (van
manducáre, kauwen, en dit v. mandére, kauwen) bet kauwen, het eten van het brood enz.

bij het H. avondmaal; — mandueatóres, pl. (v. 't lat. manducdtor, de kauwer) de kauw-

spieren.
Manège, f. fr. (spr. manèzj ; it. maneggio,

in 't alg. behandeling, besturing, mid.lat .

ma-

nagium, v. 't it. maneggiare, handhaven, van
't lat. manus, de band) de rijschool, ri baan ;
rijkunst; eene listige en behendige handelwijze,
streken.
Manen, m. pl. (lat. manes) de afgestorven
zielen of de schimmen der overledenen, de scha
ook de onderwereld of bet ver -duwgestal;
schimmen, het schimmenrijk ; — pils-blijfder
manmus, aan de vrome zielen der afgestorvenen (gewijd).

Manequin, z. mannequin.
Manfred, oudd. (Man frid, Magin frid) mansnaam : de zeer vreedzame man.
Mang, eene oostindische peulvrucht, die
inz. aan den Indus menigvuldig wordt aangebouwd.
Manga, f. sp. (eig. mouw, zak, v. 't lat.
manïca, vgl. manchet) de mantel van een
Mexicaan.

Mangaan of manganesium, n. nw
lat. (verdorven uit magnes, magneet, wegens de
uitwendige overeenkomst) bruinsteenmetaal, een
grauwachtig wit, zeer bros en zwaarvloeibaar
metaal ; -- mangaan-oxyde, n. de bruin-

steen, verbinding van het mangaan met de zuurstof; in de natuur watervrij als b ra u n i e t (z.
aid.), waterhoudend (mangaanoxydhydraat) alt
m a n g a n i e t, n. voorkomende ; — mangaanoxydul, n. verbinding van mangaan met eer
geringer en mangaansuperoxyde o^
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--hyperoxyyde, n. met eene grooter hoeveelheid zuurstof dan in . het oxyde ; — mangaanspaath, n. een uit koolzuur mangaan
,

bestaand mineraal.

-oxydul

Manganeut, m. gr. (manganeutes, v. man!janeuein, door toovermiddelen bedriegen ; mán, Janon, een toovermiddel) een voorgewend toovenaar, goochelaar; kwakzalver; — manga
adj. tooverachtig, goochelachtig,-rieutsch,
bedrieglijk; — mangame, f. (gr. manganeia)
tooverij, goochelarij ; kwakzalverij.
Mangle of mangleboom, m. (uit de
taal van Haïti) een zuidamerik. boom, die inz.
4 an den zeeoever groeit (Rhizophora mangle).
Mango, m. lat., pl. mangonen (lat.
iniangónes) in 't alg. een handelaar, die zijne
wc aren een goed voorkomen geeft, b. v. slaven
— mangonium, n. lat. of man--handelr;
gonie, mangonisátie (spr. —za-tsie) f.
in 't alg. de opsiering der waren ; inz. de artsenijvervalsching.
Mango–boom, m. (Mangiféra indica, L.
maleisch mangga) een hooge oostind. boom met
goudkleurige, vleezige, zeer welsmakende vruchten, die eene amandelachtige kern hebben;
ale vrucht heet mango–vrucht, of enkel
mango of manga f.
Mangonen, mangonie, enz. z. and
rinango.
Mangrove(boom), z. mangle.
Manguste (van 't hindost. mangoes) z.
Ichneumon.
Mania, z. manie.
maniábel, adj. fr. (maniable, van manier,
banteeren ; vgl. m a n u s) handelbaar, lenig, buignaam, zacht ; gezeglijk.
Maniacus, z. manie.
manzca Hippocrás, f. lat. Med. eig. de mouw
van Hippokrátes, een filtreer- of doorzijgzakje;
ook de trechter of het verlengsel der hersenen,
-that naar de slijmklier gaat.
Maniehaeër, m. (mid.lat. Manichaeus, pl.
Manichaei) een aanhanger van de heidenschchristelijke secte des perz. dwaalleeraars M an e s of M a n i in de 3de eeuw, die twee goddelijke grondwezens, een goed en een kwaad,
aannam ; oneig. en Iron.: onstuimige schuld
maners (omdat men in de middel--eischr,
eeuwen Joden en M a n i c h ae ë r s in vele landen van Europa met elkander verwarde of gelijkstelde); — manieheelsme, n. de leer van
Manes en zijne aanhangers.
Manshorde, z. v. a. clavichorde,
i. ond. clavis.
Manie, f. gr. (mania, v. mainesthai, razen,
woeden) de razernij, woede, krankzinnigheid ;
hevige gemoedsbeweging ; zucht, hartstochtelijke liefde, overdreven neiging, enz.; --- maniáeus, m. gr. (liever manikós) een waanzinnige, een krankzinnige.
Maniement, n. fr. (spr. mani' mdh ; V.
manier, hanteeren, van lat. manus, hand) de
behandeling of hanteering, het bestuur, belieer, b. v. van handelszaken; de leiding
,
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van het penseel bij schilders; de handgreep.
Manier, f. (v. 't fr. manure, it. maniéra,
d. i. eig. de behandeling, de hanteering, vat
't lat. manus, hand) de wijze van zich te gedragen Of In eene zaak te werk te gaan ; levenswis, wijze van handelen, van behandeling;
de kunstgreep; in werken van kunst of weten
eigenaardige, kenmerkende bijzonder--schap:de
heden in bewerking; ook gemaaktheid, gekunsteldheid, afwijking van het natuurlijke, in tegenstelling met s t i 1; — manieren, pl. de
hebbelijke wijze van zich voor te doen, do
wijze van handelen, leven enz.; Muz. versieringen, b. v. trillers, slepers enz.; — ma–
nierlijk, adj. en adv. wellevend, hupsch,
bescheiden, hoffelijk, naar den toon der wereld;
— gemanierd, gemaniereerd, adj. gedwongen, gezocht, gekunsteld, gemaakt, stijf,
geafrecteerd; — manierist, m. een kun
schrijver, die door zijne eentonige,-stenarof
eigenaardige wijze van behandeling zich van
de ware, met de natuur van zijn onderwerp
overeenkomstige opvatting en voorstelling ver
-wijdert.
Manifést, n. mid.lat. (mani féstum, v. 't lat.
maniféstus, a, um, handtastelijk, zoo zichtbaar,
dat men 't met handen . grijpen kan, openbaar,
V. manus, hand) eene openlijke verklaring van
eenen vorst of eene mogendheid, die de reden
van het gehouden gedrag bij eene gewichtige
gelegenheid blootlegt, vorstelijke rechtvaardiging; staatsverklaring, bekendmaking der hooge
overheid, plechtige aankondiging ; ook : openbaar geschrift om zich te rechtvaardigen; —
manifesteeren, lat. (mani festdre) openbaren, bekend maken, verkondigen, kond doen,
ontdekken, aantoonen, blootleggen ; — manifestátie (spr. tie=tsie) f. (mani festatio) openbaring, bekendmaking, verkondiging, ontdekking,
opening of blootlegging van een voornemen ; in
de natuurphilosophie : de openbaring van het
oneindige in het eindige; — manifestatie–
eed, m. z. juraméntum manirestatiunis -manifestátor, m. de openbaarder.
Manihot, z. maniok.
Mani(l)la–sigaren, sp. sigaren v. 't Philippijnsche eiland M a ni (1) 1 a (sp. M a n i 1 a); —
manilla-hennep, m. zeker indische plantenvezels van Musa textilis, z a b a c a ; -manilla–papier, n. uit de bastvezels daar
bereid papier.
-van
Manille, f. fr. (spr. manidij'; sp. manilla,
d. i. eig. armband, v. 't lat. mon'ale, halsband,
pl. monilia, wellicht met herinnering aan 't gr.
mános, mánnos, halsband, of 't lat. manus, hand;
naar den door stierbevechters ter eere van
eene dame gedragen armband) de tweede troef
in het omberspel en in soortgelijke kaartspelen, in het zwart de t w e e, Is het rood de
z e v e n van de kleur, waarin men speelt; —
;

manillen,

pl.

(sp. manilla, pl. manillas)

armbanden, geelkoperen ringen, die inz. de
Negers als sieraad aan de armen en beenen
dragen.
4s
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mano, f. it. (=, lat. menus) de hand; many
Maniluvium, n. nw.lat. (v. manus, hand
destra of dritta, de rechterhand ; Muz. afgek.
en lure, wasschen) het handbad.
Maniók of manihót, m. (van het port. m. d. met de rechterhand ; mano sinisira, do
en brazil. mandioca) de broodwortel, de zeer linkerhand ; Muz. afgek. m. s., met de linkermeelrgke wortel van den maniok- of c a s- hand (te spelen).
s a v e - struik in W. Indië en Z. Amerika (JaManceuvre, f. (spr. maneuver'; mid lat:
tropha manilhot). Zijn groote, knolvormige wor- manopere, v. 't lat. manus, hand en opéra, artel (yucca- of cassava-, beter casave- held) de handeling, verrichting, handelwijze,,
w o r t e 1) levert een zeer smakelijk en gezond hand- of kunstgreep, de wijze van bij eene .
zaak te werk te gaan ; inz. de kunstige bebrood, c a s a v e of c a z a v e geheeten (in de
weging, wending of besturing van een schip ot
taal van Haïti kasabi).
manipulus, in. afgek. M., man. of mp. op van een menigte krijgsvolk, de scheepswending,.
de krijgszwenking, regelmatige kunstbeweginrecepten (van manus, hand en plere, vullen) :
gen van eenen troep, een leger enz.; ook de
eene handvol, b. v. kruiden of bladeren ; bij
krijgsoefening ; — manoeuvre de force (spr. fors'),
de oude Romeinen een soldatentroep, vendel,
Mil. middel om beschadigd geworden materiaal
het , eener cohorte ; , — manipuláren, m.
pl. (lat. manipuláres) de tot eenen manipulus
(schepen, geschut, rijtuigen enz.) weder bruikbaar
te maken ; — pl. manoeuvres, ook slinkbehoorende soldaten ; — manipuleeren, nw.
lat. behandelen, met de handen aanraken, be- sche wegen, listen en lagen, kuiperijen; — ma-strijken, betasten, bevoelen of bevingeren (z.
neeuvreeren (fr. manceuvrer) handbewegingen maken, oefeningen houden (bij het exerook magnetisme; — manipulatie (spr.
ceeren - der soldaten), scheepswendingen, leger
t=ts) f. in 't algemeen de kunstmatige behandeling, aanwending der noodige handgrepen;
maken enz.; het takelwerk, het.-zwenkig
inz. de betasting, bevoeling of bestrijking van want regeeren; ook maatregelen nemen.
een lijdend lichaam met de handen door den
Manométer of manoskoop, m. gr..
magnetiseur, om heilzame veranderingen in (v. mánós, dun, (jl) dichtheidsmeter, inz. der
bet lichaam teweeg te brengen; — manipu- lucht, tot het meten van den stoomdruk in
lum, n. nw.lat. in de grieksche kerk een stoomketels, van de gasdrukking enz.; vgl. d ahanddoek tot het afdrogen der handen en der symet er.
heilige vaten, door den subdiaconus op den
Manon, f. fr verklw. v. Marie, Maria.
linkerschouder gedragen; ook dat gedeelte van
Manor, n. eng. (spr. ménn'r; v. 't oudfr.
het misgewaad, 't welk over de alba (z. ald.) ligt. manoir, lat. manerïum, v. manère, blijven ; vgl..
Manitoe, m. een geest of daemon, fetisch m a n s i o n) een riddergoed, landgoed.
der wilde volken van N.Amerika.
manqueeren, fr. (manquer, it. mancare,.,
mankeeren, z. manqueeren.
provenc. en sp. mancar, v. 't lat. mancus, z..
Manna, n. (lat. en gr. manna, hebr. man, ald.) feilen, missen, ontbreken, te kort komen;
waarsch. oorspr. deel, gave, geschenk, arab.
nalaten, verzuimen, in gebreke blijven, m a n-mann, v. 't hebr. mánáh, arab. manna, toebe- k e e r e n ;. zijne betalingen uitstellen of buiten
deelen, schenken) hemelgave, luchthonig, een staat tot betalen zijn, z. v. a. fa ill e e r e n;
voedingsmiddel der Israëlieten In de woestijn; — manque de touche, m. (spr. mank' de tóésj')
ook een buikzuiverend middel, een geelachtig op het biljart: een misstoot, waarbij de speler
taai, zoetachtig en zacht afvoerend sap, dat zijnen , bal niet raakt; ook bij het kegelen: een
uit verscheiden boomen, inz. uit eene soort worp, waarbij geen der negen kegels wordt omvan tamarisken aan den Sinaï en uit den geworpen, een p o e d ei; — manquement,
manna-esch .(Fraxinus ornus) in Z.Europa, inz. n. (spr. mank'máh) een gebrek, eene feil, nain Calabrië, vloeit en als kleine doorzichtige latigheid, fout, een verzien.
korrels wordt ingezameld; — mannet, n.
Mansárde, f. of een mansárdiseh
mannastof of mannasuiker, het hoofdbestanddak (naar den naam des uitvinders M a n s a r d,
deel van het manna.
een franschen bouwkundige, gest. 1666), een
Manneh, m. een sprekende, zinnebeeldige gebroken dak, hollandsch dak ; ook dakvertrek,
bloemruiker bij de Oosterlingen.
vlieringkamertje.
Mannequin, m. fr. (spr. —ken ; waar
Mansion, n. eng. (spr. ménsj'n; v. 't lat.
manneken) een lede--schijnlkvam,
mansio, v. manere, blijven) de plaats van opman of leeman, eene ledepop, een houten man onthoud, de woning, het woonhuis; — manmet beweeglijke ledematen, bij schilders en sion–house, n. (spr. —kous) de ambtelijke .
teekenaars; oneig. een karakterloos, onzelfstanwoning van den lord-mayor te Londen.
dig mensch; ook een diepe en nauwe korf,
Manteau, m. fr. (spr. mantb; oudfr. en.
marktkorf, eene ooftmand enz.; — manne- provenc. mantel, v. 't lat. mantéllum of manquinage (sp. —náázj') f. beeldhouwwerk aan télum) de mantel; oneig. dekmantel, voorwend gebouwen.
sel; — mantelet, n. fr. (spr. mant'lè; verklw.
Mannet, z. ond. manna.
van mantel, manteau) een kleine mantel, man-Mannus, m. (= man) oudd. Myth. de god teltje; ook mantelette, eene lederen valen stamvader der oude Duitschers, zoon van klap aan koetsportieren enz.; een stormdak of
fiuisco.
-scherm, eene blindeering van hout, die de be,
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legeraars tegen het geweervuur der belegerden
beveiligd; ook demopoorten, poortluiken op schepen; — mantelíne en mantille, f. (spr.
mantidlj') een vrouwenmanteltje; — mante–
leeren, Mil. bevestigen, verschansen, ommantelen.
Mantéca, t sp. (waarsch. v. lat.. man(ica,
dubbele knapzak en later misschien ook leeren
zak of darm ; daar de Arabieren en waarsch.
ook de Spanjaarden zich van zakken bedienden
ter bereiding der boter) vet, boter; in ZuidAmerika : bij het vuur gesmolten room ; ook
uitgekookt rundervet; (fr. mantèque) wilde zwijnenvet, dierensmout.
Mantelet, manteleeren, enz. z. ond.
manteau.
Mantle, f. gr. (manteia, van mantis, de
waarzegger) het waarzeggen, inz. uit de vlucht
der vogelen ; ook eene voorspelling, een duister gezegde ; — mantica, mantiek, f.
gr. (mantike) de vermoedings- of waarzeggingskunst.
Mantiek, z. ond. m a n t i a.
Mantilla, f. sp. (spr. — tiélja; verklw. v.
manta, wollen deken, manto, sluierdoek, mantel, afgek. v. 't lat. mantélum; vgl. m a n t eau)
de lange sluier der spaansche vrouwen, die het
hoofd met een gedeelte van het gezicht ver
gordel nederhangt; —-bergtnopd
mantille, f. fr. (spr. mantielje; verkiw. v.
manto, manteau, mantel) een soort vrouwenmanteltje.
Mantissa, f. lat. de toegift, het aanhangsel ; de nasleep ; Math. de cijfers der tiendeelige breuk van eene logarithms, in tegenstelling met het kencijfer of het cijfer der geheelen.
Manu, ind. nomin. Manus, m. (in 't eng.
bedorven tot Menu) in de ind. sage : de stamvader van het menschdom, aan wien het oud
geschreven wetboek der Indiërs-stein'akr
wordt toegekend.
manuaal, enz. z. m anus.
manuarium jus, n. lat. (v. manus) het vuistrecht.
Manubiën, f. pl. lat. (manubiae, v. manubus, den vijand ontnomen, v. manus, de hand)
de krijgsbuit, inz. dat gedeelte daarvan, 't welk
den veldheer toekwam; oneig. woekerwinst; —
manubïaal, adj. (manubialis) tot den buit
behoorend, buitgemaakt.
manus, f. lat. de hand; manus firma, eig.
vaste hand; schriftelijke verzekering, handveste;
manus manurn lavat, spr.w.: de eene hand
wascht de andere; — manus mortua, eig. doode
hand, z. ond. m o r t ii u s ; — manu armata, gewapenderhand, met gewapende macht ; m. brevi,
met korte hand, kortelijk, terstond, zonder meer;
m. brevissima, op het kortst ; m. fórti, Jur.
met geweld, inz. met dat der overheid ; m. propr`ï a, afgek. m. pr. of m. pp., met eigen hand,
eigenhandig; m. stipuláta, met of zonder handslag; in manu, bij de hand, onder handen ; manurn de tabula! eig. de hand van de tafel of
de schilderij ! de hand weg, cL i. niets aange-
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roerd ! manus, pl. de handen ; ad manus, ter
hand, bij de hand; ad manus benevólas, aan
welwillende handen ; ad m. fiideles, aan getrouwe
handen ; ad m. proprias, in eigen handen ; —
manuaal, n. (van het lat. manualis, e, voor
de hand geschikt) handbeweging, wijze waarop
men met de band iets doet; handvaardigheid,
handgrepen ; handboek ; Kmt. een handboek, han
dat boek, waarin ontvangst en-delsbok,inz.
uitgaaf volgens de bronnen en bestemmingen
(in titels en kapittels) worden opgeteekend; een
dagregister, ook m e m o r i a a 1; bij het orgel:
het klavier, de toetsenrij (claviatuur), die
met de handen bespeeld wordt, in tegenst. met
pedaal ; — manuale chirurgie, f. de
leer van de wondheelershandgrepen; -- manuaal–lexicon, n. een handwoordenboek;
— manualiter, adv. Muz. enkel met de handen
(zonder pedaal) uit te voeren ; — manualis
fides, een handslag in plaats van eed; — manubrium, n. (pl. m a n u b r i ë n) de knop of
greep aan de registers der orgels ; — manucáptie (spr. t=s) f. mid.lat. (manucaptto) de
handschriftelijke borgtocht; — manuduetie
(spr. t=s) f. nw.lat. handleiding, aanwijzing,
aanleiding; — manuductor, m. de handleider, de oudste novice als opziener in een
jezuïeten-college ; — manufáet, n. (van het
lat. manu factum, met de hand gemaakt) een
voortbrengsel der handen, een handengewrocht;
— manufactuur, f, nw.lat. (mane factura,
fr. manufacture) eig. een werk, gewrocht der
handen ; eene inrichting, eene werkplaats, alwaar stoffen uit bet planten- en dierenrijk verwerkt worden, van engere beteekenis dan fabriek (z. ald.), b. v. lakenweverij, hoeden
manufacturen of ma--makerjnz.;—
nufactuurwaren, eig. alle met de hand
gemaakte waren; kunstvoortbrengsels, die zonder hamers of vuur zijn bereid, inz. stoffen van
zijde, katoen, linnen enz.; — manufacturier, manufaeturíst, m. een handwerker
in eene manufactuur; inz. de eigenaar, heer,
bestuurder daarvan ; bij ons gew. manufacturier, handelaar in geweven stoffen (zijde,
katoen enz.); -- manumíssie, f. lat. (manumissio) loslating, vrijlating van eenen slaaf
of lijfeigene ; — manumitteeren, lat. (manumittére) afstand doen van een recht op
iemand, b. v. van eenen heer op zijnen slaaf;
-- manuscript, n. of afgekort MS. of
Mserpt. (van het lat. mane scriptum, met
de hand geschreven) een handschrift, inz. een
voor afdruk bestemd, geschreven boek vóor
het drukken; — manustupreeren (vgl.
s t u p r e e r e n) zelfbevlekking drijven ;— manustuprátie (spr. tie=tsie) f. de zelfbevlekking, z. o n a n i e; -- manuteneeren (van
't lat. mane tenere, met de hand houden) handhaven ; in stand houden, beschutten, m a i n t en e e r e n; — manutenentie (spr. ti,e=tsic)
f. de instandhouding, handhaving, verdediging,
bescherming, b. v. van de wetten; inz. de handhaving in het bezit.
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many; ad). eng. (spr. tnénni) menig; —

manyfold ( spr. —foold') menigvuldig.
Manzel, m. of mantille, f. arab. (man-
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rásme, n. (lat. marasmus senilis) de uittering,
verwelking, het wegkwijnen, de krachteloosheid
of verzwakking van ouderdom ; — marasmop^rra, f. de uitteringskoortg der door ouder-

zil, V. mazala, afstijgen, zijnen intrek nemen)
herbergen voor reizigers in Perzië enz.
Mappe, f. (van 't lat. mappa, een tafel Meed, wegens de gelijkvormigheid met een toegevouwen tafellaken, dat gebruikt werd, om
daarin spijzen van een maal mede naar huis
te nemen) eene brieventasch, een omslag, eene

zure kers, morel, van 't lat. amiirus, bitter,
daarom ook amarina geheeten) een fijne brandewijn, getrokken op fijn gestooten pitten van

leekentascb, porte-feuil1e, enz.; —mappe-

zure kersen.

monde, f. fr. (spr. mapp'mond') eene we-

Maratten, liever M a h r at t e n (z. ald.)
Maraud, m. fr. (spr. maró ; sp. maróta, een
sluw mensch ; vgl. m a r o d e) een schurk, spitsboef, deugniet.

reldkaart; — mappeeren, landkaarten teekenen, omtrekken maken, in kaart brengen; —

mappeur, m. Mil. een teekenaar van kaar
krijgskaarten; — mappeering, I.-ten,iz.
(le schetsing, schets, kaartteekening.
Maquereau, m. fr. (spr. makeró ; oudfr.
maquerel, v. 't nederl. m a k e r, oudhgd. mahhari;

huor-mahhari, koppelaar, v. mahhón, machMn,

nederl. m a k e n, handelen, onderhandelen, of
V. arab. makroeh, gehaat, verachtelijk) een kop -

pelaar, hoerenwaard; — maquerelle, eene
koppelaarster, hoerenwaardin ; — maquerellage, f. (spr. —láázj') de koppelarij.
Maquette, f. fr. (spr. makétt') de aanleg,

het ontwerp, inzonderheid van een beeld, z.
v. a. model.

Maquignon, m. fr. (spr. maki-njón; v.
't oudfr. maque, verkoop, waar, v. 't oudhoogd.
mahha, het maken, vervaardigen, van mahhón,
machon, maken, vervaardigen, bewerken, han delen, misschien onder invloed v. 't lat. mango
[z. ald.] op den vorm des woords; vgl. m aq u e r e a u) een paardenkooper, roskammer;
— maquignonnage, f . (spr . —naazf) de
paardenhandel, roskammerij ; roskammerskunstgrepen.
Maraboet , m. arab. (marboet, gebonden,
geboeid, v. rabata, binden) een door gelofte aan
een godbeschouwend, eenzaam leven gebondene,
zelfverloochenaar, vrome kluizenaar (dikwijls ver
i e t, z. ald.) ; ook mohame--wardmetob
daansche bidkapel (arab. marbat, marbit).
Maraboe-vederen (fr. marabouts) schoone, donsachtige vederen tot sieraad op dameshoeden, van den maraboe - ooievaar in
0 Indië.
Maraeaïbo, f. eene soort tabak van de
gelijknamige stad en provincie in Z.Amerika.
Mareene, z. m u r w n e.
Marais, n. fr. (spr. —rè) moeras; ook als
partijbenaming in de eerste fr. revolutie: de
gematigden, in tegenst. met la montagne, de
bergpartij.
Maramell.en, f. pl. fr. ingemaakte japansche kweeën.
Máranatha, syrisch : eig. dat de Heer
kome (ten gerichte) ! een vervloekingsformulier
aan den bijbel ontleend.
Maranen, z. m a r r a n e n.
Maránsis, f. gr. (v. marainein, uitblusschen,
verzwakken enz.) de verwelking, verzwakking;
— marántisch, adj. verzwakkend; — ma-

dom verzwakten.

Marasquin, f. (spr. —ken) of maras-

kíno, m. (it. maraschino, v. marásca, amardsca,

Maraudeur, z. m a r o d e u r.
Maraugie, f. of marmarygae, pl. gr.
(maraugia, mamarygai, van mairein, marmairein, flikkeren) Med. het flikkeren of fonkelen
voor de oogen, het vonkenzien, z. v. a. p hot 0 p si e.
Maravedí, m. (provenc. marabotin, oudfr.
maraboutin, naar de voorheen in Spanje beerschende arab. familie der M o r a v i d e n, arab.
marábitin, d. i. eig. de volhardenden, standvastigen, benoemd; vgl. m o r a b i e t) eene voor
kopermunt (maravedi de vel--maligespnch
ion; spr. —weljóón) = w^ real d e vel 1 o n
= 0,35 cent ; de zilveren maravedi of maravedi de plata, een rekenmunt = -1 r e a 1 d e
p 1 a t a = 2 koperen maravedi = 0,7 cent ; ook
eene spaansche rekenmunt van omtrent dezelfde
waarde, waarvan er 34 in eenen r e a 1 d e v ei-

ion gaan.
Marbles, pl. eng. (spr. márb'ls; v. marble, marmer ; vgl. m a r b r u r e) kunstwerken uit
marmer.
Marbre, m. fr. (spr. márbr'; v. lat. marmor) marmer; — marbrerie, f. het snijden
en polijsten van het marmer; marmersnijmolen,
marmerwerk; — marbrier, m. (spr. marbrjél
fabrikant van, handelaar in marmerwerk; —
marbreeren, fr. (marbrer) marmeren; —
marbrure, f. fr. z. v. a. gemarmerd werk.
marcándo en marcáto, it. (v. marcáre, beteekenen) Muz. met bijzonderen nadruk.
Mareassiet, n. (fr. marcassite, It. marcassita, sp. marcasita, marquesita, margajita,
van 't arab. markasjitsá, kiezelsteen) zwavelkies, ijzerkies, een goudgeel, naar het staal
erts, dat uit ijzer en zwavel-grauwzemnd
bestaat ; ook de naam van het bismuth,
z. ald.
Mareelline, n. fr. (naar de fr. stad Marc e 11 i n in 't dep. Isère ?) eene soort van lichte
zijden stof.

mareeseeeren, lat. (marcescére, v. marcëre, verwelkt zijn) verwelken, verslappen ; —
mareeseent, adj. (lat. marcéscens) verwelkend, verslappend; — mareíde, adj. (lat,

marcidus, a, um) verwelkt, slap, mat.

Marchand, m. fr. (spr. marsján oudfr.
marchedant, marcheant, marchand, markand, it.
mercatánte, mercante, v. 't it. mercatáre, handel
;
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drijven, van 't lat. mercátus, handel, mercári,
handel drijven, v. merx, genit. mercis, waar;
z. ook m a r k e t e n t e r) een koopman, handelaar ; — marchand tailleur (spr. taljeur)
m. een kleedermaker, die tevens stoffen ver
— marchandage, f. (spr. —dáázj')-kopt;
werk op stuk tegen overeengekomen prijs; het
in de tweede hand uitbesteden van werk; —
marchande de modes, f. (marsjand' de
mod') eene modehandelaarster, modekoopvrouw;
— marchandise, f. (spr. marsjandiéz')
waren, koopwaren, koopmansgoed; — marehandeeren, handelen, handel drijven, markten, dingen, knibbelen ; zich bedenken, dralen,
talmen.
Marehe, f. fr. (spr. marsj's it. marcia)
m a r s e h; Muz. marche funèbre, doodenmarsch;
m. militaire, krijgshaftige marsch ; m. religieuse,
godsdienstige marsch.
marcheeren, marcheur, zie onder
marsch:
marches, pl. eng. (spr. martsjes ; vgl.
m a r k) grensdistricten tusschen Engeland en
Schotland
Marchese, m. it. (spr. markèze), z. v. a.
marquis.
Marchioness, f. eng. (spr. mártsjunnés)
markiezin.
Marcia, f. it. Muz. m a r s c h z. ald. vgl.
marche.
mareiale, it. (spr. martsjále) of alla
marcia, Muz. op de wijze van een marsch,
krijgshaftig.
mareide, z. ond. mar c e s c e eren.
Marcieten, m. pl. leden eener secte, in
de 2de eeuw gesticht door Marcus, leerling
van Simon den toovenaar. Zij droegen de
priesterlijke waardigheid ook aan vrouwen op;
men noemde hen ook Volmaakten.
Marcionieten, m. pi. eene chr. secte
uit de 2de eeuw, die een boos en goed beginsel aannam, het huwelijk afkeurde en enkél
geestelijk genot veroorloofde; naar M ar c i o n
van Sinope benoemd.
Marcipein, gew. marsepein, n. (nw.
lat. Marci panfis, d. I. eig. Marcusbrood ; It.
marzapane, sp. marzapan, fr. massepain, eng.
marchpane) suikerbrood, een gebak uit amandelen en suiker. (De zomer van 't jaar 1407
was zóo koud, dat alle oogst mislukte en zulk
een groote hongersnood ontstond, dat de menschen hooi en gras moesten eten, en eene hete
broods, ter grootte van een okkernoot, in Saksen 3 penningen kostte. Deze kleine broodjes
noemde men m a r c u s b r o o dj e s, en bakte die
later, ter gedachtenis van dien treurigen tijd,
gesuikerd en gekruid, op St. M arc u s dag.
Volgens anderen komt het woord van eenen
Italiaan Mar z o, die dit gebak zou hebben uit
waarschijnlijkst is, dat het komt-gevond.Ht
van 't lat. maza, meelbrij, moes uit meel, gr.
mádza, eig. het geknede, elke geknede massa
in de gedaante van een gerstebrood, v. mássein, kneden, en lat. panfis, brood).

MARGARET(H)A

Marco, m. een goud- en zilvergewicht in
Portugal en Brazilië = 29,5 gram.
Marcomannen, z. m a r k o m a n n e n.
Marcus, m. lat. (óf v. marcus, een groote
hamer, Of voor Marcus, v. mas, marts, man)
een rom. mansn.: de strijdbare of de mannelijke ; — Marcusplaats, een groot plein te
Venetië.
Mardi gras, m. fr. (spr. —grá ; mardi, voor
't lat. Martis dies, dag van Mars) eig. vette
dinsdag, vastenavond-dinsdag.
Mardijker, m. (van mal. mardakeka of
mardeka) vrije, vrij man, die niet tot heerendiensten verplicht is (in Ned. Indië) .
Mare, n. lat. zee; mare liberum, de vrije
Zee; — ook it. z. f r u t t o.
Mareage, f. fr. (spr. —áázj') het matrozengeld, matrozenloon, de gage ; het verdrag,
dat een scheepsreeder of koopman met de bootslieden sluit.
Marechal, m. fr. (spr. maresjál) 1 ° hoefsmid, gew. m a r é c h a l-f e r r a n t (spr. fèrán) ;
maréchal vétérinaire, paardendokter ; 2° m a a r5 e h a 1 k (z. ald.) ; maréchal de France, fransche
rijksmaarschalk; — marechal de camp,
m. (spr. —kán) generaal-majoor; — marechal des logic, m. (spr. —lozji) een regements-kwartiermeester, wachtmeester; — marechaussee, f. fr. (spr. maresjossé') eig. eene
schaar, door eenen maarschalk aangevoerd ; eene
veiligheidswacht te paard, politie-ruiters, gendarmen.
Marée, f. fr. (lat. als 't ware marata, v.
mare, zee) 1 ° de waterstand der zee, watergetij ; la basse m., eb, la haute marée, vloed;
20 elke versche ongezouten visch.
Marekaniet of marekánsteen, m.
eene doorzichtige variatie van den o b s i d i a a n
(z. ald.), zoo genoemd naar de plaats, waar hij
gevonden wordt : de beek M a r e k a n k a in
Siberië.
Marélle, f. afgek., voor a m a r e 11 e, z. ald.
Marémmen, f. pl. it. (sing. maremrna,
d. i. zeestreek, oudfr. marenne, v. 't lat. marit)ma, scil. loca, zeestreken) onderscheiden ongezonde, moerassige oorden in Italië, inz. de
landstreek aan de zeekust van de uitwatering
der Cecina tot aan Orbitello.
Mareograaf, f. lat.-gr. (v. mare, zee en
gráphein, schrijven) een zelfwerkend werktuig
om den waterstandslijnen aan de zeekust op te
schrijven.
Mar$1, z. morfil 2).
Marforio, m. naam van een verminkt
standbeeld van eenen riviergod in den tuin van
het kapitool, aan hetwelk weleer, even als aan
P a s q u i n o (z. aid.), allerlei pasquinades
werden aangeplakt.
Margaret(h)a, verkort Grietje, vr.naam (van 't lat. margarita, gr. margaritës) de
parel; — margarine, f.. parelstof, een in
1813 door Chevreul ontdekte vetsoort ; daarin
(met glycerine verbonden) het margarinezuur, op stearinezuur gelijkende; --

MA R GAUX

^.nargariet, n. parelglimmer, kalkglimmer; —
margarita, f. Med. eene paarlemoerachtige
-vlek op het hoornvlies; — margarítae, pl.,
in de gr. Kerk : stukjes eener gewijde hostie
ten gebruike van zieken ; — margarite, f.
of margaritum, n. in de grieksche Kerk:
het vat ter bewaring van de gewijde hostie ; —

margaritínen, of fr. marguerieten,
f. p]. fijne glaspaarlen.
Margaux, z. chateau-margaux.
margo, m. en f. lat. (genit. margins, it.
margine spr. márdzjine), marge, f. fr. (spr.
mrmarzj') de rand; Kmt. de open gelaten rand
in vracht- of verkoopbrieven, waarop men de
teekens en nommers der toegezonden waren
zet; — ad marginem of in margine, lat. op
den rand, aan den rand eens hoeks, b. v. iets
aanmerken, enz. ; — marginaal, adj. lat.
(marginalia) den rand betreffende, aan den rand
staande; Bot. randstandig; — marginaliën,
pl. nw.lat. of marginale aanmerkingen, randaanmerkingen, kantteekeningen (randglossen) ; — marginatus, a, um, lat Bot. gerand,
met een rand van andere kleur; — margineeren, lat. (margináre) met eenen rand voorzien, omranden ; op den rand aanteekenen.
;

Margriéttes, f. pl., margritins (spr.
margriten), m. pl. fr. of margritínen, f.
pl. (it. margheritine) glaspaarlen of glaskoralen,
z. margaritinen.
Mari, m. fr. (v. lat. maritus, z. aid.) man
(in tegenst. met zijne vrouw), echtgenoot, z.
verder onder m a r i a b e 1.
Maria of Marïe, vr. naam (in het gr. N.T.
Maria, uit het hebr. Mirjám, arab. Manjam gevormd, eig. wederspannigheid, tegenstand, bitterheid, v. máráh, weerspannig of bitter zijn)
de wederspannige, bittere, bitse ; — mariabad, z. bain - marie; — mania — glas,
moskoviscb glas, gipsspaath, vrouwenlijs; -marialatrie, f. (vgl. l a t r i e) de vereering
van Maria; — Marianne, ontstaan uit M ar i a-A n n a; — marianen, pl. ridders der
h. maagd, duitsche ridders, Maria-ridders.
mariábel, adj. fr. (mariable, van marier
= lat. maritáre, trouwen; marl = lat. maritus, man, echtgenoot) huwbaar, manbaar; —
mariage, n. (spr. mariádzj') het huwelijk,
de echtverbintenis, echt, bruiloft ; een kaartspel,
waarbij het vooral op aankomt om heer en
vrouw bijeen te krijgen ; heer en vrouw (g r o o t
m a r i a g e) ; of vrouw en boer (klein mar i a g e) ; — manage d'amour (spr. damóér) een
huwelijk uit liefde ; — manage de conscience

(spr. —kónjáns), eig. gewetenshuwel(jk : heimelijke echt, buiten de gewone vormen voltrokken;
— manage de raison (spr. —rèzón), een overlegd, beredeneerd huwelijk; — manage républicain (spr. —ken), het verdrinken van man en
vrouw aaneengebonden, eene door Carrier
tijdens het schrikbewind uitgevonden wijze om
de veroordeelden van kant te maken ; — marieur, m. huwelijksluiter, koppelaar ; — marieuse, f. (spr. —éüz') eene koppelaarster.
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Mariaglas, Marianne, enz.. z. ond.
Maria.

Marikína, f . amerik. de zijdeharige meerkat, een lief , aapje in Brazilië, enz., veel gelijkende naar de kleine hondensoort, die men
leeuwtjes noemt.
Marinas leonénses, pl. sp. (eig . de
zeekusten van Leon) de kudden (cabannes) van
trekkende marino- schapen in Spanje.
Marine, f. fr. (van het lat. marinus, a,
um, de zee [mare] betreffende) de zeemacht,
het zeewezen en wat er toe behoort, de zeevloot ; Pict. een zeestuk, zeegezicht ; — marinier, m. (spr. njé) een zeeman ; zeesoldaat ; — marineeren (spr. mariner), eig. in
zeewater leggen, inzouten; visch met haar melk
met azijn en kruiderijen inmaken ; — gem a r i n e e r d, ingemaakt ; ook door het zeewater
bedorven; — mariánde, f. ingemaakte, ingelegde spijs.
Marinisme, n. de gekunstelde en gezwollen stijl van den it. dichter Marino of
Marini (gest. 161:5) ; — marinisten, n. pl.
de aanhangers, volgelingen van dien dichter.
Mariolein, marjolein, f (it. majorána, mid. lat. majoraca, verbasterd van het
lat. amarucus en amari cum, gr. amárákos en
amárdlcon) een bekend heestergewas met kleine,
eironde, grijsachtig groene bladeren en aangenamen geur, dikwijls als kruiderij bij spijzen
—

gebruikt.

Mariblen, pl. (it. mariólo, mariuolo, een
schelm, bedrieger) dievengespuis in Napels.
Marionet(te), f. fr. (marionétte, v. Marion, verklw. van den naam Marie, dus eig. M ar i e t j e, klein meisje) een popje met beweeg
leden, een draad- of ledepop : door draden-bare
in beweging gebrachte poppen ter uitvoering van
kleinkinder -tooneelstukjes; vgl. b u r a t t i n o;
een houterige tooneelspeler; ook iemand, die
zich voor alles laat gebruiken of waarachter
anderen zich verschuilen; — marionetten -

spel, het poppenspel; — marionettentheater, n. de poppenkast.

Marióttische wet, wet van Mariótte, Phys. de grondstelling, volgens welke
de dichtheid der lucht in evenredigheid staat
met hare drukking en uitzettingskracbt ; zoo
genoemd naar den ontdekker.
Maríseen of marísken, pl. lat . (mariscae, van den sing. marisca, eig. eene soort
van groote, slechte vijgen) Med. vijgwratten,
aambeienknoopen.

Maritagium, maritaal, enz., z. ond.
maritus.
maritiem, adj. lat. (maritimus, a, um,
V. mare, zee, fr. maritime) tot de zee behoorende, de scheepvaart of de zeemacht betreffende, b. V. maritieme zaken, zeezaken.
Mariton de Paris, m. fr. (spr. maritón
d'pari) een hoog opgebouwde damesfrisuur.

Maritorne, f. sp. leeljjk vrouwspersoon
(inz. in Donquixote) .
maritus, m. lat. de gehuwde man, echtge-
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noot, gade, man; contra maritum, tegen den
echtgenoot b. v. eene aanklacht ; — marl–
'taal, adj. mannelijk, wat den man toekomt;
-- maritális potéstas, f. de macht van den
.man over de vrouw, de m a r it a 1 e macht ; m.
sociétas, f. echtelijke gemeenschap ; m. tutèla,
de voogdijschap eens mans; m. usufructus, genot der goederen van de vrouw door den man
gedurende het huwelijk; — maritagium,
gin. midlat: Jur. de bruidcijns, bruidlossing, hetgeen voor eene lijfeigene bij haar trouwen aan
:haren heer moest betaald worden; — marito,
:m. it. (= lat. maritus) eig. de man, echtgenoot;
neig. een kolenbekken of vuurtest, waarvan
zien de vrouwen te Rome tot verwarming der
voeten, enz. bedienen.
,

,

,

Marjolein, z. mariolein.
Marjolét, m. fr. (spr. —zjolë; voor mariolet, oorspr. kind, jong mensch zonder ervaring, verkiw. v. marióle, onbeduidend mensch
of getuige, Mariabeeld, mid.lat. mariola, kleine
Maria, klein beeldje van Maria) een meisjes,gek, vrouwenknecht, galant heertje ; vgl. da-

marchand) veld- of legerkramer, -kraamster, hij
of zij, die in het leger of de legerplaats de
soldaten van ververschingen voorziet.
Markétte of marquette, f. fr. (it.
marchetta) maagdenwas, eene schijf witgebleekt

was.

Markeur, z. m ar q u--.
Markies, z. marquis.
Markómannen, pl. (lat. Marcomanni,
Marcomani, van 't oudhoogd. Marcaman, Marachaman, van marca, maracha, de grens) d. i.
mark- of grensmannen, markbewoners, grens
een oudd. volksstam tusschen den Donau-volk:
en Rijn, later in het tegenwoordige Bohemen.

Markotten, (v. fr. marcotter, v. marcotte,
aflegger, loot) heesterachtige planten vermenigvuldigen door middel van afleggers of loten.
Markus, z. Marcus.

Marlborough (spr. malb'roe, gew. m al-

Mark, f. (van 't oudd. en goth. marka,
inarcha, grens, oudn. mark, grens, teeken) een
merkteeken, merk; inz. de grens van een ge
dit gebied zelf; — mark, n. (mid.-bied,n
hoogd. marke, marc, mid.lat. marca, f pond,
fr. marc, It. marco, m.) eene voormalige gewichtseenheid, inz. voor goud, zilver en edelgesteenten, in onderscheidene landen van ver
grootte : het mark hollandsch-trooisch,-schilend
verdeeld In 8 onsen, 160 engels, 5120 azen,
hof in 24 karate n = 0,24608 K.G. ; — mark, f.
Bene rekenmunt in verschillende landen en van
verschillende waarde, tegenwoordig de eenheid

b r o e k) een beroemd fr. volkslied op den grooten eng. veldheer van dien naam (gest. 1772),
en de door geheel Europa verbreide marschwijs
van dat lied ; een oude contredans ; eene kortharige, lichte stof met verschillende kleur van
ketting en inslag; N. H. een bengaalsche aap,
de woudgeest, leeuwenstaart.
Marli of marlt', n. fr., een licht, eenigszins stijf weefsel van garen of zijde, dat het
gaas nabijkomt ; ook eene halfzijden stof (be.
noemd naar het dorp Marli-la-Machine, waar
zij het eerst werd vervaardigd).
Marmtrfgee, pl. z. maraugie.
Marmelade, f. fr. (port. marmeldda, v.
marmélo, de kwee, v. het gr. melimélon, honigappel, omdat men de kweeën met honig tot
een dik sap inkookte) eene confituur van zeer
gaar gekookte, bijna tot brij gemaakte vruch-

der nieuwe duitsche goudmunt, volgens welke
uit 1 kilo fijn goud 2790 mark gouden munten
geslagen worden; de zilveren mark bevat 5
gram fijn zilver; — eene zilvermunt te Hamburg en Lubeck of het mark lubsch, van
16 schellingen, ieder van 12 penningen = 713
4t., in Denemarken = 44 ct. ; eene rekenmunt

ten, een met suiker verdikt en in vlakke bussen gegoten sap van allerlei vruchten.
Marmer, n.' lat. (marmor, n., pl. marmóra; gr. mármaros, m. v. marmairein, glinsteren, blinken) een fijne, vaste, harde kalksteen, veelal met aderen en vlekken in allerlei
kleuren en voor schoone polijsting geschikt; —

015eau

,

,

–

in Meklenburg = 71} ct. ; — Mark cou-

marmerkroniek of arundelisch mar-

rant, rekenmunt te Hamburg en Liibeck =
712 et. ; mark blanco, aldaar = 90 ct.;

mer (marmóra Arundeliiina) eene gr. tijdtafel,
bevattende de kroniek van Athene, gegriffeld
omtrent 263 jaren voor Chr. op eene marmerplaat, waarsch. op het eiland P a r o s gevonden,
door den graaf A r u n del in 164,7 aangekocht,
sedert 1667 in het bezit der universiteit van
Oxford, daarom ook marmóra Oxoniensia geheeten ; — marmo statuário, m. it., beeldhouwersmarmer of marmer voor standbeelden, enz.,
weleer het p arisch marmer bij de Romeinen , van P a r o s, later het l u n e n s i s c h marmer van de stad Luna in Etrurië, thans het
carrarisch marmer, van Carrara in Italië
uit dezelfde bergreeks; — marmoreeren,
marmeren (lat. marmor^re), met naar marmer gelijkende vlekken of strepen voorzien, marmerkleurig beschilderen of aanstrijken ; met marinerplaten bekleeden; — marmorátie (spr.
t=ts), f. (later lat. marmorat co) de bemarme-

1

al marco, it. of au marc, fr. naar het markgewicht der munten d. i. naar haar eigenlijke

metaalwaarde, zonder acht te geven op het getal of de uiterlijke waarde, ook al peso ; het
tegengest. al numero, naar het getal, en al
pezzo, per stuk; — markeeren, enz., z.
znarqueeren ond. marque; — markgraaf', eig. grensgraaf, fr. marquis.
Market, m. eng. (spr. márk't) markt; —
marketings, pl. eng. (van market, markt)
de gelden die keukenmeiden bij het inkoopera
op de markt door afdingen besparen en dan
voor zich zelven houden.

Marketénter, m., marketéntster,
1. (van het it. mercdtante, koopman, eig. het
partic. van t it. mercataro, handel drijven, en
dit v. 't it. mercato, lat. mercatus, handel, vgl.
.

,

v

•
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ring; de bekleeding met marmer; -- marmo-

MARS
marou$eeren (spr. ou =oe), fr. (marou/lerr,.
marou fle, eene soort van schilderslijm) Pict.

ratus, a, um, lat. Bot. gemarmerd.

V.

Marmiton, m. fr. (van marmite, kook-,
veldketel) een keukenjongen, koksjongen; iron.
een keukenklauwer.
Marmoliet, m. (van m a r m e r) edele terpentijnsteen.
marmor, marmora, enz., z. ond.. marmer.
Marmóse (spr. s=z), f. (fr. marmose, sp.
marmosa, het muisachtig buideldier in Z. Amerika (Didelphys morina).
Marmot, f fr. (it. marmótto, marmotta,
marmontána, ontstaan uit het lat. mus moutanus , d. i. bergmuis) de bergrot, het mormeldier, op de hoogste bergen van Azië en Europa,
inz. in Savoye.
Maroc of marok, n. (van Marocco in
Afrika) een lichte wollen stof; -- maroccanus,
a, um, lat. Bot. `an Marocco; — maróeco,
f. een amer. snuiftabak uit m a r y l a n d s c h e
bladeren.
maróde, adj. hoogd. (vgl. het fr. maraud,
z. ald. ; la maraude, de plundering, die gewoon
achterblijvers [maraudeurs, lat.-lijkdore
moratores] gepleegd wordt) afgemat, krachteloos, moede; -- marodeeren (fr. marauder),
onder voorwendsel van vermoeidheid achterbliven en heimelijk plunderend rondzwerven; onbeschoft bedelen en plunderen, heimelijk op roof
en plundering uitgaan, stroopen, brandschatten,
op m ar o de gaan ; -- manodeur, m. een
achterblijver, natrekker, plunderaar, landlooper,
een soldaat, die onder voorwendsel van vermoeidheid achterblijft en heimelijk op , roof en
plundering uitgaat, roofgeboefte.
Marokijn, z. m a r o q u i n.
Maronieten of Maronánen, m. pl.,
eene naar haren stichter M a r o n zoo geheeten chr. secte bij den berg Libanon, die het
monotheïsme beleed en zich in de 12de
eeuw met de Katholieken heeft vereenigd.
Maron—neger, m. (fr. marron, verkort
van 't sp. cimarron, verwilderd, vandaar negro
cimarron, een weggeloopen neger, die zich in
de bergen ophoudt) ontvloden neger, boschneger; — maronage, f. (spr. —náázj') de ne
-gervluchtofsanpig,z.oDmn
Maroquin, m. fr. (spr. maroken; sp. marroqui, it. marrochino), m a r o k ij n, d. i. marokkaansch leder, ook elders saffian genaamd, gekleurd bokken- of geitenleder, fijn van
nerf, met galnoten bereid, oorspr. uit M a r o k k o
in Afrika; — marokijn—papier, n. papier, dat het marokijnleder nabootst.
Marósjka, f. russ. de moerasbraam, de
Noorweegsche framboos (Rubus chamamorus).
Marót, f. fr. (marotte voor mariotte, nar
een poppekop, vas Marion,-renschptm
Marietje, klein meisje; vgl. marionet) een
stok met een grotesk figuurtje of zotskap er
op, zoo als de voorm. hofnarren die droegen;
zotheid, dwaze meening, gril; iemands lieve
zijn stokpaardje (vgl. het oude-lingsdwahe,
rijmpje: elke zot heeft zijn marot).

oplijmen ; inz. eene schilderij van hout op linnen overdragen.
Marque, f. fr. (spr. mark') mark, merk,.
merkteeken, herinnerings- of herkenningsteeken,
Inz. bij het spel een rekenpenning; een teeken
of kaart voor een lesuur, voor een toevertrouwd
voorwerp, voor iets dat betaald is b. v. c o nt r e-m a r k e n enz.; een handelsteeken of -m e r k;,
— marqueeren of markeeren, merken,
teekenen; stempelen, op- of aanschrijven; met
nadruk doen uitkomen, de aandacht op iets
vestigen b. v. door vette of gespatieerde letter;
bij het biljart de gespeelde punten afroepen of
aanteekenen, den staat van bet spel bij elkeastoot aangeven; — marquánt, adj. (spr.
markdy ), uitstekend, in 't oog vallend; — marqueur, markeur, m. de oppasser bij het
biljart, de teller; ook wel in 't alg. voor oppasser, bediende in logementen.
marqueteeren (spr. market—), fr. mar-queter, v. marquette, als verklw. van marque,
z. ald.) vlekken, besprenkelen, bespikkelen ; —
marqueterie, f. fr., ingelegd werk met gekleurd hout, waaruit men gansche tafereelea
samenstelt.
Marquette, z. m a r k e t t e.
Marqueur, z. ond. marque.
Marquis, m. fr. (spr. marki), markies,
een adellijke titel in Frankrijk en Engeland; ---marehese (spr. markéze) in Italië, oorspr..
r. v. a. m a r k g r a a f (mid.lat. marchensis, z.
v. a. marchio, van 't oudd. marks, mark, vgl.
m a r k) ; — marquise, f. (spr. markíéz') do
vrouw of dochter van eenen markies ; een linnen scherm ter wering van de zonnestralen,
voor ramen en deuren ; inz. Mil., de linnen.
overdekking eener officierstent, overtent; drank.
bestaande uit witten wijn, selterswater, suiker
en citroen; ook eene soort van groote, smakelu ke peren ; ook een raket van meer dan 1
rijnl. duim in diameter; -- marquisaat
(spr, s=z), n. de waardigheid en het gebied
van een markies, het markgraafschap.
Marránen, m. pl. (sp. marrános, v. marrano, vervloekt, in den ban gedaan ; mid.lat.
Marrani, Marani, Marrones) de gedoopte, maar
heimelijk nog aan hun godsdienst getrouw gebleven Joden en Mooren in Spanje.
Marrónen, m. p1. (it. marróne, fr. marrons) naam van de groote, edele kastanjes; —
marrons, m. pl. fr., groote ronde haarkrulals vrouwentooi.
-len
Marron—negers, z. m a r o n- negers.
marrubium, n. lat. Bot. de malrove, malrouw.
Mars, f. (eig. eene soort van korf ter berging van waren, vandaar marskramer ; mis.schien van m a r k t en het lat. merx, koopwaar,„
oud-nederl. m e e r s) eene soort van houten ronde
zoldering aan den mast van groote schepen, da
mastkorf.
Mars of Manors, m. lat., gr. A r e s, ni.
Myth. de krijgsgod of god des oorlogs en der
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veldslagen, een zoon van Jupiter en Juno, oneig. de oorlog ; een zoon van Mars, een
krijgsman, soldaat, held ; — ook eene der planeten, de Ode in volgorde van de zon gerekend;
Chem. het ijzer; — martiaal (spr. t=ts),
adj. (lat. martialis, tot Mars behoorende) krijgshaftig, strijdbaar, vurig, moedig ; de m a r t i a l e
w e t, de krijgswet, volgens welke oproerige lieden zonder proces kunnen terecht gesteld worden; — medicamenta martiatia, lat. ijzerhoudende
geneesmiddelen; aqua martialis, ijzer- (of staal)
houdend water; — martialísme, n. of martialiteit (spr. ti=tsi), nw.lat. de krijgshaf
strijdbaarheid; — Marsveld, n. een-tighed,
groot plein te Parijs, dat tot militaire oefeningen, volksfeesten, wedrennen, enz. wordt gebruikt ; ook een groot veld te Rome, z. campus martius.
Marsch, m. (van het fr. marche, f.) de
krijgs- of legeroptocht) de tocht of gang, de
dagreis, inz. van een troep soldaten ; ook een
muziekstuk ter begeleiding van plechtige, inz.
militaire optochten ; — marseh ! ( als uitroepingswoord) voorwaarts ! voort ! weg ! — een gef0 r c eerde m a r s c h, een verhaaste, versnelde
tocht, de versnelde pas; — de marsehlinie, marsch-orde, de orde, in welke de
schepen eener oorlogsvloot geplaatst worden; —
de marseh–route (spr. roete), de reisweg,
de richting, die de tocht neemt; -- marcheeren (fr. marcher, in 't alg. gaan, loopen,
voortgaan) regelmatig en afgemeten stappen ; te
voet gaan, reizen ; op soldatenwijs oprukken of
aftrekken ; opbreken, zich op weg begeven ; —
mareheur, m. voetganger, iemand die goed
marcheert.
Marsehland (oudd. marsc, angels. mersc,
eng. marsh, fr. marais, oud-nederl. m e e r s c h,
nl a a r s c h, v. maar, mare, zee) moerland, laag,
vet, moerassig land, gew. aan zee of aan groote
rivieren gelegen (het tegengest. van g e e s t of
geestland.
Marseillaise, f. fr. (spr. marseljèz'; van
de stad Marseille) bet marseillaansch marschen krijgslied, een tot den vrijheidsstrijd opwekkend volkslied uit den tijd der eerste fr. revolutie, woorden en muziek van R o u g e t de
l'Ille [1791] door hem lied van het Rijn1 e g e r genoemd, beginnende met de woorden:
allons, enfants de la patrie, z. allons; de marseillaansche foederalisten brachten het in 1792
te Parijs, en vandaar de latere naam ; ook kort
aarden pijpje, in Marseille vervaardigd.
Marsen, 1) m. pl., d. i. aan zee wonenden, een oudd. volksstam aan den Nederrijn,
die met de Cherusken een groot aandeel had
aan den slag tegen Varus, waarsch. tot de
Cherusken behoorende ; ook een oud oorlogzuchtig volk in Midden-Italië.
Marsen, 2) pl. lat. (Mars) een ital. volksstam, die de hoogvlakte der Abruzzen om het
Fucinermeer bewoont.
Marsepein, z. m a r c i p e i n.
Marsh (toestel van), in. (naar den eng.
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scheikundige Marsh, gest. 1846, benoemd) een
toestel om bij chemisch en gerechtelijk onderzoek de allergeringste hoeveelheid ársenik te
ontdekken.
Marsiliáne, f. (waarsch. v. Marsiglia, d. I.
Marseille) een venetiaansch, van voren rond
vaartuig, tot den kusthandel op de Adriatische zee.
Marsupium, n. lat. (gr. marsypion, marsipion, verklw. v. mársipos, buidel) de beurs,
geldbuidel; — marsupial, nw.lat. z. v. a.
opossum ; als adj. N. H. eenen buidel dragend, beursvormig; marsupalia, pl. lat.
de buideldieren ; — marsupialiteit, f. het
voorzien-zijn van eenen buidel; — marsupifióriseh, adj. met beursvormige bloemen; —
marsupiet, m. een versteend buideldier.
Marslas, m. gr. Myth. een satyr, de zooca
van Olympus, uitvinder of verbeteraar der fluit;
hij durfde zich met Apollo in een muzikalen
wedstrijd wagen, doch werd door den god overwonnen en toen levend gevild.
Mart., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor K. F. Ph. von Martins (gest. 1868).
Martabánen, martavanen, pl. groote
vazen of potten van geverniste aarde ter ver
(naar M a r t a b a n in Pegu be--zendig,.
noemd).
Marteel, m. (oudfr. martel, nw. fr. marteau}
de hamer.
Martelaar, m. (v. 't gr. martyr, bloedgetuige, mártys, getuige ; fr. martyr) een geloofsgetuige, bloedgetuige, geloofsheld, lkjder, die
voor de zaak van godsdienst, waarheid en
deugd, inz. voor het christelijk geloof onschuldig lijdt; — martyrium, n. (fr. martyre)
lat. de marteldood, het lijden en sterven vain
eenen geloofsheld; ook dat gedeelte van eene
kerk, waar zich het graf van een martelaar
bevindt ; — martyrolog um, n. gr. de geschiedenis der martelaren, het martelaarsboek,
eene historie of optelling der bloedgetuigen of
geloofshelden.
Martellos, m. pl. it. (lat. martulus, marculus, verklw. v. marcus, hamer) eig. hamers,.
benaming der gewelfde ronde torens op de
kusten van Sardinië en Corsica tot wering der
zeeroovers; - martelláto, Muz. gehamerd (eene
bijzondere wijze van den strijkstok te ge
bruiken).
Martevaan, z. m a r t a b a n e n.
Martha, vr.naam, syrisch (chald. mare',
heer) : de huisbestuurster, heerscheres in huis
v. a. hebr. marc ; de bedroefde.
martiaal, z. ond. Mars -- Martinus, mansn. z. v. a. Martinus of Maart e n, ni. de moedige, de strijdbare (van M a r s;
Martingaleur, m. fr. bij het phara'),
spel een speler, die den inzet, hetzij de kaargewonnen of verloren hebbe, verdubbelt, welh
verdubbeling den naam draagt van martingale,
d. i. eig. de springriem van het paard.
Martinísme, n. de geheime, mystieke er
zeer duistere leer van zekere I 11 u m i n a t e iL
—
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adie, als de vrijmetselaars, in l o g e s bijeenkwamen. Zij maakten 2 secten uit, die men doorgaans met elkander verwart : de eenen waren
volgelingen van een Portugees Martinez, de
anderen van een Franschman Louis C l a u d e
d e S t. Martin, gest. 1803 ; de laatsten gaven voor, omgang met de engelen en de zielen
der afgestorvenen te hebben ; — Martinisten, m. pl. de aanhangers dezer secten.
Martyrium, martyrologium, z. ond.
martelaar.
Marum, n. lat., ook marum verum
(gr. máron) het amberkruid, mastikkruid, ook
mattenkruid, een zeer scherp, maar welriekend
gewas, waarop de katten bijzonder gesteld zijn
en dat haar bedwelmt.
Maryland, f. eng. eene bekende tabakssoort uit de gelijknamige landstreek der Ver
-enigdSta.
Marzo, m. it. (fr. Mars) Maart ; — marzolano, m. it. (van grano marzuolo, maartzaad) het stroo van de zomertarwe voor strooboeden; — marzolino, m. toskaansche kaas,
die in Maart gemaakt wordt.
Mas, m. adellijke titel op Java.
Mas, mdse of eng. mace (spr. mees;
maleisch más of amas, eig. goud) eene gouden
munt = Tij tai 1; ook eene chineesche munt
en gewicht van $,5 tot 3,8 gram, z. onder
Jiang.
Maseagnine, f. (naar den ital. ontleeden scheikundige M a s c a g n i, gest. 1815) na,

,

,

,

tuurlijke zwavelzure ammoniak, die in Italië

als vulkanisch product en ook in eenige lagunen voorkomt.
Mascaret, m. fr. (spr. —rè) springvloed,
inz. in de Garonne.
Mascarets, m. pl. eene soort van wollen
stoffen met Ingeweven atlasachtige figuren, gelijkende naar satijn.
Masearon, m. fr. (spr. —rón; van 't it.
+snascaróne, mascheróne, een groot en leelijk
m a s k e r, z. aid.) Arch. een apengezicht, groteske kop aan deuren, ramen en inz. aan fonteinen.
Mascarpóni, m. pl. eene soort van ital.
roomkazen uit Lombardije.
Masehal, m. hebr. (mdschál, v. máschál,
vergelijken, geljken) eene gelijkenis, parábel,
een gedenkspreuk.
Maschale, f. gr. (maschálë) Anat. de okselholte; — masehalister, m. de tweede
halswervel; ook schoudergordel bij paarden;
— maschalóncus, m. de zwelling der Okselklieren.
Masch Allah (waarsch. de gebruikelijke
arab. zegswijze and sja Allah, d. i. wat God
wil) werk Gods, de turksche naam van den
opium.
Maseóchi, m. pl. (spr. —kokki) eene soort
van gebloemde katoenen stof in Oostenrijk.
Mascotte, f. fr. spelerstoovermiddel, fetisch
voor spelers, gelukaanbrenger, het een of ander
voorwerp, dat de bijgeloovige speler als geluk-

,

„
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aanbrengend bij zich draagt, b. V. een sou met
een gaatje er in, een knoop, een haarlok enz.;
op dezelfde wijze worden gezegd te werken de
aanblik of de aanraking van een gebochelde,
van een schimmel, het geven of weigeren van
een aalmoes, enz.
Masculinum, n. afgek. masc. of m., lat.
(v. masculinum, a, um, van 't mannelijk geslacht, v. masculus, mannelijk, verklw. v. mac,
man) het mannelijke (geslacht) ; Gram. een
woord van bet mannelijke geslacht; — pl.
maseulina, z. genus.
Mase, z. ma s.
Masegno, m. it. (spr. —sénjo) witte kalksteen van Verona tot bestrating.
Masel, z. m a s s ei ; — masematten,
z. massematten.
Masette, z. m a z e t t e.
Masil of massil, m. een adellijke boer
in Moldavië en Wallachje, de laagste klasse
des adels.
Masker, n., fr. masque, m. (mid.lat.
masca, mascara, it. máschera, sp. mascara, v.
't arab. maskharah, d. i. spot, hansworsterij,
potsenmakerij, en vandaar hansworst met een
masker, in het ital. volksblijspel, en masker
zelve, v. sachira, belachen, bespotten) een onkenbaar makend hol gelaat van bordpapier,
pleister enz., een nagemaakt menschengezicht,
eene mom, een momaangezicht, gem. mooibakkes ; een vermomd persoon ; eene staande ka
rakterrol in blijspelen; oneig. een valsche schijn,
voorwendsel, dekmantel, uitvlucht, veinzerij, list,
doekje voor 't bloeden; — en masque (spr. art—)
In maskers, gemaskerd, vermomd, b. v. bal en
masque, z. v. a. gemaskerd bal; — maskeráade, f. (fr. mascarade, it. mascherdta, v.
mascheráre, maskeren) een maskerdans, mommendans, eene danspartij of verlustiging van
vermomde personen; — zich maskeren (fr.
se masquer) zich vermommen, onkenbaar maken, verkleeden; — gemaskerd, vermomd; —
maskeeren, bedekken, het uitzicht benemen ; maken, dat men iets niet ziet ; — gem a sk e e r d, bedekt, verborgen, onzichtbaar;
— gemaskeerde batterij, eene batterij, die
tot op het oogenblik, dat zij begint te werken, door het een of ander voorwerp bedekt
blijft; gemaskeerd is een deel van een gebouw, welks buitenzijde niet overeenkomt met
zijne bestanddeelen, b. v. een muur van bak
beschilderd is als ware het gehou--sten,di
wen steen ; gemaskeerd is een bal op het
biljart, als er tusschen den speelbal en dien,
waarop gespeeld moet worden een andere bal
ligt; — markeraap, z. choras.
Maslach of matslae, m. eene soort van
opium-drank, dien de Turken van Constantinopel gebruiken.
Maslasch, m. bong. (mdslás, nawijn) een
bong. wijn, die het midden houdt tusschen den
gewonen t o k a y e r en den besten wijn uit de
rijpste druiven.
Masoe, z. s j o o.
-.
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Masoréten, m. pl. oudjoodsche geleerden
o1 rabbijnen, die, om alle vervalsching te vooromen, eene verzameling maakten van kritische en ophelderende aanmerkingen over den
hebr. bijbel, welke den naam draagt van masóra (rabb. massordh, d. i. overlevering, van
inásar, overleveren); vandaar de m a s o r e t e ntekst, z. talmud.
Masque, masquerade, enz. z. m ask er.
Mass, m. zilveren schepter, die voor den
lord-mayor uit gedragen wordt door den mass—
bearer (spr. —bërer) schepterdrager.
Massa, m. In de negertaal: heer, meester.
Massa, lat., masse, fr. f. de menigte,
hoop ; klomp of klont; stof, deeg; het geheel
eens lichaams, in zooverre het als uit gelijksoortige deelen samengesteld (dus meer mechanisch dan chemisch) wordt beschouwd (onder
substantie); eene verzameling-scheidnva
van allerlei dingen, die als ware 't een lichaam
°uitmaken, een zwaar en dicht lichaam; de Inzet bij kansspelen ; m a s s e, fr. (provenc. massa,
it. mazza, als 't ware v. lat. matéa, dat nog
over is in mateola, hamer) een groote hamer
der beeldhouwers ; bij het biljart: de schop
voor te ver liggende ballen; het dikke einde
der gewone keu; — massa bonórum, de gezamenlijke goederen; — massa concursus, het gezamenlijke vermogen van een schuldenaar, dat
onder zijne schuldeischers kan verdeeld worden,
de c o n c o u r s m a s s a; — massa hereditátis, de
gansChe nalatenschap des erflaters; — m. pil
het pillendeeg; — m. pollinis, Bot.-.luürm,
:.stuifineelmassa; — en masse, fr. (spr. an mass')
of i n massa opstaan, zich vereenigd, gezamenlijk, met gansche troepen verzetten ; de
g r o o t e massa, d. I. het volk, ïnz. de mindere man, omdat die het grootste getal uitmaakt ; — massief, adj. (fr. massif) van gebouwen : uit enkel muurwerk bestaande, van
steen, tegen brand of vuur bestand ; vast, stevig ; van metalen : dicht, vol, wichtig, zwaar,
gedegen, niet hol; oneig. grof, plomp, ruw, onbehouwen; — massiviteit, f. barb.lat. (fr.
massiveté) de vastheid, vuurbestendigheid; grofheld, plompheid.
Massacre, m. fr. (v. 't mid.lat. mazacrium,
vandaar 't ital. mazzare, dooden, doodslaan) onbarmhartige, vermoording, gruwelmoord, nedersabeling, nederhouwing, bloedbad; -- m. des
innocents (spr. ienosán) onnoozele-kindermoord;
— massacreeren (fr. massacrer) afmaken,
nederhouwen, ombrengen, een bloedbad aanrichten.
massage, z. m a s s e e r e n.
Massagèten, pl. een oud-mongoolsch nomadenvolk, dat noordelijk van de rivier Jaxart,es (thans Sir) woonde.
Massalia, f. Astron. een in 1852 door De
Gasparis ontdekte asteroïde.
Massaliërs, m. pl. leden eener christensecte, die in de Ode eeuw opkwam, allen uiter,lijken eeredienst verwierp en zich in eenzame
,
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oorden geheel aan het gebed wijdde ; zij heeten ook enchieten en enthousiasten.
masseeren, fr. (masser, lat. massare, gr.
mássein) het lichaam na het bad op eene oostersche wijze, die massage (spr. —sáázj')
heet, wrijven, drukken, kneden enz.; wie dit
verricht heet masseur.
Masse, m. kopstoot bij het biljarten, stoot
die loodrecht op den bal gedaan wordt.
Massel, joodsch (rabbijnsch massdl, afgeleid van násál, vloeien, afdalen, inz. van den
hemel ; vandaar : invloed des hemels of der gesternten) geluk, lot ; — masseltów, n. gelukwensch.
Masséma, n. of massémis, f. gr. (v.
massásthai of masásthai, kauwen) het kauwen,
eten ; — masseter (soil. musculus) Anat. de
kauwspier; — masset&riseh, adj. tot de
kauwspier beboorende, haar betreffende.
Massematten, pl. joodsch : handel, schaeieren ; winst, voordeel.
Masseria, f. it. (v. massa, sp. masa, oudfr.
mase, mid.lat. massa, mansa, landhoeve, v. lat.
manere, blijven, wonen) een boerderij, landhoeve.
Massesis, masseter, z. onder m asse ma.
Massette, f. fr. (verklw. v. masse, z. ald.)
de handhamer; ook z. v. a. m a z e t t e.
Masseur, z. onder masseeren.
Massia, z. m a y o n.
Massieot, n. fr. (spr. —lcó) loodgeel, loodglit, loodasch, een geel lood-oxyde.
massief, z. ond. m a s s a.
Massil, z. masi1.
Má,ssleniza of beter masslianiza, f.
ruls. (v. mássla, boter) de zoogenaamde boterweek met haar volksvermakel ijkheden (de laatste week, dat het in de gr. -orthodoxe kerk
veroorloofd is boter te eten, voor de groote
vasten der lijdensweken).
massoleeren, fr. (massoler) met eene
knots (massue, oudport. massua, massuca, vgl.
masse, groote hamer) doodslaan, eene weleer
in Italië en Spanje gebruikelijke doodstraf.
Massorah, massoréth, z. m a n o r a.
onder masareten.
Mastalgie, f. gr. (v. mastós, borst, inz.
de vrouwenborst) Med. pijn in de borsten ; —
mastatrophie, f. de uittering der vrouwenborsten; — mastitis, f. ontsteking der borsten ; — mastoeareinoma, n. (vgl. c a rc i n o m a) de borstkanker; — mastodes ot
mastoides, borst-, tepel- of mamvormig;
vgl. k o n i s c h; — mastodon, n. eene ondergegane diersoort der voorwereld met tepel
punten aan de kiezen; — mastody--vormige
nie, f. Med. pijn in de borsten; — mastónCus, m. eene zwelling der tepels van de
vrouwenborst ; — mastorrhagie, f. sterke
bloeding uit de vrouwenborsten; — mastozoi lith, Min. eene zoogdierversteening ; -mastozÓön, n. een zoogdier ; — mas tozoologie, f. de leer, de beschrijving der
zoogdieren.
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Mastéllo, m. pl. mastelli, it. eene tobbe,
kuip ; eene voormalige inhoudsmaat : te Ferrara = 56,78k liter; te Venetië = 75,117 liter.
Master, m. eng. (uit het lat. magister ontstaan), 1) (uitgespr. mist e r) meester, heer,
leermeester; als titel der toespraak vóor den
voornaam van niet volwassen zonen, inz. in
den mond der dienstboden ; — master of arts,
z. V. a. magister (z. ald.) ; 2) afgek. Mr.
(uitgespr. mister) heer, mijnheer, voor mannelijke persoonsnamen; pl. afgek. Messrs. (voor
't fr. Messieurs, uitgespr. mesjurs).
Masti, z. t s j o e.
Mastic, n. fr. en eng. kleefdeeg, stopverf,
z. mastik.
Mastieátie (spr. tie=tsie) f. lat. (masticataó, v. masticdre, kauwen) de kauwing, het
kauwen ; — mastieatorium, n. nw.lat.
kauwmiddel; pl. mastieatoria, geneesmiddelen, die gekauwd worden; — mastigadour, m. fr. (spr. —dóér) eene soort van paardenbit, een mondstuk uit kogeltjes en ringen
bestaande, om bet paard te doen schuimen, een
kauwgebit.
Mastfik, m. (v. 't gr. mastiché, v. masi sthai,
kauwen, dewijl men het om zijne welriekendheid kauwde; fr. mastic, it. mdstice) een bleekgeel, welriekend hars van den m a s t i k b o o m
(Pistacia lentiscus, L.), inz. op het. eiland Candia enz.; ook eene soort van kleefdeeg, steen
bij de beeldhouwers; — mastíkkruid,-lijm
z. v. a. marum.
Mastitis, mastoeareinóma, mastôdes, mastodon, enz. z. onder m a-

stalgie.

masturbeeren, z. v. a. m a n u s t u p r e e r en ; — mastupratie, ook masturbatie, f. z. v. a. manüstupratie.
Masulipatnams, pl. (naar de engelschhindostansche stad M a s u l i p at am) oostind.
katoenen zakdoeken van fijn, bont sits.
Masurka of masurek, f. (poolsch mazurek, russ. mazurka, naar de M a z u r e n of
M a s u r e n, de bewoners van het voorm. hertogdom Masovië) een poolsche nationale dans
in $ maat ; — masurisch, masurkiseh,
adj. tot dien dans behoorende, daarmede overeenstemmende.
Mat, 1) m. fr. (spr. má) de mast, mastboom; — mat de cocagne, z. cocagna.
Mat, 2) n. in het schaakspel: de zet, die
den koning zoodanig schaak geeft, dat hij niet
van plaats kan veranderen zonder zich aan een
nieuw schaak bloot te stellen.
Mat, f. 3) eene voorm. vierkante zilvermunt
In Spanje, spaansche mat of matte, iets
minder dan 2 gld.
Mata, z. mate.
Matabis, pl. oostind. zijden stoffen met zilverdraad doorweven.
Matador, m. sp. (v. matar = lat. mactare,
slachten, dooden, mactator, dooder) eig. een
doodslager, stierdooder, bij, die in stierengevechten het dier moet dooden; oneig. een hooge
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troef in bet kaartspel, hoofdtroef, b. v. sp adille, manille en basta zijn de (3 eerste)
m a t a d o r s; ook een aanzienlijk, gewichtig man,
iemand van rijkdom, invloed enz.; — faux—
matadors, m. pl. (spr. fo—) in het omberspel de troeven, die van m a n i 11 e af op elkander volgen.
Mat2eologie, f. gr. (van mátaios, a, on,
ijdel, nietig) onnutte praat, gesnap ; — ma—
t8eonomatologie, de dorre bovennatuurkunde der oude scholastieken ; — mat2eopceie, f. vruchteloos, ijdel doen of pogen ; —
mataeoponie, f. vergeefsche moeite of arbeid; — mataeosophie, f. ijdele, nietsbeduidende wijsheid; — matecoteehnie, f. ver
verloren kunst.
-gefsch,
Matalan, oostind., eene soort van kleine
fluit, waarmede de dans der Bajaderen begeleid wordt.
Matamata, f. de surinaamsche schildpad.
Matambre, m. fr. (eig. een personage
uit de spaansche blijspelen, die zich beroemt
op zijne heldendaden tegen de Mooren) een
pocher, snoever; schuimlooper, tafellikker; een
onderaardsche kerker ter opsluiting van de slaven des nachts.
Matassin, m. fr. (spr. —sen; van het sp.
en oud-eng. matachin) een kromme- sprongenmaker, potsenmaker; — matassins, pl. een
mommendans, een dans van vermomde, als
hansworsten gekleede dansers met houten zwaarden enz.; — matassináden, f. pl. potsen,,
malle kuren, zotte gebaren; — matassineeren (fr. matassiner) kromme sprongen maken,
potsen maken.
Matatan, m. de groote trommel der Indianen en Negers.
Mataziette, f. fr. (spr. matazjét') soort van
dynamiet (z. aid.)
Match, f. eng. (spr. metsj) partij, wedden
wedloop, wedstrijd, wedren ; bij 't schaak--schap,
spel : wedspel tusschen twee spelers, dat over
verscheiden partijen loopt ; bij wedrennen : private wedren tusschen twee paarden.
Mate, matenita of mata, f. (ook Par a g u a y - thee, van Ilex paraguayensis) sp.
eene soort van thee, een geliefde drank der
Z. Amerikanen.
Matelot, m. fr. (spr. mat' ló ; waarsch. voor
materot, materos, v. 't lat. mattarius, iemand,,
die op eene mat (in eene hangmat) slaapt, v.
matta, mat, hangmat ; V. a. minder goed van
het nederl. maat, makker) een matroos, zeeman; een jongenskleed, waarbij broek en buis.
vereenigd zijn ; — matelotage, f. matrone ► loon, gage ; — matelote, f. matrozenkool,.
matrozensoep, eene spijs van tot ragout gekookte visch met zout, peper, uien, wijn enz.;
ook een fransche matrozendans in 3 maat ; —
à la matelote, op matrozenwijs, zeemansachtig
Matenita, z. mate.
Miter, f. (pl. matres) lat. eig. moeder;
(van eene kerk) de moederkerk, in tegenst. met
filiaal-kerk; Chem. het zilver; ook de
,
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moerschroef; — repetitio est mater studiorum, stoffelijk aannemen, beschouwen of onderstelherhaling is de moeder der studiën; — alma len, verlichamelijken; — materialiteit, f.
mater, eerwaardige moeder, als eerenaam voor lichamelijkheid, stoffel(jkheid, de eigenschap der
hoogescholen; —mater dolorósa, de moeder der stof; het bestaan uit louter stof; — materiasmarten, een beeld der neergebogen moeder des ltter, adv. stoffelijk ; zakelijk, wezenlijk, volgens
gekruisigden Jezus; — mater dura, z. dura ma- aard, wezen of inhoud (in tegenstelling met
ter — mater famitias, eene huismoeder; — ma- (ormaliter).
matern, materna, materniteit, z.
ier gloriosa, de roemrijke moeder, Maria; —
mater pia, Med. het dunne hersenvlies; — ma- mater.
Mathéma, n. gr. (van mathein, mantres lectionis, pl. eig. leesmoeders; leesmiddelen, ingelaschte hebreeuwsche letters; — ma- thánein, leeren, beoefenen) eig. het geleerde,
térn, adj. (lat. matérnus, a, um) moederlijk; de kennis, wetenschap ; eene leerstelling, inz.
— matérna, n. pl. Jur. moederlijk erfdeel; — uit de wiskunde; — mathematika, mamatérne, z. v. a. m a t r ij s; — materni- t he mat i e k (gr. mathematike, scil. téchnë,
seeren (spr. s=z) barb.lat. (fr. materniser) kunst, v. mathematikós, e, ón, tot de weten
wiskunde behoorende, van-schap,inz.tode
naar de moeder aarden; moederlijk handelen;
— materniteit, f. nw.lat. (fr. maternité) mdthema, het geleerde enz., pl. mathëmata, de
getallenleer en meetkunde, of de wiskunde) of
het moederschap, de moederlijke waardigheid,
moederstaat; — het materniteits–prin- mathésis, f. eig. de wetenschap bij uitnecipe, Jur. de grondstelling, dat een buiten mendheid, de leer van de grootheden, van de
ruimte- en getallengrootheden, de stelkunde
echt geteeld kind door de moeder moet onder
meetkunde, de wiskunde; — mathemati–
worden; — Maternité, f. fr. ook-houden
de naam der kraamvrouweninrichting te Parijs. CuS, m. een wiskunstige, wiskunstenaar, meetMatérie, f. lat. (materia) de lichamelijke kundige ; — mathemátiseh, adj. tot de
stof, grondstof, stof, inz. in tegenst. met den leer der grootheden behoorende, wiskunstig,
vorm ; inhoud, onderwerp, stof, b. v. eener meetkunstig; onomstootelijk, zeker, uitgemaakt,
redevoering; ook de etter; — materia albumi- onwedersprekelijk; m at h e m a t i s c h e g e o g r an{esa, eiwitstof ; — materia chirurgica, f. de leer p hi e, de wiskundige aardrijksbeschrijving (vgl.
van de geneesmiddelen der wondheelkunde; — g e o g r a p h i e); — mathesis applicata, f. de toemateraa medica, f. de artsenijleer- of -kunde, gepaste wiskunde, die de leer der zuivere makennis der geneesmiddelen en hunner werkin- thesis op bijzondere voorwerpen toepast en te
gelijk hunne andere eigenschappen in aanmergen ; — materia morbi of m. peccans, de ziek
— materiaal (lat. materiális, e) of-tesof; king neemt; mathesis pura, de zuivere wismaterieel (fr. matériel) adj. lichamelijk, stof kunde, die de grootheden op zich zelven beschouwt, zonder de andere eigenschappen der
stof eener zaak be--felijk;stobvand
stof in aanmerking te nemen ; — mathesis intreffende; wezenlik, gewichtig, zakelijk, stofelijk (in tegenst. met formeel); ook plomp, tensórum, de wetenschap der afmetingen van
grof; lichamelijk, zinnelijk (in tegenst. met s p i- onlichamelijke zaken, b. v. deugd, waarheid enz.;
ritueel, ideaal); materieele interes- — mathesiologie, f. de wetenschapsleer,
te n, zakelijke, wezenlijke of ook lichamelijke, de wetenschap des onderrichts.
Mathilda, f. vr.naam (oudd. Machthilt,
het zinnelijk aanzijn betreffende belangen, voor
materiaal, materieel, pl.-deln;—ht Mechthild, oudhgd. Mathilda, v. maht, ma c h t,
de materialen, de ruwe stof tot eenig werk, en hilts, hiltja, strijd, kamp) de machtige strijdde bestanddeelen, de te bearbeiden stof; bet ster, krijgsheldin, heldin.
Mathurinen, z. Trinitariërs.
geschut ; in samenst. b. v. bouw-materiaMatieo of matiea, f. uit de bladeren
len, bouwstoffen, bouwbehoeften, de noodige
voorwerpen om te bouwen; schrijf -mate- van een peruaansche boom (Arthante elongata)
r i al e n, schrijfbehoeften enz.; — materiále bereid geneesmiddel tegen go n o r rh (e a (z.
delicti, lat. het stoffelijke tot de misdaad, aid.); vandaar matico–injectie (spr. tie=
alles wat tot de stoffelijke uitvoering der mis- tsie) f. inspuiting van matico.
Matiore, f. fr. (spr. matjèr') de stof, m adaad behoort; — materiaal–rijk (hgd. material-reich) z. v. a. mineraal-rijk; — t e r i e, z. aid.; — matures premières, grondmateriaal–waren (hgd. material-w a a- stoffen.
Matin, m. fr. (spr. —ten) 1) (provene,
r e n) ruwe waren uit het planten- en delfstof
mall, it. mattino, van 't lat. matutinum, scil.
(specerijen); — materialist, m. nw.-fenrjk
tempus, de ochtendtijd) eig. de morgen, ochlat. wie in zulke waren handel drijft, een spe
tend; een morgenrok, wijde ochtendmantel; 2)
kruidenier; in de wijsbegeerte:-cerjhandl,
(fr. mátin, provenc. en sp. mastin, it. mastino,
een aanhanger van het materialisme, n.
de stofleer, geestloochening, d. i. die leer, welke elg. huishond, huisgenoot) een herders- of sla
als scheldwoord : lummel, 'leelijkert -gershond;
elk zelfstandig bestaan van den geest loochent,
;alle geestelijk leven als eene bloote werking — matinál, adj. fr. vroeg opstaande; —
Ier stof (m a t e r i e) beschouwt ; — materia- matinee, f. eig. de morgentijd, de voormid
morgenbijeenkomst, een voormiddag -dag;e-n
listisch, adj. volgens deze leer, die leer toegedaan ; — materialiseeren (spr. s=z) als gezelschap ; matinee musicale, muziekpartij in
;
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den voormiddag; — matines, pl. fr. (spr.

matién'; van het lat. matutinae, sell. horae,
de eerste uren van den dag) bij de R. Kath.
de vroegmetten, metten ; — matines francaises
(spr. —fransèz') eig. fransche metten, de moord
van den St.-Bartholomeus- nacht, 24 Augustus
1572.

Matrás, f. (mid. lat. matratium, mataratium, mataritium, it. materasso, materassa, oudfr.
materas, nw. fr. matelas, sp. almadraque, provenc. almatrac, v. 't arab. mathrah, eene plaats,
waarheen iets geworpen wordt, van tharaha,
heenwerpen ; V. a. van het mastruca, schaapsvacht) een met haar, zeegras en dgl. volgestopt
en doornaard onderbed, een haarbed, haarpeluw; — matras, m. fr. (spr. matrá) Chem.
eene destilleerkolf

matres lectiónis, z. ond. mater ; — matrieida, m. een moedermoorder; — matrieidium, n. een moedermoord.
Matrice, f. fr., z. ond. matrix.
matricula, f. lat. (verklw. v. matrix), hgd.

matrikel, n., fr matrieule, f. een inschrijfboek, naamlijst, naamrol, register van de
leden, waaruit een genootschap, eene sociëteit,
enz. bestaat ; het bewijs van inschrijving op
hoogescholen; ook de lijst der inkomsten van
eene geestelijke of wereldlijke bediening; de
lijst der lidmaten of parochianen eener kerk,
alsmede der gedoopten, overledenen en getrouwden; — matrieulaire aanslag, m. (hgd.
matricular-anschlag) weleer : de bepaalde aanslag in manschappen en geld, welke iedere
duitsche rijksstand volgens de daarvan opgemaakte lijst (het r e•i c h s - matrikel) moest
voldoen; — matrieulaire bijdragen,
pl. (hgd. matricular-beitriige) zijn de bijdragen,
welke iedere duitsche bondsstaat tot de alge
bondsuitgaven in verhouding zijner krach--men
ten te leveren heeft.

Matrijs, z. ond. matrix.
Matrimonium, n. lat. (v. mater, moeder) de echt, het huwelijk, de echtestaat, het
huwelijksleven ; — matrimonium ad morgana

m o r g a n a t! c a; matrimonium clau--ticam,z.
dicans, een onvolkomen (eig. hinkend) huwelijk; m. conscientiae, het gewetenshuwelijk, z.
manage de conscience; m. illegiti'mum, een onwettig huwelijk ; m. instauratum, hersteld hu
m. legitimum, een wettig huwelijk; m.-welijk;
levirdtus, z. leviraats-huwelijk; m. putativum, een vermeend huwelijk; m. ratum, de
ware kerkelijke echt ; — matrimoniaal,
adj. (later lat. matrimoniális, e), wat tot het
huwelijk behoort; — matrimonialiën, n
pl. huwelijkszaken.

matriseeren (spr. s=z), barb.lat., naar
de moeder aarden; vgl. mater.
matrix, f. lat. (van mater), de moeder, het
moederdier, wijfje ; de baarmoeder ; de stam,
oorsprong, bron, oorzaak; de openbare lijst,
stamregister ; — matrijs, f. (v. 't fr. matrice)
metaalmoeder, gietmoeder, bij lettergieters de
koperen vormen, die door het inslaan van de
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p a t r ij s of den stempel ontstaan is en waarin,
daarna de drukletters worden afgegoten ; ook
de muntstempel bi het muntwezen ; de moerschroef; de moedermaat, het moedergewicht,
de proef- of ijkmaat, het proef- of ijkgewicht,
de legger of slaper, gerechtelijke hoofd- of modelmaat en - gewicht voor alle andere, standaard; in de galvanoplastiek de eerste koper
origineel, welke nu tot vorm-nedrslagopht
voor de latere afgietsels dient.
Matrologium, n. nw.lat., het stadsboek,
gemeenteboek, wijkregister.
Matrone, f. lat. (matruna, eene gehuwde
vrouw, inz. van voornamen stand, van mater,
moeder) eene aanzienlijke, eerwaardige, deftige,
bedaagde vrouw; — matronalia of matronaliën, n. pl. een oud-rom. feest, door
de matronen op den lsten Maart gevierd;

— matroniseeren, nw.lat., (spr. s=z) tot
eene matrone maken, eerbaar, deftig, ook lijvig,
gezet maken.
Matroos, m. (deensch en zw. matros, hgd.
matrose, van fr. matelot, voor materos, materot,
z. matelot) een zeeman, die onder de bevelen van den kapitein en de stuurlieden het
scheepswerk doet, de manoeuvres helpt ver
matrozen pressen d. 1. met ge--richten;
weld voor den zeedienst werven.
Matruélis, m. lat. (stil. (rater, broeder;
v. mater, moeder) een moederbroederszoon ; pl.
matrueles, moederbroederskinderen, verwanten van moederszijde.
matteeren, (it. mattare, fr. mater) mat,
dof maken, ongepolijst laten ; witkoken (het
zilver) ; matslijpen (het glas).
Matter, f. eng. aangelegenheid, zaak, z.
onder fact.

Mattheeus en Matthias, hebr.

(Mat-

thai, v. ndthán, geven) mansn.: een geschonkene, eene gave Gods; — matthiër, m.
hoogd., een halve m a r i ë n- groschen = 2 2
cent (oorspr. in Goslar gemunt, met het beeld
van den heiligen M a t t h i a s).
maturesceeren, lat. (maturescére) rijp
worden, rijpen; — matureeren, lat. (maturure, van maturus, a, um, rijp) rijp maken,
tot rijpheid brengen ; bespoedigen, bevorderen;
— maturantia (spr. ti=tsi), pl. Med. middelen, die de ettering, rijpwording begunstigen;
— maturátie (spr. tie=tsie), f. de bespoediging; het rijp worden, de rijping; de ettering;
— maturatio, f. lat. Bot. het rijpworden; ook
de tijd van rijpheid; — maturatief, adj.
rijpheid bewerkend of bevorderend; — maturiteit, f. (lat. matur^tas) de rijpheid, vol

-wasenhid.
Matusjka, f. russ. moedertje.
matutine, f. lat. (matutina, stil. hora,,
v. matutinus, a, um, vroeg, wat in den vroe-.
gen ochtend geschiedt) de vroegmis in de r.
kath. Kerk, vroegmetten, het eerste katholieke
getijde (vgl. horae canonicae); — matutinaal,.
adj. (later lat. matutinalis) vroeg, 's morgens.
vroeg, tot den vroegen ochtend behoorende
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Maubois, m. fr. (spr. moboá) eene lyo.
neesche stof voor mansrokken.
Maultrommel, f. hgd. de mondtrom.
Maund, n. eng. (spr. maand; v. oostind.
en perz. man) een oostindisch handelsgewicht,
in Bombay = 12,70 kilo, in Calcotta = 37,32
kilo; in Madras 11,34 kilo.
Maune, f. een gewicht in de landen van
den mogol, ongeveer = 24 kilo.
Maurelle, lakmoes -kroton, z. v. a. croton
tinco>rium, z. k r o t o n.
Miuritanï^, t. lat. (Mauritan).'a, v. mauri,
de mooren) het land der M o o r e n, in de oud
dus geheeten ; — Mauritius, en daar--heid
van Maurits, manse.. de moorsche, donker

-kleurig.
Mausjel, m. joodsch (hebr. mósjél, deel
masjal, heerschen) de heerscher, heer;-wordv.
gem. scheldwoord voor eenen Jood (in deze
toepassing waarsch. een verklw. van Mosjeh,
Mozes) ; — mausjelen, gem. joodsch spreken.
Maus018um, n. lat. (van 't gr. Mausó leion) een prachtig grafteeken of praalgraf, coretombe, vorstelijk pronkgraf, gelijk de koningin
A r t e m i s ï a ter ere van haren overleden gemaal M a u s 61 u s, koning van Karië, in hare
hoofdstad Halikarnassus omstreeks 350 jaren
voor Chr. liet oprichten.
maussade, adj. fr. (spr. mossaad'; van
mal en 't oudfr. sade = lat. sapidus, smakelijk, wijs) laf, smakeloos; morsig, slordig, ongeschikt, lomp ; knorrig, gemelijk ; — mauSSaderie, f. gemelijkheid, onaangename manieren.

Mauvais-plaisant, m. fr. (spr . mows
plèzára; v. mauvais, slecht, en plaisant, grappenmaker vgl. p lal s a n t) een laffe, zotte of
onbetamelijke grappenmaker.
Mauveïne, f. (v. eng. mauve, paars, violet,
lila) de door Perkins ontdekte vioolblauwe ani-

linekleur.
Manors, z. Mars.
Max, mansn., verkort van Maximiliaan;
— max d'or, een voormalig beiersch goudstuk met het beeld van Maximiliaan = f 8,35.
Maxilien, f. pl. lat. (maxillae, van den
sing. maxilla) de kinnebakken, kaken ; -- maSillair, adj. (maxilli ris) de kinnebakken betreffende of daartoe behoorende.
Maxim., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor K. J. Maximowitz te Petersburg.

Maxima, z. ond. maaimus.
Maxime, f. fr. (van 't lat. maxima, scil.

regula, de hoogste regel) eene algemeene stel
dienende tot regel in zake van zeden, tot-ling,
grondslag in de wetenschappen, enz., grondstelling, zelfgekozen wijsheidsregel of maatregel,
maatstaf, richtsnoer, waarnaar men handelt,
bepaalde meening, leerspreuk.
Maximiliaan, mansn.: afgeleid van het
lat. maxTmus, de grootste, allergrootste, of uit
Maximus Amiliánus samengetrokken.
maaimus, a, um, lat. (superl. van magnus,
groot) de of het grootste, allergrootste, hoogste,
enz. ; — maximum, n. lat. het grootste,

hoogste, de grootste hoeveelheid; de hoogste
prijs, hoogste verkoopprijs, het hoogste getal;
— maxima, f. Muz. de grootste of langste
noot van acht geheele maten, in oude muziek
— maximeeren, nw. lat. op het,-stuken;
hoogste drijven of doen stijgen, b. v. koopwaren.
Maya, f. sp. (spr. maja) de meikoningin
(een jong meisje, dat op zon- en feestdagen in.
Mei opgesierd en op eene soort van troon, in
de straten opgericht, wordt gezet, omgeven van
vele meisjes, den den voorbijgaanden eene gift
vragen, om zich gemeenschappelijk te vermaken; v. a. van arab. bahidja, de schoonti) ; ook
een jong, lichtzinnig meisje = g r i s e t t e; —
Mayo, m. een galant heertje; pronkertje,
modegek uit den middenstand = dandy ; —
mayo, moyo, m. een voormalige port. korenmaat van verschillende grootte; te Lissabon,
= 830,45 liter.
Mayonnaise, f. fr. (spr. majonèz') een
gerecht bestaande uit koud vleesch of visch
met zoogenoeinde mayonnaise –saus, f.
die hoofdzakelijk bestaat uit dooreengeroerde,
eidooiers en olie en witte c o u 1 i s (z. ald.) met..
verscheiden pikante toevoegsels.
Mayor, m. eng. (spr. méjur; van 't lat.
major, de grootere; vgl. m a i r e) de burgemeester (vgl. lord -mayor) ; — mayoress, f.
de vrouw des burgemeesters ; — mayorál,
m. sp. de eerste herder bij eene merino- kudde;
de opziener eener meierij of pachthoeve ; z. v.
a. conducteur ; — mayordómo, m. sp.
(= lat. major domus, z. ald.) de huishof meester; beheerder van een goed, oppertoezie-,
ner, intendant.
Mays, z. maïs.
Mazaganboon, f . de meiboon, eene soort
van groote tuinboonen, die reeds in Mei eetbaaipzijn en vooral in Engeland zeer gezocht zijn.
Mazagran, m. fr. koffie met selters- of
suikerwater en wat cognac of likeur (in een
,

glas voorgediend).

Mazetta, f. it. de schouderbedekking van.
den paus, van rood fluweel of moiré.
Mazette, f. fr. een slecht, mager paard,
karrepaard, knol; oneig. een gemeen, laaghar-.
tig, lui mensch; inz. een slechte speler, kruk,,
stumper.

Mazurka, z. masurka.

Mazzen, joodsch (van 't hebr. mazzáh, iets.
zoets of ongezuurds, gew. pl. mazzóth) ongezuurde paaschkoek, paaschbrood.
Mazzo, m. it. (sp. mavo) een bundel, pak;
in Constantinopel : 50 stuks, van waren gebruikt.
Mehx ., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor Michaux (gest . 1802).
mé—, més—, fr. voorlettergreep (ontst. uit
het lat. minus, minder) mis -, on-, wan-, ver -,
z. b. v. mecompte,mécontent, mégarde,
mésalliance.
mea culpa, lat. (het is) mijne schuld, door
mijn toedoen ; — mea gratia, mijnentwege, mij.
nenthalve, mij ten gevalle; — mea memoria,.
z. ond. meinoria.
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Meat, n. eng. (spr. miet) vleesch (als spijze) ;
preserved (spr. priserv'd) meat, geconserveerd
vleesch voor export (inz. uit Amerika ingevoerd);
-- meat-biscuit (spr. biskit), vleeschbeschuit, soort tafelbouillon.
meiitus, m. lat. (v. meáre, gaan) de gang;
in. auditorius, de gehoorgang.
me Castor! me Hercule ! (of me Hercle !) lat.
bij Castor! bij Hercules ! uitroepingen bij de
Romeinen om te bevestigen, te bezweren, de
eerste vooral bij de vrouwen, de laatste enkel
bij mannen In gebruik, z. v. a. ita me Castor,
me Hercule juvet! zoo waarlijk helpe mij Castor,
Hercules.
Mechaílceté, z. ond. m e c h a n t.
Mechanica, mechaniek, f. (gr. méch.anikë, scil. téchné, v. méchanê, hulpmiddel,
werktuig) de wetenschap van de wetten, krachten en hulpmiddelen, die de beweging der li£hamen betreffen, de bewegingsleer, welker bij
zijn: statika, hydrostatika,-zonderl
dynamika, h ydrodynamika, hydrau1 i k a, enz. ; de werktuigkunde, de leer der ma'chines; ook de inrichting, samenstelling, bouw
van eene machine, enz. ; — mechanicus,
m. een werktuigkundige, een vervaardiger van
machines, instrumenten; ook handwerksman; —
meehanisch, adj. (gr. mechanikós, é, ón),
werktuigkunstig, werktuiglijk, handwerksmatig;
vlug, vlot, tot gewoonte geworden, als van zelf,
zonder nadenken, b. v. iets mechanisch verrichten; tot de mechanica behoorende; — m echanische wetenschappen, de verschillende deelen of afzonderlijke wetenschappen der
mechanika (z. ald.); — mechanische
kunsten, handkunsten; — mechanisch bew ij s, bewijs dat door instrumenten , en handgrepen gevoerd wotdt ; — mechanisch e
machten, de bewegende krachten, de 6 eenvoudige werktuigen, tot welke alle andere teruggebracht kunnen worden : de hefboom, rol,
bet windas, hellend vlak, de wig en schroef;
--- mechanisme, n. nw.lat. de inwendige
Inrichting of kunstige samenstelfing van een
werktuig, het drijfwerk; de bewerktuiging; —
meehanograaf, f. een werktuig om te leeren schrijven zonder pen; — meehanographle, f. de kunst om zich daarvan te bedienen ; (ook m e c h a n o gr a p h i e k) de werktuig
schilderkunst; — meehanologie, f.-lijke
de leer der machines of kunstwerktuigen; —
mechanurgie, f. de werktuigmakerskunst;
ook dat gedeelte der wondheelkunst, dat de
werktuiglijke hulpverleening betreft ; ,— me-ehan irg, m. een instrumentmaker, werk,

,

tuigmaker.

mechant, adj. fr. (spr. mesján; oudfr.
mescheant, partic. van mescheoir, slecht vallen
misvallen, v. més, minder, en cheoir, choir =
lat. cadre, vallen, dus eig. misvallend of slecht
uitvallend) slecht, ondeugend, laag, gemeen,
boosaardig, schandelijk, schelmsch, moedwillig;
als subst. een deugniet, schalk, slimme gast;
— mechanceté, f. (spr. mes1ans'té) de boos-
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heid, boosaardigheid, laagheid . een slechte, gemeene streek, boevenstreek, moedwil, guiterij.
Mêche, f. fr. (spr. mèsj') lont, pit (eener
lamp) ; haarlok.
Meehitarísten, m. pl. een genootschap
van armenische Christenen op het eiland St.Lazaro, in de nabijheid van Venetië, gesticht
door den Armeniër M e c h i t a r (d. i. trooster)
in 1701, ter wederoprichting en verbreiding van
de armenische taal en letterkunde.

Meehoaeána, f. (sp. mechoaedn, spr.
mets]—; van de mexicaansche provincie M echoacan of liever Michuacan, d. i. vis
michin, visch)-scherland,v'tmxisch
witte rhabarber, eene soort van winde in Z.
Amerika, welker wortel, ook witte j a la p p e
geheeten, als een voortreffelijk purgeermiddel
gebruikt wordt.
Mécompte, m. fr. (spr. mekónt'; v. mé
voor més = lat. minus, minder, en compte, z.
ald.) eene rekenfout, misrekening, dwaling, een
abuis.
Meconium, n. lat. (gr. mekónion, van
mékon, f. de slaapbol, papaver) het sap van
papaver, opium ; het kinderpek, de eerste taaie
zwarte darmontlasting der pasgeboren kinderen;
— meconzuur, n. het papaver- of opiumzuur; — meconáten, n. pl. opiumzure zouten ; — meconine, f. papaver- of opiumstof,
een kristallinisch bestanddeel van opium.
mecontent, fr. (spr. mekontán), z. v. a.
malcontent.
Med., bij natuurwetensch. benamingen, afk.
voor F. K. Medicus (gest. 1809) .
Medaille, f. fr. (spr. meddlj' it. medaglia,
sp. medalla, mid.lat. medalla, medall aa, medalia,
een halve denarius, ook eene goudmunt, Of v.
't lat. mediális, medtus, half, of als 't ware van
lat. metallia, v. metallum, metaal) gedenkpenning, pronkpenning, een stuk metaal, geslagen
ter gedachtenis van eene uitstekende daad, een
gewichtig voorval, ter eere van een beroemd
persoon, enz., en als munt niet gangbaar; —
' f dailleur, m. (spr. medaljéür) stempel
plaat-, vignetsnijder — medaillist,-sder,
m. een kenner, liefhebber, verzamelaar van gedenkpenningen; — medaillon, n. (spr. medaljón) groote gedenkpenning; inz. een lang
rond lijstje, ring of krans, om schilder--werpig
stukjes, portretten, naamcijfers, enz. in te plaat
als halssieraad der dames te dienen;-sen
dat schilderstukje, portret, enz. zelf; — en médaillon (spr. an —), in den vorm van eenen
gedenkpenning; — medálla, f. sp. (spr. medálja) een oude sp. gouden munt = 8 piasters.
Medáno, m. sp. zandbank, zandheuvel.
Medárdus, m. nw. lat. (oudd. Medard,
fr. Médard, v. angels. Moedh, eer) mansnaam:
de eervolle, erentfeste.
Meddáh, m. arab. eig. lofprijzer: de openbare verteller, die in de grootere islamitische
steden, inz. gedurende de ramadhan-nachten,
in de publieke koffiehuizen met eigenaardige
kunst zijne voordrachten houdt.
;

v

;
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Mede, f. (oudd. metu, eng. mead; vgl. het
slay. med, honig, sanskr. madhoe, zoet, honig)
honigwater, honigdrank, meedrank.
Medëa, f. gr. (Medeia) Myth. de dochter
van koning AEdtes te Koichis, wegens hare
schoonheid, tooverkunst en wreedheid vermaard;
zij wreekte de ontrouw van haren gemaal J a s o n
door het vermoorden harer eigen kinderen.
medésimo tempo en med. modo, it. (medesimo
fr. méme, oudfr. mesme, meisme, provene.
medesme, smetessme, v. 't mid.lat. metissimus,
metipsissimus, semetipsissimus, dezelfde) Muz.
in vorige of gelijke beweging of tijdmaat.
media (stil. littera), pl. mediae, lat. (v. me4Xus, a, um, midden, in 't midden aanwezig)
Gram. middelklanken : de zachte letters, b, d,
g, die de grieksche spraakkunstenaars als middelklanken tusschen de harde (tenues : p, t, k)
en de aangeademde (aspiratae : ph, th, kh) aan
— mediaal, adj. (later lat. medialis)-zagen;
in 't midden aanwezig; — mediaal-lijn, f.
lat. linëa medialis, z. ond. lin!a — mediaan,
lat. (mediánus, a, um) middelgroot, middelma tig, b. v. mediaan - papier; een boek in
mediaan - octaaf, een boek of papier van
middelbare grootte: mediaan-ader, de midtdelader, tusschen de lever- en hoofdader; meii i a a n - zenuw, -ader ; de zenuw en de bloed
midden van de binnenvlakte-ader,inht
des arms verloopen ; — mediair, adj. fr.
middelst, in het midden staande; -- medianotte, it. medianoche, sp. middernachtelijk feest; — mediánte, f. (v. 't lat. medidre, doormidden deelen, ook bemiddelen, vgl.
m e d i ë e r e n) Muz. de middeltoon tusschen den
grondtoon en haar quint, de terts ; — medidnte,
lat. door middel van, b. v. mediante juraménto,
door middel van eenen eed; mediánte inventarao, onder beneficie van inventaris; — mediaat, adj. mi ldellijk; niet rechtstreeks; —
mediátor of fr. mediateur, m. een middelpersoon, middelaar, bemiddelaar, scheidsman,
scheidsrechter; in het quadrille-, tarokspel: degene, die een zijner kaarten tegen eenen heer
ruilt, welken hij aan een anderen speler vraagt;
ook die heer zelf; — mediatóriseh, adj.
bemiddelend, door tusschenkomst verzoenende;
-- mediatie (spr. t=ts), f. nw.lat. de bemiddeling, tusschenkomst, voorbede; — mediatie-acte, f. de oorkonde van bemiddeling; — mediatiseeren (spr. s=z), onmiddelbare rijksstanden aan de opperheerschappij
van een anderen staat onderworpen; g e m ediatiseerde vorsten zijn de voormalige
onmiddellijk van het Rijk afhangende duitsche
vorsten, die deels door de Napoleontische wereldheerschappij, deels door besluiten van het
Weener congres hunne souvereiniteit verloren
en slechts zekere rechten behielden b. v. om
bij het aangaan van huwelijken evenboortig te
zijn met prinsen van regeerende huizen; —
mediatiseering of mediatisatie (spr.
—za -tsie), f. de middelbaarmaking, opheffing der
rijks-onmiddelhaarheid in Duitschland, de ver;

,
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andering van een zelfstandigen staat in een
afhankelijken; — mediatief, adj. bemiddelend, inz. Gram. een werkwoord (verbum), dat
eene handeling voorstelt, die een voorwerp vordert, als s 1 a a n, zoeken, het tegengest. van
mediastinum, n. nw.
i m m e d 1 a t ie f;
lat. Anat. het middelvlies, middelschot, een vlies,
dat de borstholte in twee gelijke deelen deelt;
— mediastinitis, f. Med. de ontsteking
van dat vlies.
Medicabel, z. ond. m e d i c u s.
Medicáago, m. nw.lat. (lat. msd(ca, scil.
herba, gr. medikë póa, d. i. medisch kruid, van
het landschap M e d i ë in Azië), de rupsklaver,
luzerne.
Medicament, medicijn, enz., z. ond.
medicus.
Medici, pl. (spr. meditsji) een inz. in de
15e en 16e eeuw machtig en door kunstzin uitmuntend florentijnsch geslacht ; — medici
V e n u s.
-scheVnu,z.
Medicus, m. lat. (van medéri, genezen,
heelen) de arts, geneesheer, dokter; lijf-m e d ie u s, lijfarts van een groot heer, pl. de medici, de artsen, geneesheereq; — medicochirurg, m. lat.-gr., een wondarts, die te
gelijk inwendige kwalen behandelt; — mcdicophilanthrópische sociëteit (te St.Petersburg) eene vereeniging en inrichting tot
verpleging van arme zieken; -- medieábel,
adj. lat. (medicabilis, e, v. medicari, genezen)
geneesbaar, heelbaar; -- medical, adj. fr.
geneeskundig; service (spr. servies) médical, de
geneeskundige dienst ; — medicament, n.
lat. (medicaméntum en medicámen) eene artsenij, een geneesmiddel; — medicaster, m.
nw.lat., een onkundig geneesheer, kwakzalver,
lapzalver; — medicasteríj, f. kwakzalverij,
— medice, adv. lat., geneeskundig, naar het
voorschrift van den arts; — medicatie (spr.
t =ts) f. (medicatio) de genezing, kuur; — medicijn, f. (lat. medicina) artsenij, geneesmiddel ; — medicina, f. de medicijnen, de
artsenijkunde, geneeskunde, medicina forénsis,
de gerechtelijke geneeskunde met uitsluiting der
geneeskundige politie; medicina legális, de wettelijke geneeskunde, de kennis der wetten op
het uitoefenen der geneeskunde, op bet geneeskundig toevoorzicht, enz. ; medicina mentis, artsenij des geestes; oneig. voor verstandsleer, denkkunst; medicinae doctor, afgek. M. D., leeraar
of meester der geneeskunde, een geneesheer;
medicinae prac(cus, een uitoefenend, practiseerend geneesheer; — medicinaal, adj. (lat.
medicinális, e), geneeskundig, geneeskrachtig,
heelend, genezend, tot de artsenij behoorende;
— medicinaal-college, de gezondheidsraad, commissie van geneeskundig toevoorzicht;
— medicinaal-gewicht, het apothekers
, naar hetwelk de apothekers hunne-gewicht
artsenijen wegen; het medicinaal pond is =
0,375 kilo of ned. pond en wordt verdeeld in
12 onsen, het ons in 8 drachmen, het drachme
in 3 scrupels, het scrupel in 12 greinen;
i9
-
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'tnedieineeren, nw.lat. (mediciniire, sp. me

meditrinalia, n. pl. een te harer eere ge

of geneesmiddelen gebruiken, innemen ; — me-

-vierd
oud-rom. feest.
Medium, n. lat. pl. media (medius, a,
um, middelst, in 't midden) het midden, mid-

licinar, fr. médiciner. artsenij geven) artsenijen

dicinisch, medisch, adj. tot de artsent

of tot de geneeskunde behoorende, geneeskundig, heelkrachtig (o^ïcineel), wat den arts betreft; — medische politie, z . politie; medicomanie, f. lat.-gr., de artsenijwoede,
de overdreven zucht tot geneesmiddelen.
mediëeren, later lat. (mediare, bemiddelen; ook middendoor deelgin, halveeren, in
twee helften scheiden; — mediëteit, f.
(mediétas, het midden) de middelbaarheid, eene
uit drie leden bestaande, gedurige evenredigheid b. V. 9 : 3 = 3: 1; — mediétas linguae,
f. lat. de taalbalveering, engelsche benaming
voor een gerechtshof, voor de helft uit inlanders en voor de helft uit buitenlanders bestaande.

Medimnus, m. gr. (médimnos) de voor naamste maat voor granen bij de oude Grieken ; ongeveer = 52,5 liter.
medio, z. medium.

mediocre, adj. fr. (van 't lat. mediócris,

e, van med)'us, midden, In 't midden aanwezig,
als adv. médidcre en mediocriter, lat., middelmatig, tamelijk ; — mediocrist, m. barb.lat.
een middelmatige, een mensch van middelmatige
bekwaamheden; — mediocriteit, f. (lat.
medioc)tas) de middelmatigheid ; de middelweg,
het juiste midden.
medisant, enz. z. ond. mediseeren.
medisch, 1) (van mederi, genezen), zie
ond. medicus; — 2) (van M e d i ë, een land
der oudheid, in Azië), wat tot Medië of zijne
inwoners behoort : als subst n. eene der vier
hoofdtalen van het oude perzische rijk (de andere waren het Pehiwi, Zend en Assyrisch),
die te Ekbatána, de hoofdstad, werd gesproken ; — medische trompet, een oud . gr.
rieten muziekinstrument van diepen toon.
mediseeren (spr. s=z), (fr. médire, van
më-, z. ald., en dire, zeggen) kwaadspreken,
achterklappen, verongelijken, aanwrijven, zwartmaken, belasteren ; — mediaante (spr. medizáns'), kwaadsprekendheid, achterklap, verongelijking, aantijging, de zucht tot kwaadverbreiden, schimpzucht.
mediteeren, lat. (meditári, fr. méditer)
nadenken, overdenken, overpeinzen, bepeinzen;
iets rijpelijk wikken en wegen, overleggen, bedenken ; zich met stille gebeden, vrome bespiegelingen bezighouden ; — meditatie (spr.
— ta -tsie), f. (lat. meditatio) het nadenken, de
overdenking, beschouwing, bespiegeling; het stil
gebed des harten; — meditatief, adj . (later
lat. meditatïvus, a, 14m, fr. méditatif), nadenkend , in diep nadenken, In mijmering of bepeinzing verzonken, afgetrokken.
mediterraan, adj. lat. (mediterranëus,
a, um, v. medius, midden : in 't midden aan
terra, aarde, land) middellandsch. -wezig,n
Meditrina, f. lat. (van medéri, genezen,
heelen) Myth. de godin der geneeskunst ; —
^

delste, de middelweg, middelstof; het hulpmid-del, vereffeningsmiddel; de voorslag tot verge-lijk; de middelterm; de middellijke persoon, dobemiddelaar bij de klopgeesterij of het spiri-,
tisme ; Gram. het medium (stil. verbum) do
middelvorm der gr. werkwoorden, die, tusscher^
den bedrijvenden en den ljdenden vorm (a c-t i v u m en p a s s iv u m) In het midden staande,,
eene terugwerking van de handeling op het onderwerp uitdrukt (vgl. verbum reflexivum); het
circuleerend medium, gemunt geld; medium tenuere bebcti, de gelukkigen houden den
middelweg, of de middelstand is de gelukkigste; — medium aevum, n. de middeleeuwen, het,
tijdvak van de 5de tot het einde der 15de eeuw;.
in medio aevo, in de middeleeuwen ; vandaan:
medievisten, m. pi. (van 't lat. medium
aevum) menschen, inz. schrijvers uit de mid-

deleeuwen — medio of in medio, in het midden , b. V. medio Juni, In 't midden van Juni;
— medio, als Kmt. inz.: in het midden der
maand; wissels die per medio zijn getrokken,
moeten op den 15den der maand betaald worden en hebben geen respijtdagen; — medio tut
tissimus ibis, lat. sprw.: in het midden zult
gij 't veiligst gaan, of de middelweg is de veiligste; — medius terminus, z. terminus; — in
mediam rem of in medias res, in het middes.
der dingen, midden in den gang der handeling;
— mediëteit, mediëtas, z. onder me d i--

eeren.
Medóe, m. fr. een roode wijn, naar het
landschap en stadje van gelijken naam in Frankrijk; — medocsteen, m. een donkerkleurige
steen van het kiezelgeslacht, die, geslepen
zijnde, naar den diamant gelijkt.
medoperzisch, adj. de Meden en Perzen betreffende.

Medorrhoea, f. gr. (v. médos, mannelijk
schaamdeel) z. v. a. gonorrhoea.
Medrésse of medríssa, f. arab. (madras of medres, medrasat of medreseh, midras,,
van darasa, doorlezen, leeren, oefenen) eene
moham. hoogere school, een gymnasium icy.
't Oosten.

Medsjid, z. metsjed en moskee.
Medsjidje, turk. eene gouden munt
100 piasters.

Medsjlis, m. arab. raadsvergadering ; —
medsjilik, m. de volksraad der Tsjerkessen.
medulla, f. lat. merg, pit, kern; m. spinális, ruggemerg; — medullair, adj . (lat. medulláris, e) mergachtig, tot het ruggemerg behoorende; — medullair sarkoma, n. lat.
gr. mergzwam ; — medulline, f. nw.lat .
mergstof, eene witte, losse stof uit het merg
van verscheiden planten, inz. van den vlierboom, afgezonderd; — meduuitis, f. lat.-gr.

de ruggemergsontsteking; — medulleus.
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adj. (lat. medullósus, a, um) mergachtig, vol
merg.

Medusa (spr. s.— z) f. gr. Myth. eene der
drie Gorgonen of dochters van Gorgon,
die met Minerva in schoonheid wilde wedijveren , om welke vermetelheid deze hare krullende lokken in slangen veranderde en aan
hare oogen de kracht gaf om ieder, die haar
aanzag, in steen te veranderen. Perseus overwon haar, sneed haar het vreeselijk hoofd af
en leverde dit over aan zijne beschermster Minerva, die het op haar schild plaatste, 't welk
daarom ook het medusahoofd heet : N. H.
de zeenetel, een naakt wormengeslacht ; —
medusa- hoofd, de medusa-ster (caput Medusae) een zonderling gevormd dier uit
het geslacht der zeesterren ; — medusa—
palm, f. of p e at a k r i n i e t, m. de leliesteen,
eene plantdierversteening.
Medwedki, pl. russ. (v. medwiedka, een
jonge bever van Kamtsjatka) vellen van jonge
zeeotters, zoo lang zij nog wit zijn.
Meeting, f. eng. (spr. mieting ; v. meet,
ontmoeten, aantreffen enz.) eene samenkomst,
vergadering, b. v. van jachtgezellen; ook wedren; verder van godsdienstige bijeenkomsten der
dissenters in een meetinghouse (z. lager)
of in het open veld (camp -meeting) ; inz.
openbare bijeenkomst, eerst in Engeland en de
Vereen. Staten van N. Amerika, tegenwoordig
in verschillende landen van Europa gehouden,
waarop onderwerpen van staatkundig, maat
godsdienstig belang door des--schapelijkn
kundigen ten aanhoore van bet publiek worden
besproken en besluiten genomen, die den stand
der openbare meening moeten doen kennen; —
meeting—houses, pl. vergaderhuizen of
plaatsen van bijeenkomst; bedehuizen van godsdienstige genootschappen in Engeland.
me$ánt, adj. (spr. mefián; v. mé/ier, wantrouwen) wantrouwend ; — me$anee, f. fr.
(spr. me/iáns') het mistrouwen, wantrouwen, de
achterdocht.

Megalanthropogenesie (spr. s=z) f.
gr. (v. mégas, megálé, méga, groot, ánthrópos,
mensch, en génesis, voortbrenging) de kunst om
groote of sterke kinderen te telen ; ' -- megalegorie, f. de grootsprekerj, pralerij, het pochen, snoeven; — megalithen, pl. groote
steenen, uit steenblokken bestaande gedenkteekenen uit den voortijd; — megalithisch,
adj. uit groote steenen bestaande; — megalobyzen, pl. gesneden priesters van Artemis
te Ephesus; — megaloCaelus, m. een dikbuik ; — megaloecelie, Med. de dikbuikig
; — megalograaf, m. een grootschil--heid
der, die personen in levensgrootte maalt ; —

megalographie, f. het grootschilderen ; de
vergrootende voorstelling van gewichtige voor
helden enz.; — megalokár--werpn,iz.
pisch, adj. met groote vruchten ; — megalométer of megaméter, m. een werktuig,
geschikt om groote hoeken aan den hemel te
meten (uitgevonden door Charnière); — mega-
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lónyx, m. eig. grootklauw, reuzenklauw, eene
soort van het m e g a t h e r i u m (z. lager); -megalophonïe, f. de volklinkende, sterke
stem; — megalophënus, m. die eene sterke
stem heeft; — megalophoniseh, adj. sterk stemmig; — megalopsyehie, f. de groot
megalosau--moedigh,zlrt;rus, m. de reuzenhagedis, een krokodilvormi;
dier der voorwereld van 11 meters lengte ; —
megaphoon, f. een door den Amerikaan
Thomas Edison uitgevonden geluidsversterker
(voor het oor, wat de opera- kijker voor het
oog is) ; — megapodiën, pl. grootvoeters,
een hoenderachtig vogelgeslacht ; — megalosplánehnus, m. die te groote ingewanden heeft; — megaskoop, m. een door Charles beschreven optisch werktuig, waarmede men,
door een voorwerp steeds dichter bij het brandpunt eener verzamellens te brengen, gedurig
grootere beelden daarvan kan verkrijgen ; -megatherium, m. de reuzenluiaard, een
voorwereldlijk gordeldier; pl. megatheriën,
ook in 't algemeen voor groote dieren der voor

-werld.

Megeera, f. gr. (Mégaira) eene der Furiën. z. ald.; oneig. voor: eene booze vrouw.
Megárde, f. fr. (van më- en garde, z.
ald.) de onachtzaamheid, het verzien ; — par
mégarde, onverziens, onverhoeds, uit onvoorzichtigheid.

Megarische school, eene secte van
oud-gr. wijsgeeren, door Euclides te M e g a r a
gesticht, die zich inz. met de redeneerkunde
bezighield, en daarom ook de d i a l e kt i s c h e
of e r i s t i s c h e school wordt genoemd.

Megaskoop, megatherium, z. ond.
mega1anthropogenesie.
meglio, adv. it. (spr. méljo) beter; per
star meglio, sto qui, omdat ik beter wilde worden, bevind ik mij bier (grafschrift van iemand,
die door 't medicineeren is gestorven).
Meh, m. de eenheid van het japansche gevan den chin. 1 i a n g (z.
wichtssysteem,
ald.), van 10 fung of pun, elk van 10 ring of
rin, elk van 10 mo en Is = 3,780 gram ; ook
een chin. rekenmunt (z. ii a n g).
Mehari, m. eene in de afrikaansche woestijnen inheemsche soort dromedaris, die zeer

r,

snel loopt.

me Hercule, z. ond. me Castor.
Mehkeme, m. turk. een gerechtshof, tribunaal in Turkije ; — mehkeme kiatibi,
pl. de referendarissen, ook de rechters.
Mehmendár of liever mihmandar,
m. perz. (v. mihmán, gast, vreemdeling, en dar,
houden) eig. een logementhouder, waard; een
beambte aan het turksche hof, die de vreemde
gezanten en voorname reizigers ontvangen, begeleiden en onthalen moet.
Mei, m. lat. (Mains, naar de godin M a j a
benoemd) de 5de maand des jaars, bloeimaand ;
-- het meiveld, de rijksvergadering der oude
frankische koningen.

Meïdan, z. m a i dan.

MEILIGMA

Meilígma, n., pl meiligmáta, gr. (v.
meilissein, stillen, bedaren, opbeuren) verzachtende, bedarende, opbeurende middelen, inz.
zulke artsenijen.
Meinhard, oudd. mansn. (ontstaan uit
Nleginhart, V. megin, magan, sterkte, vermogen):
de zeer sterke.
Meiosis, f. gr. (van meioen, verkleinen,
meion, kleiner) Log. verkleining, schijnbare ver
ziekelijke verkleining van-minderg;M.
een deel ; — meiüros, m. (van oera, staart)
een kortstaart ; — mejoniet, n. (van 't gr.
meien, kleiner, wegens de stompere pyramide
in vergelijking met den vesuviaan enz.) de witte
hyacint, een grauwwit fossiel in kristallen, dat
het veldspaath nabijkomt.
Meiran, m. z. v. a. m a j o r a n, z. ald.
Meisner, bij natuurhistorische namen beteekent K. F. Meisner te Bazel.
Meistersinger, dikwijls minder goed
meistersánger (spr. —zenger) de dichters
uit den burgerstand, die in Duitschland sedert
het begin der 14de eeuw de door de minne
gegronde lyrische dichtkunst verder be--zangers
oefenden.
Mekkabalsem, m. (van de arab. stad
Mekka), ook balsem van Gilead, een
witachtig hars van kruidigen reuk en smaak,
van den arabischen balsemstruik (Balsamodendron Gileadense, Kunth. )
Mekometer, m. gr. (v. mekos, n. de lengte)
de lengtemeter ; inz. een passer om de lengte
der pasgeborenen te meten; — mekometrïe,
f. lengtemeting.
Mekonion, enz. z. meconium.
Mekteb, n. turk. -arab. (v. kataba, schrijven) eene school, inz. elementaire of lagere school;
— mektoebdsji, m. turk. (v. 't arab. mek toeb, geschreven) titel van den eersten secretaris des grootviziers en des ministers van financiën.
Mel, n. lat. de boni(n)g ; mel rosátum, de
rozenhoning; — mellëus, a, um, lat. honigzoet.
Melac, melac–tin, n. fijn tin uit Peru,
in de gedaante van hoeden, peruaansch hoedjestin.
Meládos, pl. albinos-paarden, blauwoogige
witschimmels.
Mel ena, f. (v. mélas, mélaina, mélan, zwart)
Med. de zwarte ziekte (morbus niger van Hippokrates) z. v. a. h ae m a t e m e s i s;— melampodium, n. zwarte nieswortei; — melanagcga, pl. middelen, die de zwarte gal
afvoeren; — melanchlórus, m. een hooge
graad van geelzucht, zwartzucht geheeten, een
zwartzuchtige ; — melancholïe, f. (spr. melanchólia; v. chólos of cholé, gal; eng. metancholy, spr. méllenkolli) zwartgalligheid, zwaar
zwaarmoedigheid, droefgeestigheid;-bloedigh,
— melancholisch, adj. zwartgallig, zwaarbloedig, droefgeestig, treurig, somber (vgl. t e mp e r a in e n t) — melancholicus, een melaneholiek, m. een zwartgallige, zwaarmoe
een somber, in zich zelven gekeerd, droef--dige,
;
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geestig mensch; — melancolico, it. Muz. treurig,
zwaarmoedig; — melanchróos, melánchrus, m. gr. een zwarthuidige.
Melámmed, m. hebr. leeraar.
Melange, z. mele eren.
Melania, Melanie, f. gr. (van mélas,
mélaina, mélan, zwart) vr. eigennamen: de zwarte,
de donkere.
Melanine, f. gr. (v. mélas, enz., zwart) de
zwartstof, eene verfstof, die als overtreksel op
het vaatvlies van bet oog zit ; — melaniet,
n. gr. ' zwarte granaat, eene aan den granaat
verwante steensoort ; ook eene zwarte, harde
gummimassa, die zich laat verwerken in allerlei vormen en gebruikt wordt voor cameeën,
kettings, kammen enz.; vgl. jet; — mélanis,
bijnaam van Venus, omdat het haar gewijde
werk doorgaans de kleur der duisternis draagt;
— melanoma, n. (v. melanoen, zwart maken) het zwartsel, de zwarte massa; Med.
zwartbloedgezwel; — melanorrhagïe, f.
Med. zwarte loop, z. v. a. m e l r n a, z. ald.;
— melanoskoop, m. gr. (skopein, zien)
een zwartkijker, toestel van Lommel te Erlangen, waardoor men het groen der bladeren als
zwart ziet; — melanósis of melanóse,
f. Med. de zwartzucht, het zwart worden der
ingewanden, een ziekelijk zwart weefsel in de
longen of in andere organen ; — melanótisch, adj. daartoe behoorende of daarmede
behept; — melanotype, f. gr. (typtein,
slaan, drukken) de kunst om een photographisch
beeld op zwartgemaakt koper voort te brengen ; — melanotype, n. een photographische afdruk op zwartgemaakt koper ; — melanterie, f. (gr. melantéria) het metaalzwartsel, ijzerzwartsel, koperzwartsel.
Melanzáne, f. (it. melanzána, v. mesa, appel, lat. malum, gr . mélon, en insano, insana,
lat. insanus, dol) of de melanzaanappel,
het eiergewas, de vrucht eener soort van nachtschade, de eierdragende nachtschade (Solanum

melongena).

Melaphyr, f. (door den franschen geleerde Brongniart kwalijk gevormd uit het gr.
mélas, zwart, en de laatste lettergreep van
p o r p h y r) het zwarte porphyr, eene soort
van s y e n i e t (z. aid.), syeniet- of groensteen
-porhy.
Melas, m. gr. (v. mélas, zwart) Med. de
zwartvlekkige uitslag, de zwarte vlek of plek;
— melasiktérus, m. de zwartzucht, een
hooge graad van geelzucht; — melásma.
n. de zwarte pijnlijke vlek, die meestal bij
jichtige oude lieden op het lijdende deel voorkomt.
Melásse, f. fr. (sp. melaza, port. melacn,
v. 't lat. mellacéum, most, v. mel, honig ; vgl.
m e l i s en m e l a s s e n) suikersap, suikerstrool),
het niet geronnen deel der suiker na de koking, waaruit men vroeger eene soort van brandewijn, t a f f i a, maakte.
Melatrophie of meratrophie, f. gr.
(v. mélos, lid, méros, deel, en at r o p h i e, z.
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(van het gr. melon, appel, kwee, en méli, honig) een ingemaakt sap van kweeën.
Melinum, n. lat. (van het gr. eiland Mélos)
melisehe aarde, eene witachtige of aschgrauwe aluinaarde, tot schildersverven gebruikt;
ook z. v. a. k a d m i u m (z. ald.)
melioreeren, lat. (meliordre, v. melior,
beter) verbeteren, inz. een stuk gronds ; — meliorãtie (spr. t=ts) f, later lat. (meliorai(o)
of meliorament, n. nw.lat. de verbetering,
inz. van den bodem door nieuwe beplanting,
doeltreffende bearbeiding enz.; — melioratiekosten, verbeteringskosten.
melioribus annis, lat. in betere tijden.
Melis, f. (fr. melis, van mei, honig) Bene
soort van broodsuiker, minder dan r a f f i
ook n. zeildoek van Angers en Beau--nade;
fort.
melisch, z. ond. m e ii n u m en ond. m er
1 u s; — melísma, n. (gr. mélisma, in 't algemeen lied, zangwijs) Muz. de versiering van
den zang door verdeeling of splitsing der tonen; — melismátisch, adj. met gezangversiering, zoodat op Bene lettergreep van den
tekst verscheiden tonen gezongen worden, in
tegenst. met het syllabisch gezang.
Melisse, f. (v. 't gr. mélissa, mélitta, de
bij, en dit v. méli, honig) het bijenkruid, bijenblad, citroenkruid, de honigbloem ; — melis
f. de natuurlijke historie der
-sographie,
bijen; — melittotheologze, f. bewijs van
het aanzijn Gods uit de kunstbekwaamheid der
bijen.
Melitisme, z. ond. m e l i a n t h u s.
MeU go, f., pl. mellagines, nw.lat.
(van 't lat. mei, genit. meilis, honig) Pharm.
vloeiende, honigachtige aftreksels; — mellago
plumbi, loodhonig ; — mélliférisch, adj. (lat.
melt/'er) honigdragend of -brengend, honigverwekkend; — melli$cátie (spr. t=ts) f. nw.
lat. (v. 't lat. melliflcáre, honig maken) de honigbereiding; — mellilavium, z. m e ii c eris, ond. melianthus; — melli$uént,
adj. (later lat. mellifluens) van honig vloeiend
of druipend, honigzoet; — melliet, n. de honigsteen, Bene honiggels steensoort (honigsteen zure leemaarde) .
Meloehie, f. arab. en perz. (arab. melokhieh, nw.lat. meloc)a) Bot. geraniums, ooievaarsbekken; de joden-maluwe.
Melodie, f. gr. (melódia; samengetr. uit
m e 1 o s on ode, z. aid.) de toonopvolging,
toongang, zangwijs, wijs ; het gezang; ook welluidendheid; — melodisch, adj. welklinkend,
liefelijk luidend, aangenaam; zangerig; — melodika, melodiek, f. de leer van de melodie, van de toonopvolging ; — melodika,
f. een . door J. A. Stein in 1710 uitgevonden
orgelwerk, in de gedaante van een kleinen
vleugel- of staartpiano ; — melodion, n. een
door Dietz uitgevonden staf-instrument, van 5)Meliglossus, melikraat, melilith, octaaf, waarvan de toon, door middel van eens
rol, die tegen metalen loodrechte staven wrijft,
enz. z. ond. melianthus.
Meliméli of liever meloméli, n. lat. veel lichter dan bij de harmonika wordt

ald.) Med. de vermagering, uittering van een
bijzonder lichaamsdeel.
Melatti, mal. jasmijn.
Melchior, hebr. (van melech, koning, en
or, licht) mansn.: de lichtkoning, koning des
lichts; ook z. v. a. maillachor, argent aa n ; — Melehisedek, hebr. (Mal-lei- zeelek)
mansn.: rechtvaardige koning, koning der gerechtigheid; — melehieten, m. pl. syrisch:
eig. koninklijken, in de óde en 7de eeuw de
benaming van die oostersche Christenen, welke
zich, overeenkomstig den wil des keizers, aan
de besluiten der chalcedonische kerkvergadering
onderwierpen.
Méle, f. gr. Med. de sonde, peilstift ; —
melóssis, f. het onderzoek met eene sonde.
meleeren, fr. (méler, oudfr. mesler, provenc.
mesclar, V. 't mid.lat. misculare, v. 't lat. mis
mengen, vermengen, ondereen doen ; z i c h-cére)
in eene zaak meleeren, zich daarmede
bemoeien, er zich mede inlaten ;— g e m e 1 e e r d,
adj. gemengd; gespikkeld, bont; — melange,
n. (spr. melánzj') de vermenging, het mengsel,
de mengeling ; bet mengelwerk ; ook half-omhalf, b. v. twee soorten ijs op een bord; —
melée, f. een scherp gevecht, strijd- of krijgsgewoel, heetst van een gevecht; vechtpartij,
hevige woordenstrijd.
Meleket, de krijgstrompet der Egyptenaars
en Abyssiniërs, bijna 2 meter lang.
Melesigénes, m. gr. iemand, die geboren is aan de M e 1 e s, eene rivier in Ionië;
een bijnaam van Homerus.
Mélété, f. gr. (v. mélein, zorgen) zorgvuldigheid, vlijt, nadenken, oefening; de naam van
eene der 3 of 4 oudste muzen van de oud
fabelleer; Astr. een in 1858 door-grieksch
Goldtschmidt ontdekte asteroïde ; — meletema, n. gr. (v. meletnn, zorgen, zorgvuldig waarnemen) eene zorgvuldige behandeling, oefening
(studie), beschouwing, navorsching, onderzoek;
pl. meletemáta.
Meliánthus, n. gr. (van méli, n. honig
en ánthos, bloem) de honigbloem, een pronkMelieégewas van verscheiden soorten;
ris, f. gr. en mellifiavium, n. lat. Med.
een honiggezwel; — meliglóssus, m. eig.
een honigmond; een uitstekend redenaar; —
melikraat, n. honigwater; — melilíth,
m. eig. honigsteen ; eene honiggele vulkanische
steensoort (onderscheiden van m e l i i e t) ; —
melilithdten, n. pl. honigsteenzure zouten;
— melilctus, m. de steenklaver, honigklaver ; — vandaar melilotenpleister (niet
m e 1 o t e n- p 1 e i s t e r) steenklaverpleister; —
melitísme, n. (gr. melitismós) de aanwen
honig als geneesmiddel, de ho--dingvae
nigkuur.
Metier, m. fr. (spr. meljee eene voortref olijke soort van witte wijndruiven in de oude
provincie Poitou in Frankrijk.
—
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voortgebracht en meer dien der blaasinstrumenten nabijkomt.
Melodrama, z. ond. m e 1 o S.
Meloe, f. gr. de meikever.
Meloen, m. (uit bet lat. melo, m. genit.
melónis, voor mêlopépo, appelvormige meloen,
V. 't gr. melon, appel, en pépón, lat. pepos
eene groote meloensoort, it. melláne, fr. melon)
eene bekende, welsmakende komkommerachtige
vrucht; — meloenboom of papayaboom, een palmboom in 0. en W.Indië met
meloenachtige vruchten (Carica, Papaya) ; —
melonerIe, f. een meloenbed.

Melograaf, melographie, melokopie, melomaan, melomanie, z. ond.
meios.

Melomeli, z. m e 1 i m e 1 i.
Mélon, n. gr. (v. mélon, appel) Med. het
appel- of meloenoog, eene appelvormige uitzak
regenboog.
-kingvade
Méionkos of melóneus, m. gr. (van
melon, de wang) Med. bet wanggezwel; -.meloplastiek, f de wangvorming.
Meios, n. gr. (mèlos) eig. lid ; dan lied,
gezang, zangwijze; -- meliseh, adj. zingbaar,
te zingen, zangmatig, b. v. melis Ch e dichtkunst, z. v. a. lyrische dichtkunst; -melodráma, n. (it. melodramma, fr. mélodrame; het eerste drama van die soort was
R o u s s e a u's Pygmalion) een tooneelstuk met
begeleiding van muziek, in hetwelk de woorden, die bij intervallen van de muziek begeleid worden, enkel gesproken, niet gezongen
worden ; soorten daarvan zin : het monodrama, waarin slechts den persoon spreekt,
en het duodrama, waarbij twee personen
optreden ; — melodramátisch, adj. naar
den aard of in den vorm van een melodrama;
— melograaf, m. een notenschrijver, eene
noten-schrijfmachine ; m e 1 o g r a a f, f. eene kunstige inrichting aan 't klavier, waardoor het gespeelde in noten wordt gezet, z. v. a. n o tograaf; -- melographie, f. de notenschrqving; -- xnelokopie, f. de lidafneming; —
melomaan, m. hartstochtelijk vriend der muziek ; — melomanie, f. de overdreven zucht
voor de toonkunst, muziekwoede ; — mob–
mantle (spr. t=ts) f. voorspelling uit de onwillekeurige bewegingen van de leden eens li
; — meloplást, m. eene in Frankrijk-chams
door Galin uitgevonden leerwijze in de muziek,
ten einde de intonatie te vinden zonder behulp
van een instrument ; — melopoeie, de ver
melodie tot een lied; het toon--vardigne
zetten; — melotheet, m. een toonzetter, componist; — melothesie, f. de zetting eener
zangwijze; — melotyple, t de door Duquet
in Parijs gedane uitvinding, om muzieknoten
met beweeglijke teekens te drukken, de noten
notendrukkerij.
-druk,
MelÓSis, z. ond. m ei e ; — melotenpleister, z. m e 1 i i o t u s — melothesie,
mebotheet, mebotypie, z. ond. m e 1 o s.
Melpoméne, f. eene der M u z e n (z. aid.)
;
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Melusine, f. fr. en hgd. vr. naam : de honigzoete (van telt.-wallisisch melus, melt's, honigachtig, zoet, v. mei, honig).
Mémbar, m. arab. de kansel der moskee.
Mémber, m. eng. z. ond. m e m b rum.
Membrum, n. lat. het lid; medelid; --pl. membra; membrum genitale, lat. het
teellid; m. honorarium, een eerelid; m. virile,
het mannelijke lid; member of parliament, eng.
afgek. (op briefadressen, enz.) M. P., medelid van
het parlement ; — membraan, f. lat. (mem
eig. huid, die de leden overdekt) eene-brina,
teedere huid, een vlies, ook z. v. a. fijn perkament, handschrift op perkament; — mem
f. lat. Bot. zaadrok; — membrana-bran,
cëus, a, um of membratus, a, um, lat. Bot.
vliezig, uit een vliezige huid bestaande ; membraneus, adj. nw.lat. vliezig; perkamentachtig; — membranifórm, adj. nw.lat.
vliesvormig, vliesachtig; — mombranula, f.
lat. een vliesje; — membrátim, adv. lidsgewijs,
lid voor lid; — membratuur, f. (later
lat. membratura) de lidvorming, ledenbouw; -membreeren (later lat. membrári) leden
vormen.
meménto! lat. (imperat. van mem)ni, ik herinner mij) gedenk ! vandaar het memento,
eene herinnering, een teeken ter gedachtenis;
in de r. kath. kerk dat gedeelte der mis, waarin
de afgestorvenen gedacht worden (naar de aan
memento famulórum tuorum, ge--vangsworde:
denk uw knechten of dienaars); — memento mori,
gedenk te sterven ! ook als subst. n. gebezigd
van eene schilderij, van een voorwerp, dat aan
den dood doet denken : eene doodsgedachtenis,
inz. een doodshoofd met kruisgewijs gelegde,
beenderen; — memento quia pulvis es, herinner
u dat gij stof zijt.
Memnon, m. egyp. -gr. Myth. een zoon
van Tithónos en Eos (Aurora), koning der 1Ethi
opiërs, die voor Troje door Achilles werd gedood; zijn beeld, de Memnonszuil, bij Thebe
in Egypte, gaf, zegt men, bij den op- en ondergang der zon een zeker geluid.
Memoire, n. fr. (le mémoire, spr. memodr;
eng. memoir, spr. méémwar; v. 't lat. memoria,
z. aid.) een herinnerings- of gedenkschrift, z.
v. a. memoriaal of promemoria; ook eene
soort van staatsschriften, eene schriftelijke ontvouwing, openlegging; — memoires of me—
moriën, pl. merkwaardige berichten, gedenkwaardigbeden, gedenkschriften, gedenkboeken,
geschiedschriften, waarin de vervaardiger bij
voorkeur voorvallen of gebeurtenissen, die hu
zelf heeft bijgewoond, heeft opgeteekend, dagboeken over merkwaardige personen en gebeur
-tenis.
memoria of memorie, f. lat. (v. memory
gedachtig, indachtig, fr. la mémoire) het aandenken, gedenken ; bet geheugen, de gedachtenis, het herinneringsvermogen ; mea meinoria,
bij mijn weten; piae memorise, vromer gedachtenis; memoriae martyrum, pl. de gedenkdagen der martelaren; memoria locális, plaats-
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geheugen; m. verbális, woordgeheugen; memo-riae damnatio, z. damnatio memorcae; ad of
4n perpetuam rei memoriam, tot voortdurend
aandenken der zaak, tot eeuwige gedachtenis;
post hominum memoriam, sinds menschengeheugenis; — memoriaal, n. (lat. memoriális li
ook promemoria of pro-•beroflius)
memoria, afgek. P. M., een herinnerings- of ge-denkschrift; smeekschrift, verzoekschrift, onder -danig aanzoek, de voorstelling, het ingeleverd
.stuk; de vermelding, aanvraag, bekendmaking;
bij kooplieden is het memoriaal een herinneringsboek, z. m a n u a al ; -- memoriat(ter,
bij wijze van gedenkschrift, van verzoekschrift;

-

verzoeksgewtjze; — memorialist, nw.lat.
-een verzoekschriftsteller; — memor(i)seren
(lat. memoráre, vermelden, aan eene zaak gedenken) aanstippen, vermelden; ter herinnering
,

*opteekenen ; — memoriseeren (spr. s=z)
barb.lat. van buiten leeren, in 't geheugen prenten , in 't hoofd brengen ; — memorabel,
tdj. (lat. memorabilis, e) merkwaardig, gedenk
— memorabilia of memora--wardig;
bil'ën, n. pi. merkwaardigheden, gedenkwaar
zaken ; — memorandum, n. een ge--idge
denkboek, herinneringsboek; — memorátie

.(spr. (=ts) i. (memoratio) de vermelding; memortter, adv. lat. van buiten, uit het hoofd,
b. v. opzeggen.
Memphiet, n. eene zwart- en witgestreepte verscheidenheid van den onyx, naar
-de stad Memphis in Egypte benoemd.
menaceeren, fr. (menacer, van menace,
bedreiging, provenc. menassa, it. minaccia, v.
't lat. minacïae, bedreigingen) dreigen, be-dreigen.
Mensechmen, m. pl. gr. (v. ménaichmos,
volhardend In den strijd, van ménein, blijven,
volhouden, en aichmé, lans, strijd) de naam
van sterk op elkander gelijkende tweelingbroeders in een gelijknamig blijspel van Plautus;
-

tweelingen, evenbeelden.
Menage, f. fr. (le ménage, spr. menddzj';
oudfr. mesnage, mid.lat. mansionaticum, managïwm, z. v. a. mansio, woning, v. 't lat. manére, blijven) de huishouding, het huisgezin; de
goede inrichting, huishoudeljkheid, spaarzaam
gemeenschap van disch en woning; sol -heid;
zijn = in den kost-datenkos(img
zijn) ; ook de menage- ketels om spijs uit de
kookhuizen te halen; femme (spr. fam) de ménage, huishoudster ; pain (spr. pen) de m., huis•
bakken brood; toile (spr. todl') de m., huislinnen ; — menageeren (fr. ménager, spr.
q=zj), eene zaak in acht nemen, met omzichtigheid, verschooning of ontzag behandelen;
,huishoudelijk, spaarzaam of welberaden met Iets
4e werk gaan; — zich menageeren, zich
matigen, betoomen, b. v. in gramschap; zich
-ontzien, in acht nemen ; — menagement,
•n. (spr. menazj'mdh) de verschooning, matiging,
behoedzaamheid, voorzichtige behandeling; —
.menagère, f. fr. (spr. menazjèr') eig. de
1iuishoudster: een toestel met allerlei voorwer-
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pen van huiselijk gebruik; — menagerie,
f. (spr. menazj'rie) eene afgezonderde plaats
voor dieren, hoenderhof ; diergaarde, afgezonderde plaats voor allerhande vreemde en zeldzame dieren; eene verzameling van inz. uit
dieren; — menage–trein, m. Mil.-bemsch
veldkeuken; — menageus, adj. (spr. —zjeus)
huishoudelijk, spaarzaam, verschoonend, met beradenheid, omzichtigheid.

Menakan, ook manacaniet, manakoniet, n. titanium- ijzersteen, eene metallische steensoort, naar de plaats, waar men
haar vindt, M e n a k a n in Cornwallis, benoemd.
Mendaciteit, f. later lat. (mendacitas,
van mendax, leugenachtig, van mentiri, liegen)
de leugenachtigheid.
Mendiant, m. fr. (spr. mahadidh ; vgl.
het volg art.) bedelaar; les quatre mendiants,
de 4 bedelorden (Jacobinen, Fransciskanen,
Augustijnen en Karmelieten) ; ook schertsend:
een dessert bestaande uit vier vruchten (vijgen,
noten, rozijnen en amandelen).
Mendicant, m. lat. (mendicans, v mendicdre, bedelen, mendicus, bedelaar) een bedelaar; een bedelmonnik, inzamelaar; — men–
dictie (spr. t=ts), f. (mendicatïo) het bedelen ; — mendiciteit, f. (lat. mendicï tas,
van mendicus, straatarm) de bedelstand, bedelarij, bedelzak.
Menge, f. fr. (van mener, voeren, leiden)
eene heimelijke list, sluwe kunstgreep ; het spoor
van een stuk wild.
Meneláos of MenelãuS, m. gr. (van
menos, kracht en idos, volk) mansnaam : de

volkssterke.

Meneo, m. een ontuchtige dans der hei
-densof
zigeuners in Audalusië.
Menéstra, t. sp. dikke, gebonden soep
van rijst, grutten, enz.
Menestreel, of fr. menetrier (spr.
mene-trjd ; eng. minstrel; uit het mid.lat. ministeriáles, ontstaan ; vgl. minister) dienaar
en begeleider van de provencaalsche t r o u b ad o u r s (z. ald.), die enkel kennis had van den
zang, niet van de dichtkunst; z. v. a. j o n g 1 e u r.
Mens Thekel, of voluit Mene Mene
Thekel Upharsin, chald. (geteld, geteld,
gewogen en gedeeld) duistere, profetische, den
nakenden ondergang aankondigende woorden,
door eene geestenhand aan den wand geschreven , toen de wellustige en goddelooze koning
van Babel Nabonides of Belsazar de uit
den Jeruzalemschen tempel geroofde vaten bij
een gastmaal ontwijdde, waarna hij (589 voor
Chr.) door de binnenrukkende Perzen vermoord
en zijn rijk omvergeworpen werd (volgens Daniël V.).
Monet., bij natuurwetensch. benamingen
afkorting voor E. Ménetries (entomoloog te
Petersburg).
Menetrier, z. menestreel.
Mengel, mingel, n. eene oude nederl.
inhoudsmaat : als wijn- en oliemaat = 1,215
liter; als brandewijnmaat = 1,$308 liter; als
-
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biermaat = 1,215 liter; als melkmaat = 1,815
titer; als zeepmaat 1,2 liter.
Menhir, m. (spr. mènier) kelt. (v. maen,
steen, hir,- lang) een m o n o l i t h (z. ald.) die in
vóorhistorischen tijd als gedenkteeken werd opgericht ; hetzelfde als skand. b a u t a s t e e n z. ald.
Menie, f. (van het lat. minium, bergcinnaber, een hispanisch woord, daar de Romeinen den cinnaber alleen uit Spanje kregen;
bask. arminéa) ook loodvermiljoen, l o o dc i n n a b e r genoemd, rood loodoxyde, als verfstof gebruikt;
MenWet, n. leveropaal, weleer blauwe
peksteen, eene variatie van het halfopaal, inz.
te Menil-Montant bij Parijs.
Menin, m. fr. (spr. m'nèn; sp. en port.
menino, in 't algemeen een kind, van lat. als
't ware minira nus, als verklw. van minmus,
de kleinste) een edelknaap (page), die met eenen
prins samen wordt opgevoed; prinsen- speelgenoot ; ook menine, f. gezelschapsjuffer eener
prinses.
M5ninx, f. gr. Anat. het hersenvlies; pl.
meninges, de hersenvliezen ; — meningitis, f. Med. ontsteking van het hersenvlies;
— meningoph lax, m. een hersenbeschermer, een chirurgisch werktuig, vroeger bi de
panboring gebruikelijk om het harde hersenvlies
voor beleedigingen te bewaren; — meningornccea, f. de uitstorting van vocht tusschen
de hersenvliezen ; — meningosymph sis,
f. de vergroeiing van het hersenvlies.
meníppiseh, adj. in den stijl der werken van M e n i p p u s, een oud-gr. cynisch wijs
omstreeks 300 jaren vóor Chr. zeer-ger,di
bijtende hekelschriften, deels in proza, deels in
verzen, schreef; — menippisehe satyre,
f. eene bijzondere soort van hekelschriften van
den romein Varro ; men geeft dien naam (fr.
satire m é n i p p é e) ook aan spotschriften, in
1593 tegen de hoofden der l i g u e in Frankrijk
gemaakt.
Menischésis, z. v. a. m e n o s t a s Is.
Menhscus, m. gr. (meniskos, verklw. van
méne, maan) een maanglas of maan, een glas,
dat op de eene zijde bol en op de andere hol
geslepen is; ook een halvemaanvormig cirkelstuk; Med. het halvemaanvormig kraakbeen tusschen sommige gewichten; — meniscatus, a, um,
lat. Bot. maanvormig.
Mennoniet, ook menníst, m. doopsgezinde (a n a b a p t i s t), aanhanger eener christen-secte, die den doop enkel aan volwassenen
toedient, geenen eed zweert en een afschuw
van den oorlog heeft; zoo geheeten naar eenen
harer leeraars M e n n o S i m o n z (geb. 1496 in

Friesland), die haar oproer tegen de wereldlijke
overheid in 1537 stilde.
meno, it. (= lat. minus) Muz. minder; meno
forte, minder sterk ; meno piano, minder zacht.
Menologium, n. gr. (van men, m. de
maand) een heiligen-kalender, eene naar volg
dagen der maand gerangschikte-ordevan
geschiedenis der heiligen; — menometas-
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tasis, t. Med. de ontlasting van den vrouwelijken maandvloed door andere dan de gewone
organen; -- menopausis, f. het ophouden
der maandelijksche reiniging; — menoplanie, f. de verdwaling of verplaatsing daarvan;
— menorrhagie, f. de te sterke vloeiing
der maandstonden, de te lang durende maandstonden ; -- menorrhoea, f. de maandvloed,
de maandelijksche reiniging; — menosChéBis, f. het uitblijven der maandelijksche zuivering; — monostásis, menostasie, f.
de onderdrukking der maandstonden.
menospermium, n. lat. Bot. middelhuid.
mens, f. (genit. mentis) lat. de denkende geest,
het verstand, de gezindheid; — mens legis, f.
lat. Jur. de zin eener wet ; mens sana in corpore sano, eene gezonde ziel in een gezond lichaam; mens agitat molem, de geest beweegt
de (trage) massa, de stof, d. I. het verstand
regeert de wereld (citaat uit Virgilius' Aeneis) ;
bona menie, met goed oogmerk; mente captus,
eig. aan het verstand gevangen, d. I. stompzinnig, krankzinnig ; sanae mentis, bij gezond:
verstand; — mentaal, adj. nw. lat. in den
geest, in de gedachte, in den zin, inwendig,
innerlijk; vgl. reservatto mentalis.
mensa, f. lat. de tafel; m. ambulatoria, afwisselende vrije tafel, die een student heden
in dit, morgen in dat huis heeft ; m. Domini,,
de tafel des Heeren, Avondmaalstafel; het altaar; m. gratuita, eene vrije tafel, de vrije
kost; m. episcopális, eig. de bisschoppelijke tafel, d. I. de onvervreemdbare goederen en inkomsten voor de tafel eens bisschops ; mensae
secundae, tweede tafel, dessert; a mensa, van
de tafel (b. V. gescheiden) ; — mensále of
mensaal, n. midlat. servet, handdoek ; —
mensaalgoederen, tafelgoederen, goederen in geestelijke staten, welker inkomsten voor
de tafel van den geestelijken regent worden
aangewend ; — mensarius, m. lat. een wisselaar, bankier; pl. mensarii.
mense, menses, z. mensis.
Mensinálo, m. it. eene voormalige korenmaat in Nizza = 2,4 liter.
Mensie, f. lat. (mensio, V. metiri, meten)
de meting.
Mensil, m. perz. (reis)station.
mensis, m. lat. de maand; hoc mense, in
deze maand ; hujus mensis, van deze maand;
mense medio, in het midden der maand ; —
menses, pl., ook z. v. a. m e n s t r u a (z. ald.) ;
— menses apostolici of papáles, pl. apostolische
of pauselijke maanden, in welke de paus, volgens eene overeenkomst met keizer Frederik
III, geestelijke bedieningen of prebenden kon
vergeven, n. 1. Januari, Maart, Mei, Juli, September en November; -- menses capituláres of
episcopnles, kapittel- of bisschopsmaanden, naam,
dien de overige maanden droegen, in welke de
kapittels het recht hadden, geestelijke prebenden te vergeven.
Mensola, f. it. Arch. de sluitsteen vat
een gewelf.
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Mensonge, m. fr. (spr. maIcsonzj'; vgl.
m e n t e r i e) leugen; m. officieux (spr. —eu),
leugen om bestwil; m. innocent (spr. inosán),
onschadelijke, onschuldige leugen.
Menstruum, n. 1) lat. (van menstricus,
a, um, maandelijksch) de maandelijksche zuivering der vrouwen, de maandstonden, de regelen,
verandering, vrouwelijke onpasselijkheid ; gew.
pl. menstrua, ook menses, pl. en men-.
struãtie (spr. tie=tsie), f. = k at a m e ft ë n;
— menstruaal, adj. (lat. menstruális, e),
maandelijksch; eene maand lang; inz. tot de
maandelijksche zuivering behoorende; — menstrueeren (lat. menstruare), de maandstonden krijgen of hebben ; — menstruum, n.
2) mid.lat. Chem. een vloeibaar oplossingsmiddel, scheidingsvocht (e x t r a c t i v u m), dat men
vroeger dikwijls een maand liet werken ; menstruum universale, algemeen geneesmiddel, u n i
medicijn.
-versl
menula praetoriana, f. lat. (van mensula,
tafeltje, verklw. vair mensa) ; de meettafel bij
het landmeten.
Mensuur, f. lat. (menura, van metire,
menus, meten) de maat, de grootteverhouding;
inz. de afmeting der snaren van een speeltuig,
afdeeling; Muz. de tijdmaat, de afgemeten toongang; bij beeldhouwers : een vierkant afgedeeld
raam, van hetwelk boden gewichten aan koorden afhangen, om de afstanden aan een beeld
te meten ; bij tweegevechten : de afgemeten afstand tusschen de strijdenden; ook gebr. voor
het tweegevecht zelf; — ad menuram, naar
de maat en het gewicht ; — mensuraal,
adj. lat. (mensurális) tot het meten behoorende
of dienende; — mensurale muziek, voorm.
muziek met nauwkeurig bepaalde tijdmaat of
stipte maatbeweging, ter onderscheiding van
koraal - muziek ; — mensureeren (lat.
mensuri re), afmeten, meten; de orgelpijpen naar
hare toonsoort besnijden; — mensurabel,
adj. (later lat. mensurabi lis, e), afineetbaar,
meetbaar; — mensurabiliteit, f. nw.lat.
de meetbaarheid ; — mensurátie (spr. t=s),
f. (mensuratio) de meting, het meten; — mensurátum, n. het uitgemetene, afgemetene.
mentaal, 1) z. ond. mens.
mentaal, 2) adj. (b. v. mentaal—arteriën.; v. lat. mentum, de kin) tot de kin
behoorende.
Mentágra, f. lat.-gr. (v. 't lat. mentum,
de kin) Med. de kinviecht, kinschurft.
mentha of menta, f. lat. (gr. mintha, minthë)
Bot. de munt, eene plantensoort, waartoe de
kruizemunt (1W. crispa), de pepermunt (M. piperita), enz. behooren.
Menterie, f. fr. (spr. mant'rie, v. mentir,
liegen) onwaarheid, noodleugen, uitvlucht zonder
boos opzet vgl. m e n s o n g e;— menteur, m.
leugenaar; — menteuse, f. leugenaarster.
Méntie (spr. t=ts), f. lat. (mentio) ver
gewag, melding; — mentioneeren-melding,
(spr. t=ts), nw.lat. (fr. mentionner) vermelden,
melden, gedenken, herinneren, aanvoeren, mel-
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ding maken; — gementionneerd, adj. vermeld, enz.
Mentor, m. gr. de naam van den vertrouwden vriend van Ulysses en den leermeester van Telemachus; vandaar in het algemeen
een leidsman, raadgever, opvoeder en gouverneur van een jong mensch.
Mentulágra, f. (van 't lat. mentula, het
mannelijke lid) de onwillekeurige, krampachtigestijfheid der roede, z. v. a. priapisme ; -mentulátus, m. die eene groote manne-lijkheid heeft.
Menu, 1) eng. verbastering van het ind.
Manu, Manus, m. in de indische sage de
stamvader van het menschengeslacht, aan wiep
het oudste, in het sanskrit. geschrevene wetboek der Indiërs wordt toegekend.
Menu, adj. (v. lat. minutus, a, um, kleiny
fr. klein; menu bétail (spr. —talj) klein vee;
menue dépense, f. fr. (spr. menu' depáns') kleine
uitgave; — menu peuple, m. gemeen volk; —
— menue monnaie (spr. monè), klein geld, pasmunt; — menus plaisirs (spr. menu pléziér),
kleine uitspanningen en de uitgaven daarvoor,
zakgeld; inz. de particuliere kas der fr. koningen, waaruit de hoffeesten en schouwburgen
bekostigd werden ; — menu plomb (spr. plón),
kleine hagel (voor vogels) ; — menu, a. (it.
la minuta) tafellijst, spijslijst, opgave van 't geen,
er bij eenen maaltijd achtereenvolgend op den
disch zal komen ; — menuaille, f. fr. (spr.
menuálj') kleingeld, pasmunt; kleinigheden.
Menuet, f., eig. m. fr. (v. 't lat. minutus,
fr. menu, klein, wegens de kleine danspassen)
een oorspronkelijk fransche dans van langzame,
afgemeten, statige beweging, staatsiedans; ook
een ter begeleiding van dien dans bestemd of
geschikt muziekstuk in 3 maat.
Menuiserie, f. fr. (spr. menuïes'rie; V.
menuiser, schrijnwerk maken, menuisier, schrijnwerker, kastenmaker; oudfr. menuisier, menuiser,
kleinmaken, stuksnijden, prov. menuzar, it. minuzzare, lat. als 't ware minutiá re, v. minutus,,
klein) schrijnwerker(j, kastenmakerswerk.
Menyanthes, m. gr. (mënanthos) Bot._
bitterklaver.
Menziue, f. arab., z. v. a. m a n z e 1, z. ald.
meo voto, z. ond. v o t u m.
Mephistophéles, ook afgekort Me.
phísto, m. (bij oud-eng. dichters M e p h os top h i 1 u s, waarsch. kwalijk gevormd uit het
gr. me, niet, phós, genic. phótós, het licht, en
philos, beminnend; dus hij, die het licht niet
bemint, die de duisternis zoekt, de lichtschuwer,
die het donker en het verborgene lief heeft)
de booze viand, de duivel.
Mephitis, f. lat. Myth. de godin van den.
stank, die tegen schadelijke uitwasemingen beschutte ; ook de schadelijke uitdampingen zelven (m e p h i t i s c h e lucht), stiklucht, door
koolzuur, enz. verontreinigde lucht ; — mephitisch, adj. (lat. mephiticus, a, um) stinkend, muf, voor de inademing schadelijk, stik. lucht bevattend, verstikkend (z. ook gas) ; --

-
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niephitiseeren (spr. s=z), barb.lat. (fr.
méphitiser) stinkend maken, verpesten; — mephitisme, n. nw.lat. de verstikkende uitwaseming, het stikkend vermogen.
Mepris, m. fr. (spr. mepr v ; van md, z.
ald., en prig, lat. pretium, prijs, waarde; mépriser, verachten) de minachting, geringschat
verachting; -- meprisáble (spr . —zábl')-ting,
adj. verachtelijk; — meprisánt, adj. verachtend.

Meprise, f. fr. (spr. mepriéz'; v. méprendre, woordelijk : misnemen, misvatten) eene mis.greep, eene dwaling, een misverstand, verzien,
Bene misvatting.
Mer, f. fr. de zee ; als sprw. une mer d
boire (spr. boár'), eea »zee om uit te drinken"
d. i. een onafzienbaar, moeilijk werk.
Meratrophie, z. melatrophie.
Mereadet, m. fr. (spr —dè) iemand die
'vuile zaken doet, zwendelaar (naar Balzac's
-blijspel: Mercadet, le faiseur).
mercantiel, adj. nw.lat. (mercantilis, fr.
'mercantile) , ook mereatóriseh, lat. (mer£catorïus, van mercdctor, de koopman, mercári,
handelen, van merx, de waar) den handel betref ende, op koopmanswijze; — het mercantiel–wezen, de handel en het verkeer, de
handelszaken met hare gebruiken, wetten, eigen -

,aardigheden ; — het mercantiele stelsel,
.het mercantiel–systeem, het leerbegrip
in de staathuishoudkunde, naar hetwelk bedrijf
en handel met veronachtzaming - van de landhulshoudkunde begunstigd worden, en de rijkdom eens volks in de grootst mogelijke massa
'van goud en zilver bestaat; het tegengest. van
physiokratisch systeem; — merCan–
tilisten, pl. de aanhangers van dat stelsel;
,

-

— mercatuur, f. (lat. mercatura) de koophandel, het vertier der waren.
mercedes pupillorum, pl. lat. (v. merces, f.
^genit. mercédis, loon) Jur. opvoedingskosten voor
pupillen of onmondigen; — mereenair, adj.
(fr. mercenaire, van 't lat. mercenaries, a, um)
loonzuchtig, baatzuchtig, eigenbatig; veil; een

znereenair, een huurling, loonbediende, dag.
boner.

Mercedonius, m. lat. een rom. schrik
dagen ter vereffening-kelmandv2of1
van het maan- of zonnejaar.
Mereerie, f. fr. (spr. mers'rie) kramerij,
allerhande kramerswaren.

Merchant, m. eng. (spr. mértsjent) koop-man z. marchand.
merci, fr. (v. 't lat. merces, loon) dank, heb
-dank!
Mereredi, m. fr. (spr. mèrkr' di ; v. lat.
Mercurii dies, dag van Mercurius) de Woens-dag; mercredi des cendres (spr. dé sándr') asch'woensdag.

Mercurius of Mercuur, m. lat. 1)

Myth. z. v. a. gr. Hermes, de zoon van Jupiter en Maja, de bode der goden, de handels
algemeen het zinnebeeld des vredes,-=god,in't
,der omzichtigheid en welsprekendheid, der list
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en behendigheid of vluchtigheid, der koopmanschap, maar ook der bedriegerij en dieverij ; 2)
de planeet, die het dichtst bij de zon staat ; 3)
Chem. het kwik, kwikzilver; mercurius cosmet`ícus, witte kwiknederslag als blanketsel; m.
depurátus, gezuiverd kwik; m. dulcis, verzoet
kwik, chloorkwik met het geringer gehalte aan
chloor, ook kalomel; m. praecipitá tus albus,
witte kwiknederslag, door ammoniak uit de bij
sublimaat - oplossing verkregen; m. pr. ru--tend
ber, roode kwiknederslag, uit salpeterzuurkwik
bereid; m. sublimátus corrosivus, ook b ij t e n d
sublimaat of bijtend kwikzilversublim a a t, chloorkwik met het grootere chloorgehalte; m. vivus, vloeibaar kwikzilver; — mercuriaal, adj. (lat. mercuriélis, e), Mercurius
betreffende, enz. ; kwikboudend, van kwik, b.v.

mereuriale middelen of mereurialiën, mereuriale pillen, kwikmiddelen,
kwikpillen; mercuriáles (viri), mannen, welker
beschermgod Mercurius is: de geleerden en dichters, ook de kooplieden; — xnereuriále, f.
fr. voorheen de vergadering van het fr. parlement op den eersten Woensdag (dies Mercurii)
na de groote vacantie ; de op dien dag gehoudene redevoeringen heetten mereurialen,
in welke de misbruiken en onbehoorlijkheden
bij de rechtsbedeeling ter sprake kwamen ; vandaar m e r e u r i a 1 e ook een verwijt, eene scherpe
berisping; — mercurialísme, n. nw.lat.,
of mereuriale ziekte, f. langzame vergiftiging door 't gebruik van kwik; — mereuri$eeeren, nw.lat. in kwik veranderen;
overkwikken; — mercuri$Catie (spr. t=ts),,
f. de overkwikking; verbinding met kwik; ook
uittrekking der metalen door kwikzilver.
merde d'oie, f. fr. (spr. —doéj') van 't lat.
merda, drek) eig. ganzendrek ; groengeel, geel -

groen ; — roerdeus, adj . fr. (merdeux) drekachtig.
Mère, t fr. (spr. mèr'; lat. mater) moeder.
Mereau, m. fr. (spr. meró) in de penningkunde : een kerkpenning, merkteeken voor
domheeren.
Meremphráxis, f. gr. (v. méros, deeg,
en e m p h r a x i s, z. aid.) de gedeeltelijke verstopping of overlading.
Merétrix, f. lat. (van meren, verdienen)
een veil meisje, een meisje van pleizier, eend
hoer, lichtekooi; — meretriceeren, voor
hoer spelen; — meretrïeiseh, adj (lat.
meretricus, a, um) naar hoerenaard, aan hoeren eigen, hoerachtig.
meridies, m. lat. (ontstaan uit medidies, d. I.
medics dies) middag ; ante meridiem, voormiddags; — meridiaan, m. lat. (meridiunus,
stil. circulus) een middagcirkel, iedere cirkel,
dien men zich aan den hemel- en aardbol denkt,
den evenaar en de beide polen doorsnijdt en
waarin de zon voor elke daarin liggende plaats
der aarde des middags om 12 ure staat ; ook
oneig. de hoogte, de hoogste graad, top; —
meridiaangraad, m. breedtegraad; —
meridionaal, adj. (later lat. meridionális,
.

MERIDROSIS

779

e), zuidelijk; — meridionaliteit, f. nw.
lat. de zuidelijke ligging of richting.
Meridrósis, f. gr. (van méros, deel, en
h i d r o sis, z. ald.) Med. het gedeeltelijk zweeten, plaatselijk zweet; — meridrótiseh,
adj. gedeeltelijk of plaatselijk zweetend.
Merimnophrontist, m. gr. (van mérimna, zorg en phrontidzein, nadenken) of merimnosophIst, m. gr. (v. sophidzein, verzinnen, bedenken) een kleingeestig onderzoeker,
-angstvallig navorscher.
Merindád, f. sp. (mid.lat. merinia, voor
májorinia; vgl. merino) de jurisdictie, het
district van een koninklijk rechter in spaansche
provinciën.
Meringue, f. fr. (spr. merèng'; vgl. mid.
lat. maringa = lat. merenda, namiddagbrood,
dus waarsch. eig. dat wat men voor middagbrood eet) met schuim gevuld suikergebak, in
_Duitschland gew. b al s e r s geheeten.
Merino —Wol, de beste spaansche scha
edelste soort van-pewolvandmris,
spaansche schapen (sp. ovejas mérinas, v. mes ina, fijne wol, en dit van merino, een districtsrechter, een opziener over de trekkende
schapenkudden, v. 't midlat. meranus, ontstaan
uit májorinus, d. I. major villae, z. v. a. het
.ir. maire) — merinos, pl. ook stoffen uit
deze wol vervaardigd.
Merisma, n. gr. (mdrisma, v. meridzein,
ideelen) het afgedeelde, deel, aandeel; — merísmos, m. de indeeling ; Muz. verdeeling
van een stuk bij de dispositie.
meritum, n. lat. (van meren, verdienen), fr.
merite, n. de verdienste; de m e rit e s eener
.zaak, het gewicht, de waarde eener zaak (merita causae); -- meritenorde (fr. ordre
pour le mérite), eene door Frederik II in 1740
gestichte orde ter belooning van militaire ver
orde der verdienste ; — bene me--dienst,
ritus, m. lat. een verdienstelijk man; —
meriteeren (fr. mériler), verdienen, waar
zijn; zich verdienstelijk maken of verdienste-dig
verwerven; — meritórisch, adj. (fr. méri'oire; van 't lat. rneritorius, a, um), verdien
ook in de zaak zelve doordringend, de-stelijk;
.zaak zelve (merita causae) betreffende.
Merlan, m. fr. wijting, soort schelvisch
S

;

-

(Gadus merlangus) .

Merlin, m. een beroemd fabelachtig toovenaar, de zoon van eenen demon en van de
dochter eens konings van Engeland, aanzitter
-der ronde tafel van koning Artus in de Ode
eeuw.
Merloeschki, pl. russ. (v. merloeschka,
verklw. van merloecha, lamsvel met de wol)
vellen van jonge lammeren, inz. uit de Krim,
x. v. a. baranken.
Merloen, f., merlón, m. fr. (it. merlo,
merla, v. 't lat. mirula, voor minula, verklw.
V. mina, muurspits) Mil. eens tinne; het gedeelte
der borstwering tusschen twee schietgaten.
Mermnáden, m. pl. naam van eene dyaastie der oude Lydische koningen, waarvan
,

MESCOLANZA

G y g e s de eerste en Croesus de laatste was,
van 720 tot 557 voor Chr.
Merobalnéum, n. lat.-gr. (van 't gr.
méros, deel, lid, en 't lat. balneum, z. ald.) Med.
een gedeeltelijk bad, een bad voor een deel des
lichaams, een ledebad, b. v. een voetbad.
Merocele, f. gr. (v. mérós, de dij) Med.
de dijbreuk.
mero jure, z. ond. merum.
Meropie, f. gr. (van mèros, deel, en óps,
gezicht) Med. gedeeltelijke verduistering van het
gezicht.
Merovingiërs, m. pl. (naar den stamvader Merovwus of liever Merowig, Merw i g) het oudste koningsgeslacht in het oude
frankische rijk van 486-752, vóor de Karolingiërs.
Merr., bij natuurwetenschappelijke namen
afk. voor B. Merrem (gest. 1814).
Merrain, n. fr. (spr. mè -ren) wagenschot,
vaathout, duighout.
Merula, f. merel, meerle, marel (Turdus
merula) ; naam, die men eertijds aan een orgelregister gaf, dat den zang der vogelen, inz.
die der meer 1 e nabootste.
merum (stil. vinum), n. lat. (van merus, a,
um, rein, onvermengd) onvermengde, onvervalschte wijn; — merum jus, m. lat., eig. zuiver recht, een uitdrukkelijk, wettig recht; mero
jure, Jur. naar zuiver recht, met volle recht.
Merveille, f. fr. (spr. merwé('; v. 't lat.
mirabitla, p1. van mirabile, [z. mirabilis] oud
It. mirabiglia, nu meraviglia, maraviglia) het
wonder, wonderwerk; à merveille, tot verwondering, voortreffelijk, wonderschoon, uitstekend
schoon; — merveilléus, adj. (spr. merwelj'—), wonderbaar, bewonderingswaardig,
wonderschoon, zeer voortreffelijk, onvergelijkelijk ; — Merveilleux, pl. (spr. merweljeu)
modeheertjes, saletjonkers (tijdens het Directoire)
vgl. dandy en gommeux.
Merycisme, m. gr. (merykismós, van
mérykidzein, herkauwen) het herkauwen.
Mesa, f. sp. (van 't lat. mensa) eig. de tafel, disch; in Z. Amerika een lange dakvormig glooiende bergrug der Andesketen.
Mesalliance, f, fr. (spr. mezaljáns ; vgl.
a 11 i e 6 r e n en and-, més-) een ongelijk huwelijk;
wanverbintenis, echtelijke verbintenis tusschen
personen van zeer ongelijken stand; — zich
mésallieeren, zich mistrouwen, een ongelijk
huwelijk aangaan, niet overeenkomstig zijnen
stand trouwen.
Mesaventure, f. fr. (spr. mezawaiituur'
vgl. a v e n t u re) een ongeval, ongeluk.
Meseál, m. sp. z. v. a. m e x i c a L
Meschwereh, m. arab. (van schara, beraadslagen) de beraadslaging, de raad, staatsraad bij de Moslemin.
Musc01, mescal, m. een Turksch, op
de panfluit gelijkend blaasinstrument.
Mescolánza, f. it. (spr. —lántza ; van
mescolare, vermengen, mid.lat. misculáre; vgl.
m ê 1 e e r e n) een mengsel, allerlei.
;
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Mesdames, mesdemoiselles, z. ond.
madame.

Medsjid, z. moskee.
meso, m. ital. (= lat. mensis) de maand;
per mese, Kmt. voor of op de maand; mese
cadente, z. cadente.
Mesembrianthémum, n. gr. (v. mesëmbria, middag, ontst. uit mésos, midden, en
hëméra, dag) eig. middagsbloem, de vezel- of
pluisbloem, een pronkgewas van meer dan 100
verschillende soorten in Z. Afrika.
Mesentendu, n. oudfransch (spr. meza ' tan du) voor m al e n t e n d u, z. ald.
Mesenterium, n. gr. (mesentérion, van
mésos, midden, en énteron, darm) het darmscheel, dat gedeelte van het buikvlies, 't welk
de dunne darmen tusschen zijne platen insluit;
— mesenteriaal, adj. nw.lat. of mesentérisch, tot het darmscheel behoorend ; —
mesenteritis, f. gr. de ontsteking van het
darmscheel; — mesenteremphráxis, f.
Med. de overvulling of verstopping van het
darmscheel.
Mesintelligence, f. fr. (spr. mezeñ-tellizjáns'; vgl. i n t el 1 e g e n t le) een misverstand.
Mesmerisme, n. de magnetische genees
-wijzenlrvaD.Msme(gt185)
z. v. a. dierlijk magnetisme (z. ald.)
Mesocephálum, n. gr. (v. mésos, c, on,
midden) de middelhersenen ; -- mesocephalitis, f. Med. de ontsteking van de middelhersenen ; — mesoehôros, m. wie in het
midden van het koor staat, de koorvoerder, bestuurder; — mesodme, f. z. v. a. me dia5 t i n u m; — mesodmitis, f. Med. ontsteking der tusschenhuid; — mesÓdos, f. tusschengezang; -- mesogastrium, n. de middelste buikstreek; — mesokólon, n. een
gedeelte van het buikvlies, dat den karteldarm
als door bladen bevestigt en omgeeft, het kronkeldarmscheel ; — mesokranium, n. de
schedel; — mesolabium, n. een werktuig,
om tusschen twee gegeven lijnen andere middenevenredige te vinden; — mesolth, m.
woordelijk : middelsteen, eene soort van z eo l i t h, z. ald.; — mesologaríthme, f.
de logarithms der tangenten ; — mesomphalum of mesomphalium, n. het navelmidden; ook de navel zelve als midden des
lichaams; — mesonyktikon, n. een middernachtsgezang; — mesopentekoste, gr.
de middelste dag tusschen Paschen en Pinksteren, de vierde dag na Jubilate ; — mesophryon, n. de ruimte boven den neus tusschen de wenkbrauwen ; — mesopleura, n.
de tusschenruimten der ribben ; — mosopotámiseh, adj. tusschen twee stroomen lig
vandaar Mesopotamië, het land tus--gend;
schen den Euphraat en Tigris ; — mesoreetum, n. gr.lat. een gedeelte van het buikvlies, dat den endeldarm tusschen zijne platen
insluit; — mesoseélon, n. gr. het middel
bilnaad; — resoseelocéle, f.-vlesch,d
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eene breuk aan de bilnaadstreek; — mesfoscelophyma, n. een gezwel of uitwas aan
den bilnaad; — mesostylon, n. de ruimte
tusschen twee zuilen; — mesotaechium
n. (v. toichos, de wand) de borstscheiwand, het
middelvlies, middelschot, dat de borstholte in
tweeën deelt, m e d i a s ti n u m; — mesotypus, m. naaldzeolith, vezel- of straalzeolith,
eene steensoort = n a t r o l i t h; — meso-zóïseh, adj. in de geognosie: dierlijke overblijfselen bevattende, welke den overgang vormen tot thans nog levende dieren (tusschen
palwozoïsch en kwnozoïsch in staande);
— mesozoïsche formaties, pl. z. v. a.
secundaire formaties (trias, jura en krijt).
Mesoemi, m. een lichte, zeer fijne mantel der Bedoeïenen van witte wol.
Mesogastrïum, mesokólon, enz. z.
ond. mesocephalum.
mesquin, adj. fr. (spr. meskén of meskíén;
it. meschino, sp. mezquino ; v. 't arab. meskin,
v. sakana, rustig, arm, ongelukkig zijn) armzalig, erbarmelijk; gierig, vrekkig, kniezerig; in
de schoone kunsten : smakeloos, kleingeestig,
arm, bekrompen ; — mesquinerie, f. vrek
karigheid, bekrompenheid; armzalig--kighed,
heid, kleingeestigheid.
Mesra, f. arab. (v. sraj, bij nacht reizen)
de nachtelijke hemelreis van Mohamed.
Mess, f. eng. (v. 't oudfr. mes, nu mets,
gerecht, spijs, it. messo, v. 't lat. missum, het
opgedragene) gemeenschappelijke tafel van een
besloten gezelschap en hun lokaal, inz. de ge
middagtafel der engelsche of--menschaply'k
ficieren.
messa di voce, it. (spr. —wótsje; messa, eig.
het zetten, van méttere, zetten) Muz. van lieverlede aanzwellende stem, toenemend en weder afnemend.
Message, f. fr. (spr. —sáázj' van het mid.
lat. missaguim, messaguim, missaticum, v. 't lat.
mittcre, zenden) de zending, de boodschap ; —
messager, m. (spr. —zjé) een bode, bood
ook voorbode ; — messagerie, f.-schaper;
(spr. —zj'rie) het bode-ambt ; het bodenhuis;
ook eene privaat-inrichting tot vervoer van
reizigers met diligences in Frankrijk en België.
Messaliánen, syrisch (van zala, bidden)
of E u c h é t e n, gr. pl., d. i. bidders, bidbroeders, eene in Mesopotamië ontstane dweepziekpiëtistische secte sedert de Ode eeuw.
Messalna, f. de derde gemalin des oudrom. keizers Claudius, befaamd wegens hare
verregaande losbandigheid van zeden; vandaar
in 't algemeen eene schaamtelooze, wulpsche
vorstin of vrouw.
Messapiërs, pl. lat. de oorspronkelijke
inwoners van het calabreesche schiereiland; —
messapisch, adj. dezen betreffende.
Messeigneurs, pl. z. monseigneur
(z. aid.)
Messenger, nl. eng. (spr. mëssendzj ér
vgl. message) de bode, naam van verscheiden eng. dagbladen.
!

;
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Messias, m. hebr. (másjiach, gezalfd, van
rnásja'ch, zalven) een gezalfde of koning; inz.
de door de Joden verwachte verlosser ; Christus; — messiáde, f. de messias-zang, het
bekende hoogduitsche heldendicht op den Mes
Klopstock; — messiánisch, adj.-siador
wat op den Messias betrekking heeft, van hem
afkomt; — messianisme, n. de waardigheid van den Messias, de leer van den Messias;

-- messianiteit, f. het zijn en wezen van
den Messias.

Messidór, m. fr. (v. 't lat. messis, oogst)
de oogstmaand, de 10de maand in den voor
nieuwen kalender der eerste fr. repu--maligen
bliek, loopende van den 19den Juni tot den
18den Juli.
Messieurs, fr., pl. van monsieur, z.
ald.

Messire, m. fr. (it. messére, z. v. a. mio
sire, mijn heer, van 't oudfr. sire, sendre, it.
ser, sere, sire, heer, v. 't lat. senior, de oudere,
meer geëerde, meer aanzienlijke) hoogedel heer,
voormalige eeretitel, nu door Monseigneur vervangen.
Messolaan, n. (ontstaan uit bet it. mezzolana, halfwol, van mezzo, lat. medius, midden, half) eene stof uit linnengaren en schapenwol.
Mesta, f. sp. (v. 't lat. mixta, gemengd)
,

Beene kudde van trekkende schapen, die aan
verscheiden eigenaars behoort; ook de jaar
vergadering der bezitters van schaaps- -lijksche
kooien.
Mestangs of mustangs, pl. de halfwilde paarden der Mexicanen in de N. Amerikaansche prairiën.
Mesties, m. sp. (mestizo, provene. en oudfr.
mestis, nw.fr. métis, van 't nw.lat. mixtitius,
van 't lat. mixtus, gemengd) afstammelingen
van eenen blanke en eene Indiaansche (Amerikaansche), of van eenen Indiaan en eene
blanke.
Mestniczestwo, n. ruls. (v. mesto, ambt,
post ; dus : ongeveer ambtsverhouding) bij de
Moskousche tsaren : het recht der hooge dignitarissen om hun positie in 's keizers dienst geregeld te zien naar die hunner voorouders, zoodat niemand diende onder de bevelen van
iemand, wiens voorouders onder zijn eigen voorvaderen gestaan had of lage betrekkingen bekleed hadden (in 1682 door tsaar Fedor afgeschaft) .
mesto of mestuso, it. (= lat. moestus) Muz.
treurig, bedroefd, weemoedig.
Mesu'ë, f. (nw.lat. mesua; naar eenen arab.
arts en kruidkenner Joh. M e s u e h of M e s u a h
in de 8ste eeuw benoemd) de ijzerhoutboom in
O. Indië.
mesurábel (spr. s=z) adj. fr. (mesurable,
van mesurer, meten) meetbaar, te meten ; —
mesurage, f. (spr. —ráázj') het meetloon;
— mesures, f. pl. (spr. mezuur') maatregeten, behoedmiddelen, voorzorgen.

Mesusáh of mesusó, hebr. (mézuzá, v.
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z(zz, blinken, uitsteken) de deurpost ; het aan
den deurpost van joodsche woningen bevestigde,
de 10 geboden bevattende kokertje.

Meazély, n. een voorra. Kong. maat =
0,423 liter.
Meta, t 1) lat. een spitse zuil of paal, een
merksteen aan het eind der renbanen, om welken de wagens 7maal moesten heenrijden, zonder dien te raken ; vandaar in 't algemeen een
doel; 2) vr.naam : afgek. voor Margaretha,
z. ald.
meld, f. ital. (= fr. moilié, oudfr. meited,
provenc. meitat, mitad, V. 't lat. mediëtas, van
med)'us, midden, in 't midden aanwezig) de helft;
a meta, Kmt. om de helft, voor gelijke winst
en verlies.
metá, of vóor klinkletters en de h met—,
gr. voorlettergreep in vele samenstellingen, in
't algemeen beteekenende: met, tusschen, na,
enz.; inz. drukt het vaak eenen overgang of
eene verandering uit.
Metaal, n. (gr. métallon, lat. metállum)
pl. meta 1 e n, zulke grondstoffen, die zich onderscheiden door ondoorzichtigheid, eigenaardigen
glans (metaalglans) en goed geleidend ver
voor warmte en electriciteit; naar hun-mogen
specifiek gewicht (onder of boven 5) onderscheidt men lichte metalen (b. v. kalium,
aluminium enz.) en z w are metalen (goud, ijzer
enz.) ; naar hun grootere of geringere neiging
om bij verhitting, inwerking van zuurstof enz.
hun zuiver metallieke natuur te behouden of
te verliezen : e d e 1 e metalen (goud, zilver, platina enz.) en onedele metalen (ijzer, koper,
lood enz.); oneig. het metaal der stem enz.,
de heldere klank daarvan ; — metalen, adj.
uit metaal vervaardigd ; — metaalmoor, n.
z. v. a. moiré métallique ; — metalliek of
metálliseh, adj. metaal of erts bevattende,
ertshoudend; naar metaal gelijkende ; — metallieken, f. pl. eene fictieve munt, staats
zilver (niet papieren geld) lui--paiern,do
den, gelijk b. v. de oostenrijksche obligatiën;
— metalliférisch, adj. (lat. metallifer) metaalverwekkend, metaalrijk, metaalbevattend; —
metallifodinen, pl . nw.lat. ertsgroeven ; —
metalliseeren (spr. s=z) nw.lat. (fr. mitalliser) verertsen, in metaal of erts veranderen ; vaster en duurzamer maken, b. v. hout
door opvulling der poriën met eene oplossing
van ijzervitriool en soda; — metallisatie
en metalliseering, f. de verertsing, ertsof metaalvorming, het ontstaan der ertsen; —
metallochemie, f. gr. de scheikunde der
ertsen ; — metallochromie, f. de galvanische metaalkleuring; — metallograph^e,
f. gr. de beschrijving der metalen; ook de metaalteekening of de door Nic. Z a Ch te Miinchen in 1850 uitgevonden kunst om teekeningen op toebereide metaalplaten, als houtsneden,
verheven voort te brengen en af te drukken;
— metallográphisch, adj. tot de beschrijving der metalen of tot de metaalteekening behoorende of die betreffende (z. ook s t e r e o t y,
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p i e) ; -- metalloide, n. een metaalachtig
lichaam; volgens Berzelius : de niet - metallische
grondstoffen (zuurstof, waterstof enz.); bij eenige
chemici : de lichte metalen ; — metalloi-

disch, adj. metaalachtig, naar metaal gelijkende ; — metallotechniek, f. de bouwkunst met ijzer; — metallurgie, f. de wetenschap der smelthutten, de scheikunst der
ertsen, in 't alg. de leer van de processen, door
welke de metalen en zekere verbindingen daarvan uit de ertsen afgescheiden worden, inz. in
het groot (in smelthutten); — metallurg of
metallurgist, m. (gr. metallurgós, metaal
verwerkend ; vgl. d e m i u r g) een berg-, mijnof ertswerker, een metaaluitsmelter; een erts
een kenner van de wetenschap-scheikundg,
der metallurgie; — metallurgisch, adj. tot

die wetenschap behoorende, ertskundig, enz.
Metabasis, f. gr. (v. meta-batinein, overgaan) een overgang, inz. in de redekunst ; ook
in ziekten of in hare beschouwing en beoordeeling; insgelijks de afwijking, verkeerde inmenging van vreemdsoortige dingen en begrippen.

Metabole of metabolie, f. en metabolisme, n. gr. (v. meta-bállein, d. i. eig.
omwerpen) Med. een ommekeer, eene verandering van weder, lucht of ziekte ; ook eene
verandering der zeden enz.; eene verplaatsing
der letters van een woord; Log. eene bijeen
tegenstellingen in omgekeerde orde;-voegina
— metabóliseh, adj. omkeerend, verande-

tijd eene generatie overspringt; bet eerst door
Chamisso ontdekt.
Metagnostiek, f. gr. z. v. a. m e t a-

physiek.
Metagogie, f. gr. (met-agape, eig. weg
verzetting, van met-ágein, wegvoeren,-voering,
overvoeren) Log. eene herhaling van dezelfde
woorden.

Metagrámma, n. gr. (v. mtta-gráphein,
na- of overschrijven) een afschrift; eene overzetting; — metagrammatísme, n. letterverandering of omzetting; — metagrammatika, f. (v. metá, na, daarbij, daarboven
uit, en g r a m m a t i k a) de wijsbegeerte der
taal.
Metairie, f. fr. (spr. metèrie; v. 't midlat_
medietaria, pachtgoed van eenen medietarius,
d. i. van eenen pachter, die de opbrengst met.
den grondeigenaar deelt) de landhoeve, meierij,
boerderij.
Metakarpium, m. gr. (vn meta, en
karpós, handwortel) de voorhand, middelhand.

Metakinéma, n. of metakinésis, f.
gr. (van meta-kinéin, omzetten) de omzetting,
verplaatsing, plaatsverandering; Med. de ziekte
-verplatsing.
Metakond^li, m. pl. gr. (metakó-ndyloi,
v. kóndylos, gewrichtshoofd van een been) de
voorste leden of kootjes der vingers en teenen,
die met de nagels bedekt zijn.
Metakritiek, f. gr. (vgl. kritiek) de
nabeoordeeling; beoordeeling van eene beoor-

,

rend.

deeling, antikritiek.

Metabulie, f. gr. (vgl. b u 1 e) verandering
van besluit, wilsverandering.
Metaearpium, z. metakarpium.
Metaeéntrum, n. gr. het punt, waarin
de zwaartelijn der door een gedraaid drijvend
lichaam verdrongen vloeistof de oorspronkelijke
zwaartelijn van het lichaam in rust doorsnijdt;
inz. het zwaaipunt van een schip.
Metaehorésis, f. gr. (van meta-chorëin,
heengaan) Med. plaatsverandering, verplaatsing
of overgang eener ziektestof van het eene naar
het andere deel.

Metalépsis of metalépse, f. gr. (vgl.
1 e p s i s) Log. eene verwisseling van het voorafgaande met het volgende, van de oorzaak
met het uitwerksel, b. v. g r a f in plaats van

Metaehromatypen, pl. gr. (v. metá,
z. ald., chroma, de kleur en typos, beeld, vorm,
afdruk) kleurenbeelden, welke door middel van
lithographie op toebereid papier gedrukt worden ; — metaehromatypie, f. de overbrenging van gekleurde beelden, overdrukplaten van geprepareerd papier op andere stoffen.
Metachronísme, n. gr. z. v. a. a n a-

c hronisme.
Metacinema, z. m e t a kin e m a.
Metadella, f. it. (verkl. van m e t á, z.

ald.) eene halve maat, halve pint; eene graan
-mat
te Florence.

Metageitnion, m. een zomermaand der
Atheners, het einde van Augustus en het begin van September.
Metagenésis, f. gr. Phys. de geslachtsof generatie - wisseling, volgens welke de gelijkenis tusschen de ouders en nakomelingen al-

dood.

Metallage of metalláxis, f. gr. (van,
met-allássein, verruilen) verandering, verwisseling, verruiling.

Metalliek, metalliferisch, metallifodinen, metallisch, metallisatie,
enz. z. ond. metaal.

Metamathematiek, f. gr. (v. metá, na,.
daarboven uit, en mathematiek) de wijs
wiskunde.
-begrtd
Metamerie, f. gr. (v. metá en méros, deel,
lid) Chem. de toestand der m e t a m e r i s c h e
11 e h a m e n, d. i. van de zoodanige, welke dezelfde elementaire bestanddeelen wel is waar
In gelijk aantal, maar in verschillende verbindingsw ij ze bevatten en daarom bij het samenkomen met zekere stoffen verschillend geschei-.
den worden ; verwant met : i so m e r is ch e (z,
ald.) lichamen.
Metamorphosis of metamorphó so,,
f. gr. (v. meta-morphoen, omvormen, v. morphe,,
gedaante) de omvorming, vervorming, gedaante verwisseling, herschepping; — metamor-phoseeren (sp. s=z) van gedaante of gestalte veranderen, vervormen, herscheppen ; —
metamorphieten, m. pl gr. eene secte
der 16de eeuw, die leerde, dat het lichaam
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van J. C. bij zijne hemelvaart in God is ver
-ander;—mtophóisc,adj.vervormend, mismakend, b. v. metalen spiegels, die
de gedaante van hem, die er inziet, misvoren; — metamorphopsie, f. een gebrek
van het gezicht, waardoor de vorm en de grootte
der voorwerpen veranderd schijnen.
Metaneologie, f. gr. (v. metanerá, boete,
bekeering) de bekeeringsleer.
Metaphoor, f. gr. (metaphorá, van metaphérein, overdragen) Log. eig. overdraging of
overdrachtelijke beteekenis van een woord, naar
welke het niet in den eigenlijken zin gebruikt
wordt, eene oneigenlijke, zinnebeeldige of verb l oemde uitdrukking, verbloemde zegswijs (b. v.
'S levens lente bloeit maar eens) ; — metaphóriseh, adj. oneigenlijk, verbloemd, zin
overdrachtelijk.
-nebldig,

Metaphrásis of metaphráse, f. gr.
(van meta phrádzein, in andere woorden overdragen) eene woordelijke overzetting of vertaling, inz. het overbrengen van een gedicht In
ongebonden rede ; — metaphrást, m. een
woordelijk overbrenger, overschrijver ; — metaphrástiseh, adj . woordelijk overzettend,

omschrijvend.

Metaphysica, f. gr. (van meta, daarbij,
daarboven uit, en physiká, natuurlijke dingen;
vgl. p h y s i k a) de wetenschap van het boven
bovennatuurkunde, de grondleer-zineljk,d
of wetenschap van de laatste gronden onzer
kennis der dingen; — metaphysieus, m.
wie die leer, die wetenschap verstaat, een bo-

vennatuurkundige ; — metaphysisch, adj.
bovenzinnelijk; tot de bovennatuurkunde behoorende; m e t a p h y s i s c h bewijs van het bestaan van God = ontologisch bewijs.
Metaph^isis, f. gr. (v. meta phyein, ver groeien) de verandering, omvorming.
Metaplásmus, m . gr. (vgl. plasma) de
vervorming, verandering, b. v. van de gedaante
eens woords; Gram. een naamvalsvorm, die
een ongebruikel(jken n o m i n a t i v u s onderstelt;
— metaplástisch, adj. omvormend, tot de
omvorming behorende.

Matapodium, n. gr. (van poes, genit.
podós, de voet) Anat. de voorvoet, middelvoet,

het voetblad; ook een schijnbare afdruk van
reusachtige menschenvoeten in steen.
Metaposia, f. gr. de vereeniging der goddelijke en menschelijke natuur in Christus.
Metapolitiek, f. gr. (vgl. p o l i t i e k) de
zuivere, wijsgeerige staatsleer.
Metapsychosis, f. gr. z. v. a. m e t e mpsychosis.

Metaptósis, f. gr. (v. meta-piptein, omvallen , omslaan) en metasehematisme, n.
gr. (vgl. schema, enz.) Med. de omvorming,
gedaanteverandering, verandering, waarbij meer
de ziektevorm dan de aard der ziekte veranderd wordt.
Metarsiologie, f. gr. (v. metársios, on,
hoog in de lucht, v. métarsis, bet opheffen, v.
metairein, opheffen, wegheffen) de leer der lucht-
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verschijnselen, de wetenschap van de veranderingen in den dampkring der aarde, z. v. a..
meteorologie.
Metasehematisme, z. m e t a p t o sis.
Metaskopie, f. gr. (v. skopéan, zien) du;
aanschouwing der gedachten, des gemoeds.

Metasomatasis of metasomatóse,.
f. gr. (van soma, lijf) lichaamsverandering, de
intrekneming van verscheiden zielen in hetzelfde::

lichaam.
Metastasis of metastase, f. gr. (vgl.
stasis) Med. de verplaatsing eener ziektestof,
overgang van eene ziekte uit het eene lichaamsdeel in een ander: — metastátisch, adj._

•

veranderd, verplaatst, overgegaan.
Metastróphe, f. gr. (van meta-stréphein,.
om -, afwenden ; vgl. strophe) de afwending

der gedachten van eene zaak.

Metasynkrisis, f. gr. Med. de verbetering der lichaamsgesteldheid door uitdrijving
van bedorven vochten door de huid, door mid-del van blaartrekkende pleisters; — meta-synkrítisch, adj. door uitdrijving veranderend of verbeterend.
Metatarsus, m. gr. (v. tat-ads, een vlecht—
werk om iets daarop te drogen, eene breede
vlakte, voetzool, v. tersainein, térsesthai, dra
-gen)z.vamtpodiu
Metathesis of metathése, f. gr. (vgl.
t h e ei s) verzetting, omzetting, inz. letteromzetting, b. v. bron voor born.
Metátor, m. lat. landmeter; — metatorzum
(stil. jus), n. lat. (van metfri, eene plaats afgrenzen, een leger opslaan) het inlegeringsrecht.
Metaxilogie, f. gr. (v. metaQt, daartusschen) het tusschenspreken, het maken van inlasschingen of tusschenzinnen.

Metedór, m. sp. (v. meter, ter sluiks in-.
voeren) sluikhandelaar, smokkelaar.
Metempsychosis of metempsyehóse, f. gr. (v. metd, z. aid., en empsychoen,
bezielen ; vgl. p s y e h e) de zielsverhuizing, verplaatsing der ziel uit het eene lichaam in het.
andere, volgens de leer der P y t h a g o r i s t e n;
— metempsyehosieten, m. pl. aanhangers van de leer der zielsverhuizing.
Metemptóse, f. gr. (v. metd en emptó-.sis, het invallen; vgl. pt o s i s) de uit- of weglating van den ingelaschten dag of schrikkeldag
eenmaal in 134 jaren, volgens den gregoriaanschen kalender.
Metensomatbsis, f. gr. z. v. a. met a s o m at 0 51 S.
Meteoor, m. (gr. meteóron, d. I. in 't alge-meen zich in de hoogte, in de lucht bevindend,
v. meta, z. ald., en eira, het zweven, de zwevende beweging, voor aióra, v. aeirein, heffen,
en dit v. adr, de lucht) een luchtteeken, luchtverschijnsel, alle verschijnselen in den dampkring der aarde, inz. de meer zeldzame, in 't.
oog vallende; vandaar oneig. een ongewoon,
wonderlijk verschijnsel; — meteoor-ijzer,
meteoor-steen, m. z. m e t e o r i e t ; --

METER

784METHODE

meteoor–staal, n. met nikkel verbonden
staal ; — meteoor–water, n. van boven
komend water, hemelwater, regenwater; —
meteoratie (spr. tie=tsie) f. de weersbepaling, de toestand van het weder ; — meteorika, f. de wetenschap der luchtverschijnselen, weerkunde ; — meteorisch, adj. op
lucht- en weersveranderingen betrekking heb
daarvan afhankelijk, b. v. meteor i--bend,
S c h e p 1 a n t e n, die zich ten opzichte van het
openen en sluiten harer bloemen naar de gesteldheid der lucht, den zonneschijn enz. regelen; — meteorísme, n. in 't alg. verhef
uitzetting van den geheelen of-dng;Me.
gedeeltel(jken buik door lucht of winden, de
buikopzetting (in rotkoortsen); — meteoriet
of meteorolith, m. luchtsteen, maansteen,
uit de lucht gevallen steenachtige of metallische massa's, hetzij bestaande uit verbindingen
van kiezelzuur, talkaarde, ijzeroxydul en eenige
andere stoffen (meteoorsteenen) of bijna
zuiver ijzer met wat nikkel bevattende (m eteoor- ijzer), z. v. a. aërolith; — meteorisátie (spr. —za-tsie) trommelzucht, opgeblazenheid, opzameling van lucht in de buikholte, inz. bij de herkauwende dieren; — meteorognosie, f. de wetenschappelijke weerkunde; ook weersvoorspelling; — meteorognÓst, m. een weerkenner; — meteorograaf, m. een weerbeschrijver; f. weerwijzer,
•een werktuig, dat de luchtsveranderingen aan
; — meteorographie, de weerbeschrij--wijst
ving; — meteorográphisch, adj. weerbeschrijvend, de luchtsveranderingen aanwijzende;
—meteorolith, z. meteoriet; — meteoroloog, m. een weerbeschouwer, waar
kenner der luchtverschijnselen; —-nemrof
meteorologie, f. de leer, de wetenschap
der luchtverschijnselen of der weersveranderingen, weerkunde — meteorologisch, adj.
het weder of de weerkunde betreffende, b. v.
meteorologische waarnemingen, waarnemingen omtrent het weder; — meteoro.mánt, m. weerprofeet; — meteoromantie (spr. tie=tsie) f. de weersvoorspelling; waar•
zegging uit de luchtverschijnselen; — meteoronomie, f. de leer van de wetten des we'ders ; — meteorophyten, m. pl. de ver
plantaardige nederploflingen uit de lucht;-mend
— meteoroskoop, m. een werktuig om de
lengten en breedten van de plaatsen op aarde
te bepalen; ook een weerwijzer; — meteoroskopie, f. de waarneming des weders.
Meter, m. (v. 't lat. metrum, gr. métron
of fr. mètre [z. aid.] ; vgl. metrum) eene
maat, de el, die den grondslag uitmaakt van
het eerst in Frankrijk en later bij de meeste
beschaafde volken ingevoerde, op tiendeelige indeeling berustende maat- en gewichtstelsel, dat
ook kortweg het decimale of metrieke genoemd
wordt. De meter = een veertigmillioenste deel
van den meridiaan der aarde = 443,296 parijscbe liniën of strepen ; vgl. e 1. — Veelvouden
,van den meter (M.) zijn : decameter, fr.
-

;

décamètre (van gr. deka, tien) = 10 M., afk.
DM.; — hectometer, fr. hectomètre, (v. gr.
hekatón, honderd) = 100 M., afk. HM.; — kilometer, fr. kilomètre v. gr. chilia, duizend)
= 1000 M., afk. KM.; myriameter, fr.
myriamètre (v. gr. myrioi, tienduizend) = 10000
M., afk. MM. — Onderdeelen van den meter:
decimeter, fr. decimètre (v. lat. decem, tien)
= T\r M., afk. dM.; — centimeter, fr. centimètre (v. lat. centum, honderd) = T 3 $ M.,
afk. cM.; — millimeter, fr. millimètre (v.
lat. mille, duizend) = T
M., afk. mM.; —
meterkilogram, n. het elpond, de eenheid bij aanduiding of berekening van het ar
i. de-beidsvrmognache,z.d
kracht, die in 1 seconde een gewicht van 1
kilo 1 meter hoog opheft; — metriek, metrisch, adj. wat tot den meter behoort, daarop
steunt, daarvan afgeleid is, b. v. het metrieke
s t e is e 1, het maten- en gewichtenstelsel, dat
op den meter is gebouwd ; een m e t r i e k of
metrisch centenaar, 100 ned. ponden (z.
ook ond. metrum) .
Meterizi, n. turk. en nw.gr. loopgraaf;
een post die de strijders dekt.
Metérsi, pl. turk. (eig. meterisdchi, d. i.
wie loopgraven maakt of verdedigt, v. meteris,
loopgraaf) krijgslieden, wier bestemming is een
leger op te slaan, de tenten af te breken, die
te vervoeren, enz.
Methaan, n. (spr. mee-taan) Chem. de
methylwaterstof, het mijn- of moerasgas, uit
$ atomen koolstof en 4 atomen waterstof bestaande.
methemerínisch, gr. (v. meta, z. aid.,
en heméra, dag) Med. dagelijksch, dagelijks
Voorkomend (van de koorts).
Methode, f. (gr. methódos, d. I. eig. het
nagaan, vervolgen, van metá, na, en hodós, de
weg; lat. methódus) de wijze of manier om bij
eene zaak te werk te gaan, de naar vaste grondslagen geregelde handelwijze, inz. leerwijze, orde
in de voordracht van de opvolgende deelen eener
wetenschap of kunst, de leergang; Muz. (ook
it. m e t h o d o) de manier van uitvoering, de
stijl van den executant; methodus mathematica,
de wiskundige leerwijze; m. medéndi, de geneeswijze; m. socratica, de sokratische leerwijze,
het onderwijs in den vorm van gesprekken; —
methodiek, f. (gr. methodiké, stil. téchne,
kunst) z. v. a. m e t h o d o 1 o g i e; — methodicus, m., pl. methodiei, wie zich stipt
aan eene handelwijze, werkmanier, leerwijze,
enz. houdt ; — methódisch, adj. naar bepaalde grondstellingen geregeld, ordelijk, regelmatig, planmatig, naar de voorschriften der
kunst ; wetenschappelijk of kunstmatig ; — methodísme, n. streng geregelde, kunstmatige
leerwijze; inz. de leer en levenswijs der Methodisten (z. ond.), streng kerkelijke, ijverig
werkzame vroomheid; — methodist, m. in
't algemeen z. v. a. m e t h o d i c u s; inz. wetenschappelijk, naar kunstregelen handelend geneesheer; — methodisten, m. pl. eene dwe-
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'pende chr. secte, inz. in Engeland en N. Amerika,
omstreeks 1720 door J o h n W e s 1 e y in Oxford
gesticht en dus geheeten, dewijl men van hen
' zeide, dat zij eene nieuwe m e t h o d e van het
chr. leven hadden uitgevonden (in later tijd ook
in Frankrijk en Zwitserland verbreid) ; vroeger:
r. kath. schrijvers, die in de 17de eeuw den
,strijd met de Protestanten door nieuwe dialek
methoden zochten te verkorten ; —-tische
methodologie, de ontwikkeling of voorstelling der leerwijze, de leerkunde, handleiding
omtrent de leerwijze, de leer der methode bij
onderwijs en studie, de voordrachtsleer; — methodológiseh, adj. daartoe behoorende, leerwjjskundig.
Methól, n. (spr. th =t) Chem. eene in den
houtgeest (x y l i et) vervatte olieachtige stof.
Methuen-verdrag, n. het verdrag, in
1703 tusschen Engeland en Portugal gesloten,
aangaande den tol van portugeesche wijnen en
engelsche lakens (dus geheeten naar den eng.
minister Methuen).
Methusalem, hebr. (eig. M e t h u s c h e1 a c h, v. mthoe, man, en schelach, speer, pil),
mansn.: pijl- of speerman, in het 0. T. de
naam eens mans, die eenen ouderdom van 969
_jaren moet bereikt hebben.
Methyl, n. gr. (van metá en hylé, hout)
Chem. de basis (het radicaal) van den houtgeest
en zijne verbindingen; — methybiehloride,
f. verbinding van chloor met methyl, als bedwelmend middel gebruikt; —methylether,
m. of methylox de, n. hout-nether ; —
methylalkohol, m. of methyloxydehydraat, n. de zuivere houtgeest, bout-alkohol — methylwaterstof, f., z. me't h a an.
Methyologie en methystiek, f. gr.
(van methyein, dronken zijn, méthy, wijn) de
drinkkunst, leer der dronkenschap ; — methyológisch en methystiseh, adj. tot
haar behoorende.
metieuleus, lat. adj. (meticulósus, a, um,
van metus, vrees) vreesachtig, schroomvallig ; —
metieulositeit (spr. s=z), f. nw. lat. de
vreesachtigheid, schroomvalligheid.
Metier, n. fr. (spr. metjé, oudfr. mestier,
menestier, van 't lat. ministerium, dienst, ver
ook voor werktuig, inz. weef--richtng;md.la
-stoel) 1) het handwerk, bedrijf, beroep, de bezigheid, hanteering, leefwijze; vandaar par métier, uit beroepsplicht, beroepshalve ; jalousie
(spr. zjaloezie) de métier, broodnijd; — 2) een
weefstoel, weefgetouw; borduurraam; vingt fois
sur le métier remettez votre ouvrage, fr. (spr.
ven' foá sour le métjé remelté votr' ouvraazj')
-eig. zet uw werk twintigmaal op het getouw,
d. i. wees niet tevreden voor ge uw werk herhaaldelijk hebt overgezien en verbeterd (citaat
uit Boileau, Art. poétique I, 172).
Metis, f. gr. Myth. de wijze, dochter van
Oceanus en Tethys en eerste gemalin van
Zeus ; Astr. een in 1818 door Graham ontdekte
asteroïde.
,

,

,
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Metizen, pl. fr. (métis, fem. métisse), z. v. a. mestiezen (z. mesties).
M. et K., bij natuurwetensch. namen afk.
voor T. C. Mertens en W. D. J. Koch (schri.
vers eener Duitsche- Flora).
Metóehi, n. nw. gr. eene tot een klooster
behoorende bezitting.
Metonomasie, f. gr. (van met-onomadzein, anders noemen) de naamsverandering of
overzetting van eenen eigennaam uit de eene
taal in de andere, b. v. M e l a n c h t o n in plaats
van Zwartaarde, S a r t o r i u s voor Snijder.
Metonymie, f. gr. (met-onymia, v. ónyma,
gew. ónoma, naam) Log. de omnoeming, naamverwisseling, overnaming, woordverandering,
b. v. grijze haren voor hooge ouderdom,
druiven voor wijn ; — metonymisch,
adj. naam of woordverwisselend, omnoemend.
Metópon, n. gr. (van inetá, z. ald., en
dps, gevit. ópós, gezicht) het voorhoofd, de voorzijde ; — pl. metopen, Arch. vierkante tusschenruimten tusschen de trig 1 y p h e n der
dorische fries, in welke men de versierselen
aanbrengt ; — metopantron, n. Anat. de
voorhoofdsholte of -boezem; — metopantralgie, f. Med. pijn in de voorhoofdboezems;
— metopantritis, f. ontsteking van het
slijmafscheidend vlies, dat de voorhoofdboezems
bekleedt; — metopomantie (spr. t=ts),
f. waarzeggerij uit het voorhoofd of het gezicht;
— metoposkoop, m. een voorhoofdkijker,
gelaatsonderzoeker, gew. p h y s i o g n o o m;metoposkopie, f. de voorhoofds- of gelaatsbeschouwing, het voorspellen of waarzeggen uit
de trekken van gelaat en voorhoofd.
Metra, f. gr. (v. meter, moeder) Anat. de
baarmoeder; — metralgie, f. het baarmoederwee; — metrálgisch, adj. dat wee betreffende, daaraan lijdende; — metranastróphe, f. uitzakking der baarmoeder, met
omstulping daarvan verbonden ; — metra
f. de verslapping der baarmoeder; —-tonie,
metratresie, f. de tegennatuurlijke sluiting
der baarmoeder; — metremphráaxis, f.
de verstopping der baarmoeder; — metremphyséma, n. opzetting van de baarmoeder;
— metrenehtta, pl. inspuitmiddelen voor
de baarmoeder; — metrenehytes, m. de
baarmoederspuit ; — metreurysma, n. de
uitzetting der baarmoeder; — metritis, f.
de ontsteking der baarmoeder; — metroblennorrhcee, f. de witte vloed uit de
baarmoeder; — metroe3le, f. de baarmoederbreuk; — metroeelides, pl. moedervlekken ; — metrokampsis, f. de achteroverkanteling der baarmoeder; — metrokareinoma, n. de baarmoederkanker; —
metroloxïe, f. de verkeerde of scheeve
richting, ombuiging der baarmoeder; — metromanie, f., z. v. a. nymphomante z.
ald. (niet te verwarren met metromanie
afgeleid van metrum z. ald.) ; — metrophthisis, f. tering der baarmoeder ; — me-►
tropo1 'pus, m. de moederpoliep, een vleesc1i
50
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uitwas der baarmoeder; — metroptósis, f.
de uitzakking der baarmoeder ; — metror-

in verzen, in gebonden stijl; — metrogra-

rhagie, f. de bloedstorting uit de baarmoeder, moederbloedvliet ; — metrorrhéxis,
f. de scheur in de baarmoeder; — metrornccee, f. de moedervloed, uitvloeiing van bloed,

verzen volgens de wetten van den versbouw te

slijm, enz. uit de baarmoeder; — metroskoop, m. de moederspiegel, een werktuig
om de baarmoeder te onderzoeken; — metroskopie, f. het onderzoek der baarmoeder
met den moederspiegel; — metrotomie, f.
de keizersnede.
Mètre, m. ir. (spr. mètr') de grondslag
van het oorspronkelijk in Frankrijk ingevoerde
tiendeelige maten- en gewichtenstelsel; de veel
-vouden rlz.
onder meter.

Metremphráxis, metreneh^tes, z.
ond. metra.

Metriek, z. onder m è t r e en ook onder
metrum.
Metriopathie, f. gr. (v. métrios, a, on,
de rechte maat hebbende, v. métron, de maat;
vgl. metrum) matiging van hartstochten, gelijkmoedigheid, gemoedsrust.
metrisch, z. ond. m è t r e en ook onder
metrum.

Metritis, metrocele, metrokampsis, metrokarcinoma, metroloxie,

metromanie, z. ond. metra.

Metrographiek, metrologie, me-

trometer, metronoom, z. ond. m e t rum.

Metronymikon, n., pl. metronymIka, gr. (van meter. moeder, en ónyma =
ónoma, naam) moedernaam, naam, die van den
naam der moeder afgeleid is ; vgl. patron ym i k o n; — metronymiseh, adj . naar den

moedernaam benoemd.

Metrophthisis, z. ond. metra.
Metropolis of metropóle, f. gr. (v.
meter, moeder) eig. de moederstad met betrekking tot de dochtersteden of koloniën ; hoofd-

stad, de stad waar een metropoliet of

metropolitaan, d . i. een bisschop of aarts-

bisschop der grieksche kerk, zijnen zetel heeft;
— metropolitaankerk, f. aartsbisschop
moeder- of hoofdkerk; — metropo--pelijk
litaanseh, adj. (later lat. metropolitánus,
a, um) aartsbisschoppelijk; -- metropolitaankerk, aartsbisschoppelijke moeder- of
hoofdkerk.

Metropol rpus, enz. ; — metrotomie, z. ond. metra.
Metrosideros, f. gr. het ijzerhout.
Metrum, n. lat. (gr. métron, v. den wortel met, in 't lat. metiri, meten, sanskr. má)
in 't alg. de maat ; inz. de lettergrepen- of syllabenmaat, versmaat ; — metricus, m. pl.
metrici, iemand die kennis heeft van de versmaat, schrijver over de versmaat, ook iemand
die in verzen dicht ; -- metrika, metriek,
f. (gr. metriké, stil. technë, kunst) de verskunst, de versmaatkunde, de leer van den versbouw; -- metrisch, adj. (gr. metrikós, ë,
ón) naar den versbouw behoorlijk afgemeten,

phika, metrographiék, f. de kunst om:
schrijven; — motrolbog, m. een kenner
van maten en gewichten; -- metrologie,

f. de maatkunde, leer van de maten en ge -

wichten ; — metrológiseh, adj. maatkun -

dig; — metromanie, f. de verswoede, verzotheid op verzenmaken, rijmelzucht (niet te
verwarren met metromanie, afgeleid van.

metra, moeder, z. metra) ; — metromé-ter, metronoom, m. een maat- of tact-

meter, een werktuig, waardoor de maat der
beweging, die een muziekstuk hebben moet,
juist wordt bepaald (uitgevonden door Renaudin,
verbeterd door Mdlzl) ; — metrometer ook.
= chronometer (z. aid.).
Metsjed, arab. (mesdsjid, van sadsjada,
zich buigen, aanbidden) een mohamedaansche.
tempel, bedehuis, z. v. a. moskee.
Mett., bij natuurwetensch. benamingen afk..
voor G. Mettenius (gest. 18611).
Mette, f. (oudd. mettina, van 't lat. matutïna, stil. hora, ochtenduur) r. kath. ochtend
vroegpreek; godsdienstoefening op-godsient,
den avond of in den nacht vóor eenen feestdag,
b. v. de kerstmette.

Metteur en pages, m. fr. (spr. aà

paazj'; v. mettre, zetten, leggen, en, in en page,
de bladzijde) op drukkerijen de zetter die de
door de andere zetters gezette stukken in kolommen en vormen rangschikt, opmaker, vormopmaker.
Mettray, dorp in het fr. depart. Indre et.
Loire, arr. Tours, met eene door Démetz gestichte landbouw- en strafkolonie voor jonge,
als ontoerekenbaar ontslagen misdadigers ; vandaar de naam van een dergelijke inrichting in
Gelderland: Nederlandsch Mettray ge
heeten.
Metusie, f. gr. (met-oesia, d. I. het medezijn) de gemeenschap of vereeniging van wezen.
Metze, f. eene voormalige graanmaat in
vele duitsche staten : in Oostenrijk = 61,487,
in Beyeren = 37,060, in Saksen (Dresden) =..
6,489, in Pruisen = 3,436, in Hongarije (Pres.
burg) = 6,i3 liter.
Méu, een chineesche vlaktemaat = 6,7331
are, vgl. king.
Meubel, n. (fr. meuble), p1. meubelen
of mobiliën (van 't lat. mobile, iets beweeg..
1(jks, pl. mobilia ; vgl. mobiel) beweegbaar
goed, vervoerbare of roerende have ; huisraad;
— meubleeren (fr. meubler), met huisraad
,

voorzien ; inrichten, toerusten ; — meuble-'
ment, z. ameublement.
meum et tuum, n. lat, het mijn en dijn (uwe);

de eigenbaat, het eigenbelang.
Meurtrière, f. fr. (spr. meurtrjèr'; van
meurtrier, moorddadig, v. meurtre, moord, v,
goth. maurthr, moord) een schietgat.
Meute, f. (fr. meute, eig. jachtstoet, van
't mid. -lat. mov"ata, beweging, als ware 't lat,
movitus voor motus, pantic. v. movëre, bewegen,'
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een koppel jachthonden, ongeveer 50 it 60 stuks.
Mevente, f. fr. (spr. mewáyct; van me-,
mis en vente, verkoop) slechte verkoop, verkoop
onder de waarde.
Mexicaine, f. fr. (v. mexicain, e, mexicaansch) zekere gekeperde wollen stof; — mexical, z. pulque.
Meyo, adj. port. (spr. méjo) half.
Mezair, m. fr. (mésair, mézair, spr. mezèr)
halve school van een paard) eene halve c o u rbette (z. ald.).
Mezeilne, Í. (v. 't it. mezzo, half) fransch
lijnwaad, half wol en half zijde, inz. tot gordijnen, overtreksels, enz.
Mezetene, f. eene turksche grensbelasting
op koopmansgoed, een inkomend recht (8 tot
10 percent van de waarde beloopende).
mezza–lira, f. it. (spr. metza—; v. mezzo,
mezza, half, van 't lat. medics, midden) eene
halve lire, eene voormalige rekenmunt in den
Kerkelijken Staat, ongeveer = 2-2 ct. ; — mezza
manaca, Muz. met de hand op de halve hoogte
van den hals (der viool); mezza orchéstra, met
half orchest ; a mezza voce (sp. —wótsje), met
halve of gedempte stem ; mezzo forte, Muz. middelmatig sterk, eenigszins sterk; mezzo piano,
half zacht, min of meer zacht; mezzo reliévo,
half of vlak verheven; mezzo soprano, de diepe
bovenstem, diepe discant ; — mezzo ter–
mino, m. een middelweg; oneig. het midden
tusschen twee uiterste graden ; — mezzatínta, f. of mezzotinto, m. (spr. — tien—)
Piet. de middeltint, de middelkleur, halve of
gebroken tint (die door overgang van de eene
kleur in de andere ontstaat), ook lichte scha
bij graveurs : de zwarte kunst; —-duwing;
mezzaníne, f. (it. mezzanino, m.) Arch. eene
halve verdieping, elke lagere verdieping tusschen
hoogere (vgl. e n t r e s o 1); ook een halfvenster,
kleiner venster boven het grootere; — mezzaróla, eene voormalige vochtmaat in Genua
= 159 liter ; — mezzetta, f. eene voormalige graanmaat in Toscane 0,161 liter; — mezzetto, m. eene voormalige vochtmaat in Florence = 0,570 liter.
Mezzaro, m. it. een vrouwensluier in
Genua.
Mgl. bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor K. Megerle von Muhlfeld.
Mi–, voor fr. woorden = half b. v. miaout (spr. oe), half Augustus; mi -chemin (spr.
sj' mélt), halverwege ; mi -caréme (spr. rèm' ),
halfvasten ; mi-lame, halfwol ; mi -parti, voor
de helft, enz.
Mia, it. f. v. m i o, mijn : cara mia, mijne
dierbare.
Miám, een goud- en zilvergewicht in Ach
-Indië = 832 eng. greinen trooisch gewicht.-ter
Miao, m naam, dien de Chineezen aan
hunne tempels geven, z. v. a. verblijf der geesten.
Miasma, n. gr. (v. miainein, verven, beschilderen, bezoedelen, bevlekken) eig. verving,
verontreiniging, bevlekking; de aanstekingsstof,
eene in de lucht verspreide ziekte- of smetstof,
J
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boosaardige uitdamping; — ngasmátiseh,
adj. zulke stof bevattende of daardoor ontstaan.
Mica, f. lat. een kruimpje, beetje, korreltje, N. H. de glimmeraarde, het kattenzilver,
kattengoud ; — mieagraphie, f. lat.-gr. de
nabootsing der glasschilderkunst door het oplijmen van met kleuren bedrukte glimmerblaadjes op glas.
micans, lat. Bot. weerschijnend, met zwakken
metaalglans.
Mi-caréme, z. ond. mi-.
Micátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (v. 't lat.
micure, zich trillend heen en weer bewegen)
Med. de beweging of omloop des bloeds in het
lichaam.
Mich., bij natuurhistorische benamingen
afkorting voor André Michaud (gest. 1802) en
diens zoon F. A. Michaud.
Michael, hebr. (v. mi, wie, ka, als, gelijk,
ei, God), mansn : wie is als God? gewoonlijk
verkort tot Michiel ; het hoogd. M i c hei
wordt ook gebruikt voor een onnoozel, plomp
mensch (waarschijnlijk door verwarring van den
hebr. naam met het oudd. mihil, michel, groot) ;
vandaar de duitsche Michel, neef M ic h e 1, schertsende minachtende benaming van
het duitsche volk, om de zwakheden, dwaasheden en verkeerdheden, inzonderheid de lang
zwaarmoedigheid en goedgeloovigheid-zamheid,
er van aan te duiden.
Michel, Michiel, z. Mi c h a ë 1.
Micmac, m. fr. heimelijke handel, kuiperj, doorgestoken kaart, fikfakkerij.
micranthus, a, um, Bot. kleinbloemig.
microscopium, enz., z. m i k r o s k o o p.
mictus cruéntis, m. (van mingcre, wateren,
pissen) Med. het bloedwateren.
Midas, een phrygisch koning, die, naar
eene oud-gr. sage, van A pol 1 o lange- of ezelsooren kreeg, toen hij, tot scheidsrechter gekozen zijnde bij eenen muzikalen wedstrijd tusschen
dezen god en Pan, aan den laatsten de overwinning toewees ; vandaar in 't alg. voor langoor, ezel, rijke domkop ; volgens eene andere
sage werd hem door Dionysos (Bacchus) den
wensch toegestaan, dat al wat bij aanraakte
in goud mocht veranderen, totdat hij, om van
die lastige weldaad ontslagen te raken, zich in
den Paktolus baadde, die van toen af goud met
zich voerde ; — midas-oorera, lange opren,
ezelsooren; bet midas–oor, N. H. eene soort
van rolslak, en eene soort van oorslak.
middle, adj. eng. (spr. midd' l) midden,
middel- b. v. middleman, m. (spr. midd'tmen) middenman; tusschenpersoon; tusschenpachter, enz.
Midgard of Midgaard, m. oudnoordsch
(eig. midhgardhr oorspr. eene omtuinde plek
gronds) Myth. de aarde; — midgardslang,
f. de zee.
Midi, m. fr. (lat. medium dief) de middag;
het zuiden.
midshipman, m. eng. (spr. —sjixpmen),
pl. midshipmen, z. v. a. cadets op de
;
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eng. en N. Amerikaansche oorlogsschepen; passed (spr. past) midshipman, cadet die zijn lui
gedaan heeft.
-tenasxm
Miëmiet, n. Miner. bitterspaath of bitterkalk, van M i e m o in Toscane.
Migliájo, m it. (spr. mi-ljájo; V. 't lat.
milliarium, een duizendtal, van mille, duizend)
een handelsgewicht van 1000 pond, te Venetië
= 476,999 kilo, in Toskane = 339,542 kilo, op
de Ionische eilanden = 1000 eng. avoirdupois
pond; ook een venetiaansche oliemaat = 6,316
I-IL. ; — miglio, f. (spr. miéljio ; d. i. eig.
1000 schreden) eene italiaansche mijl; op het
eiland Sardinië een vlaktemaat en wel voor
wijmand (m. di eiti, voor 1000 wijnstokken) =
17,284 are, voor olijfboomenland (m. d'ulivi, voor
1000 olijfboomen) = 1105,562 are.
Migma, n. gr. (v. mignynai, mengen) de

menging, het mengsel, z. v. a. mixtuur.
mignard, adj. fr. (spr. mi-njáar; z. m i gn o n) lief, netjes, sierlijk; opgesmukt; — mignardeeren, vertroetelen, verwennen ; ook
te gekunsteld schrijven of spreken; — mi
pl. gekunsteldheid, versieringen;-gnardise,
ook daartoe dienende passementen of boordsels;
—

mignatuur, zie miniatuur ; — mi-

gnon (spr. mi -njón), lief, aardig, net, fijn,
allerliefst ; als subst . mignon, m. (v. 't oudd.
minha, minni, minnia, min, liefde, minnon,
m i n n e n, liefhebben) een gunsteling, lieveling,
schootkind; — mignónne, f . liefje, schatje;
ook de kleinste soort van fransche drukletters,
kolonel (van 7 punten) ; — mignonettes,
f. pl. eene soort van zeer smalle garenkant;
ook eene soort van bedrukte katoenen halsdoeken ; kleine brievenouweltjes ; — mignoteeren (fr. mignoter), liefkoozen, vertroetelen,
verwennen.
Migraine, f. fr. (spr. migrèn', ontstaan
uit het gr. h e m i k r a n i a, z. ald.) eenzijdige
hoofdpijn, hoofdjicht, schedel- of scheelhoofdpijn,
gew. schele hoofdpijn ; ook de beste soort Bourgonje-wijn.
migreeren, lat. (migráre) uittrekken, van
verblijf veranderen, verhuizen; — migratie
(spr. t=ts), f. (migratio) de verhuizing, uit
tocht van dieren, die zich naar-treking;d
andere oorden begeven, inz. der trekvogels;
het voortdurende streven van sommige individuën om zich van het gebied, waar hun stam
leven, te verwijderen, ten einde betere-genot
levensvoorwaarden te vinden; — migratóriseh, adj. nw.lat. verhuizend, naar elders
trekkend.
Miguelisten, m. pl. aanhangers van den
portugeeschen kroonpretendent Dom Miguel, en
tegenstanders der P e d r o ï s t e n, z. ald.
Mihmandar, z. m e h m e n d a r.
Mihráb, m. arab. het hoogaltaar in mos
-ken.
Mijl, f. (oudd. mile, angels. mila, hoogd.
vneile, eng. mile, zweedsch en deensch mil, fr.
vuile, it. miglio, sp. milla, port milha, chald.,
s yr., arab. mil, milo, milon, lat. milla, van
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't lat. mille, duizend) eig. de lengte van duizend schreden ; eene lengtemaat voor groote
afstanden; eene geographische mijl is =
graad des equators of 7,42044 kilometer, een
vierkante geogr mijl = 55,0629 K.M. z ; een
zeemijl is bij alle europeesche volken =
graad = 4 geogr. mijl = 1,85511 KM. ; de ned.
of metrische mijl is = 1000 ned. ellen, 1 kilometer of i l^ IT van het noordelijke meridiaan quadrant des aardbols ; tot deze verhouden zich
de voormalige, meestal door den kilometer vervangen mijlen van eenige andere landen als
volgt : de
kilometers.
deensche mijl
= 7,53218
engelsche mijl (London of English mile) = 1,51398
engelsche mijl (British mile)
= 1,60932
fransche miji (- graad)
= 4,11521
fransche zeemijl (•1v graad)
= 5,55653
kleine fransche zeemijl (sv graad) = 1,85511
fransche postmijl
= 3,89807
oostenrijksche mijl (21000 vt.)
= 7,53059
pruiss. (21000 rijnl. vt.)

= 7,53213

oud -romeinsche mijl
zweedsche mijl

= 1,17250
=10,08060

Mij ter, z. m i t r a.
Mik., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. C. Mikan (pest. 1814).
Mikado, m. vroeger het geestelijke opperhoofd van het Japansche rijk (naast den
T a i k o e n als wereldlijk keizer), thans alleen
-hersc.
mikrakustisch, adj. (vgl. m i k r o s k o o p) kleinhoorig ; dus noemt men de werk-

tuigen, die door toeleiding van 't geluid tot
versterking van 't gehoor dienen.
Mikrobarometer, m. (van mikrós, á,
ón, klein) barometer, die slechts bestemd is
voor metingen bij lage luchtdrukking en dus
een verkorte buis hebben; ook (voormalige) ba
een toestel die de veranderingen-romets
in den stand van het kwik vergroot vertoonen;
— mikroben, pl . de mikroskopisch kleinst
organismen uit de klasse der splijtzwammen e'
s c h i z o m y c e t e n, die gehouden worden voor
de oorzaak der besmettelijke ziekten ;
krohlepharie, f. aangeboren of door ziekte
ontstane kleinheid der oogleden ; — mikroeephálus, m. gr. een kleinhoofd ; — mikrochemie, f. het chemisch onderzoek van
kleine of fijne voorwerpen; — mikroehronométer, m. een tijdmeter ter bepaling van
zeer kleine tijdruimten; — mikrococcus,
m. kogelbacterie. behoorende tot de m i k r o-

b e n (z. ald.) ; — mikro slektrométer,
m. of mikroëlektroskoop, m., z. c o nd e n s a t o r, — mikrogalvanométer, ni.
een door M a r e c h a u x uitgevonden werktuig
ter waarneming der aanrakings- elektriciteit tol
in den geringsten graad; — mikrographie,
f. de beschrijving van kleine voorwerpen, door
middel van vergrootglazen waargenomen; —
mikroglossie, f. kleinheid der tong; —
mikrokardie, f. kleinheid van het hart ; -mikrokárpum, n. eene kleine vrucht ;
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zwam, paddenstoel; — mikrokósmus, m.
de kleine wereld of de wereld in 't klein : de
mensch; — mikrokósmisch, adj. den
mikrokosmus betreffende, daartoe behoorende;
mikrokosmisch zout (sal microcosmïcus),
piszout, uit de pis bereide phosphorzure sodaammoniak ; — mikrokosmologie, f. de
kleinwereldleer, leer van den mensch, z. v. a.
anthropologie; —mikrolepidoptéra,
pl. kleine schubvleugeligen, kleine vlinders ; —
mikrolepidopterologie, f. de kennis,
de leer dier wezens ; — mikrologie, f. de
kleinigheidsgeest, kleingeestigheid, zucht voor
nietigheden, angstvallige nauwgezetheid in onbelangr41ke zaken; — mikroloog, m. een
kleinigheidskramer, jachtmaker op nietigheden,
gortenteller, letter-, muggenzifter; -- mikrológisch, adj. kleingeestig, in 't kleine val
; — mikrologiseeren (spr. s=z), zich-lend
niet nietige zaken bezighouden, op kleinigheden jacht maken, muggenziften; — mikromega, f. een hoekmeter, die 1 van een rechten boek of 15 graden bevat, een vierde quadrant ; — mikromégas, eig. een kleingroote,
een klein mensch, die gaarne voor groot wil
doorgaan ; — mikromelie, f. aangeboren
kleinheid der ledematen ; — mikrométer,
m. een kieinmeter, een werktuig, gewoonlijk
bij verrekijkers en vergrootglazen aangebracht
om kleine grootheden of afstanden te meten;
— mikrometr,e, f. de meting der kleine
voorwerpen of afstanden; — mikromillimeter, m. eene in de mikrokospie gebruikte
maat = 0,001 mM. dus T h M. ; — mikrommátisch, adj. kleinoogig; — mi
f. aangeboren kleinheid van het-kromyële,
ruggemerg; — mikropetálisch, adj. met
kleine bloembladeren ; — mikrophonie, f.
de fijne stem, zwakheid van stem ; — mi–
krophoon, f. een geluidversterker, door D.
E Hughes uitgevonden toestel om zeer fijne
tonen of geluiden voor het oor waarneembaar
te maken ; — mikrophóniseh, adj. zwak
of fijn van stem — mikrophotographie,
f. (vgl. ph o to grap h ie) de kunst om mis
kleine lichtbeelden te verkrijgen; —-krospich
mikrophotographie, f. photographie
(z. aid.) van een vergroot mikroskopisch beeld;
— in tegenst. met mikroskopische phot o grap h i e, een mikroskopisch kleine afbeelding van groote voorwerpen; — mikrophthalmie, f. de ziekelijke verkleining des
oogappels; — mikrophthálmos, m. een
kleinoogige; — mikrophylliseh, adj. met
kleine bladeren ; — mikrophyllon, n., pl.
mikrophyllen, kleinbladige gewassen ; —
mikropsyehie, f. de kleinmoedigheid, ver
ook bekrompen, kleingeestige, lage-sagdhei;
denkwijs; — mikropsychiscil, adj. klein
kleingeestig, kleinzielig, bekrompen,-moedig;
laag; — mikroptera, n. pl. de kleinvieu:;eligen onder de insecten; — mikroptériseh1, adj. kleinvleugelig; — mikrórehis,
n). Med. iemand, die kleine teelballen heeft;
-
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— mikroskoop, m. woordelijk: een klein
een werktuig of glas om k 1 e in e dingen-kijer;
groot te zien, een vergrootglas; microscopium
simplex, n. lat.-gr. een eenvoudig vergrootglas,
met éene lens; mier. compositum, een samengesteld vergrootglas, dat uit verscheidene lenzen bestaat; — mikroskopie, f. het gebruik van 't vergrootglas en de leer daarvan;
— mikroskópisch, adj. door vergrootglazen beschouwd, waarneembaar ; alleen door
vergrootglazen waar te nemen (mikroskopische
dieren); mikroskopische waarneming e n, waarnemingen door liet vergrootglas; —
mikrosomie, f. kleinheid des lichaams,
dwergachtige lichaamsbouw ; — mikrosphyktus, Med. wie een kleinen of zwakken pols heeft; •— mikrosphyx e, f. de;
zwakke polsslag; — mikrostómiseh, adj.
kleinmondig; — mikrotasimeter, m. een
in 1878 door Edison uitgevonden instrument oni
zeer kleine veranderingen in drukking of lengte
te meten ; — mikrotoom, m. (v. témnein,
snijden) een toestel om mikroskopische voorwerpen in zeer dunne, doorzichtige schijfjes te
snijden ; — mikrotrophie, f. spaarzame,
ontoereikende voeding.
Miktologie, f. gr. (v. miktós, é, ón, gemengd, v. mignynai, mengen) de leer der gemengde of samengestelde lichamen, de vermengingsleer ; — miktoloog, m. een kenner der
miktologie.
Milady, z. nl y l a d y.
Milan, m. fr. (als 't ware lat. miluanus, v.
miluus, milvus) de hoendergier, wouw, kuiken of kiekendief, een bruinroode vogel van het
valkengeslacht.
Milanaise, f. fr. (spr. —nèz' v. M i 1 a a n)
eig. milaneesche goudstikkerij, zeker goudspin
draden zijde.
-nerswkopt
Milaresion, n. gr. eene oud-rom. zilvermunt van 24 nummi of 96 assariën, onder
Constantijn en zijne opvolgers.
Mile, eng. (spr. mail) eene engelsche mijl
van 5000 eng. voet = 1523,986 meter, z. mij 1.
miles gloriósus, m. lat. (miles, soldaat, gloriosus, grootsprekend) in het oude blijspel: een
houwdegen, ijzervreter, grootspreker; vgl. T h r aso en Bramarbas.
Milha, port. mij 1 (z. aid.)
Miliaria, f. lat. (van miliari'us, a, um,
gierstachtig, v. milium, gierst) Med. de gierstvormige uitslag; — miliuris febris, de purperkoorts.
Milicien, z. ond. militair.
Milieu, m. fr. het midden; —juste milieu,
z. juste.
Miliolum, z. milium.
Militair, n. (fr. militaire, v. 't lat. milit ris, e, wat den oorlog, den krjgsmansstand betreft, van miles, genit. mill tis, de soldaat) het
soldaten- of krijgswezen, de krijgsmansstand
de gezamenlijke soldaten; — militair, ni. eer
soldaat, krijgsman; als adject. militair, at
wat op het krijgswezen betrekking heeft, b. v.
;
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militaire akademie, wetenschappelijke jaartal van een na het jaar 1000 geslagen munt;
school voor de vorming en voorbereiding van — milliade, f. nw.lat. eene reeks van dui aanstaande officieren ; of als adverb. militaire - zend jaren, eene e h i 1 i a d e; — milliárd, m.
ment (spr. —tèr'mán) op krijgsmans-, op sol- fr. of milliárde, f. duizend millioenen; —
datenwijs, naar krijgsgebruik; stipt-ordelijk, af- milliare, z. ond . a r e ; — milliarium,
gemeten; — militaria, n. pl. lat. soldatenzaken, n. lat. een rem. mijlsteen, die een afstand van
zaken tot den krijgsdienst behoorende; — mili- duizend schreden te kennen geeft ; — miltari mane, gewapenderhand; — militaris
liásse, f. fr. duizend milliarden; eene zeer
groote menigte, een onmeetlijk getal; — mil—
heerschappij der militairen, overheer-me,n.
lier, n. fr. (spr. mieljé) duizendtal; — millier
invloed en bevoordeeling van den mi--sclhend
litairen stand; — militarist, m. vriend van mélrique (spr. — metriek) de fr. scheepston van
den oorlog of der militairen; — militeeren 1000 kilo; — milligram(me), z. onder
(lat. militdre) strijden, oorlogen, twisten ; — gram (m e); — milliliter, z. ond. liter ; —
ecclesia militans, z. ond. e c cl e s i a; — mill— millime, m . een duizendste deel, , fr a n c
tie (spr. t=ts) f. (lat. militia, fr. milice) het of ' e e n t i in e ; — millimeter, z. ond.
krijgswezen, de krijgsstand; de manschappen, meter; — millistère, z. ond. stère; —
soldaten, inz. de landmilitie, de manschappen millioen, n. (mid.lat. millio) duizend maal
der jaarlijksche lichtingen bij 't lot, om 't leger duizend; in geld 20 tonnen gouds; — milliovoltallig te houden; de landstorm of landweer nair, m. fr. (millionnaire) een bezitter van
of landsoldaten, de ingezeten, die in bijzondere millioenen, zeer rijk mensch ; — millionagelegenheden voor éenen veldtocht opgeroepen rismle, n. de heerschappij der millionairs.
Milly—kaarsen, pl. fine stearine-kaarsen
en gewapend worden (in tegenst. met de geregelde troepen, de nationale militie); — uit de fabriek van Dr. de Milly te Weenen.
milieien, m. fr. (spr. —sjen) soldaat van de
Milmil, n. (hindost. malmal, neteldoek,
loting of lichting.
mousseline) eene katoensoort uit O.Indië.
mil"aum palp ilbrae of verkl. miliólum, n.
Miloe, mielies, f. (v. port. milho, eig.
lat. (van milium, gierst) Med. een gierste- of gierst) z. v. a. maïs in de Minahassa (Ned.Indië).
gerstekorrel op het ooglid.
Milord, liever mylord, z . 1 o r d .
Milla, f. sp. mij 1 (z. aid.)
mille, lat. duizend; pro mille of it. per mille,
Milphósis en miltósis, f. gr. (het laatper duizend, van duizend (n.l. wordt betaald); ste v. miltoen, met menie of rood bestrijken,
— millefióri, pl . it, eig. duizend bloemen; V. miltos, menie, bergcinnaber) Med. het met
eene soort van veelkleurig glas - mozaïek, wel- ontsteking verbonden uitvallen der oogharen of
wimpers, z. v. a. m a d a r o s i s.
eer in Italië vervaardigd en in 1834 door den
scheikundige Fuss in Schënebeck weder uit
Milreis of mille reis of mille rees,
eene port. rekenmunt =1000 reis of r e a l e n
ook een welriekende snuiftabak in-gevond;
Italië, naar de gelijknamige piemonteesche plaats (z. r e a a 1) of 2 gl. 70 ct., in Brazilië ongeveer
benoemd; — milledeurs, pl. (gew. als sing. f 2,40 (men drukt de duizendtallen der reis uit
en n.) fr. eig. duizend bloemen : een uit enkel door het teeken (J), en de millioenen door twee
bloempjes bestaand patroon eener stof; zoo punten, b. v. 8: 120 (J), d. i. 8 millioen 120
ook : millepoints, fr. (spr. oriel poán) uit duizend reis of 8 duizend 120 milreis) .
enkel punten of stipjes, en milleraies, fr.
Mimánsa, f. sanskr. (m"Zmángsa', v. man,
(spr. mielrè) uit fijne streepjes of lijntjes be- begeerende vorm mimángsé, eeren ; denken, overstaand patroon voor stoffen; — millefollum, leggen) een indisch wijsgeerig stelsel, hetwelk
n. lat. Bot. het duizendblad, achilleskruid (Achil- alle veelvoudigheid van het bestaan voor loulea mille folium), een zeer heilzaam, in het wild ter schijn, en de zelfstandigheid voor liet eenige
groeiend kruid ; — millenarius, m. z. v. a. ware en werkelijke houdt (vgl. sa n k h j a-p hic h hid st ; beter millenarísten, pl. chris- 1 050 p h t e).
tenen, die geloofden, dat, na het laatste oorMimar—aga, m. arab. (van mimár, bouw deel, de uitverkorenen nog d u i z e n d jaren op meester, van amara, bouwen, en a g a, z. aid.)
aarde zullen blijven, om er, onder de zichtbare turksch opziener der gebouwen, opperbouwheerschappij van Christus, allerlei genot te meester, die een onbepaald gezag over alle
smaken; — millennium, n. nw.lat. een bouwmeesters uitoefent ; — mimar–basji,
duizendtal jaren ; het duizendjarige rik ; — de eerste architect des sultans; — mimars,
millepes, m . (lat. millepéda) de duizendpoot, m. pi. de turksche ingenieurs.
Mime of mimus, m. (gr. mimos, lat.
pissebed; — ook soort zeespin (Strombus mille peda); — millepóren, pl. lat.-gr. puntkora- mimus), pl. mimen, eig. navolgers; gebalen, een voortbrengsel der poliepen, vol p o- renspelers, potsenmakers; in 't alg. tooneelsper i ë n, inz. in vlotgebergten ; — millerees, lers ; ook eene bijzondere soort van kleine dra
spelen bij de oude Grieken en Ro.-matische
z. m i 1 r e i s; — milleróle, f. fr. eene vocht
meinen. die eene poëtische afschildering van
inzonderheid wijnmaat te Marseille, enz.;-mat,
— mules, eene rekenmunt in de Vereenigde het dagelijksch leven gaven, aanvankelijk klucht•
spelen zonder bepaald plan, later kunstniatigei
Staten van N.Amerika = ^i^ dollar of ongeveer 4 ned. cent :, — millesime n. fr. het bearbeid ; de uitvoerders dier stukjes, ni i m e n,
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moeten onderscheiden worden van de p a n toIn i m e n (z. ald.) ; — mimèsis, f. (van mitneisthai, nabootsen) de navolging, nabootsing
pof napping der gebaren van een ander, het
spottend herhalen van iemands woorden ; —
uli.mëtisch, adj. tot nabootsing, naping geneigd; — mimiek, f. of mimische kunst,
de gebarenkunst, gebarenleer, het gebarenspel;
-- mimicus, m. een meester in het gebaren
maken; een potsenmaker, nahper; — mimisch, adj. (gr. mimikós, e, ón) tot de mimiek behoorende, al wat door gebaren geschiedt;
mimische voorstelling (ook wel mimo1 r a m a, n.) de voorstelling van een drama
door pantomimes; mimische kunstenaars,
tooneelspelers; — mimograaf, m. schrijver
van mimen of gebarenspelen; — mimographie, f. vervaardiging van gebarenspelen; —
luimoloog, m. een navolger, naaper, naprater; — mimologie, f. de navolging, naping
van iemand in zijne woorden en gebaren ; —
m moplast, m. iemand, die door gebaren
iets plastisch weet voor te stellen (p a n--spel
lomime).
Mimer, m. (eig. M"imir) noord. Myth. de
god der wijsheid, welke hij put uit eene bron,
de M i m e r s b r o n (oudn. Minisbrunnr), die door
de Walhalla vloeit.
Mimetesiet, n. natuurlijk arsenikzuur
loodoxyde.
Mimiámben, m. pl. eene soort van zeer
vrije jamben, waarvan zich de mimen (z.
ald.) in hunne onzedelijke kluchtspelen bedienden.
Mimographie, mimologie, enz. z.
ond. mime.
Mimosa, f. nw.lat. (v. 't sp. en port. mimoso, weekelijk, vertroeteld, v. mimer, liefkoozen, vertroetelen) een uitheemsch plantenge:slacht van verschillende soorten, waarvan eenige
zich onderscheiden door de ongemeene gevoeligheid hunner bladeren, die zich bij de geringste aanraking samentrekken ; b. v. de gev o e 1 i g e m i m o s a (Mimosa sensitiva), het zinkruid; de schaamachtige mimosa (M.
pudica), het kruidje-roer-mij-niet; nog behoort
hiertoe de echte acacia (M. militica en
vera), een stekelige boom in Egypte en Arabië, uit welks stam van zelve de arabische
gom vloeit; — mimosiet, n. z. v. a. do1 e riet.
Mina, 1) mine, f. it. (provene. mina,
emina, fr. mine, oudfr. emine, van 't lat. hé
mina, gr. hémina, eene maat, de helft van een
s e z t a r i u s) eene vroegere vochtmaat in Milaan : voor koren = 5,223 liter ; voor olie =
15,59i liter; thans eene gebruikelijke naam voor
1 decaliter.
Mina, 2) afkort. van Wilhelmina (z.
ald.)
.

-

-

minaccióso, It. (spr. minatsjózo) of minacce-

vole (spr. minatsjéwole; v. 't lat. minaccia, bedreiging ; vgl. in e n a c e e r e n) Muz. dreigend,
• ,.nadrukkelijk; — minaciteit, f. nw.lat. (van
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minax) het dreigende, de dreigende toestand;
de neiging tot dreigen.
Minage, z. mine 3) .
Minaltoen, m. eene perzische munt =
1 toman.
Minaret, f. arab. (menáret, d. i. eig. plaats
des lichts, vuurtoren, van nara, schijnen, nar,
vuur, enz.) een ronde toren van verscheiden
verdiepingen, ieder met een balcon, menigvuldig voorkomende aan turksche bedehuizen of
moskeën, en van welke de uren des gebeds
worden afgeroepen.
Minargent, n. fr. (spr. minarzján) het
halfzilver, uit koper, nikkel, wolfram en aluminium bestaande.
Minátie (spr. t=ts) f. lat. (minatio, van
minári, dreigen) het dreigen, de bedreiging; —
minatóriseh, adj. (later lat. minatorius)
dreigend, bedreigend.
minaudeeren, fr. (minauder, spr. au=o
van mine, gelaatstrek) zich met gemaaktheid
aangenaam willen maken, mal behaagziek zijn;
— minauderie, f. gemaaktheid, gedwongen
manieren, behaagzucht ; — minaudier, in.
(spr. —djé) saletjonker, pronker; — minaudière, f. tpr. — djèr') eene saletpop, een
pauwinnetje, behaagziek, opgetooid meisje.
Mincepie, m. eng. (spr. minspai; eig. minced pie, V. to mince, kleinhakken, en pie, pastei)
pasteitje van gehakt vleesch met eieren, suiker, kleine rozijnen, enz.
Mine, 1) f. fr. het gelaat, gezicht, aanzien, uitzicht, de figuur; mines maken, ergens den schijn van aannemen, zich houden;
onnatuurlijke gebaren maken, gezichten trekken;
verliefde lonken geven.
Mine, 2) f. lat. (mi n a, gr. mind) een oudgr. gewicht en munt, sedert Solon = 100 drachmen; thans de grondslag van het in 1836 ingevoerde grieksche gewichtstelsel = 1500 drachmen of gram = 1,5 kilo = 468,75 oude gr.
drachmen = 15000 obolen (z. ald.) = 150000
grein (centigram); 100 mines =1 talent = 150
kilo.
Mine, 3) f. fr. eene graanmaat ; vandaar
minage, f. (spr. —náázj') het meetrecht op
het koren.
Mine, 4) f. fr. (it. mina, provene. mina,
mena, van 't mid.lat. minare, provenc. menar,
fr. mener, leiden, voeren, te werk stellen) een
onderaardsche gang, schacht, uitgraving, mijn ;
inz. eene ertsmijn, een bergwerk, eene metaal-,
mineraal- of bergstofgroeve ; Mil. een kruitmijn,
een springkuil, kruitkelder, om den daarboven
liggenden last door kruit in de lucht te doen
vliegen; oneig. een bedekte heimelijke aanslag;
— mineeren (fr. miner) ondergraven, uithollen, ondermijnen, loopgraven, kruitmijnen
aanleggen ; — mineur, m. fr. (sp. mineiro,
port. minéro) mijnwerker, schansgraver ; ook
bergwerker, ertsgraver ; -- mineraal, n. (mid.
lat. minerale, pl. mineralia, fr. minéral) de
delfstof, bergstof, bergsoort, mijnstof, erts; pl.
mineralen, ook fossiliën, delfstoffen,
;
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erts- en steenstoffen, levenlooze (niet-organische)
natuurvoortbrengselen ; — mineraal-rijk,
het rijk der delfstoffen, de gezamenlijke onbewerktuigde voorwerpen der natuur ; — mineráliseh, mineraal, adj. ertsbevattend, al
wat tot het rijk der delfstoffen behoort ; —
mineraal water, zulk water, waarin, hetzij
natuurlijk of kunstmatig, gassoorten of delfstoffen zijn opgelost; de bronnen, die zulk water
bevatten, heeten minerale wateren, ook
gezondheidsbronnen, in zooverre zij eene
genezende kracht bezitten ; men onderscheidt
het minerale water naar zijne hoofdbestanddeelen in zuur-, bitter-, zwavel- en staalwater ; —
mineraal-blauw, n. bergblauw, fijngewreven koperlazuur; — mineraal-geel, ook
e a s 1 e r g e e 1, n. een fraai geel poeder, bestaande uit eene fijngewreven verbindiag van
een weinig chloorlood met veel loodoxyde ; —
mineraal-groen, berggroen, brunswijker
kopergroen ; — mineraal kermes, z. ond.
k e r m e s; — mineraaitheorie, f. de leer
van Liebig, volgens welke de planten zich door
de in den aardbodem bevindende oplosbare minerale bestanddeeien voeden ; — mineraalWit, n. baryum-sulfaat; — minerale olie,
f. z. photo g e n i u m;— minerale soda,
f. z. v. a. k r y o 1 i t h, aldus in den handel genoemd, omdat het ter loogbereiding in zeepfa
dient ; — mineraliseeren (spr. s=z)-briekn
(fr. minéraliser) verertsen of versteenen, door
kunst iets als mineraal of erts voortbrengen;
— mineralisatie (spr. —za -tsie) of mineraliseering, f. verertsing of versteening,
de overgang tot een mineraal ; — minera
f. nw.lat. -gr. de bergstofkunde, steen-,-logie,
ertskunde, de leer van de levenlooze (niet-organische) natuurlijke lichamen ; in engeren zin:
de leer van de mechanisch-enkelvoudige, onbewerktuigde voorwerpen der natuur, z. v. a.
oryktognosie, en in tegenst. met geognos i e enz.; — mineraloog of mineralogist, m. een erts-, steenkenner, iemand, die
de mineralogie verstaat ; — mineralógisch,
adj. delfstofkundig, de delfstofkunde betreffende;
— minerographie, f. de beschrijving der
bergstoffen, delfstoffen, mineralen ; — minerotheologie, f. het bewijs voor Gods, bestaan uit de aanwezigheid der mineralen.
Minello, m. (vgl. mina 1) it. eene voor
graanmaat te Verona = 3 s a c c o -malige
0,382 HL.
Minerva, f, lat. rom. Myth. de dochter
van Jupiter, uit wiens hoofd zij in volle wapenrusting werd geboren, nadat hij de van haar
zwanger gaande Metis had verslonden, de godin der wijsheid, beschermster van de kunsten
des vredes, ook krijgsgodin, vgl. P a 11 a s; d o
stad van Minerva, Athene; de vogel
v a n M i n e r v a, de uil; — invite Minerva, tegen den wil van Minerva, d. i. zonder vatbaarheid en aanleg, zonder verstandelijke roeping
iets ondernemen, inz. studeeren ; — minervae
calculus, eig. bet stemsteentje van Minerva:
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Bene manier van vrijspreken eens aangeklaagden, in geval de stemmen der rechters voor
en tegen gelijk zijn ; - minere Vil, m. (later
lat. minervális) leerling, scholier (bij de orde.
der I 11 u m i nat e n de laagste graad); n. (lat.
minerval) het leergeld, schoolgeld, inz. op de
latijnsche scholen, het honorarium, dat de
leermeesters van de leerlingen ontvangen ; —
minervalia, n. pl. rom. feesten ter eere van
Minerva; de onderwijzers staakten dan hun onderwijs en kregen van de discipelen een geschenk, minerval.
Mineur, z. ond. mine 4) ; ook adj. en
subst. (lat. minor) minderjarig; minderjarige (in
tegenst. met m aj e u r) ; Muz. z. v. a. m o 1, z. ald.
Miniátor, m. nw.lat. (van 't lat. miniure,
met menie, minium, verven) een kleurder ; afzetter van kaarten, platen enz.; een kleinschilder (it. miniatóre) — miniatuur of miniatuurschilderkunst (it. miniature, fr.
miniaeure) oorspr. het schilderwerk der min ia t o r e n, meest monniken, die in de middeleeuwen de handschriften met fraai gekleurde
teekeningen, letters enz. opsierden ; (dus niet
van minutus, klein) de klein- of fijnschilderkunst, het schilderen met gomwaterverven, die
met de penseelpunt opgedragen of ge p o i n til1 e e r d worden ; — en miniature, fr. (pr. ah —)
in het klein of verkleind ; — kniniatuurschilderi j, —portret, eene afbeelding in
het klein ; — miniatuurschilder of miniaturist, een schilder in het klein, klein
-schilder.
Miniatus, z. ond. minium.
Miniti-buks, f. eene soort van buksen,
die met geringe lading zeer ver dragen (naar
den fr. uitvinder, den brigade- overste M i n i é,_
benoemd) .
minimus, a, um, lat. (superl. van den compar.
minor, z. ald.) de, het minste, kleinste; — mi
of minime, f. Muz. eene halve maat-nima
noot; — minhum of minimum, n. het kleinste, geringste of minste; inz. de kleinste maat,.
de geringste of laagste graad eener grootheid,
de laagste graad eener grootheid, de laagste
prijs, in tegenst. met maximum ; minimum
sapientiae, de geringste mate van wijsheid;
minima de malis, (kies) het kleinste van twee
kwaden; — minimi of minimen, minste broeders, eene zeer strenge monnikenorde, in de
15de eeuw door den heil. Franciscus van.
Paula gesticht, daarom ook Pauliner- of
Paulaner- monniken geheeten; in Napels.
heeten zij Pao 1 o t t i; — minimenkleur,
f. een naar het blauw zweemend rood ; — minimaalbedrag, n. nw.lat.-nederl. het kleinste bedrag.
Minister, m. lat. (v. minus, geringer, minder, gelijk magister, v. magis, meer) eig. een
dienaar; de hoogste staatsambtenaar, die aan.
het hoofd van het staatsbestuur of van eenen
tak daarvan (d e p a r te m e n t) staat, een staatsdienaar, die onmiddellijk met den vorst in betrekking staat; ook een gezant; — minister,

-

;

,
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residént (spr. si=zi) een gezant van minder rang, zaakgelastigde van eenen staat of
eenen vorst ; — minister sacri of c2i, een geestelijke, zielverzorger, zielenherder ; — ministérie, n. lat. (ministérium) eig. dienst, bediening; het staatsbestuur of de regeering, de gezamenlijke ministers, de staatsraden van eenen
vorst; eene bijzondere afdeeling of departement
van bestuur, dat onder eenen minister staat,
b. v. het ministerie van oorlog, van
financiën, van justitie, enz.; ook de geestelijkheid, de gezamenlijke geestelijken, het c o ns i s t o r i u m van een land of eene plaats ; het
predikambt zelf, b. v. candidatus (reverendi)
min'isterii, afgek. Cand. r. m., candidaat of aanzoeker tot het (eerwaardig) predikambt ; — pro
ministerco, voor het predikambt of de verkrqging eener predikantsplaats (geëxamineerd worden); — ministère public, fr. openbaar ministerie, afgek. 0. hi., openbare aanklager
of eischer, een bij elke rechtbank aangestelde
staatsbeambte, die voor de handhaving der orde
waakt en de toepassing der wetten eischt ; —
ministeriëel, adj. (fr. ministériel) ambtshalve, van ambtswege ; al wat met eenen minister in betrekking staat, van hem uitgaat,
b. v. een ministeriëel schrijven; ook: in den
zin of naar de meening der ministers, deze aan
verdedigende ; de aanhangers van-hangedof
het ministerie, de partij, die het met de ministers eens is; inz. in het parlement heet men
de ministeriëele partij, in tegenst. met
de oppositie - of antiministeriëele
partij ; — ministerialen, m. pl . de gees telijken, die zitting en stem in het mi ni st er i u m (d. i. in den kerkeraad of het consistorium) hebben ; in de middeleeuwen ook de
leden van den adel, die uit den hof- en vor-

stendienst was voortgesproten, ter onderschei
echten dynastischen adel ; — mi--dingvae
nisteriules (stil. litterae) een schrijven, eene ver
uit eenig ministerie ; — minis--guniez.
terialísme, n. gaan door dik en dun met
het ministerie, partijdigheid voor de maatregelen der ministers ; — ministerialiteit, f.
het ministerschap.
ministreeren, lat. (ministráre) dienen, den
dienst, b. v. den kerkdienst verrichten of doen,
inz. bij de mis den priester de hand leenen,
hulp bieden ; — ministráant, m. (ministrans)
mis- of kerkdienaar ; ook domheer van een stift,
die het evangelie en de epistels leest, koorlezer; — ministrátie (spr. tie=tsie) f. lat.
(ministratio) de bediening, de dienst, medewerking ; — ministratief, adj . nw.lat. dienend,
dienstdoend; — ministrátor, m . lat. een dienaar, bediende; — ministrator juris, een rechts
zaakwaarnemer, pleitbezorger.
-gelrd
minitoeren, lat. (minitdre) dreigen; —
minit^tie (spr. tie=tsie) f. nw.lat. de bedreiging ; — minititor, m. een bedreiger.
Miniem, n. lat. z. v. a. m e n i e (z. ald.);
— miniatus, a, um, lat. Bot. menierood, hoog,rood (iets geelachtig) .
-

MINUS

Minna, duitsche vrouwennaam (v. 't oud
minha, min, liefde) de liefde, liefderijke;-hogd.
— of als onjuiste verkorting van Wilhel-

m i n a.
Mino, m. hindost. (mina, maina, javaanscla
mencho, nw.lat. gracula religiósa) de snapper,
een zeer gezochte kamervogel in O.Indië.
Minna, telt. vr. naam (gael. Min fhonn,.
uitgespr. minnon, v. min, zacht, en fonn, melodie) : de zachte melodie.
minor (nentr. minus ; compar. van parvus,
klein) lat. kleiner, geringer; minder; Asia minor, Klein-Azië ; fratres minores, z. m i n o r iet e n ; minores ordines, de 4 lagere wijdingen
als trappen tot het katholieke priesterschap;
— minor, of minor (stil. natu) ni. de jongere; minor (stil. terminus) m. de minderterm,
de tweede stelling eener sluitrede ; — minóre,
it. Muz., fr. mineur, z. v. a. m o 1 (z. ald.); —
minoraat, n. nw.lat. het voorrecht of erf
jongeren, in tegenst. met het-opvlgrechtds
majoraat; — minorátie (spr. t=ts) f. eig.
vermindering, verkleining; Med. zachte afvoering; — minoratief, adj. zacht afvoerend r
— minorénnis, mid.lat. (d. I. minor annis) minderjarig, onmondig, het tegendeel van m a j or e n nis ; — minorenniteit, f. (v. mid. lat.
minorennis, d. i. minor annis, jonger van jaren)
de minderjarigheid, onmondigheid; — minorist, m. een geestelijke, die de mindere wijdingen ontvangen heeft ; — minoriteit, f.
(mid.lat. minor).tas) de minderheid, het kleiner
getal, de stemmenminderheid; — Minorie
fratres minöres, m. pl minderbroeders,-tenof
z. v. a. Franciscanen ; — minvrem gentium.
(Dii), z. ond. Deus.
Minos, m. gr. een oud beroemd, door stipte
gerechtigheid uitmuntend koning en wetgever
op Kreta, volgens de sage een zoon van Zeus,
en Europa, na zijnen dood rechter in de onderwereld (z. P lu t o); — Minotaurus, m.
een fabelachtig monster, half mensch en half
stier. De jongere Minos, kleinzoon des vongen, liet dit wezen in het door hem gebouwde
labyrinth opsluiten en met menschenvleesch
voeden, waartoe hem de Atheners, tot straffe
voor de vermoording zijns zoons, alle 9 jaren,
7 jongelingen en 7 jonge dochters moesten zenden ; Theseus, een grieksch held, die zich
onder deze jongelingen bevond, doodde het gedrocht met behulp van Ariadne, de dochter
van Minos.

,

Minstrel, m. eng. z. v. a. m e n e s t r e e t
(z. ald.) meesterzanger, speelman.
minus, lat. (vgl. minor) minder, min ; in de
getalleer de aanwijzing voor negatieve grooteden ; bij thermometers = onder nul of onder
bet vriespunt (teeken : —) ; — een minus, n.
een te-kort, z. v. a. deficit ; — het minusteeken, een liggend streepje (—) in
de reken- en stelkunst voor eene grootheid.
die moet worden afgetrokken; het teeken, dat
den negatieven of ontkennenden toestand eener
grootheid aanduidt ; — minueeren (lat. mi-
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nure) verminderen, verkleinen ; — Minuéndus, m. het te verminderen getal, dat, waar
een ander moet afgetrokken worden ; --van

minuendo-licitatie, f. (spr. —tsie) openbare verkoop aan den minsteischende ; — mi.nuscule, f. fr. (spr. minuuskuul'; van lat.
-

minusculus, zeer klein) kleine letter (vgl. m aj u s c u 1 e); — minütie (spr. t =ts) f. (mi,nutio) de vermindering, verkleining; — Minutissimum, n. het kleinste, geringste; pl.
ininutissima, de allerkleinste omstandig beden, b. V. van een voorval ; — minutien
(spr. t=ts) pl. (minutiae) kleinigheden, nietsbeduidende dingen, vodderijen, ook minuteriën ; — minutiëus (spr. t=ts) nw.lat. (fr.
minutieux) kleingeestig; — minuut, f. (van
't lat. minütus, a, um, klein; minüta, scil. pars)
het 60ste deel van een geheel, inz. van een
uur, ook, naar de sexagesimale verdeeling, van
eenen graad in de aardrijkskunde, in de meetkunde; in de bouwkunde het 12áe, 18de, 30ste
of 60ste gedeelte van eenen modulus; in de
schilderkunst het 18ste deel van de lengte des
hoofds; naar de centesimale verdeeling is eene
minuut in de wiskundige wetenschappen het
100ste gedeelte van een graad (e e n t e s i male
minuut); oneig. een zeer klein tijddeeltje, een
oogenblik, ommezien, a m er ij ; — minuut of
minute, f. Jur. het eerste schriftelijk ontwerp, opstel, e o n e e p t, het origineel van eene
openbare acte, van een contract enz. (omdat
het met kleine letters placht geschreven te
worden, in tegenst. met de grosse, z. aid.);
.— alla minüta of al minido, it. in 't klein (han
drijven); — minuteeren, ontwerpen, ten-del
papiere brengen, het klad, concept, de m in u t e van een opstel maken ; ook wel op iets
peinzen, met iets zwanger gaan, iets in den
zin hebben; — minutíst, m. een kleinhandelaar, kramer, z. v. a. d e t a ill e u r, in tegenst. met grossier ; — minuutglas, n.
een klein zandglas op schepen, dat éene minuut loopt (men bedient zich sedert lang bij
-de loglijn alleen van het half- en kwart-minuut glas) .
Ming, m. eene soort van kleine otter in
de noordduitsche en noordamerik. rivieren ; vandaar minivellen, noordamerik. ottervellen
als pelswerk.
Mioceen, z. ebceen.
mio conto, it. afgek. m. c., Kmt. mijne of
op mijne rekening, ook per mio, voor mijne
(rekening), voor mij.
Miósis, f. gr. z. meiosis.
Mi–parti(e), z. ond. mi.
Miq., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor F. A. W. Miquel (gest. 1871).
Miquelets, m. p1. fr. (spr. mi -k' lè ; sp.
.miqueletes) kr(jgs- en roofzuchtige bergbewoners,
spaansche bandieten in de zuidelijke Pyreneën,
die als soldaten een soort landweer uitmaken;
— fransche miqueleta, een door Napoleon in 1808 gevormd korps om tegenover de
guerillas te staan.

-
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Miquelot, m. fr. (spr. mi -k' ló) een bedelend pelgrim, die, onder voorwendsel van
eene bedevaart naar St.-Michael, loopt bedelen, een huichelend bedelaar.
Mira, f. lat. zekere ster ; mira (stella céti),
de wonderbare ster in (het sterrenbeeld) de
»Walvisch". een vaste ster met periodiek afwisselend licht.
Mirabellen, f. pl. fr. kleine roodachtig
bruine of gele ronde pruimen van voortreffelijken smaak (naar de stad Mirabeau, lat. Mirabelle, benoemd).
mirabilis, e, adj. lat. (van mir?ri, zich ver
wonderbaar; — mirabile auditu, won--wonder)
derbaar om te hooren ; — mirabile dicta, lat.
wonderbaar om te zeggen; — mirabïle visu,
wonderbaar om te zien of te aanschouwen; —
mirabilia of mirabilien, n. pl. wonderlijke
dingen, wonderlijkheden; — mirabiliteit, f.
(later lat. mirabititas) de wonderbaarheid, bewonderenswaardigheid; — mirakel, n. lat.
(miraculum) een wonder, wonderwerk, eene
hoogst buitengewone zaak; ook de naam van
geestelijke tooneelspelen, voornamelijk in Frankrijk en Engeland; — miraculeus, adj. nw.
lat. (fr. miraculeux) wonderbaar, verbazingwekkend, naar een wonder gelijkende, wonderdadig.
Mirádsj, m. arab. (m' irudsj, van ' aradsja, opstijgen) het hemelvaartsfeest van Mohamed.
Mirage, f. fr. (spr. miráázj'; van mirer,
spiegelen) luchtspiegeling, z. v. a. fata m o rg a n a (z. aid.)
Mirakel, z. ond. mirabilis.
Miramolin, m. naam der arabische khalifen bij de schrijvers der middeleeuwen, eene
sp. verbastering van het arab. emir al moemenin, vorst der geloovigen.
Miranda, lat. (van mirári, bewonderen)
vr.naam: de bewonderenswaardige.
Mirareh, m. nw.gr. overste.
Mirawoi–ssudjá of gew. afgek. miraWoi, cuss. (v. mir, vrede en ssuditj, richten,
veroordeelen) de vrederechter (in civiele processen bij een vordering onder 300 roebels) .
Mirbaan-essence of mirbaan-olie,
f. bittere amandelolie, eene aetherische olie =
nitrobenzól.
Mire, f. fr. (spr. mier') het vizier aan schiet
ook het merk- of richtteeken aan ver--gewrn;
rekikers; — mireur, m. de verrekijker der
kustwachters.
Miri, n. perz. (mir"z, d. i. eig. vorstelijk, koninklijk, van mtr = arab. emir, vorst, koning
enz.) de keizerlijke of koninklijke schat, rijksschat; — miri–liva, z. ond. 1 i v a.
Miriáde, z. myriade.
Miridieten, mirdieten of miredieten, pl. eene katholieke volksstam van de Albaneezen.
Mirli$Ore, m. fr. (eig. iemand, die de
bloemen bewondert, v. 't oudfr. mirer, bewonderen, opmerkzaam beschouwen, het lidwoord
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1i, de, en flor, bloem) een pronker, modeheer
saletjonker.

-tje,

Mirliton, m. fr. rietfluitje, aan beide zij
gesloten met uivliesjes.

-den

Mirmiran, m. perz. beer der heeren, titel der turksche landvoogden of stadhouders van
provinciën.
Miroton, n. fr. een gerecht van gelijkmatige sneetjes vleesch of visch enz., die kransvormig op den schotel zijn opgediend, zoodat
het ledig blijvend midden met saus, ragout enz.
gevuld is ; — en miroton, kransvormig.
Mirre, z. m y r r h e.
Mirt, z myrt.
Mirza, m. perz. (mirzá, of vollediger mir,zádeh, van mir, vorst, en zadeh, zoon) een
vorsten- of heerenzoon, prins, b. v. A b b a sM i r z a ; in 't algemeen een voornaam man; —
voor den naam z. v. a. heer, b. v. M i r z a
S j a f f y, een der nieuwere turksche dichters
uit Georgië.
Mis, f. (fr. en hoogd. messe, it. messa, sp.
misa, van 't later lat. missa, heenzending =
missio, ontstaan uit de woorden van den geeslelijke : ite, missa est, stil. concio of ecclesia,
< 1. i. gaat, de vergadering is afgeloopen, waar
godsdienstoefening voor ieder--medalgn
een, die niet aan het Avondmaal wilde deelnemen, was geëindigd) 1) de r. kath. Avond
zin : het officium of-malsvierng;
- altaargebed, ook de inzegening van de h o s tie,
,waardoor de transsubstantiatie plaats
heeft ; is de muziek met de misplechtigheid
verbonden, zoo heet zij doorgaans eene h o o ge
mi s (missa solemnis); ook een geestelijk muziekstuk, dat gedurende de mis wordt uitgevoerd (in 6 afdeelingen : Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Benedictus en Agnus Dei); missa pro
de functis, zielmis voor afgestorvenen ; 02) een
openbare verkoop van levensmiddelen en koop
waartoe de sterke toevloed van men--waren,
:schen ter viering van het Avondmaalsfeest aan
aanleiding gaf, cl^ k e r k m i s (verbas--vankelij
terd tot kermis), de jaarmarkt, inzonderheid
in Duitscbland, te Leipzig, te Frankfort a/M
en te Brunswijk ; vandaar misgoed, m i s w ar e n, enz.; ook een geschenk van de mis, een
.misgeschenk; — miskatalÓgus, m. lijst der
bij elke boekenmis nieuw verschijnende werken;
-- missaal, missals, n. nw.lat. het misboek, dat de gebeden en zangformulieren der
r. kath. Avondmaalsviering bevat ; — missaai, bij boekdrukkers : eene groote soort van
drukletters (waarmede vroeger de misboeken
geschreven en gedrukt werden) voor hoofdregels op titels en dgl. (z. drukletters) ; missalia, f. hetgeen den priester bij eene
.begrafenis voor eene zielmis betaald wordt.
Misaine, f. fr. (spr. mixen'; eng. mizzen,
v. it. mezzana, z. mezzo) het fokzeil, de fok.
Mi—saison, f. z. ond. s a i s o n.
Misalethie, f gr. (v. misë n, haten, en
al é t h e i a, z. aid.) afkeer van de waarheid;
-- misandrie, f. (van ancr, gehit. andrós,
,

-
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man) afkeer van de mannen, mannenhaat ; —
misanthroop, m. (van dnthrupos, mensch)
een menschenhater, een menschenschuw, wonderlijk, grillig, verdrietig, ongezellig mensch;
— misanthropie, f. de menschenhaat, menschenschuwheid, ongezelligheid, hebbelijke ver
manieren (het te--drietljkh,ugsond
gendeel van p bil a n t h r o p i e) ;— misanthrÓpisch, adj. menschenschuw, ongezellig,
onvriendelijk, terugstootend; — misautie (spr.
t=ts) f. zelfhaat, zelfverachting.
misce, z. ond. mi s c e e r e n.
misceeren,lat. (miscere) mengen ; — miste,
afgek. m., op recepten : meng ! — misce, da,
signa, afgek. m. d. s., meng, geef, teeleen ; —
misce, flat pulvis, afgek. m. f. plv., meng, maak
poeders; — miscerctur, het worde gemengd; mis
het worde gemengd, gegeven; bene-ceátur,d
misceatur, het worde goed gemengd (op recepten);
— miseella, f. nw.lat. Jur. eene laatste wilsbepaling, die aan de vrouw, als erfgename kaars
mans, een tweede huwelijk verbiedt ; — miScellaneen, n. pl. (lat. miscellanda, miscélla,
pl. n. van miscellaneus, miscellus, gemengd) gemengde opstellen; gemengde zaken, een allerlei, poespas; — miseíbel, adj. nw.lat. mengbaar, te vermengen; — miseibiliteit, f. vermengbaarheid.
Mischmisch, m. arab. (mischmisch, maschmasch, perz. maschmaschd) eene soort abrikozen, inz. gedroogde abrikozen, een voornaam
handelsartikel der inwoners van Damascus in
Syrië.
Mischna, z. talmud.
miseibel, enz. z. ond. m i s c e e r e n.
Miserediet, n. ned. -fr. (vgl. c r e di e t)
de kwade naam, het verminderd, gedaald vertrouwen of aanzien.
Misdemeanour, n. eng. (spr. dimèn'r)
eig. slecht gedrag ; in het eng. recht : vergrijp,
misdrijf.
Mise, f. fr. (spr. mien'; van mettre, zetten)
kleedij, gewaad, opschik enz.; de inzet, . inleg
tij 't spel, bij eene handelsonderneming, eene
loterij enz.; — mise en pages (spr. mizahpaazj')
het opmaken van gezet drukwerk in kolommen
en vormen ; — mise en scène (spr. mien' ah sin')
inrichting voor het tooneel, de toebereidsels
voor de opvoering van een tooneelstuk, inz. als
het voor de eerste maal gespeeld wordt ; ook
de wijze waarop men het opvoert.
miserabel (spr. s=z) adj. lat. (miserabilis, e ; van miserari, bejammeren, van miser,
erbarmelijk, ongelukkig) bejammerenswaardig,
beklagens-, betreurenswaardig, ellendig, armza
erbarmelijk, jammerlik ; — miSerabili–-lig,
teit, f. nw.lat. de erbarmelijkheid, betreurenswaardigheid, armzaligheid enz.; — misera contribuens plebs, lat. het arme, belasting betalende volk; — miser tie (spr. t=ts) f. (lat.
miseratio) het erbarmen, beklag ; — misère,
f. (spr. mizér'; van 't lat. misei a) de ellende,
nood, armzaligheid, erbarmelijkheid, jammer;
in sommige kaartspelen, b. v. het boston: het
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spel, waarbij men opzettelijk niet éenen slag
haalt, ook grande misère, d. i. groot misère
geheeten; terwijl men het spel, waarbij men
éene kaart ecarteert en dan al de slagen haalt,
petite misère, kleine misère, heet; — misère
forcée, een tusschenspel in het boston, wanneer
niemand een spel aangeeft, en waarbij diegene
verliest, die de meeste trekken maakt; — mi
(spr. —oewért') of m. sur table-sèreouví
(spr. —suur tábl') opengelegde misère, waarbij
de speler zijne kaarten openlegt, zonder nochtans eenen trek te maken ; — miserëre, n.
lat. (imperat. van miseréri, zich erbarmen) 1)
een r. kath. kerkgezang (psalm 57), dat met
de woorden miserére, mei, Domfine ! (Heer, erbarm u mijner!) aanvangt; 2) Med. de darmjicht, darmkronkel, het drekbraken = i l ë us;
— misericordia, f. lat. (eig. medelijden,
barmhartigheid, v. miseréri, zich erbarmen, en
cor, gevit. cordis, hart) in de kloosters : wat
tegen den ordesregel aan de monniken wordt
gegeven ; — misericordï^e, f. pl. de stoelen, waarop oude en zwakke geestelijken bij
de godsdienstoefening zaten; — misericordi'as
Domani, lat. (de barmhartigheid des Heeren enz.)
de tweede zondag na Paschen, zoo geheeten
naar het met die woorden beginnende lat. mis
-gezan,pslm89.

-

Miskal of liever mitskal, n. arab. (v.

tsakala, wegen) in 't alg. een gewicht; inz. een
gewicht te Algiers van 1- drachme = 1,8 gram,
eene goudmunt in N.Afrika (ook metikal, metekal, mitkale, mitikal).
Misla, f. een drank der Indianen, uit de
vrucht der platanen bereid.
Misogallo, 'm. gr. - lat. (v. misen, haten
en Gallus, Galliër, oorspr. bewoner van Frankrijk) een Franschenhater, vijand der Franschen ;
— misogamie, f. gr. (v. gámos, echt, hu
huwelijksverachting, afkeer van den-welijk)d
echt; — misógamus, m. een huwelijkshater, oude vrijer; misogamiseh, adj . echtschuw, bang voor 't huwelijk; — misoglnes,
m. (van gyne, vrouw) een vrouwenhater; —
misogynie, f. de vrouwenbaat, afkeer van
vrouwen ; misogynisch, adj. vrouwen hatend, schuw voor vrouwen ; — misókalos,
m. gr. een verachter van het schoone en goede;
misokáapnos, m . een vijand van den rook,
inz. van het tabaksrooken ; — misokosmie, f. verachting, afkeer van den opschik;
—

—

—
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wijsbegeerte; — misoxenie, f. de baat tegen vreemdelingen.

Miss, f. eng. (afkort. van mistress, z. aid.)
juffrouw, mejuffrouw (eig. eene dochter uit den
lageren adel in Engeland); het wordt geplaatst
voor den doopnaam, bij de oudste dochter eener
familie evenwel vóor den naam des vaders.

missa, missaal, missalia, z. ond. mis.
Missie, f. lat. (miss)'o, v. mittére, zenden,
ontslaan enz.) het ontslag, de vrijlating; de zen
afzending; de opdracht, last; een bekee--ding,
ringsgezantschap, uitgezonden geestelijken ter
bekeering van de ongeloovigen ; -- missio canonica, de van de geestelijke autoriteit verkregen bevoegdheid om katholiek godsdienstonderwijs te geven; — missio in partes (infdelium),
zending in oorden of landen der ongeloovigen,
d. i. niet-christenen; — missio in possessionem,
in-bezit-stelling door de overheid; — missie-

college, z. congregatie;

—

missio-

maan, m. iemand, die dweept met een henopgedragen missie, die vast gelooft, dat het.
noodlot hem tot eene bijzondere zending heeft.

geroepen; — missionarius, nw.lat., mis -

sion^ris of missionair (fr. missionnaire)

m. een zendeling, bekeeringsgezant, heidenbekeerder, geloofsbode; — missi regii, pl. koninklijke afgevaardigden of zaakvoerders ; — mis
fr. (nw.lat. missïvum, mid.lat. missïva)-sive,f.
een zendbrief, brief, boodschap, inz. van eenen
ambtenaar aan zijne onderhoorigen; eene shutbare tasch, waarin staatslieden elkander geheime
papieren toezenden; missera, f. nw.lat.
het laatste oliesel bij de eng. katholieken.
Missighit, f. eene inlandsche moskee (op
Sumatra) .
Missil^en, pl . fat. (missilia, van mittere,
zenden, wegzenden, wegwerpen enz.) weg to
werpen, prijs te geven zaken, b. v. geldstukken, die bij plechtige gelegenheden onder het
volk worden geworpen.
Missionaris, missive, enz. z. ond.
missie.
missisipiensis, e, lat. Bot. van de Mississippi
afkomstig; — missuriensis, e, lat. Bot. uit Missouri (N.Amerika) afkomstig.
Mistato, m. voor 1874 eene oliemaat op
Candia van 11,6 tot 11,9 liter, aan gewicht ongeveer 10,2 kilo.
Mistrá, f. it een drank uit foezel en
anijs.
—

misoloog, m. een verstandsverachter, re-

Mistral, m. fr. (z. v. a, maestrale, z.

-debater, vijand der wetenschap; — misologie, f. (le verstandsbaat ; de verachting van
de wetenschappen ; — misológisch, adj.
het verstand, de wetenschap verachtend of hatend; — misopQgon, m. een baardvijand,
baardhater; — misoponte, f. de afkeer van
den arbeid ; — misopsychie, f . de levenszatheid, afkeer van of verdriet in het leven;
misoptóchos, m. een armenhater; iron.
de jicht, het podagra, omdat de armen zoo
schaars daarvan bezoek krijgen; — misosophie, f. haat tegen de wijsheid, tegen de

aid.) de noordwestenwind in het zuidoosten van
Frankrijk.
Mis tress, f. eng. (oudfr. maistresse, m.
fr. maitresse, z. aid.) eig. meesteres, gebiedster, vrouw ; inz. 1) (spr. missis) het woord,
waarmede men gehuwde vrouwen aanspreekt
(z. v. a. madame), echter alleen in verband
met den familienaam gebruikt; men zet het
voor den doop- en den familienaam des mans,
bij de vrouw van het hoofd eener familie voor
den familienaam alleen ; 2) (spr. mistris) onechtel41ke bijslaap, bijzit (m a i t r e s s e).

—

—

MITAINES
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Mitaines, f. pl. fr. (spr. miter'; V. eelt.
oorsprong: iersch en gael. mutan, mitinigh,
rei utog, miotog, miotag, miteag, meatag, van
math, de hand; armor. mittain, mid.lat. mita,
mitana, mittana) wanten, vuisthandschoenen,
handschoenen zonder vingers, pelshandschoenen.
Mitella, f. lat (verklw . v. mitra, z. aid.)
een hoofdband; Chir. een armdraagband.

Mithra en Mithras, m. de perz. zonnegod of het hoogste wezen onder het beeld der
zon bij de oudste Perzen.
Mithridaat, n. een tegengift of middel
tegen vergiftiging, naar eenen koning in Pontus, Mithriddtes (omstreeks 120 jaren voor
Chr.) dus genoemd, die zich, om voor vergif
beveiligd te zijn, aan allerlei soorten van-tign
tegengift gewende en die bovendien ook door
zijne veelomvattende taalkennis tot spreekwoord
is geworden, daar hij, naar men verhaalt, niet
minder dan 22 talen sprak ; — mithrida
wat op Mithridates betrekking heeft,-tiseh,adj.
b. v. de drie mithridatische oorlogen (van 88
'tot 75 jaren voor Chr.)
mitigeeren, lat. (mitigáre, v. mitis, zacht)
verzachten, matigen, bevredigen, geruststellen;
— mitigantia (spr. tia=tsia) pl. Med. ver
omstandigheden; — mitigant (lat.-zachtend
snitigans) of mitigatief (later lat. miti-gativus, a, um) adj. verzachtend, verlichtend; --

m.itigãtie (spr. tie=tsie) f. (mitigatio) de

verzachting, verlichting, verweeking; — mitigatio poenae, de verzachting der straf.

Mitikal, mitkale, z. m i t k a 1.
Mitkáal, m. russ. (uit het perz. mitzkále)
oostindische ruwe (d. i. ongebleekte) katoenen
stof, grof p e r k a 1, z. ald.
Mitosthenometer, m. een door Catlinetti uitgevonden garendynamometer
Mitra, f. gr. en lat. oorspr. band ; lijfband,
gordel; gew. hoofdband, muts, huif; inz. bisschopsmuts, een hoofdsieraad der r. kath. geestelijken = i n fu 1; snitra Hippocrutis, eig. de
muts van Hippokrates, een chirurgisch hoofd
muts- of-verband;—mitl,j.wa
buifvormig; — mitralis, f. (valvela mitrális)
Med. de mutsvormige hartklep.
Mitraille, f. fr. (spr. —trálj'; met ingeschoven r voor 't oudfr. mitaille, eene kleine
kopermunt, oud ijzerwerk, van 't oudfr. mite,
nederl. mij t, mid.lat. mita, een kleine vlaam.sche kopermunt, oorspr. iets kleins, nietigs;
vandaar het angels. en eng. mite, hoogd. miete,
mij t, zeer .klein wormpje, kaaswormpje) kleine
ijzerwaren ; Mil. gekapt ijzer of lood ; schroot,
kartetsenschot ; — mitrailleeren, met kar
schieten; doodschieten met schroot; —-tesn
mitrailleur, m. of gew . mitrailleuse,
I. een spuitkanon, schrootbraker, revolverkanon
voor kartetskogels, een nieuwerwetsch krijgswerktuig, bestaande uit een achtkantige buis,
waarin 25 samengesmede loopen vereenigd zijn.
mitteeren, lat. (mittére) zenden, afzendén,
sturen ; laten gaan, afscheid geven ; — mittímus, n. eng. (v. lat. mittimus, wij zenden)
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een gerechtelijk bevel aan een andere recht
om acten - over te zenden ; ook een be--bank,
vel ter inhechtenisneming.

Mixoethrie, f, of mixeethrion, n. gr.
(mix-aithria) afwisselend, gemengd weder ; —
mixeolyse, f. gr. bereiding van zuivere
mengverven door vermenging barer oplossingen.
Mixlustre, n. eng. (eig. mixed, gemengd,
lustre, lichtschemer, glans) een uit wol en katoen gemengde kleedingstof met weerschijnglans; — mixpiekles, n. pl. eng. (eig. mixed
pickles, v. mix, mengen, en pickles, z. ald.) met
azijn, peper enz. ingemaakte groene vruchten
en plaatspijzen van verschillende soort (vgl.
achia).

Mixtie (spr. t=s) f. lat. (mix(io of mistin , v. miscére, mengen) de menging; — mixtum (v. mixtus, a, um, gemengd, partic. v.
miscëre) n. het gemengde ; — mixtum compositum, iets dat door vermenging is samengesteld,
mengelmoes; — mixtuur, f. (lat. mixtüra)
een mengsel; inz. artsenijmengsel, gemengde
drank (afgek. mixt.); ook versterkend orgelre
dat op iedere toets door vele kleine pij--gister,
pen de octaaf, terts en quint laat meeklieken

Mizar, z. ond. alioth.
Mjölnir, m. noordsclie Myth. de strijdhamer van den dondergod Thor.
Mna, f. gr. z. v. a. het lat. mina, z. ond.
mine 2).
Mneméon, n. gr. (rnnémeion, v. mnëme,
geheugen, herinnering) een herinneringsteeken,
aandenken, gedenkteeken; — mnemothka
of mnemoneutiek, f. gr. (mnémonike, sell.
téchne, kunst, van mnëmon, gedachtig) de herinnerings- of geheugenkunst, d. i. de kunst om
de klacht des geheugens door zekere hulpmiddelen te ondersteunen; mnemothcus,
m. een leermeester, ervarene in die kunst ; —
mneróniseh, adj. de geheugenkunst betreffende; — Mneros^tue, f. de herinnering,
bet geheugen; Myth. de godin van het geheugen, dochter van Uranus en de aarde, moeder
der 9 Muzen, die Jupiter bij haar verwekte;
Astr. een in 1859 door Luther ontdekte asteroïde ; Mnerosyníden, f . pl. een binaam der m u z e n (z. aid.); — muemosynon, n. z. v. a. m n e m e o n; — mnenotechniek, f. z. mnemonika.
Mo, japan. z. v. a. m e h.
—

—

Moallakat, f. arab. (van alika, hangen)
het opgehangene, naam van 7 arab. gedichten
uit den tijd van Mohamed, die wegens hunne
voortreffelijkheid in den tempel te Mekka wer•
den

opgehangen.

Mob, f. eng. (afk. van mobile, en dit v.
lat. mobile vulgus, het beweeglijke gemeen E
volk) het gemeen, het grauw.
mobiel, adj. lat. (mooilis, e, van movere,
bewegen) beweeglijk; Mil, marsch- of tochtvaardig; mobiele colonnes, troepenafdee•
lingen, die een land zijwaarts van de groot(
wegen doortrekken, om m a r o d e u rs op te
lichten ; — mobile, n. het beweegbare ; primunrc
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mobile, de eerste beweegkracht, drijfveer, beweegreden; — mobile perpetuum, n. altijddurende beweging, een door velen gezocht, maar
als onmogelijk te beschouwen werktuig, dat,
eenmaal in gang gebracht, zijne beweging onophoudelijk zonder hulp van buiten voortzet; --

mobiliën (mobilia) of meubelen, p1. z.
m e u b ei — mobiliair, mobilair, n. nw.
lat. de gezamenlijke roerende of beweegbare
goederen, inz. het huisraad; — mobilisee—
;

ren (spr. s=z), mobiel maken, Mil. beweeglgk maken, in marschvaardigen staat of op
den voet van oorlog brengen, stellen, uitrusten,

wapenen ; — mobilisatie (spr. —za- tsie),

mobiliseering, f. de beweegljkmaking, de

uitrusting, wapening, het in marschvaardigen
staat brengen; — mobiliteit, f. lat. (mobilitas) de beweeglijkheid, vluchtigheid, onbestendigheid.

Mocade, f., z. m o q u e t t e.

Mocassins, p1 . (in de Algonquintaal: makisin) riemschoenen (sandalen) der Arabieren ; de
ruw-lederen schoenen der noordamerikaansche
Indianen.

Moeca—, mocha—, z. m o k k a.
Moccolétti, pl. it. (v. sing. moccolétto,
verkiw. van móccolo, stompje, eindje kaars) de
lichtjes (bij het carnaval te Rome).
Mochli a, f. gr. (van mochlos, hefboom)
Chir. herzetting van ontwrichte beenderen door
hefboomen of katrollen.
mock, eng. (to mock, spotten, naapen)
nagemaakt, onecht, valsch ; — mock, n. eng.
ruwstaal, smeltstaal, staalachtig ijzer; — moekturtlesoup, f. eng. (mok-tur-t't-soep; van
mock, onecht, turtle, schildpad, en soup, soep)
onechte, uit andere bestanddeelen bereide schildpadsoep.

modaal, adj. nw.lat. (modlilis, e V. mo;

dus, z. aid.) door verhoudingen bepaald of daar
afhankelijk; — modális, m. Gram. de-van
verhoudingsnaamval (casus), die het hoe uit
modaliteit, f. Phil. de wijze van-drukt;—
zijn, gesteldheid, de verhouding eener zaak tot
het denkende subject, tot het kenvermogen,
welke verhouding drieërlei kan zin: als magelijkheid, werkelijkheid en noodwendi g h e i d; de bijwezenlijkheid, het toevallig
onderscheid, bijonderscheid.
Mode, f. fr. (van 't lat. modus, z. aid.)
de wijze, manier, het tijdsgebruik, de gewoonte,
de dracht of de wijze van kleederdracht, de
tijdmaat, het veranderlijk gebruik, dat van den
smaak en de grilligheid afhangt ; — à la mode,
modisch, naar de mode, naar den nieuwsten smaak, naar het gebruik van den dag ; —

mode—artikelen, modewaren, voorwerpen
van den heerschenden smaak; — modern,

,

adj. (fr. moderne, it. moderno, later lat. modérnus, a, um, waarschijnlijk niet van modus,
maar van 't adv. modo, juist, nu) hedendaagsch,
nieuw, gebruikelijk, naar den laatsten trant, in
den jongsten smaak, nieuwerwetsch; van kunsten dichtwerken : wat den eigenaardigen stem-
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pel van het nieuwere, d. i. van den christelijken tijd aan zich draagt, in tegenstelling met
antiek ; — moderniseeren (spr. s=z),
verhedendaagschen, naar den nieuwsten smaak

inrichten ; — de moderniseering, de verandering, wijziging naar den hedendaagschen
smaak ; — modernisme, n. barb.lat. de
nieuwe tijdsmaak en de verkleefdheid daaraan;
— modernist, m. een aanhanger en vereerder van den nieuwen tijdsmaak; — modíst,
m. een modehandelaar, tooi- of opschikmaker;
fem. modiste; ook de naam der schoonschrijvers voor de uitvinding der boekdrukkunst.
Modél, n. (it. modéllo, fr. modèle ; van
't lat. modulus, verklw. van modus) een voorbeeld, monster, voorschrift; Pict., een geheel
of gedeeltelijk naakt persoon, of ook eene ledepop, als voorbeeld of voorwerp der studie van
den kunstenaar, inz. een schets, ontwerp of
voorafgaande voorstelling in het klein; ook een
verdiepte of holle vorm om een ander lichaam
daarin te gieten ; — modelleeren (it . modelláre, fr. modeler), een model, een vorm maken, iets in het klein voorstellen of maken ; —
modelleur, modelmaker, monster-, vorm- of
voorbeeldmaker; — modeleerearton, n.
een prent met figuren, die uitgesneden kunnen
worden, om uit- en in elkander te zetten, ale

oefenspel voor kinderen.
moderoeren, lat. (moderáre en moderan) matigen, verzachten, bedaren, beperken,
in toom houden; — moderaat, adj. (lat.

moderátus, a, um), gematigd, gelaten, bedaard;
billijk, bescheiden; — moderata tutela, f. Jur.
gematigde of terughoudende noodweer; moderatum spa(um, een gematigd uitstel, billijke
termijn; — moderdto, it. Muz. met gematigde
beweging, matig; — moderados, pl. sp.,
de gematigden, als politieke partij tegenover de

e x a l t a d o s; — moderámen, n. lat.., de

besturing, leiding ; matiging ; — moderamen inculpátae tutélae, n. de veroorloofde tegenweer,
noodweer, het recht om, wanneer men doot^
iemand met doodelijke wapens wordt aangeval•
len, dezen te dooden, in geval er geen ander
redmiddel overblijft ; — moderantísme,
n. nw.lat., het matigingsstelsel, de geest del
gematigdheid, een gematigd regeeringsstelsel.
grondstellingen en gezindheden der matiging er
zachtzinnigheid in staatszaken ; — moderantist, m. een gematigde, zachtgezinde, inz. ir

staatszaken; -- moderatie (spr. t=ts), f;
lat. (moderatio) de matiging, verzachting, beza•
digdheid, bescheidenheid, inhouding, intoomini
der driften; gemoedsrust, gelijkmoedigheid; -moderatio expensdrum, f. gerechtelijke matiging;
schikking of vermindering der kosten; m. poe
of poendrum, verzachting der toegewezen-nae
straf of straffen ; — moderator, m. (fr
modérateur) bestuurder, leider, regeerder; aar
eene machine het stuk, dat de beweging ma

tigt en regelt ; — moderaten ?—lamp, t,
naam van eene soort van lampen, waarbij d,
toevoer van olie zeer geregeld plaats heeft.
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Modérn, moderniseeren, modernIsme, enz., z. ond. mode.

Modést, adj. lat. (modéstus, a, um, van
modus, de maat) matig, bescheiden, zedig, eerbaar, stemmig, statig, ingetogen, kuisch; —

Modésta en Modestíne, vr.naam : de
bescheidene, zedige; — modesten, pl. iron.
benaming voor broek ; — modestie, f. (lat.
modest)a) het gematigd gedrag, de bescheiden
zedigheid, eerbaarheid, stemmigheid, in--heid,
getogenheid.
modieus, a, um, lat. (van modus, de maat)
de behoorlijke maat in acht nemend, matig,
maathoudend, gematigd ; — modica castigat^o,
f. lat. eene matige tuchtiging; — modice, adv.
matig, met mate, spaarzaam; — modiciteit,
f. nw.lat., de geringheid, minheid; — modificeeren, lat. (modi/icnre, v. modus, maat,
en fac^re, maken) behoorlijk afmeten, volgens
de maat bepalen, iets zijnen vorm of zijne gedaante geven, wijzigen, anders of nader bepalen, bepalen, beperken, verzachten ; = modificatie (spr. t=ts), f. (modi/icatio) de maat bepaling, verandering, gedaantegeving, schik
nadere bepaling, b. v. van een begrip;-king,
wijziging, beperking, verzachting.

Modillo of mondello, m. it. (verklw.
van modo, lat. modus, maat) voor 1861 eene
korenmaat op Sicilië = ... salma = . tOmolo
= 4,339 L.

Modillon, n. fr. (spr. modi ljón ; it. modiglione) Arch. het sparrenhoofd, een sieraad
onder de kornis of kroonlijst.
Modiolus, m. lat. (verklw. van modius),
eig. een maatje, kroesje, kop ; eene beenboor
of trepaan, of bepaaldelijk dat gedeelte der
trepaan, waarmede geboord wordt.
Modisch, modist, z. ond. mode.
modo, adv. lat. thans, nu, tegenwoordig (inz.
op schuldbekentenissen, enz.).
modo meo, enz., z. ond. modus.
Módul, m. (lat. modulus, verklw. v. modus) eene maat, een maatstaf, inz. bij de kolommenorden en andere bouwsieraden ; een gietvorm ; de muntmaat, de doorsnede der munten
en medailles; de maat en afmeting der tonen
en lettergrepen naar den tact; — moduleeren, lat. (moduldri) eig. meten; afmeten,
regeeren; de stem laten rijzen en dalen, afwisselend met klimmende en dalende stem voor
tonen leiden, buigen ; — mOdu--dragen,
ldtie (spr. t=ts), f. (lat. modulatio) de stembuiging, toonleiding, het rijzen en dalen der
stem bij zangers en redenaars ; de overgang
van de eene toonsoort in de andere ; de wijze
-

van

voordracht.

Modus, m. p1. modi, lat. de maat; de

wijze, manier; Muz. de toonsoort, wijs; Gram.
de veranderlijke vormen van het werkwoord,
de wijze van spreken, de uitdrukking van den
denkvorm, in welken bet onderwerp en prxdicaat door den spreker met elkander verbonden
worden, n.l.: de indicativus (modus) de
aantoonende of onafhankelijke wijs (b. v. ik
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lees, las); de imperativus—, de bevelende,
gebiedende, vermanende wijs (1 e e s, l e e s t !) ;
de c o n j u n c t i v us—, de aan- of bijvoegende wijs, de verbindende, voorwaardelijke, onzekere,
afhankelijke wijs of de vorm der afhankelijke
rede (ik wenschte, dat ik 1 e z en k o n d e) ; de
i n f i n i t i v u s—, de onbepaalde wijs (die ten
onrechte als eene wijze van 't werkwoord be-schouwd wordt), waarbij men nog voegen kan
de o p t at i v u s—, de wenschende wijs (in de .
grieksche spraakkunst) ; — est modus in rebus,
lat. er is in alles eene maat, alles heeft zijnemaat en grens ('t begin van een vers van Horatius, dat in zijn geheel luidt : est modus in
rebus, suet certi denique fines) ; — modus acquiréndi, de wijze van verkrijgen; het verwer-vingsmiddel; — m. contribuéndi, de wijze van,
bijdragen, van kwijting; — m. major, Muz. de
groote of harde toonsoort, z. v. a. d u r ; — m.
minor, de kleine of zachte toonsoort, z. v. a.
m o 1; — m. procedéndi, de handelwijze ; — m.
vivéndi, de voet waarop men met elkaar omgaat, de wijze om met elkander te leven en
in zaken met elkander om te gaan, schikking,
transactie, waardoor het mogelijk wordt dat
strijdende partijen elkander wederkeerig verdragen ; — bono modo, goedschiks, op goede wijze;
— omni modo, op elke wijze, in ieder opzicht;
— quocunque of quovis modo, op wat wijze 't
ook zij, op iedere mogelijke wijze ; — modoo
meó, naar mijne wijze, naar mijn believen of
welgevallen ; — modo ponénte, Log. onderstel
onderstellend, aannemend; — modo-lendrwijz,
tollénte, opheffenderwijze, ontkennend; — ad
modum, naar wijze, zoodanig ; — per modum,
door middel van ; — per modus actiónis, door
middel van eene aanklacht ; p. m. con fessionis,
door middel van eene bekentenis ; p. sn. dele
door middel van 't overdragen van..-gations,
eenen last ; p. m. exceptiónis, door middel van
eene tegenwerping; p. m. institutiónis, door
middel van erfmaking.
Mocazil, m. turk. de eerste beambte vac:
eenen pasja.
Moebad-moebadan, m. de naam van
het godsdiensthoofd der oude Perzen voor de
hervorming van Zoroaster; hij werd later veranderd in dien van destouri-destour.
Moebasjir, m. turk. (v. 't arab. basjara,
,

door eene boodschap verheugen, eene zaak behandelen) eene afgevaardigde of gevolmachtigde
van de turksche regeering in de provinciën.

Moechtar, m. arab. (eig. een verkozene}

een turk. dorpsschout.

Moeda, z. m u e d a.
Moederis, m. arab. (moedris en moeder--

ris, v. darasa, lezen) eig. een lezende, studee-rende ; een leeraar, schoolleeraar, professor.

Moedir, m. turk. (arab. moedïr, eig..

iemand, die rondgaat, van dara, rondgaan) de

bevelhebber (gouverneur) van eene stad of van.
een groot district.
Moed'or of moyd'or, m. port. (samen.

getr. uit moeda de ouro, d. i. goudmunt) een,.
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oude portugeesche en braziliaansche goudmunt,
ill Brazilië van 1833 tot 1819 = 16000 reis, in
'waarde = 22 gulden ; vroeger = 9000 reis, in
waarde = 12,35 gulden.
Moeézzin, m. arab. (van azana, hooren,
l)erichten, v. oezn, het oor) de roeper, uitroe
biduren van de minarets der m o S--perd
keen in Turkije.
Moefti, m. arab. (partic. van (ata, recht
spreken) eig. rechtspreker, beslisser, wetverklaarder; de turksche opperpriester en te gelijk
opperrechter.
Moegik, z. moesjik.
Moelagis, m. een uitgelezen ruiter bij de
Turken.
Moelásim of moelázim, m. turk. (eig.
iemand, die van een ander afhangt, hem dient,
V. 't arab. azama, aanhangen) z. v. a. luitenant.
Moellah, m. een armenische priester.
Moelteka, f. turk. een geschreven burgerlijk lijfstraffelijk en godsdienstig wetboek in
Turkije.
Moen, z. maund.
Moenaschieten of Moenasjieten,
gym. pl. naam eener turksche secte, die aan de
.zielsverhuizing gelooft en daarom zeer verschoouend met de dieren omgaat.
Moenedsjim, pi. naam der perzische en
turksche astrologen, die als zoo vele orakelen
in gewichtige omstandigheden geraadpleegd
worden.
Móensji, m. turk. -hindost. en arab. (van
't arab. nasjá, eenen reuk bemerken, eene bood-schap vernemen) een schrijver, geheimschrijver ;
ook een leeraar, taalmeester, inz. van het hin•dostansch, perzisch en arabisch.
Moeradin, m. turk. de voorzitter in de
tataarsche landgerechten.
Moeren, z. Moiren en Parcen.
Moesjik, m. russ. (v. rnoesj, man) boer,
de gemeene man in Rusland; ook oneig. een
ruw mensch.
Moesjiraat, n. turk.-lat. een district,
landsafdeeling; — moesjir–pasja, m. (arab.
moesjir, een raadgever, geheimraad, minister,
V. sjára, raden) raadslagen) een pasja van drie
paardenstaarten, een opperveldheer.
Moesoen, z. m o e z o n.
Moessellim, m. pl. turk. naam van de
oude turksche militie, die een korps van 3000
.ruiters uitmaakte en vele voorrechten genoot.
Moessón, m. (fr. mousson, eng. monsoon,
port. moncáó, sp. monzon, maleisch moesim,
tijd, jaargetijde, passaatwind, oostind. mausim,
mausam, van 't arab. mausim, bepaalde tijd,
jaargetij, v. masama, bepalen, kenmerken) naam
der tijdwinden, wisselwinden, der in bepaalde
_jaargetijden regelmatig in eene zekere richting
waaiende winden in het N.lijk gedeelte van den
Indischen oceaan tusschen de kusten van Afrika
..en Azië.
Móéstafa, m turk. mansn.: de uitgelezene,
Uitverkorene (v. 't arab. safá, rein zijn, kiezen).
Móéstesjar, m. tack. (eig. iemand, wien
-

-
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men om raad vraagt, van sjara, raad geven;
vgl. moesjir -pasja ond. moesjiraat) een
staatsraad, onderstaatsminister des sultans, de
een in 't ministerie van binnenlandsche, de ander in dat der buitenlandsche zaken.
Moestóphi, m. turk. een ambtenaar bij
de administratie ; een geheimschrijver.
Moetakallimoen, arab. (van kalama,
spreken) eene der oudste mohamedaansche secten, philosopheerende wijsgeeren, bovennatuur
-kundige.
Moetazileh of moetazalieten, m. pl.
aral). (moe'tazilah, gescheidene, afwijkende, v.
'azala, verbannen, zich terugtrekken) eene der
oudste mohamedaansche secten, welke het leerstuk der voorbeschikking verwerpt en aan de
vrijheid van den menschelijken wil gelooft.
Moetessárrif, m. arab. de werkelijke bezitter of bekleeder van een s a n d s j a k (z. ald. );
— moetesselim, m. de tijdelijke bezitter
van een sandsjak.
Moezoen, m. arab. (manzoen, elg. gewogen, het juiste gewicht hebbende van wazana,
wegen) een voor de fr. heerschappij gangbare
rekenmunt in Algiers en Marokko, ongeveer
1,8 cent.
Mofette, z. m o u f e t t e; — inz. plur.
mofetten, zoogenaamde lucht- of gasbronnen, uitstroomingen van koolzuur uit aardspleten in verschillende oorden.
Mofi'el, m. (fr. moufe, eig. vuisthandschoen,
midlat. mu//'ula, m o f; vgl. het eng. muffle, inwikkelen, verbergen, wegmoffelen) Chem.
eene gewelfde schaal van gebrand leem tot overdekking van den smeltkroes bij 't cupelleeren;
ook : fornuis van den vernisser.
Mogg, n. eene eng. katoenen stof, naar
p i q u é gelijkende.
Moggia, f. it. (spr. módzja) eene voor
vlaktemaat te Napels bijna 7 are; —-malige
moggio m. (spr. módzjo sp. moyo, fr. muid.
v. lat. modius, schepel) eene voormalige korenmaat in Italië; ook een vlaktemaat, beide van
zeer uiteenloopende grootte.
Moghreb, m. arab. zonsondergang.
Mogilalos, m. gr. (v. mógis, met moeite,
en lalein, spreken) een moeielijk sprekende, een
stamelaar, stotterbaard; — mogilalie, f. het
stamelen, stotteren.
Moglios of moglllen, pl. (poolsch en
russ. mogíla, aardheuvel, grafheuvel) oude grafheuvels der Mongolen in de zuid-russische
steppen.
Mogol of groote mogol, m. titel der
mongoolsche beheerschers van Hindostan sedert
;

1325, aan wier heerschappij de Engelschen in

de vorige eeuw een einde maakten (zoo geheeten wegens afkomst van de M o n g o 1 e n).
Moguette, z. moquette.
Móhaboets, pl. oostindische gekleurde
katoenen stoffen.
Mohagrin, m. pl. arab. (eig. mohádsjir,
pl. moliadsjiroena, van hadsjara, uit het va
trekken) de gevluchten, de aanhangers-derlan
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MOHAIR
van Mohamed, die zich te Medina om hem ver

-zameldn.
Mohair, n. eng. (spr. móheer; vgl. m o 1 r e)
eene kemelsharen stof, het haardoek; ook eene
naar het tibet gelijkende stof voor dames.
Mohamed, z. M u h a m e d.
Mohar, f. hong. panik, venkel- of gierst'gras (Panicum) een voedergewas.
Mohárrem, m. arab. (d. i. eig. verboden, v. harama, verbieden) de eerste maand in
den mohamed. kalender, zoo genoemd, omdat
daarin oorlog en strijd verboden is.
Mohatra, f. of contractus mohdtrae, , m.
inohd trae pactum, n. mid.lat. (v. 't arab. moe
gevaar, waagstuk, van chatara, eene-chátar,
zaak verkoopen, die men niet bezit) Jur. een
schijnverdrag, een door beide partijen enkel in
schijn gesloten verdrag, meestal om een ander,
dat met de wet in strijd is, daarmede te bedekken.
Mohawks, pl. (spr. —háks) een bijna uit
zeer krijgshaftige stam der Irokeezen-gestorvn,
in Noord-Amerika.
Mohel, m. joodsch (van moei, besnijden)
de besnijder, hij, die de besnijdenis aan de pasgeboren knapen toedient.
Mohikanen, pi. een uitgestorven stam
der indianen; de laatste der Mohikanen
een roman van Cooper; vandaar sprw. = de
laatste van zijn geslacht, van zijn soort.
Mohoer, m. perz. (moehr, moehoer, eig.
-een zegel, zegelring) eene gouden munt in Perzië
en eng. Indië = 15 comp. ropijen = f l"1.90;
oudere stukken tot 21 gulden waarde.
Mohout, m. hindost. (mahout, mahiiwat)
een oppasser of drijver van olifanten in O.Indlë.
Moire, f. fr. (spr. moar') ook moor, n.
(oudfr. mouaire, molière, eng. mohair, z. ald.,
it. moerre, amoerre, sp. muer, mué, waarsch.
van oosterschen oorsprong; vgl. het hindost.
miighar, eene soort van laken) zijdemoor, eene
soort van gewaterde zijden stof; — moireeren, mooren, een gevlamd of gewaterd aanzien geven, b. v. aan lint ; — moiré of gemoireerd, adj. gemoord, gewaterd of gevlamd; — moiré antique (spr. antiék), ouder
— moiré métallique, metaalmoor,-wetschmor;
blik, waaraan men met een zuur een gevlamd
of gemarmerd aanzien geeft, metaalverlak, ook
atlasblik; — moirette, f. mooracbtig geweven stof.
Moiren of Moeren, f. pl. gr. (Moirai,
van den sing. moira, d. i. deel, lot, noodlot),
de godinnen des noodlots, z. v. a. P a r c e n.
Moitié, f. fr. (spr. moa -tjé provenc. meitat,
it. medietà, van 't lat. medic tas, midden, helft;
vgl. medium en m e d i ë t e i t) de helft; de
gade, wederhelft ; à moitié, voor de helft, half;
— moitie doen, winst en verlies met iemand
deelen, samendoen, b. v. bij het spel; in 't
alg. iets op gemeenschappelijke winst of verlies
met iemand ondernemen ; bij den dans : mijne
moitie, mijn danser, dansgenoot, mijne dan
ook mijn dischgenoot, tafelbuur,-ser,nz.;
dischgenoote, enz.
,

,

-
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Mokade, z. m o q u e t t e; — mokassins, z. mocassins.
Mokha-, moka-, mocha- of mok
koffie, arabische koffie (naar M o k h a,-ka–
eene stad aan den arabischen zeeboezem) ; —
mokha- of mochasteen, z. d e n d r agaat.
Mokoek, eene voormalige vruchtmaat in
Syrië, = 837 liters.
Mokoko, m. (vgl. m a c a c o) de eekhoornaap, ook spinaap geheeten, omdat hij op de
wijze der katten pleegt te spinnen; de ringstaartige ma k i (z. ald.).
Mokri, m. arab. de voorlezer in de moskeeën.
M01., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor J. J. Molina (gest. 1829).
Mol, f. (van 't lat. mollis, e, week) Muz.
de zachte toonsoort met de kleine terts, in tegenst. met dur; ook wel voor m o 1 t o n, z. ald. ;
— molaccoord, n. een drieklank in die toon
molsehaal, f. de daarbij behoorende-sort;—
toonladder ; — moltonen, zachte tonen.
mola of mola carnëa, f. lat. Med. een maanof moederkalf, wanstaltige menschelijke vrucht;
— m. salsa, gezouten offermeel, waarmede men
in de oudheid den kop der offerdieren bestrooide.
Molásse, f. (v. 't fr. mollasse, weekslijk,
zacht, v. mol, mou, week, z. mollis) losse, zeer
poreuse zandsteen, inz. tusschen de Alpen en
den Jura ; — wolassen-formatie, f. eene
aldaar verbreide tertiaire formatie uit den tijd
der bruinkolenformatie, losse-zandsteenvorming,
bedding van zulken zandsteen.
Molássen of mulássen, pl. (eng. molasses, molosses), z. v. a. melasse.
Mole, m. fr., z. v. a. m o 1 o, z. ald.; ook
een dikke ronde toren met een koepel.
Mole, f. fr. z. v. a. lat. mola (z. ald.).
Moleculen, f. pl. fr. (verklw. van het
lat. moles) deeltjes, bolletjes, kogeltjes, b. v.
bloedbolletjes, enz. ; Phys. de kleinste stofdeeltjes = a t o o in, of zekere groepen dier a tom e n ; — moleculaire kracht, f. Phys.
de aan deze deeltjes eigen kracht om elkander aan te trekken en af te stooten.
Moles, f. lat. de last, een zwaar, drukkend lichaam, b. v. een groot gebouw; de bezwaarlijkheid, moeielijkheid, zwarigheid; — molest, adj. (lat. moléstus, a, um), bezwaarlijk,
lastig, ongelegen; — molestie (lat. moles(ia),
molestatie (spr. tie=tsie), f. het bezwaar,
de bezwaarlijkheid, overlast, ongelegenheid ; ook
wel pl. molesten, iemand molesten
a a n d o e n of molesteeren, (lat. molestáre,
fr. molester) bezwaren, lastig vallen, overlast
of ongelegenheid aandoen, plagen, kwellen, ver
-ontruse.
Moleskin, n. eng. eig. mollevel : een soort
fijne kleederstof.
Moleta, f. port., molette, f. fr. (van
't lat. molere, fijnwrijven, malen) eene soort van
portugeesche visschersbooten, de looper of wrijfsteen waarmede de schilders hunne verven fijn
bij het katoendrukken : een en relief-maken;
51
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gegraveerde kleine stalen cylinder om een pa-

troon af te drukken; vandaar: moletteeren
(fr. moleter), een patroon door middel van zulke
stalen cylinders in koper afdrukken.
Molik, m. (verbastering v. moloch, z. aid.)
een schrikbeeld, vogelverschrikker; een stuursch,
onaangenaam, terugstootend mensch.
Molinisme, n . de leer van den spaanschen
Jezuït M o i i n a (gest. 1601), dat alleen de waar
goddelijke genade deelachtig kunnen-digen
worden ; — moliníst, m. een aanhanger van
die leer.
Molin ., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor J. J. Molina (gest. 1829).

Molkwerum of molquerum, mol
dammen, n. eene wijziging van-kwerums—
het gewone damspel, waarbij de schijven niet
alleen in eene schuinsche richting, maar ook
rechts en links, naar boven en naar beneden
slaan, zoo geheeten naar het friesche dorp van
dien naam, dat zeer onregelmatig gebouwd is,
en deswege ook wel de friesche doolhof wordt
geheeten.
Molla, m. (arab. maula, turk. mewla, gew.
molla, v. walaj, regeeren) in 't alg. heer; turk
opperrechter in eene groote stad of een-sche
geheel district, wetkundige en wetuitlegger.
Molakken, m. pl. in West-Indië de naam
der kinderen, uit eenen Europeaan en eene Negerin geteeld.
mollis, molle, lat. (fr. mou, mol, molle) week,
zacht; — mollesceeren, (lat. mollescére),
week worden, verzachten; — mollesse, f.
fr. de weekheid, zachtheid, molligheid; slapheid,
verwijfdheid, lafhartigheid, wellust; — con mol
ital. Muz. met zachtheid, teerheid; —-leza,
molliëntia► (spr. t=ts), pl. (van het lat.
mollire, week maken) weekmakende geneesmiddelen; — mollimentum, n. pl. —ta, Med.
een verweekings- of verzachtingsmiddel; —

molliSCeeren, nw.lat. verweeken, verzachte n ; — molli$C^tie (spr. t=ts), f. de ver
weekmaking; — mollificatief, adj.-weking,
verweekend, verzachtend; — mollitia, f. bet
week zijn of worden, weekheid, zachtheid; —
molluaken of molluseen (nw.lat. mol
lusca), pl. weekdieren, de tweede klasse der
wormen in het stelsel van LI n n m u s, bij C uv i e r de tweede hoofdafdeeling van het dieren
zij hebben geene wervelen en zijn door--rijk;
gaans met eene harde zelfstandigheid, met hoorn
of schelp, bedekt.

-

Molly, f. eng. vr. naam: ontstaan uit M a r i a.
Mob, m. it. (= lat. moles, fr. mole) een
havendam, steenen beer of hoofd.
M61och, m. hebr. (molech, d. 1. koning)
een afgod der Ammonieten en Moabieten, onder
wiens koperen gestalte zij de zon vereerden en
aan wien zij menschen, inz. kinderen, offerden.
Molops, m. gr. (mólóps) uitstorting van
bloed onder de huid, bloedstriemen.
Mo168SUS, m. gr. (molóssos, stil. poes,
de molossische versvoet, naar het landschap
Molossia in Epirus benoemd) Poet. de zwaar-
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ganger, een versvoet van drie lange lettergrepen (— — — ), b. v. zondagskleed, stoomboot"
dienst.
molto, It. (= lat. multum) veel, sterk, zeer;
molto allegro of allégro di molto, Muz. zeer
snel ; molto andánte, zeer langzaam ; non molto,
niet te veel, niet te zeer.
Molton, ook mol, n. fr. (molleton, eig.
zachte wollen stof, van mollet, zachtachtig, v.
lat. mollis, zacht ; z. m o 1) eene zachte, dikke
wollen stof.
Moltonen, z. ond. mol.
Moly, n. gr. (móly) Myth. een kruid van
wonderdoende kracht, dat Mercurius, volgens.
Homerus, aan Ulysses gaf, om hem voor de
betooveringen van Circe te vrijwaren; ook.
bloemlook.

Molybdeenum, molybdeen, n. gr.
(molybdaina, f. loodkogel, loodklomp, v. mólyb-dos, lood), n. het waterlood, een enkelvoudig,
wit, bros metaal, in 1782 het eerst voortgebracht ; - molybdaenglans, molybdeenkieS, n. waterlood, natuurlijk zwavelmolybdeen ; - molybdáten, pi. molyb-

dwnumzure zouten ; — molybdieten, pi._
molybdaenigzure zouten ; - molybdoman
-tie(spr.
t=ts), f. waarzeggerij uit gesmolten,
lood, uit loodpieten.

Moment, n. lat. (moméntum, ontstaan uit
moviméntum, v. movcre, bewegen) 1) het bewegende, beslissende, den uitslag gevende; de,
grond, beweeggrond; het gewicht, de ^ gewichtigheid, nadruk, sterkte ; het wezenlijk bestanddeel, de hoofdomstandigheid, het hoofdpunt; in
de beeldende kunsten : het tijdstip der hande-

ling, dat de kunstenaar heeft gekozen om de
geheele gebeurtenis voor te stellen ; 2) (fr. le:
moment) het tijdpunt, oogenblik ; statisch.
moment, Phys. het product der kracht in
haar verwijdering van het steunpunt; — moméntum, n. Muz. eene achtste pauze; — momentulum, n. eene zestiende pauze ; — moménta,
causae, pl. lat. de hoofdpunten eener zaak ; -au moment, fr. (spr. o momáya) op het o.)genblik, dadelijk, terstond; — momentaan,
momentaneel, adj. (later lat. momentanéus, fr. momentank oogenblikkeijk, ook wel :.
korten tijd durend, ras voorbijgaand, vluchtig;.

— momentativum, n. een werkwoord, dat
een snel voorbijgaande handeling uitdrukt, oogenblikswerkwoord.
Momiers, m. pl. (spr. momjé; van 't oudfr.
momer, zich vermommen, fr. momerie, m o m-m er ij, vermomming; dus eig. vermomden, huichelaars) spotachtige benaming eener nieuwe=
piëtistische secte in Zwitserland.
Momus, m. gr. (mómos, berisping, spot),
Myth. de god der spotternij en satire ; oneig.
een bedillaar, bespotter, hekelaar; — mOmiSCh, adj. bedillend,. hekelend, bespottend ;,
— momomanie, f. de bedilzucht.
mon, fr.- (spr. mok) mijn ; verbindingen als-

mon ami, mon bijou, enz.,. z. het tweede woord...
Mon of mong, z.. s e n..
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Monachus, m. later lat. (van het gr. monachós, afzonderlijk, eenzaam levend, v. mónos,
een, alleen, z. m o n a d e) een monnik ; — monaeha, i. eene non ; — monachisme, n.
de monnikenstand, het monnikendom, de monniksgeest, monnikerij ; — monáchiseh, adj.
monnikachtig ; — monachiseeren (spr. s=z)
monnikachtig leven; den monnik spelen of uithangen ; — monaehologie, f. de monnikenleer, monnikenbeschrijving ; — monaehomachle, f. bestrijding van het monnikwezen.
Monade, monadologie, z. m o n a s.
Monadelphia, pl. gr. (v. mónos, alleen
en adelphos, broeder) eenbroederige planten,
welker meeldraden van onderen in lenen bundel zijn samengegroeid, de 16de klasse in het
stelsel van Linnaeus; — monadelphiseh,
adj. eenbroederig.
mon ami, z. a m i.
Monandria, pl. (van mónos, alleen, en
aner, genit. andros, man) eenhelmige planten,
met bloemen, die slechts é e n e n meeldraad
hebben, de iste klasse in het stelsel van LinnWus.
Monarch, m. gr. (mon-árchës, van mónos,
alleen en árchein, de eerste zijn, heerschen)
een alleenheerscher ; — monarchie, f. (gr.
monarchia) de een- of alleenheerschappij ; —
monarchieten, m. pl. zij, die aan vele goden gelooven, doch deze allen ondergeschikt en
afhankelijk van lenen oppergod stellen ; — monarchaal, monárchisch, adj. alleenheerschend, den monarch of der monarchie toegedaan; — monarchiseeren (spr. s=z) den
alleenheerscher spelen; heerschzuchtig zijn; —
monarchisme, n. het stelsel der alleen
verkleefdheid daaraan ; —-herscapijnd
monarchist, m. een aanhanger der alleen
monarehomáchen, m. pl.-herscapij;—
tegenstrevers, bestrijders der alleenheerschappij
of der eenhoofdige regeering.
Monas of monade, f. pl. monaden,
gr. (monds, pl. monádes, van monos, een, een
enkele, eenig, alleen) eenheden, enkelvoudige
wezens, ondeelbare bestanddeelen der stof, vgl.
a t o o m; volgens Leibnitz : volstrekt enkelvoudige zelfstandigheden; Phys. puntdiertjes, zeer
kleine infusie-diertjes, ook monadinen geheeten ; =- monadologie, f. de eenheidsleer, leer van de enkelvoudige wezens.
Monasterium, n. lat. (van het gr. monastèrion, eig. eene plaats, waar men eenzaam
leeft, van monaster, de eenzaam levende) een
klooster, eene kloosterkerk, vandaar m u n st er
(z. aid.); — monástisch, adj. (gr. monastikós) kloosterlijk, monnikachtig.
mon bijou, z. b 1 j o u; — mon brillant, z. ond.
brilleeren; —mon cher, z. cher.
Moncahiard, n. fr. (spr. monkajár) eene
fijne halfzijden stof; een uit kemelshaar vervaardigde gewaterde stof.
Monde, m. fr. (v. 't lat. mundus) de wereld ; menschen, gezelschap, volk, bezoek ; de
beschaafde lieden, nette menschen, de hoogere
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standen; wereldkennis, wereldwijsheid, verfijnde, beschaafde levenswijs ; — beau monde, z.
ond. beau — mondain, m. (spr. monden)
een wereldling, aardschgezinde, aan de ijdelheden der aarde verkleefd mensch ; — mondaniteit, f. wereldschgezindheid, wereldlust,
ijdelheid.
Mondejáren, m. pl. de Mooren in Spanje,
die na de onderwerping van Granada onder
christenheerschappij kwamen.
mon Dieu ! z. Dieu.
moneeren, lat. (monere) herinneren, waarschuwen, vermanen, aanmanen ; — monent,
m. (lat. mónens) een vermaner, herinneraar ; —
monitie (spr. t=ts) f. (lat. monitio) de vermaning ; herinnering; de wenk, waarschuwing;
— monitor, m. een herinneraar, vermaner,
raadgever; opziener der jeugd; in de scholen
van het wederkeerig onderwijs: een leerling,
die met het onderricht van een zeker getal zijner medescholieren belast is, een schoolhelper;
— monteur, m. fr. aanwijzer, de staatscourant, naam sedert 1789 van een officieel
dagblad der fr. regeering; — monitorium,
n. of monitori?iles, pl. stil. littërae, nw.lat. herinnerings- of aanmaningsbrieven; — m nl' –
tum., n., pl. monita, lat. herinneringen,
vermaningen, waarschuwingen, aanmerkingen.
monemériseh, adj. gr. (v. mónos, enkel,
alleen en héméra, dag) eendaagsch, voor éenen
dag geldend ; — monepigráphiseh, adj.
van munten : alleen een opschrift, geen beeld
hebbende.
Monent, z. ond. moneeren.
Monére, f. gr. naam der eenvoudigste mikroskopische organismen.
Monéta, f. lat. (naar Juno Moneta benoemd, in wier tempel de munten geslagen
werden) de munt (op de munten en andere rom.
opschriften afgek. mon. of monet.); pl. monéten, munten, geld; — moneta de Plata, sp.
de zilveren munten ; — m. de vellon (spr. —vel
de koperen munten; — monetisátie-jón)
(spr. —za-tsie) f, nw.lat. de in-omloop -brenging
(van papier) als geld.
Money, n. eng. (spr. monni; vgl. m on e t a) geld ; — time (spr. taim) is money, tijd
is geld; -- money–broker, geldwisselaar;
— money-maker (spr. a=ee), geldmaker,
iemand, die de kunst verstaat geld te verdienen ; — money–order, postwissel.
Monferino, m. (it. mon ferina, waarsch.
naar het landschap Monferrato in Italië) een
Ital. gezelschapsdans en de daarbij behoorende
muziek.
Monger, m. eng. handelaar, kramer.
Mongólen, m. pl. een volksstam in Midden-Azië, naar welken een aan China onderwt reen land M o n g oil ë en een afzonderlijke
menschenstam het m o n g o o l s c h e ras genoemd wordt.
Mongopoes, pl. eng. katoenen stoffen van
Madras in O.Indië.
Mongos of mongus, m. de wollige
;
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ril a k i, een aan de apen verwant dier op Madagascar enz.
Monile, n. lat. halsband, halssnoer; —
moniliform(is), adj. halsbandvormig.
Monisme, n. gr. (van mónos, alleen) de
eenheidsleer, leer der identiteit of eenzelvigheid van het ideale en reëele, het tegengest.
van dualisme ; — monisten, m. pl. aanhangers dier leer.

Monitie, monitor, monteur, monitorium, monitum, z. ond. m o n e e r e n.
Monnaie, f. fr. (spr. monè ; vgl. m o n e t a)
geld, munt ; — fausse–monnaie, z. ond.
faux.

Monocèros, m. gr. (van monos, é, on,
enkel, alleen, en kéras, hoorn) de eenhoorn;
de zee- eenhoorn, z. n a r w al ; — monoehordium, n. Muz. de toonmeter, een speeltuig
met éene snaar, met beweegbaren kam en indeelingen, om daaraan de hoogte en diepte der
tonen te bepalen; — monoehroïsch, adj.
eenkleurig ; — monoehrolsme, n. de een
— monochroma of mono--kleurighd;
chroom, eene eenkleurige schilderij ; pl. mOnochromáta of monochrómen ; —
monochronístisch, adj. van een tijd, d. i.
gelijktijdig; — monocUlus, m. gr.-lat. (van
oculus, oog) Chir. het eenoogig verband, het
verband, waarmede slechts een oog bedekt wordt;
een eenoogige ; — monodie, f. (mon -odia;
vgl. o d e) een eenstemmig gezang (s o 1 o); éentonig lied ; ook eene poëtische alleenspraak (geversificeerde monoloog); — monodon,
n. eentand, eentandig zoogdier, z. v. a. n a rw al ; — monodóntiseh, adj . eentandig; —
mon odr ma, z. m e 1 o d r a m a; -- moneecia, n. pl. (mon-oíkia, van oikos, huis) Bot.
eenhuizige planten met gescheiden mannelijke
en vrouwelijke bloemen op éenen stengel, de
21ste klasse van Linnaeus, eene zeer gewichtige
klasse, omdat er schier al onze houtsoorten en
vele andere nuttige gewassen toe behooren; —
monogamie, f. (van gámos, huwelijk) de
enkelvoudige, niet herhaalde echt, eenwijverij,
eenmannerij, in tegenst. met p o 1 y g a m i e; de
staat van dezulken, die slechts eenmaal gehuwd
zijn geweest; — monogámiseh, adj. een
— monogámen, pl. Bot.-wijvg,enma;
planten met enkelvoudige bloemen ; — monogamíst, m. die na den dood van de eerste
huwelijks-wederhelft geene tweede neemt of
meent te mogen hebben ; — monogenesis,
f. de alleenteling, zelfvoortbrenging; — monogramma of monogram, n. (v. grámma,
liet geschrevene, de letter) een naamtrek, de
ineengevlochten aanvangsletters van eenen naam
bij onderteekeningen, op signetten, oude schil
eenvoudige, slechts met lij--derijnz.;
nen geschetste teekening; Arch. de hoofdschets
eener teekening; — monographie, f. uit
beschrijving of verhandeling over een-voerig
enkel of bijzonder onderwerp ; — monogynia, pl. (v. gyne, vrouw) Bot. eene afdeeling
van sommige klassen van Linnaeus, waartoe
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de planten met den stampertje behooren; —
monogynie, f. de eenwijvigheid, eenwijverij;
— monogyniseh, adj. eenwijvig ; — monohemera, f. gr. (scil. a fectio ; v. héméra, dag)
eene ziekte, die slechts éenen dag duurt ; —
monokárpiseh, adj. gr. slechts Bene vrucht
dragende ; — monokaulisch, adj. met éenen
steel of stengel; — monokephálisch, adj.
eenhoofdig; — monokéros, z. m o n o o e r o s;
— monokólon, n. of monokt lisch gedicht (vgl. k o 1 o n) een gedicht, dat uit eenerlei verssoort bestaat, het tegengest. van dik o1 o n ; — monokotyledónen, pl. (vgl k ot y 1 e d o n e n) planten, welker zaad slechts Bene
zaadlob heeft ; — monokotyledónisch,
adj. zulke planten betreffende, daartoe behoorende, eenlobbig; — monokraat, m. (van
kratëin, heerschen) z. v. a. monarch ; --monokratie (spr. t =ts) f. de alleenlieerschappi, alleenheersching; — monol mma,
n. (vgl. 1 e m m a) Log. een halve sluitrede,
waaraan een der praemissen ontbreekt ; —
monolíth, m. (v.* lithos, steen) een kunst
uit een blok steen, b. v. zulk eene-vorwep
zuil enz.; — monolithisch, adj. uit éenen
steen ; — monoloog, m. (vgl. 1 o g o s) de
alleenspraak ; het spreken in of tot zich zelven;
— monológisch, adj. alleensprekend, in den
vorm van een zelfgesprek; — monomachie,
f. (v. máche, gevecht) eig. een alleengevecht;
gevecht met een enkele, tweestrijd, tweegevecht, du e 1; — monomanie, f. (vgl. m an i e) de op een enkel voorwerp gerichte waan
vgl. fixe idée, ond. fire; eene gekke-zin;
gril, wonderlijke luim, dwaze liefhebberij ; —
monománen, m. p1. waanzinnigen omtrent
een enkel voorwerp, de lijders aan eene i d e e
f i x e ; — monomerie, f. (v. méros, n. deel)
eendeeligheid, d. i. het bestaan uit eenerlei deelen, eenvoudigheid; — monomeriseh, adj.
eendeelig, enkelvoudig ; — monometallisme, n. het stelsel van den enkelen (gouden
of zilveren) muntstandaard; in tegenst. met
bimetallisme; — monometer, m. (vgl.
metrum) Poët. een vers, dat slechts uit een
lid bestaat, b. v. een tweevoetig jambisch of
trochaïsch vers; — monometrie, f. eenheid
van maat ; — monometriseh, adj. eenmatig; — monommátisch (van ómma, oog)
eenoogig; — monomorphie, f. (v. morphë,
gedaante) eenheid van gedaante, eenvor.nibheid;
— mononomium, n. lat. Algeb. een uit
een term bestaande grootheid, d. i. die geen
door plus of minus verbonden deelen bevat ; —
mononómisch, adj. eendeelig, eenledig, vgl.
binomisch en polynomisch; — mononcha (van onyx, klauw) of moncha,
pl. eenhoevige dieren ; — monopagïe en
monopegie, f. Med. de hoofdpijn, die zich
slechts tot een plekje bepaalt, zonder van plaats
te veranderen; — monopathie, f. het alleenlijden, afzonderlijk lijden van een lichaamsdeel, of ook van de ziel of van het lichaam alleen; — monepetálisch, adj. (vgl. p e t a-
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1 o n) eenbladerig, met een bloemblad; — monophagie, f. (v. phagein, eten) het alleeneten; ook z. v. a. monositie; — monophoon, adj. eenstemmig, eentonig; — monophthálmus, gr. of monoeulus, gr. -lat.
m. een eenoogige ; Chir. een eenoogig verband;
— monophylliseh, adj. gr. Bot. eenbladerig ; — monophysieten, pl. (v. physis, natuur) eene voorm. chr. -secte, die in den persoon van Chr. slechts éene natuur aannam ; —
monopodie, f. (v. poes, genit. podós, voet)
de eenvoetigheid in den versbouw; een een
verslid, het tegengest. van di p o di e;--voetig
monopódiseh, adj. eenvoetig; — monopodium, n. bij de Ouden eene tafel, op Benen
voet rustende ; — monopolie, monopohum, n. (v. poléin, verkoopen) de alleenhande l, uitsluitende handel, het recht vanwege den
Staat aan iemand gegeven om uitsluitend en
alleen een zekeren handel of eene fabricatie
uit te oefenen, de dwangkoop; — monopo
(spr. s=z) iets tot alleenverkoop,-lisern
tot den alleenhandel beperken; — monopo
m. een alleenhandelaar, bezitter van den-list,
uitsluitenden handel met eene waar; — monopsychieten, pl. gr. (v. psyché, ziel) wijs
slechts Bene ziel, algemeene we--gern,di
reldziel aannemen, van welke de zielen der menschen en dieren deelen zijn ; — monopteron,
een eenvleugelige; pi. monoptera; Arch.
bij de Ouden een ronde tempel, door éene rij
zuilen ondersteund; — monoptérisch, adj.
eenvieugelig, eenvinnig; — monopyréniseh,
met Bene kern; — monórchis of monorchiet, m. (vgl. o r c hi s) iemand, die slechts
éenen teelbal heeft ; — monorime, f. gr. -fr.
een dichtstukje met een enkel rijm; — monositie (spr. t=ts) f. gr. (v. sitos, spijs) het alleen eten; het slechts eenmaal daags eten; —
monosophie, f. (vgl. s o p h i a) de alleen
— monosoof, m. die alleen wijs-wijshed;
is of meent te , zin ; — monospérmisch,
adj. (van sperma, zaad) eenzadig, slechts Bene
zaadkorrel dragend; — monostichium of
monostiehon, n. (van stichos, rij, vers)
een enkele versregel, een eenregelig vers ; —
monosyllabum, n. (vgl. syllabe) een
eenlettergrepig woord, pl. monosyllába of
monosylláben, eenlettergrepige woorden;

— monosyllabisch, monosyllabiek,

adj. denlettergrepig; — monotheisme, n. (v.
theós, God) de vereering van een eenigen God,
als schepper en onderhouder der wereld; vgl.
polytheisme ; — monotheist, m. wie
in éen God gelooft; — monotheístiseh,
adj. in een God geloovend, op dat geloof gegrond; — Monotheléten, pl. (van thélein,
willen) eene chr.-secte in de 7de eeuw, die
slechts éenen wil in Chr. aannam; — monotheletisme, n. de leer dier secte; — monotonie, f. (vgl. to o n) de eentonigheid, een
; — monotoon of monotó--vormighed
niseh, adj. eentonig, eenvormig, langwijlig,
vervelend; — monotremen, pl. (van trema,
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het gat, de opening) N. H. dieren, die slecht.
Bene opening voor de drekstof en, de pis en het
zaad hebben, zooals de vogels; — monotri g1yph, m. (vgl. t r ig 1 y p h) Arch. de ruimte
van eenen triglyph en twee metopen tusschen
twee dorische kolommen; — monovalént,
Chem. eenwaardig, éen van waarde ; — monoxylon, n. (v. xylon, hout) eig. eenhout,
een vaartuig, uit Benen boomstam gemaakt.
mon plaisir, fr. z. plaisir; — mon repos, z.

repos.

Monroe's leer of stelsel (spr. monroos—) de leer of het stelsel, door James
Monroe, president der Vereenigde Staten, in
1823 opgeworpen, om geene europeesche mogendheden voortaan in Amerika vasten voet te
laten zetten en eiken europeeschen invloed op
Amerika tegen te gaan.
mons, n. lat., mont, fr. (spr. mon) monte,
it. en sp. de berg; — mons pietatis, lat. of
monte di pietá, monte pio, it. eig. berg der
vroomheid, der barmhartigheid; benaming van
inrichtingen, waar men op pand en tegen interest geld leent, bank van leerring, lombard;
— mons sater, de heilige berg (bij Rome) ; —
mons Venéris, lat. de venusheuvel, schaamheuvel, een hoog gedeelte voor de vereeniging der
schaambeenderen ; z. ook parturiunt enz.; —
monte, m. 11. ook een op onroerende goederen uitgezet kapitaal; vandaar montfsten,
pl. renteniers, die hunne gelden op onroerende
panden uitzetten — Mont-blane, m. fr.
(spr. monblán) de witte berg, de hoogste top
der Alpen (wegens de sneeuwbedekking zoo geheeten); — mont d' or (spr. mom d' or) de goud
— mont perdu, de verloren berg, de hoog--berg;
ste top der Pyreneën; — — monte Bella vergine,
it. (spr. —wérdzjine) de maagdenberg (in Napels); — montagne, f. fr. (spr. mohtánj')
gebergte, berg ; — montagnes russes, pl. (spr.
montánj' ruuss') russische bergen, glijbergen ; —
montagne -wijnen, naam van verscheiden
soorten van fijnen Champagne-wijn; — m.ontagnard, m. (spr. moihtanjár) bergbewoner,
ook een lid der zoogenaamde m o n t a g n e- of
bergpartij, of een roode republikein in de fransche nationale vergadering van 1792 en 1848
tot 1849, dus geheeten, omdat zij van de trapsgewijs opgaande banken in de zaal de hoogste
aan de uiterste linkerzijde bezetteden, ter onderscheiding van de gematigde partij der Giro n d i st e n (in 1792), die de lagere plaatsen
innamen en daarom ook den naam van parts
de la plaine, partij der vlakte of dalpartij kreeg;
— montanéro, m. sp. bergbewoner, hooglander; — montaan, adj. lat. (montiinus)
bergachtig; — montanus, a, um, lat. Bot. bergbewonend, op bergen groeiende; — Montánus, m. lat. mansn.: bergbewoner, bergman;
— montanístiseh, adj. naar bergbewoners aard; — montanísten, pl. aanhangers van
Montanus, bisschop te Pepuza in Phrygië,
eene christen-secte in de 3de en Ode eeuw,
die eene allerstrengste zedeleer had; zij dragen
;

MONSEIGNEUR

ook den naam van p n e u m a t i c i, d. i. geestelijkgezinden, ook van P e p u z i a n e n of P h r ygiërs.
Monseigneur (spr. monsenjéur; vgl.
seigneur) eeretitel der personen van aan
geboorte of waardigheid, zooals her--zienljk
togen, groothertogen, aatsbisschoppen en bis
gevolmachtigde afgezanten enz.; eer -schopen,
(onder Lodewijk XIV) op zich zelven ge--tijds
bruikt, de titel des dauphins of troonsopvolgers van Frankrijk; doorluchtige heer, hoog
heer enz.; — monsieur, fr. (spr. mo--edl
sjéii; vgl. si e u r) titel, dien men in de middeleeuwen aan den paus en de heiligen, en aan
de koningen van Frankrijk tot onder de V a l o is
gaf; op zich zelven gebruikt, weleer ook de
titel van den oudsten broeder des konings van
Frankrijk; tegenwoordig een eenvoudige beleefdheidstitel: Mijnheer! pl. messieurs (spr.
mèsjéí) Mijne heeren!
Monsonia, f. (naar Lady Anna M o n s o n,
die vele gewassen uit O.Indië medebracht, ook
met Linnaeus brieven wisselde) een planten
uit de familie der geraniums, onder welke-sort
de soorten M. speciósa, met groote roode bloemen, en M. pilósa, met uitwendig groene, inwendig roode en witte bloemen, pronkgewassen zijn.
Monsoon, eng. (spr. -monsoén) z. v. a.
mousson (z. aid.)
monstéren (v. 't lat. monstráre, fr. montrer, toonen) nauwkeurig doen zien, bezien, in
oogenschouw nemen ; Mil, wapenschouw houden ; Mar. zich voor éene reis tot den zeedienst
verbinden en op de m o n s t e r r o l doen inschrijven; — monster, n. (fr. moutre, oudfr.
monstre, hoogd. muster, it. mostra) het staal,
proefje, toonstuk, patroon, beeld, voorbeeld;
nauwkeurige vergelijking; — z. ook op m o ns t r u m; — monstering, de wapenschouw;
de aanneming van zeelieden tot de koopvaardij;
— monstráns m. of monstrántie (spr.
tie=tsie) f. (mid.lat. monstrant)'a) de prachtige,
zonvormige vaas, waarin bij de R. Kath. de
gewijde hostie of het v e n e r a b ii e bewaard
en aan het volk vertoond wordt; — monstratief, adj. nw.lat. op de teekenen of de
waarneming berustende.
Monstrum, n., pi. monstra, lat. het
monster, gedrocht, wanschepsel, schrikdier,
de misgeboorte ; een onmensch, wreedaard,
woesteling; — monstrum horréndum, afgrijslijk
monster; — monstre, n. fr. (spr. mon-str' )
ook : de kleinste soort schaar met zeer kleine
klingen en onevenredig groote grepen ; — monstreus, adj. (lat. monstrósus, a, um) of monstrueus (fr. monstrueux), wanstaltig, mis
gedrochtelijk, wanschapen, schrikkelijk,-vormd,
afschuwlijk leelijk; Bot. monsterachtig, misvormd; — monstrositeit (spr. si =zi) f.
nw.lat. de misvorming, wanstaltigheid, gedrochtelijkheid.

mont, montaan, montagnard, z.
mans.
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Montafaraea, f. de lijfwacht des turkschen keizers, bestaande uit 1100 man ruiterij;
— montafaraea-basji, m. de overste dier
lijfwacht.
Montagnard, montagne, enz. z. ond.
mont.

Montant, n. fr. (spr. montáis ; v. monter,
stijgen, tot iets opklimmen, beloopen, Z. m 0 nt e e r e n) het bedrag of beloop eener rekening.
Montanus, montanisten, monte, z.
ond. mons.

monteeren (fr. monter; v. mons, berg,
z. mons) 1) eig. stijgen, opgaan; verhoogen,
opwekken, bezielen, stemmen; 2) iets gereed
samenstellen, de verschillende deelen-maken,
vereenigen, toerusten; insluiten of zetten (eenen
edelsteen); uitrusten, met huisraad voorzien (eene
woning); een schip bemannen; eenen ruiter van
een paard voorzien, in den zadel zetten, inz.
soldaten kleeden, met de dienstkleeding voorzien ; gemonteerd, noemt men ook de verschillend gekleurde rusting der ruiters of schepen in wapens; — monteur, m. fr. de inorde-brenger, ineenzetter, opmaker, de werkman, die de machines in elkander zet en in
stand houdt ; — monteering of montuur,
f. de dienstkleeding, soldatendracht, het dienst
dienst- of soldatenrok;-ofkrgsmanled,
— montuur–depot, magazijn van soldaten
— monture, montuur, f. het-kleding;
dier, dat men berijdt, rijdier; wat tot invatting,
opmaking, toerusting, uitrusting dient, b. v. de
onderlaag eener pruik.
Montefiaseóne, m. (woordelijk : de fles
een ital. muscadelwijn van den ge--schenbrg)
lijknamigen stad in den voorm. Kerk. Staat
(vgl. est est est).
Monte–jus, m. fr. (spr. mont'zjü; v. monter, stijgen en jus, sap) toestel om sappen,
oliën enz. in fabrieken te laten stijgen.
Montenegro, n. it. (eig. zwarte berg, v.
monte, berg en negro, zwart) een vorstendom
aan de dalmatische kust.
Monteur, z. ond. m o n t e e r e n.
Montgol$ère, f. fr. een luchtbol of -ballon,
waarin de lucht door verwarming verdund wordt,
naar de uitvinders, gebroeders M o n t go 1 f i er
(onderscheiden van char i è r e) .
Monthly review, f. eng. (spr. monsh
revjoe) maandel(jksch overzicht (een tijdschrift).
Montichicours, m. fr. (spr. montisjikóér)
eene halfzijden oostindische stof.
Montisten, z. ond. mons.
Mont-rachet, m. fr. (spr. mon-rasjè) een
der beste witte Bourgogne-wijnen uit de streek
van Beaune.
Montre, f. fr. (spr. món'-tr') horloge, zakuurwerk.
Monture, montuur, z. onder m o nteeren.
Monument, n. lat. (monuméntum, van
monére, herinneren) een gedenkteeken, gedenk
gedenkzuil, grafnaald; rrconumentum-stuk,en
aere perennies, een blijvend, onvergankelijk ge-
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Muz., vertragend, verwijlend; — moratodenk- of eereteeken; — monumentaal,
udj. (lat. monumentulis, e), tot een gedenktee• rium, n. nw.lat. een vorstelijke schutbrief,
ken behoorende of dat betreffende ; op een ge- vrijbrief, waardoor een schuldenaar voor een
zekeren tijd tegen de vervolgingen zijner schuld
tlenkteeken gelijkende ; — monumentalis, e, adj.
wordt gevrijwaard ; in het algemeen-eischr
lat. Bot. pyramidaal, zuilvormig; — mon1,1menteeren, barb.lat. met een gedenkteeken gerechtelijk uitstel van betaling.
Moraal, f. (lat. mordlis doctrina; mori voorzien of. vereerén ; — monumentoma=nie, f. lat. •gr., de gedenkteekenzucht, de over- lis, e, zedelijk, van mos, genit. móris, gebruik,
gewoonte) het collectieve begrip der bij een
reven neiging om gedenkteekenen op te richten.
Mook, m. de honigkoekoek in Afrika ook volk en te eeniger tijd geldende zedelijke grond
uitvoering daarvan, de zede--stelingd
rengo.
leer, leer der plichten, der deugden, der zede
Moolik, z. molik.
gedragsregeling; ook eene afzon--lijkhed,r
Moor, n. eng. (spr. moer) heide inz. in
derlijke leer of toepassing (b. v. de moraal
Schotland.
Mooren, pl. (lat. Mauri) een mohamedaan- eener fabel, enz.) ; — moraalphilosoof,
sche volksstam in het westen van N. Afrika, m. een wijsgeer, die de zedeleer stelselmatig
van arabischen oorsprong, menschen van zwart- behandelt; — moraalphilosophie, f. de
bruine kleur, met heldere schoone oogen en wetenschappelijke zedeleer, praktische wijsb! schitterend witte tanden; in het algemeen zwart- geerte, z. v. a. e t h i e k ; — het moraalprincipe, het grondbegrip en middelpunt der
kleurige menschen, M o o r i a n e n, M o o r m a nzedeleer, de zedewet ; — moráliseh, mou e n ; — Mauritanië, n. (lat. Mlauritaria),
reel, adj. de zedelijkheid of zedeleer betrefiet land der Mooren, Moorenland, in de oud
fende, daarop gegrond, zedelijk ; inz. zedelijk
dus geheeten; — Mauritius, mansn.-heid
,ie moorsche, donkerkleurige, vandaar M a u r its. goed of deugdzaam, rechtvaardig (eene m o r e e 1e
overtuiging, eene in 't gevoel ontstane overMoos, n. joodsch-duitsch: geld.
Mopamopa, n. Zuidamerikaansch boom- tuiging) : in ruimeren zin (in tegenst. met het
p h y sis c h e) : in den geest, enkel gedacht, b. v.
bars voor houtvernis.
moqueeren (zich), (spr. mokéeren), fr. een moralisch, moreel persoon, d. I. wat
(se moquer; v. 't gr. mukos, spot, mókdn, -be- voor eenen persoon- geldt, wat de rechten, enz.
spotten) met iemand den spot drijven, hem uit- van eenen persoon heeft, zonder werkelijk als
lachen, hoorsen, bespotten, voor den gek hou- individu te bestaan (= juridische persoon,
rechtspersoon) ; — moral insanity, f. eng.
den ; schertsen; — moquable, adj. (spr.
mokáb' l), bespottelijk, bespottenswaard ; — mo- (spr. mórel insénniti) gemoedswaanzin, moreele
quant, adj. (spr. mokáia), bespottend, hoo- krankzinnigheid; — moraliseeren (spr. s=z)
nend ; spotziek, schertsend; — moquerle, nw.lat. (moralizáre, fr. moraliser) verzedeljken,
1. (spr. mok'rie) spot, spotterng, boert, scherts; zedelijk maken; zedelijke beschouwingen maken,
boon ; — moqueur, m. (spr. mokéür) een lessen geven, levensplichten voordragen en inprenten ; zedespreken, den zedepreker spelen of
spotter, spotvogel, spotboef, bespotter.
Moquette, f. fr. (spr. mokélt') ook mo- uithangen ; — moralisatie (spr. —za- tsie),
Máde of moucade (spr. moekáád') eene f. verzedelijking, zedelijke veredeling, de zedeles
wollen stof, welker weefsel naar dat van het en hare inscherping; — moralist, m. (fr.
moraliste, it. moralista) een zedeleeraar, zedefluweel gelijkt, trijp- of mok-fluweel.
rechter, schrijver over de zeden, deugden en
Moqueur, z. ond. moqueeren.
Mora, f. it. (fr. mourre, v. 't telt. -iersch- plichten; — moralistisch, adj. op de zegael. meur, vinger) alla mora (giuocare, spr. deleer betrekking hebbende of daarop gegrond;
dsjoeokdre), of mora–spel, een ital. vinger
— moraliteit, f. lat. (moralátas, fr. moralité)
de zedelijkheid of het zedelijke (b. v. eener hanwaarbij iemand eene of belde banden met-spel,
deling) ; het zedelijk-goede, zedelijk gedrag van
meer of minder ingetrokken vingers uitstrekt
en door een ander het getal der uitgestrekte een mensch; de zedelijke goedheid, de zuiverheid en innerlijke waarde eener verrichting; —
vingers terstond moet geraden worden.
Mora, f. gr., bij de Lacedmmoniërs eene moraliteiten, f. pl. (fr. moralités) in den
bende voetvolk van drie, vijf of zeven honderd lateren tijd der middeleeuwen: eene soort van
geestelijke tooneelspelen, die, in tegenst. met
man.
mora, t. lat., het verwijl, vertoef, de vertra- de mysteriën, bijzondere zedelijke leeringen
ging; — in mora zij n, nalatig, achterstallig door uitgedachte voorbeelden in dramatischer
zijn, de schuld van eene vertraging hebben; — vorm aanschouwelijk maakten, en waarbij, be
in mora stellen, iemand door gerechtelijke halve de werkelijke personen der gewijde geakte iets beteekenen, iemand aanzeggen binnen
schiedenis, ook deugden en ondeugden en andere;
_zekeren tijd iets te doen; — sine mora, zon- verpersoonlijkte zedelijke eigenschappen en toeder vertoef, onverwijld; — mora solvéndi, be- standen optraden (vgl. b a s o c he).
,alings-vertraging ; — morae periculum, het geMorabieten, m. p1. arab. (moerabilin.
vaar der vertraging, des uitstels; — periculum pl. van moerábit, op de vijandelijke grens gein mora, z. periculum; _ moreeren (lat. plaatst, v. rabatha, bestendig zijn, niet te ver
.anorari)., vertragen, ophouden; -- morándo, It.
naam van een ark-warenmt bo)
,
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bischen stam, die in de ilde en 12de eeuw in
Spanje heerschte ook M o r a v i d e n, A l m o r aviden (vgl. maravedi).
Moraine, f. fr. steile rand van kleiachtig
puin, rotsblokken, zand, enz. om den voet der
Zwitsersche gletschers, gletscherwal- of -dam.

moralisch, moralist, moraliteit,
enz. z. ond. moraal.

morando, moratorium, z. ond. mora.

Moravische broeders, z. b o h e e msche broeders.
morbide, adj. fr. (van 't lat. morb)'dus,
a, um, d. i. eig. krank, ziek, v. vruchten, die
dan week op 't gevoel zijn) Pict. week, murw,
zacht; .wat malsch, mollig, vleezig vertoond
wordt ; — morbidésse of morbidézza,
it. (spr. —détza) f, de malschheid, teederheid,
molligheid (van geschilderd vleesch) ; — morbiditeit, f. de ziektetoestand, het getal en
de aard der ziektegevallen onder een bepaald
aantal individu's b. v. van een leger.
morbillen, pl. (mid.lat. morbilli, van den
sing. morbillus, verklw. v. morbus, ziekte ; fr.
morbilles) huiduitslag, inz. mazelen; — mor–
billeus, adj. daartoe behoorende.
morbleu ! fr. (ontstaan uit mordieu, d. I.
par la mort de Dieu, bij Gods dood) verduiveld ! drommels ! sakkerloot ! te duivekater!
morbus, m., pl. morbi, lat. ziekte; — morbus acutus, Med. eene heete, hevige ziekte; —
morbus toerulcus, de blauwzucht; m. major of
comitiális, z. v. a. epilepsie ; — m. niger,
de zwarte ziekte, z. h ae m a t e m e s i s; m. pallidus, de bleekzucht ; m. regies, eig. de koninklijke ziekte, de geelzucht; m. solstitiális,
de zonnesteek ; — Morbonia, f. Myth. bij
de Romeinen de godin der ziekte en pest ; —
morbeus, adj. (lat. morbosus, fr. morbeux)
ziekelijk, door ziekte voortgebracht; — morbositeit, f. (morbositas) de ziekeljkheid.
moreeleeren, fr. (morceler; V. morseau,
oudfr. mortel) in stukken verdeelen verbrokkelen.
Morehelen, p1. hgd. (fr. morille) naam
eener soort van eetbare paddenstoelen of c h a mp i g n o n s (MMlorchella esculenta).
Mordaciteit, f. lat. (mordaci tas, v. mor
bijtend, vinnig) bijtende, invretende eigen -dax,
vloeistof; de scherpheid, bitsheid,-schapenr
het stekelige in woorden of geschriften; -mordant, fr. of mordénte, it. m. (v. mordre,
mórdere, lat. mordére, bijten, kauwen) Muz. een
halve triller, eene versiering in de voordracht
van het spel of gezang, die daarin bestaat, dat
men met den hoofdtoon en den naast daaronder
liggenden snel afwisselt ; ook de grond voor 't
vergulden en verzilveren ; het bijtmiddel dat de
stoffen ter opneming der kleuren voorbereidt;
— mordant, adj. fr. (spr. mordán) bijtend,
wegvretend; bits, stekelig, schamper; als subst.
n. een bijtmiddel bij katoendrukkers, vergulders, enz. ; — mordicánt, adj. fr. (spr. —kd e)
bijtend, vinnig, scherp, stekelig.
Mordexine, oostind. (tr. mordexin, mor-
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déchi, sp. mordechin, de aziatische c h o l e r a).
(z. aid.).

mordicant, z. ond. m o r d a c i t e i t.
Mordio, n. duitsch (v. morel, moord, en
het oude uitroepingswoordje io, jo) moordgeschreeuw, hulpgeroep.
mordoré, adj. fr. hoogrood, bruinrood.
more, lat. z. ond. mos — moreel, z. ond.
moraal.
Moreen, n. eng. (spr. morien) zekere stof
uit sterk eng. kamgaren, voor mindere soorten
met inslag van jute.
Morél, f. (van 't it. morello, zwartbruin,
oudfr. morel, nu moreau, v. 't mid.lat. morns,
moorsch, zwartachtig, en dit v. 't lat. manrus,
moorsch, mauritaansch, z. M o o r e n) eene soort
van groote zwarte of donkerroode zure kersen.
moréndo of moriénte, it. (van morire = lat.
mori, sterven) Muz. wegstervend, verdwijnend,
een decrescendo tot nauwelijks hoorbare
zwakte van toon.
mortieren, z. ond. mura; — trcores, zie
ond. rhos.
Morésken, pl. (v. 't it. morésco, moorsch,
z. v. a. sp. morisco, z. m o r i s c o s), z. v. a.
arabesken en grotesken; — moresea,
it. of fr moresque, f. (spr. morésk') een_
moorendans.
Morfil, 1) m. fr. de draad aan een geslepen mes.
Morfil 2) of marfil, n. ruwe olifantstanden, onbewerkt ivoor.
morfondeeren, fr. (morfondre) verkleumen.
Morgagnisch vocht (spr. morgánjies
—), het fijne vocht tusschen de kristallens van
het oog en haar beursje; — morgagnische
holte, de schuitvormige groeve der pisbuis;
— morgagnische schelpen, de bovenste neusschelpjes (naar den geleerden stal.
arts en ontleedkundige M o r g a g ni [gest. 17711
benoemd).
Morgána, z. fata-morgana.
Morganatica, f. mid.lat. Jur. de morgengave ; oorspr. een uitzet, dat bij de Germanen de man aan zijne vrouw gaf, ter vergoeding van de volledige wapenrusting, die deze
hem had geschonken ; — morganátiseh
huwelijk of matrimonium ad morganaticam
of m. ad legem salicam, n. (misvormd van het
oudd. morgangeba, longob. morgincap, morgengave, geschenk op den morgen na den bruidsnacht) het huwelijk met de linkerhand, bij hetwelk een vorst, graaf, enz. aan eene met hem
niet in geboorterang gelijkstaande vrouw, met
wie hij In den echt treedt, iets bepaalds tot
morgengave uitzet, terwijl de kinderen, uit zulk.
eene verbintenis geboren, alleen den naam en
het vermogen der moeder erven.
Morgen, n. eene voormalige vlaktemaat,
die in onderscheiden landen zeer verschillende
grootte had; in Nederland was in zwang de.
Rijnlandsche morgen = 600 vierk. roeden, elk.
van 144 vierk. Rijnl. voet (waarsch. eig. zoo•
;
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veel als men in éenen morgen tijds kan beploegen) ; in verschillende landen verhoudt zich
het morgen tot de nederl. vierk. roede of a r e
als volgt:
een morgen are.
in Baden = 36,0000
» Beyeren (51,200 vierk. roed.) = 31,0730
» Brunswijk (30,720 » « ) = 25,0157
» Hessen-Darmstad = 25,0000
» Nederland, Rijnl. (600 v. r.) = 85,1579
» Pruisen, nw. maat (150 v. r.) = 25,5320
» Saksen = 27,6710
» Wurtemberg = 31,5170
Morgue, f. fr. (spr. morg'; v. morguer,
hoogmoedig, met fiere stuurschheid, met uitdagende trotschheid aanzien, nauwkeurig beschouwen, v. telt. meur, mawr, mor, groot, trotsch,
hoogmoedig) een hoogmoedig verwaand, gebiedend gezicht, trotsche ernst, de plaats der lijk
te Parijs.
-schouwing
Moria, z. morosis ond. morokomium.
Moribí ndus, m. nw.lat. (v. mori, ster
een stervende, zieltogende, met den dood-ven)
worstelende.
Moriciet, z. ond. m o r u m.
morigereeren, lat. (morigeráre, v. mos,
gen. maris, de wil, willekeur, en gerére, leiden) te wille zijn, zich naar iemand richten,
gehoorzamen ; — morigeratie, f. (spr. t=ts,
lat. morigeratio) de volgzaamheid, de gehoorzaamheid.
Morino, m. hoed met smallen rand, het
onderscheidingsteeken der spaansche royalisten
(naar Morillo, een sp. generaal in den strijd
tegen Bolivar).
Morillon, m. fr. (spr. mori-ljón) eene
soort van ruwe, geringe smaragden, die men
bij het ons verkoopt.
Morin, m. (spr. morer't) een fransche witte
wij n uit de streek van Saumur.
Morine, f. nw.lat. de uitgetrokken verfstof
van het geelhout (Morus of Maclura tinctor)a).
Morio, m. lat., pi. moricnes, domme,
leelijke en mismaakte dwergen, die de rijke
Romeinen tot hun vermaak hielden ; potsenmakers, hofnarren.
Morion, 1) m. fr. zwartachtigbruin bergkristal.
Morion, 2) n. gr. (mórion) een deeltje,
lid; inz. het schaamdeel, het mannelijk lid; een
lidwoordje.
Morioplastiek, f. de hernieuwde vorming of herstelling van verminkte lichaamsdeelen uit andere deelen des lichaams ook p h ysioplastiek; vgl. blepharoplastiek.
Morin., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor R. Morison (gest. 1683).
moríscos, pl. (sp. morisco, eig. moorsch,
V. moro, een moor, z. m o o r e n) de op bevel
van Karel V gedoopte afstammelingen der Mooren in Spanje; — morIsque, f. eene reken
omtrent = 22 cent.
-muntiAlgers,
mnori turi te salutant, lat. zij die gaan sterven groeten u (woorden die de rom. gladiato-

ren zeiden, als zij vóor het gevecht voorbij de
keizerlijke loge defileerden).
Morláchen of Morláken, m. pl. (it.
Morlacchi, d. I. Zee-Wallachijers, van 't serv.
more, zee, en Wlach, Walachijer) de slavonische bewoners van 't Kustland aan de Adriatische zee in Kroatië, Dalmatië, van Istrië af.
Morlaix, m. (spr. —lè) of morlaise,
f. (spr. —lèz') dicht, sterk huislinnen van de..
stad Morlaix in N. Frankrijk.
Mormon, z. c h o ras.
Mormonen, m. pl., heiligen van den
jongsten dag (eng. Latter-day-saints) eene door
J o se p h S mi t h (geb. 1805) ten jare 1827 in
Noord-Amerika gestichte godsdienst-secte, die
op wonderen en openbaringen steunt, veelw(jverij toelaat, enz., benoemd naar hunnen M o r-,
m o n e n - b ij b e 1, die door zekeren gewaanden
profeet M o r m o n 420 jaar na Christus gesteld
werd ; — mormonísme, n. het godsdienst-geloof der Mormonen.
mormordnda, mormorévole, mormoróso (spr.
s=z), it. (v. morinordre, lat. murmurdre, murmelen, ruischen) Muz. murmelend, ruischend.
morne, adj. fr. (prov. morn, van oudd..
mornên, goth. maurnan, treuren) somber, donker (van het weer, van kleuren en plaatsen) r
treurig, droefgeestig.
Morne, m. fr. (sp. moron, bask. murua}
een kleine berg, heuvel aan de kust, inz. op
de fransche westind. eilanden.
Mornél, m., of mornélle, f. (sp. morinélo; charadrtus morinéllus, L.) de citroenvogel, van de grootte eener meerl.
Morning, m. eng., de morgen, ochtend;
good (spr. goed) morning, goeden morgen ! vandaar morning-chronicle, morgenkroniek,
een engelsch blad der whig-partij ; — morning-herald, m. de morgen-heraut, een onafhankelijk, liberaal dagblad; — morning—
journal (spr. dzjurnel) n. het ochtendblad,
eene ultratorystische courant; — morning—
news (spr. njoes), morgennieuws, morgenbericht, n.
Moro, m. it. (vgl. m o r u m) de moerbezie;
— moro—likeurolie, f. een samengestelde
a etherische olie.
Morochtus, morochte of morochiet, m. de melksteen ; — morochti, p1.
eene soort van melkkleurige kiezeisteenen.
Morokomium of morodochium, n.
gr. (van mórós, stompzinnig, dwaas, gek) een
gekkenhuis, dolhuis, krankzinnigenhuis; — morÓsis of moria, f. (gr. möria) Med ver
stompzinnigheid, domheid; ---standelohi,
morosophOS, m. een wijze gek, iemand die
gek van wijsheid is; — morosophie, f.
gekke wijsheid, soort van sombere, in zich zei-ven gekeerde krankzinnigheid.
Moromóro, f. sp. de bonte lama, eeneverscheidenheid van de 1 a m a (z. aid.), zwart,
en wit, en grooter dan de gewone lama.
moroos of moreus, adj. lat. (morosus;
a, um) knorrig, gemelijk, verdrietig, morrend;
—
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-- morósus debitor, z d e b i t o r; — moro-

siteit, f. (lat. morositas) de onvriendelijkheid,

kwade luim, grommigheid; ook nalatigheid (dit
echter afstammende van mora 3 z. aid.), inz.
'van een schuldenaar.
Morósis, morosophos, z. ond. m orokomiam.
Morosjk, z. marosjka.
Moróshénoje, n. russ. (spr. sh=sj ; v.
morós, vorst, koude) ijs, vruchtenijs.
Morosophie, z. ond. morokomium.
Moroxiet, n. (vgl. het gr. móroxos, mó'rochthos, eene soort van leem) groenachtig
'blauwe phosphorzure kalkaarde, aspergesteen,
'te Arendal in Noorwegen, eene verscheidenheid
van het a p a t i e t (z. aid.).
Morphoea of morphéa, f. gr. (v. mor
vorm, gedaante) Med. eene meelvlek, witte-phé,
huidvlek, z. v. a. alp h u s; — mórpheus,
m. gr. Myth. (eig. de vormer, beeldenschepper,
wegens de gestalten en beelden, die hij in de
ziel des slapenden schept) de god des slaaps
• of der droomera ; de slaap ; — morphine,
morphium, n. (van Morpheus, wegens
-de slaapwekkende kracht) het slaapbolzuur,
opium-zuur, een zeer hevig vergift, een in opium
en het melksap van onze papaver voorkomende
plantenbasis, in 1816 door S e r t u e r n e r te
Hannover ontdekt; morphium aceticum, azijnzuur morphium ; m. hydrochlorïcum, zoutzuur
m. ; m. nitricum, salpeterzuur m. ; m. phosphorïcum, phosphorzuur m. ; m. sulphurticum, zwavelzuur m. ; m. valertcum, valeriaanzuur m.; —
morphinisme, n. morphiumzucht, chronische morphine-vergiftiging; — morphó, f.
de schoone, een bijnaam van Venus; — mor
f. beschrijving der natuurlicha--phograie,
men volgens hunne gedaanten ; — morphologie, f. de vormingsleer of vormleer der organische lichamen ; Gram. leer der vormen,
vormleer ; — morphologisch, adj. die leer
betreffende ; — morphometrie, f. de vormof gedaantemeting; — morphonomie, f.
de leer van de wetten der gedaantewording; —
3norphósis, f. de vorming; — morphotomie, f. de algemeene ontledingsleer, z. v.
a. anatomie.
Morpions, m. pl. fr. (spr. morpión, vgl.
it lat. mordens, bijtend, en 't it. piattone, platluis, v. platte, fr, plat, p 1 at, vlak) platluizen,
eene soort van platte insecten, die zich aan de
met haar bewassen lichaamsdeelen hechten;
-oneig. een kleine onbeschaamde deugniet, gem.
platluisje.
mors, f. lat. (genit. mortis) de dood; mors
appárens of spuraa, Med. de schijndood; mors
rivilis, de burgerlijke dood; mors vera, Med.
de ware, wezenlijke dood; mors ultima ratio,
de dood Is het slot van alles ; — Mors, Myth.
de Dood, eene onderaardsche onverbiddelijke
godheid, uit den Nacht zonder vader geboren;
— morsdood, adj. plat woord voor: ontwijfelbaar dood.
Morse-toestel, m. of Morse-tele,

,
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graaf, f. een naar den uitvinder, den Amerikaan Sam. Finlay Breese Morse (geb. 1791,
gest. 1872) genoemde schrijftelegraaf.
Morsellen, pl. nw.lat. (morseli, mid.lat.
morsélli, verkiw. van morsus, beet) kruidkoek
gekruide en gesuikerde geneesmiddelen, als-jes,
koekjes toegediend.
Mort, m. fr. (spr. mSr), eig. een doode;
in het omber-spel de vierde, voor het oogenblik stilzittende speler, de zoogen. strooman.
Mortadellen, pl. it. (sing. mortadélla,
f. inz. m. di Bologna) kleine metworsten uit
den deel varkens- en twee deelen rundvleesch,
enz. gemaakt.
Mortaliteit, f. lat. (mortalitas, v. mor
sterfelijk; mors, z. aid.) de sterfelijk--tális,e
heid ; het aantal der dooden, der sterfgevallen,
de sterfte, ook enkel sterfgevallen, in tegenst.
met geboorten ; — moraliteitsl%j sten of
–tabellen, lijsten, opgaven der gestorvenen,
sterftetafels.
Morte–saison, f. z. onder s a i s o n.
Mortgage, f. eng. (spr. mortgeetsj) onderpand, pandbrief.
Mortier, m. (fr. mortier, spr. mortjé; v.
't lat. mortarium) een hol vat van metaal, steen,
enz. om harde lichamen in te verbrijzelen, een
vijzel ; Mil. een stuk geschut om bommen uit
te werpen, wegens zijne gedaante dus genoemd;
de fluweelen muts der presidenten van het gerechtshof te Parijs.
mortificeeren, later lat. (mortificáre)
dooden, doen of laten afsterven; kastijden, het
lichaam op allerlei wijze kwellen ; onderdrukken, b. V. de lusten; krenken, leed doen, b. v.
door eene weigering, berisping, enz. ; murw,
malsch maken (van vleeschspijs) ; Jur. opheffen,
te niet doen, uitdelgen, voor ongeldig verklaren; — morti$Cãtie (spr. tie=tsie), f. de
dooding, het afsterven van enkele deelen; de
tuchtiging, kastijding, de krenking, de deemoediging, beschaming, ergernis, het verdriet ; het
malsch maken b. v. van het vleesch, door het
aan de lucht bloot te stellen ; Jur. opheffing,
uitdelging, onderdrukking of vernietiging, b. v.
eener schuldvordering, enz.
Mortisdonátie (spr. tie=tsie), f. nw.lat.
(liever donatio mortis causa, z. donatie) eene
schenking of gift in geval van overlijden.
Mortóden, pi. fr. (mortodes) valsche paarlen voor den negerhandel aan den Senegal.
mortuus, a, um, adj. lat. (v. mori, sterven)
gestorven, dood; als subst. een doode; — maaus mortua, t. de doode hand; Jur. een doodengoed, onvervreemdbaar kerkgoed, eene erfmaking aan de kerk of eenig geestelijk gesticht,
daar dit goed, uit het handelsleven genomen,
voor den Staat als ware het dood is; — pro
mortI4o v e r kl a r e n, voor dood of gestorven
verklaren; — de mortuis nil nise bene, sprw.
van de dooden (moet men) niets dan goed (spreken) ; — mortuarium, n. nw.lat. het recht
van den landheer om bij overlijden zijns onder
uit diens nalatenschap zekere voor wer--dans
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pen te vorderen; ook z. v. a. manos mortua.
Moráe, f. fr. (eelt. -armor. morn, molu,
nw.lat. morhua, molua; Gadus morhua, L.) de
kabeljauw.
Mórum, n. lat. (gr. moron) de moerbezie; Med. het moerbeziegezwel, als moedervlek ; — mores, m. de moerbezieboom ; —
moriciet, n. nw. lat. versteend moerbezieboombout.
Morve, f. fr., slijmachtig vocht uit de
neusgaten, snot ; de droes, eene bekende paar
-denkwal.
mos, m. lat. gebruik, • gewoonte, manier, levenswijze, gewone handelwijze, trant; pl. mores, zeden ; vandaar : iemand mores 1 e eren,
d. i. hem leeren, hoe hij zich te gedragen heeft,
hem terechtzetten, tot zijne plicht brengen ; —
ex more, naar oude manier, naar gewoonte,
naar vastgesteld of ingevoerd gebruik; — more
consueto of sotto, naar gebruikelijke wijze, naar
gewoonte; — more majdrum, naar de gewoonte
der voorvaderen, naar oud gebruik, naar voor
zeden ; — boni mores, pl. eig. de-vaderlijk
goede zeden; de zedewet; — contra bonos mos es et contra leges, tegen de moraal en bet
stellige recht.
Mosalek, mosaïst, z. mozaïek.

,

Mosaísme, mosaisch, z. ond. M o z e s.
Moseádo, m. it., een siciliaansche mustaatwijn (z. ond. m u s k u 5).
Mosehabéërs, m. pl. eene secte van
Mohamedanen, die gelooven, dat God letterlijk
zóo is, als hij op vele plaatsen van den koran
wordt beschreven.
Moschata, z. ond. moschus.
Moseholatrie, f. gr. (v. moschos, kalf)
aanbidding van een kalf, inz. de vereering van

het gouden kalf door de Israëlieten in de woestijn.
Moschus, m. (mid.lat. moschus, moscus,

lat. muscus, arab. moesk, mis/c, perz. moesjk,
V. 't sankr. moesjk, teelbal, dewijl hij daarin
ontstaat) ; z. muskus; moschus artifIciális,
nw.lat. kunstmuskus, door behandeling van de
barnsteenolie met salpeterzuur voortgebracht ; —
moschat'us, a, um, lat. Bot. muskusgeurig; —
:moseháta, pl. nw. lat. ' muskus bevattende
toebereidingen ; — mosehardine, f. een
aromatisch balletje, dat in den mond wordt genomen ter verberging van een kwalijk riekenden adem.
Moscováde, f. (fr. moscouade, it. mosco.vata, port. assucar mascabádo, de ruwste suiker, v. mascabdr, voor menoscabár, verergeren,
verslechten, oudfr. meschever, v. 't sp. menoscábo,
verergering, vermindering, provene. mescap, fr.
^méche f, eng. mischief) ook c a s s o n a d e, ruwe,
ongezuiverde suiker, meel- of poedersuiker, zand
waaruit door verdere raffineering de-suiker,
farine- suiker, melissuiker, enz. bereid
wordt.
Moses, z. Mozes.
,

-

,

Mosjel, m. joodsch, z. m au sj e 1.
Moskee, f. arab. (eig. mesdsjid, it. mos •chea, fr. mosquée, z. m e t s j e d) een mohame-
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daansch bedehuis, turksche tempel van den
tweeden rang ; vgl. d s j a m i e.

Moskieten, z. mosquito.

Moskovieten, m. pl. eig. inwoners der
stad Moskou of liever Moskwa; voorm. naam
der Russen; moskovische appel, de
siberische ijsappel ; — moskovisch glas,
n. soort van glimmer; — moskovisehe
kool, gerardskruid, geitepoot (Aegopodium);
—

— moskovische thee, z. v. a. k a r avaan -thee.

Moslem, m., pl. Moslemin, arab. (van
salama, zich aan God overgeven ; vgl. i s 1 a m)
gem. verdorven tot Muzelmannen, d. I. recht
aan Mohameds leer,-gelovinf
Mohamedanen.
Mosquito, m. sp. (spr. —kito ; v. mosca
= lat. musea, vlieg) pi. mosquitos of
moskieten, bijtvliegen, zeer lastige, stekende muggen in Indië en andere heete ge-

westen der aarde ;

—

mosquitero, m. eene

bedgordijn of een kleedingstuk, ter beschutting tegen den steek dezer insecten in den
nacht.
mosso, it. (partic. v. muóvere, bewegen
lat. movére) Muz. levendig, met eenigszins levendige beweging.
Most, m. (lat. mustum, fr. moist) het uit
zoete sap inz. der druiven, dat door-geprst
gisting wijn wordt.
Mot, n. fr. (spr. mo ; vgl. motto) woord,
inz. geestig gezegde (vgl. bon -mot) ; — mot
d'ordre, wachtwoord; — le fin mot, z. ond.

fin 2).
Motacillen, i. pl. lat. (motacilla, kwik
naam van een talrijk vogelgeslacht,-star)
waartoe de nachtegaal, de vijgbek, de kwik -

staart, het roodkeeltje enz. behooren.
Motette, f. mid.lat. (motetum, fr. motet,

it. mottetto, v. motto, woord, spreuk) een spreuk gezang, veelstemmig kerkgezang, zangstuk, dat
gewoonlijk eene bijbelspreuk ten grondslag
heeft.
Moteur, m. fr. (lat. motor, v. movere, bewegen) de beweger, leider, aanstoker, b. v. van
een opstand ; motiliteit, f. nw.lat. (motilitas) de beweeglijkheid; — motie (spr. t=ts)
f. lat. (motto, v. movere, bewegen) de beweging, lichaamsbeweging; verandering; Gram. de
buiging der substantieven en adjectieven naar
het geslacht ; eene voordracht, een voorslag ter
beraadslaging in eene vergadering; m o t i e v an
o r d e, voorstel betreffende de regeling der werkzaamheden eener vergadering; — motionnaire, m. fr. (spr. mosjonèr') een voordrachtdoener, iemand, die eene m o t i e doet ; — motief, n. nw.lat. (motivum, It. motivo, fr. motif) een beweeggrond, eene beweegreden, een
prikkel, spoorslag; in de schoone kunsten een
op uitwerking of e f f e c t berekend kunstmiddel; een belangrijke trek in de dichterlijke vinding; Muz. een muzikaal thema, eene melodie
of gedachte, die het hoofdbestanddeel eener
compositie uitmaakt en telkens terugkomt; -—
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tnotiveeren (fr. motiver) de beweegrede
bijbrengen, gronden aanvoeren, met rede--ne
nen omkleeden, ondersteunen of staven ; — motiveering, f. aanvoering der gronden; —
moto, it. z. motus; — motor, m. lat. de
beweger ; inz. eener machine, b. v. stoom-,
wind-, water-, gasmotor ; — motorisch, adj.
(lat. rrmotor°ius, a, um) bewegend, beweging voort
motorische zenuwen. -brengd,.v
motrix vis, z. vis.
Motto, n. it. (= fr. mot, woord, midlat.
muttum, van het lat. muttire, prevelen, een
half luiden toon uitstooten) eene zinspreuk,
kernspreuk (zonder beeld daarbij, onderschei
devies, z. aid.); zinrijke stelling als-denva
opschrift eener verhandeling en dgl.
motus, m. lat. (v. movëre, bewegen) de beweging; het oproer, de opstand; — motus convulsïvi, pl. krampachtige bewegingen, stuiptrek
— motus peristalt`icus, m. Med. de worms--kinge;
gewijze beweging der maag en der darmen; —
motu proprio, uit eigen beweging of aandrift;
als subst. het motuproprio, eene onbetwistbare pauselijke beslissing of verordening;
— oornis metus in fine velocior, elke beweging
(wordt) tegen 't einde sneller; — con moto, it.
Muz. met beweging, levendig, aandoenlijk; —
moto precedénte (spr. —tsjedénte) Muz. z. v. a.
medesimo tempo.

Moucade, z. m o c a d e.
Mouchard, m. fr. (spr. moesjár: naar
men wil van mouche, vlieg, dewijl hij als eene
vlieg- rondgonst) een kondschapper, aanbrenger,
verklikker, krauwer, politie-spion ; — mouehardeeren, op kondschap uitgaan, bespieden, verklikken.
Mouche, f. pl. mouches, fr. (spr. moesj';
V. 't lat. musca) eig. vliegen; blanketpleistertje,
moesje, een klein stukje taf, dat de dames
weleer op haar gelaat aanbrachten ; — mouche
volante, f. of gew. pl. mouches volantes (spr.
—woldis t') Med. eig. vliegende muggen ; het
muggen-zien, beweeglijke vlokken voor de oogen,
eene oogkwaal; — moucheteeren (fr. moucheter) met zwarte vlekken besprenkelen, spikkelen, vlekkig maken.
Móuchette, f. fr. (spr. moesjétt') Arch.
de kranslijst, keelhevel, stafhevel, muurlijst ; de
kraalschaaf der timmerlieden.
Mouchettes, pl. fr. (spr. moesjett' van
mouther, snuiten, mid.lat. mucare, muccare, v.
lat. mucus, muccus, snot) de snuiter, kaarsen
-snuiter.
Moufette, f. fr. (spr. moefétt': vgl. het it.
muffo, schimmelig, wellicht van het duitsch muff,
muffe reuk) ook mofette, mouphette,
schadelijke mijnlucht, stiklucht, giftdamp, allerlei nadeelige uitwasemingen, voor de ademhaling ongeschikte gassoorten, die de onderaard
plaatsen, inz. de mijnen, besmetten ; ook-sche
z. v. a. v i v e r r e, z. ald.
Mou$On, m. fr. (spr. moeflon; sardin. mu/lone, it. mu/lone, mu fo) z. a r g a 1 i.
mouilleeren, fr. (mouiller, spr. moelj—;
-

;
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provenc. molhar, als ware 't lat. molliire, v.
mollis, week, dus eig. week maken) bevochtigen, besproeien; ook zacht of week uitspreken,
inz. in het fransch ij in plaats van ii; -mouillebouche, f. (spr. moelj'boesj') de
waterpeer, eene zeer sappige zomerpeer.
mouleeren, fr. (mouler, spr. móel—; van
moule, vorm, model, provene. molle, v. 't lat.
modulus, it. modello ; vgl. mode 1) vormen, in
een vorm gieten, afgieten, in een vorm drukken of slaan ; — moulure, f. fr. (spr. moeluícr'
Arch. het lijstwerk, de lijst; allerlei sieraden,
lijstjes aan goudsmidswerk.
Moules, pl. fr. (spr. moei') kleine eetbare
mosselen op de fr. noordkust.
Moulinet, m. fr. (spr. moelinè; eig. kleinemolen, van moulin, molen, it. mulino, molino,
mid.lat. molinum, voor 't lat. molina, v. molccre,
malen) de molen, eene kruiswijze wending in
den dans ; in het schermen : de kruiswijze zwaaiing der degens, om de stooten of houwen van
meer dan éene tegenpartij te gelijk af te weren; — moulineeren, fr. (mouliner, spr.
moei—) zijde op den molen tweernen ; — moulinage, f. (spr. moelinddzj') de zijdetweerning
en het daartoe noodige gereedschap.
Moulure, z. ond. mouleeren.
Mount, m. eng. de berg; in den naam van
vele plaatsen enz. (ook mountain, spr..
móunt'n); — mountain-dew (spr. ntount'ndjoe) eig. bergdauw : sterke korenbrandewijn.
Mourqui, z. m u r k i.
Mousquet, z. m u s k e t — mousqueton, z. musketon.
Mousse, m. fr. (spr. moess'; van het sp.
mozo, jong, jong mensch, it. mozzo, v. 't lat.
mustus, jong, frisch) de scheepsjongen, zwabber, kajuitwachter.
mousseeren, fr. (mousser, spr. moess—;.
v. mousse, mos, en dan om de overeenkomst:
schuim) schuimen, opbruisen ; vandaar m o u sseerende wijnen, schuimende wijnen; —
mousseux, adj. (spr. moesséu) schuimend, gelijk
b. v. de champagne-wijn; — champagne mousseux (spr. sjahpánj'—) schuimende champagnewijn, het tegengest. van champagne non-mousseux, niet-schuimende champagne.
Mousseline, f. moesselíén, n. (fr..
mousseline, it. mussolino en mussolo) neteldoek,
naar de turksche stad M o s s o e 1 of M o e s s o e 1 (mid.lat. Mussula, arab. Mauzil, Maussil,
syrisch Mauzol, Muzol, Mosul) aan den Tiger,
alwaar die stof het eerst werd vervaardigd ; —
mousselineglas, n. glasruit met doorzichtig patroon op matten grond.
Mousseron, m. fr. (spr. moess'rói2 ; van
mousse, mos) Bot. kleine meikampernoelje, een
eetbare paddenstoel, dien men 't voorjaar onder
het mos vindt.
Mousson, z. moesson.
Moustache, f. fr. (spr. moestdsj'; it. mostaccio, v. 't gr. mystax, bovenlip, snorrebaard)
een knevelbaard, knevel, snorrebaard.
Moustique, f. fr. (spr. 7noestiék') z. v. a..
,

;

,

MOUTARDE
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m o s q u i t o; — moustiquaire, m. (spr.
moestikèr') z. v. a. mosquitero.
Moutarde, f. fr. (spr. moetárd'; it. en
provenc. mostarda, V. 't lat. mustum, most, fr.
mout) mostaard of mosterd, met most- of wijn
bereid mosterdzaad ; — de la moutarde-azijn
après diner (spr. —aprè diné) mosterd na den
maaltijd, fr. sprw. voor iets, dat te laat komt;
— moutardier, m. (spr. moelardjé) het moslerdpotje.
Mouton, n. fr. (spr. moetón.) het schaap;
spottenderwijs de leden der geheime fransche
politie.
Mouvance, f. fr. (spr. moeváns'; V. mouvant, beweeglijk, vandaar leenbaar) de leenheer
leenrecht, de leenbaarheid, feodale-lijkhed,t
afhankelijkheid.
. Mouvement, n. fr. (spr. moev'mán ; V.
mouvoir = lat. movere, bewegen) de beweging,
onrust ; het voortgaan, de voortgang, voort
verandering; gangwerk in een uurwerk;-gande
de opstand, het oproer.
moveeren, lat. (movere) bewegen ; — zich
moveeren, zich in beweging zetten, onrustig worden ; Gram. een woord moveeren,
het zijne veranderingen door de geslachten doen
ondergaan (z. ook m o t i e); — móvens, n. of
movens causa, f. een hulp- of beweegmiddel ; —
moventiën (spr. t=ts) pl. (moventia) zich zelven bewegende voorwerpen, b. v. vee (onderscheiden van m o b ill ë n); — moviménto, m. it.
Muz. beweging, tijdmaat.
Moxa, f. port. (spr. moth, wellicht van
moxar, mojar, bevochtigen) bijvoetwol, eene
grauwe, wollige stof, die in China, Japan en
elders uit de bladen en toppen van den gemeenen bijvoet (Artemisia vulgdris) bereid en
als geneesmiddel tegen jicht en podagra uitwendig gebruikt wordt. Men rolt namelijk de
m o x a op tot eenen kegel van omtrent 25 mM.,
kleeft haar met speeksel on de huid vast en
steekt ze in brand; zoo ontstaat er eene brandwonde, die tot ettering overgaat ; — moxibustie, f. barb.lat. Med. het branden met
moxa.
Moyd'or, z. moed'or.
Moyen, n. fr. (spr. moajen; v. 't lat. me,dianum, v. medium) middel, weg, gelegenheid,
hulpmiddel, vermogen, mogelijkheid; — pl.
moyens, ook foxtuins-omstandigheden, middelen, vermogen.
Moyo, m. sp. (= lat. modus, schepel ; vgl.
m o g g i o) eene vroegere sp. graan . en vochtmaat van verschillende grootte
,

Mozaiek, muzief werk, mozaïsch,
'muzivisch of muzoeisch werk (fr. mosaïque, provene. mozaic, sp. en port. mosáico,
it. musáico ; nw. gr. musa'ikon, lat. [opus] musivum, gr. moeseion) ingelegd werk, steen- of
glasschilderstuk, een samenstel van veelkleurige
stukken steen, hout en glas, die door middel
van eenig kleefdeeg of lijm zóo kunstig met
elkander tot allerlei figuren verbonden worden,
dat men ze, op eenigen afstand gezien, voor

penseelwerk houdt; — mozalst (fr. maatre
mosaïste) m. de muzief- of mozaïekwerker ; —
muziefgoud, schildersgoud, valsch schelpgoud uit tin, kwik, zwavel en sal-ammoniak;
— muziefzilver, valsch zilver, wit tin met
bismuth en kwik.
Mozambo, m. naam in Brazilië van dezulken, die in Europa zijn geboren.
Mozarábier, m. sp. (mozárabe, v. 't arab.
moestarab of moestarib, d. i. iemand, die naar
de Arabieren gelijkt, zonder een echt Arabier
te zijn) thans : christen van moorsche afkomst
in Spanje en Afrika.
Mozes, hebr. (Mosjeh, van másjáh, uittrekken, uithalen; volgens Josephus echter van egyptischen oorsprong) mansn.: de uit het water geredde, de naam van den wetgever en godsdienststichter der Israëlieten ; — mozaïsch, adj.
hem betreffende of van hem afkomstig (b. v.
mozaïsch geloof, enz.); -- mozaísme, n.
de leer van Mozes, de mozaïsche of joodsche
godsdienst.
MOZO, m. sp. jong mensch, jonkman, vgl.
mousse.
Mozzetta, f. it. (van mozzo, afgehouwen,
geknot) een rok zonder mouwen als kleeding
der hooge R. Kath. geestelijken in Italië.
much, eng. veel; — much ado about nothing, veel geschreeuw om niets.
mucus, m. lat. (gr. mykos) ookmucágo en
mucilligo f nw.lat. Med. slijm; een slijmig geneesmiddel; — mucilágo gummi arabici, gomslijm, in 4 deelen water opgeloste gom ; —
mueáten, n. pl. slijmzure zouten; — muqueus (lat. mucosus, a, um) of mueilagineus, adj. nw.lat. slijmig, slijmerig; — mueulént, adj. (later lat. muculéntus, a, um)
slijmig, slijmerig; — mueuléntie (spr. t=ts)
f. nw.lat. de slijmigheid; — mucesceeren,
lat. (mucesccre) kamig of schimmelig worden.
Mud, n. (vgl. m u i d) een hectoliter;
eene inhoudsmaat in Nederland = 1 a s t
10 schepels of 100 koppen (liters); het
oude Amsterdamsche mud = 2-r 1 a s t, verdeeld in 4 s c h e p e 1 s, was = 111,256 liter.
Mueda, f. port. (eig. moerla = lat. moneta,
z. ald.) eene munt = 10 c r u s a do s (z. ald.)
of t4 It 17 cent.
Muell. C., bij natuurhistorische namen afk.
voor K. A. F. W. Muller; — Muell. of
Muell. F., voor F. von Muller (te Melbourne);
— Muell. H., voor Herm. Muller (gestorven 1883).
Muezzin, z. m o e ë z z i n.
Muffel, z. moffel.
Mufti, z. moefti; — par ordre de (of
du) mufti, fr. gedwongen, zonder dat eenige
tegenspraak veroorloofd is.
Mohamed, of liever Muháammed,
gew. Mohamed, m. (arab. Moehámmed, partic. van hamida, prijzen) de hooggeprezene,
roemwaardige, de naam van den beroemden
arabischen godsdienststichter (geb. te Mekka.
omstreeks 570 jaren na Chr.); — Muhame;
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dánen, gew. Mohamedanen, m. pl. aan
-hangersvMomdl,haesgofgenooten; — muhamedísme of mohamedísme, gew. mohamedanísme, n.
de leer van Mohamed, het turksch geloof, z.
V. a. islam.
Muharram, z. m o h a r r e m.
Muid, n. fr. (spr. mwi, = lat. modus, vgl.
moggio) eene oude fr. inhoudsmaat voor droge
waren, naar de waren en de plaatsen van zeer
verschillende grootte ; een oude, gedeeltelijk nog
thans gebruikelijke fr. maat voor vloeistoffen;
een vat, een ton van 273,9 L. inhoud.
Mul, n. (misschien samengetr. uit mossul
of mossoel, z. mousse 1 i n e) fijn en ijl moes
dat het eerst uit 0. Indië kwam ; — ook:-selin,
geringe soort van meekrap (fr. mulle).
Mulassen, z. molassen.
Mulat, m. mulattin, f. (sp. en port.
mulato, mulata, 000rspr. een muildier, geteeld
uit een hengst en eene ezelin, fr. mulatre; V.
't lat. mulus, muildier) een gemengd menschenras, uit blanke en zwarte menschen (Negers)
geteeld; — mulattofina, het kind van eenen
mesties en eene mulattin, of omgekeerd.
Muleívber, m. lat. (v. mulcëre, verweeken
en ferrum, ijzer) een bijnaam van Vulcanus (z.
aid.), ijzerkneder.
mulcta of malta, f. lat. Jur. eene geldstraf;
m. poenitentiae, rouwgeld of rouwkoop ; m.
stuprörum, boete op hoererij ; — muleteeren (lat. mulctáre) straffen, met geldboete
straffen ; — muletatium, n. zeker geld, dat
als boete geïnd wordt.
Mulet, m. een port. schip met latijnsche
of driehoekige zeilen.
Mule—machine of mule-jenny-machine, f. (v. eng. mule, spr. mjoel; vgl. j e n n ym a c h i n e) eene soort van spinmachine; —
mule—twist, n. eng. (vgl. twist) molenof machine-garen van boomwol.
Muliëbria, pl. lat. (v. muliebris, e, vrouwelijk, van mulier, de vrouw) vrouwelijke zaken, de vrouwelijke geslachtsdeelen; Med. de
maandelijksche zuivering; — muliëbriteit,
f. (later lat. muliebr)tas) de vrouwelijkheid, vrouwelijke geaardheid; — mulier tacëat in ecclesia, »de vrouw zwijge in de kerk", d.i. menge
zich niet in openbare aangelegenheden.
Mulomedicïna, z. ond. mulus.
Mulsum, n. lat. (stil. vinum, wijn, van
mulsus, met honig vermengd, v. mulcere, mul sum, zacht, zoet maken, verzoeten) met honig
gemengde wijn, wijnmede.
multus, a, um, lat. multa, veel ; velerlei ; —
multum, n. veel ; non multa sed multum, niet
velerlei, maar veel, niet van alles wat, maar
van een ding veel (b. v. leeren); multa paucis,
veel in weinig woorden; multi sunt vocati, pauci
vere electi, velen zijn geroepen, maar weinigen
uitverkoren; — multicaulis, adj. lat. veelstengelig ; — multangulair, adj. nw.lat. (lat. mul
veelhoekig; — multieeps, adj.-tangulris,e)
lat. veelhoofdig; — multi fartus, adj. lat. veel-
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rijig; — multifidus, adj. lat. veelspletig; - -multifórm, adj. (lat. multifórmis, e) veeivormig, veelvoudig; — multigenériseh,
adj. (lat. multigenus, a, um) veelsoortig, menigvuldig; — multilateraal, adj. nw.lat.
veelzijdig; — multilobus, adj. lat. veellobbig;
— multiloculáris, adj. lat. veelvakkig, veelhokkig; — multinómisch, adj. lat.-gr. veel
multiplex, adj. lat. veelvoudig,-delig;—
veelvuldig; — multipliceeren (lat. multiplicáre) vermenigvuldigen ; Arith. een getal zooveel malen nemen, als door een ander getal
wordt aangeduid; het eerste heet multiplieándus, m. vermenigvuldigtal, het andere
multiplicator, m. vermenigvuldiger ; —
electro- magnetische multiplicator,
m. een door Schweigger uitgevonden werktuig
om de fijnste graden van het galvanisme te
meten; — multipliestie (spr. tie=tsie) f.
(multiplicatio) de vermenigvuldiging, vermeerdering — multiplicatie — cirkel, een astronomisch werktuig tot hoogtemeting; — multiplicatief, adj. nw.lat. vermenigvuldigend,
veelvoudigend; vermenigvuldiging bewerkende of
uitdrukkende; b. V. multiplicatieve telw o o r de n; — multiplieiteit, f. de veel
menigvuldigheid, menigte; —mul -vuldighe,
n. een veelvoud, een getal, waarin-tiplum,
een ander getal meermalen begrepen is, b. v.
9 is een multiplum van 3 ; — multipolair,,
adj. verscheiden polen hebbende ; -- multi—
potent, adj. (lat. multipoten) veelvermogend,
zeer machtig; — multiválven, pl. nw.lat.
(vgl. v a 1 v a) veelschalige schelpdieren ; — mu1tungula, t. lat. (van ungula, klauw, hoef)
veelhoevig dier.
mules, m. lat. het muildier, de muilezel ; in
de duitsche studententaal: wie van de school
afgegaan, maar nog niet als student is opgenomen ; — mulomedielna, f. lat de dierenheelkunde, veeartsenijkunde.
Mámme, f. hoogd. (spr. moemme) een vroeger zeer bekend, thans door de Beiersche bieren verdrongen, krachtig, zeer dik, donkerbruin,
niet gehopt Brunswijksch bier, met zoetachtigen, aangenamen smaak, zoo geheeten naar
zijn eersten brouwer Christiaan Mumme, mom.
Mummie, f. (oudfr. mumie, nu momie, it.
micmmia, perz. moemijá, v. moeen of moert, was,
week, balsamiek hars, dewijl de Perzen en Babyloniërs daarmede hunne dooden overdekten)
een gebalsemd en gedroogd lijk bij de oude
Egyptenaren; — mineralische mummio,
een zeer kostbare, welriekende en voor wonden zeer heilzame bergbalsem in Perzië, enz.,
welken de oude Egyptenaren bij het balsemen
hunner lijken gebruikten ; — mummi$Ceeren, nw.lat. mummiën vormen, tot mummie
maken; — mummi$eätie (spr. t=ts) f. do
mummievorming, mummiebereiding.
Mumps, n. eng. (van mump, in zich zelf
brommen, morren) slecht humeur ; Med. oor
-klierontsg.
Mun, z. maund.
;
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Munehhausiáde, f. leugen, opsnijderij
(met het oog op Von Muchhausen's wonderlijke
reizen en avonturen).

MURIEDEN

van het stedeljk bestuur ; municipale raad,.,
gemeenteraad, stedelijke raad; — munieipale steden, voorm. duitsche steden, die aan
Mundaan, mundanIsme, munda- eenen rijksstand onderworpen waren; — muniteit, z. ond. mundus; — mundatie, enz., nicipaliteit, f. nw.lat. de gemeenteraad, de
plaatselijke of stadsoverheid; rechtsgebied eener
mundeeren, z. ond. m u n d u m.
Mundium, n. midlat. (v. het oudd. munt, gemeente; gemeentehuis; -- munieipalimund, d. 1. hand, dan ook bescherming, be- seeren (spr. s=z) met gemeentewetten voorschermer, vandaar ons oude v o o r w o n der, zien, als gemeente inrichten.
Muni$eéntie (spr. t=ts) f. lat. (munihoogd. vormund, voogd) het recht der persoon
ficentia, v. munificus, vrijgevig, en dit van muheerschappij over vrijen, inz. van den echt--lijke
genoot over zijne huisvrouw, van den voogd nus, dienst, geschenk en facére, maken) vrijgevigheid; mildheid, milddadigheid, grootmoedigover den pupil.
Mundum, n. lat. (van mundus, a, um, held; — muni$eént, adj. mild, vrijgevig; --•rein, zuiver) het zuiver afschrift, het schrift, in munif ieeeren, mild beschenken.
Munimént, munitie, z. onder m u.
tegenst. met c o n c e p t; pro mundo, voor het
afschrift; — mundeeren (lat. munddre) zui- neeren.
Munster, ook monster, m. (v. 't lat._.
veren, reinigen ; in 't net afschrijven ; — mundant, m. kanselarijschrijver; — mundátie monasterium, d. i. klooster) eene stichtskerk,.
(spr. t=ts) f. (later lat. mundatio) de reini- domkerk, hoofdkerk.
Munyehión, m. gr. een lentemaand der
ging; — mundátor, m. de reiniger; de veger (in kloosters); — mundatóriseh, adj. Atheners, het einde van April en het begin,,
van Mei.
(lat. mundatorius, a, um) reinigend, zuiverend;
Mur ena of mureene, f. (lat. muraena,.
— mundi$eantia (spr. t =ts) of mundi$cativa, n. pl. nw.lat. Med. zuiverings- gr. myraina, v. myros, eene soort van zeeaal)
een zeer welsmakende zeeaal (Muraena helena),..
middelen, reinigende geneesmiddelen.
mundus, m. lat. de wereld; -- mundus vult inz. bij Sardinië.
Muraine, z. moraine.
decapi, ergo decipiátur, lat. sprw.: de wereld
Muraj61a, f. eene voormalige ital. rekenwil bedrogen zijn, dat zij dan bedrogen worde !
— sic transit gloria mundi, z. ond. g 1 o r i e ; — munt van verschillende waarde.
Muráles, muratoren, z ond. murus.
a mundo condzto, van de schepping der wereld
muratistisch, adj. de familie van Muaf — mundaan, adj. (lat. mundánus, a, um)
wereldlijk, wereldsch; — mundanisme, n. rat, den generaal van Napoleon I, den latereu..
en mundaniteit, f. nw.lat. de wereldsch- koning van Napels, toegedaan.
Murchisoniet, n. (spr. murtsji—) veld-gezindheid, aardschgezindheid; — mundivagánt, adj. nw.lat. in de wereld omzwervend; spaath, naar den eng. geoloog Murchison be-.
— mundomotorium, n. toestel om het noemd.
Mureus, m. lat. een bloodaard, een die zich
mechanisme van het heelal aanschouwelijk te
den duim afkapt, om vrij van den krijgsdienst
maken.
muneeren, lat. (munire) bevestigen, met te zijn; vgl. p o l t r o n.
het noodige ter verdediging of voeding voorzien,
Mureïne, f. aniline-grijs, eene glanzende
toerusten ; — muniment, n. (lat. munimén- grijze verfstof; vgl. aniline.
tam) eig. een verdedigingsmiddel ; Jur. een beMurexide, f. (v. lat. murex, de purperwijsgrond, steungrond, eene omstandigheid, die slak) een door inwerking van salpeterzuur op
in het voordeel is der eene partij ; — muni- de pisstof en toevoeging van ammoniak getie (spr. t=ts) f. (fr. munition, lat. munitio, vormde stof met kristallen van groen en rood
bevestiging, versterking enz.) de krijgsvoorraad, weerschijnenden glans = p u r p e r z u r e a m-inz. kruit, kogels enz.; — munitie-wagen, moniak.
Muriáten, pi. nw.lat. (van bet lat. mur)'a,
de wagen, waarop de krijgsvoorraad wordt ver
pekel) zoutzure zouten ; — muriatIcum (stil.
-voerd.
Mango, m. 1) z. ichneumon ; 2) ook n. acTdum) n. lat. het zoutzuur, de chloorwatereng. de fijnere, kortharige soorten van lompen
stof ; — muriátiseh, adj. zoutzuur, zoutzuur
kunstwol, die door fijnscheuren van ge--wolf
bevattend; —muriatische bronnen, zulke
vold laken bereid worden ; verschillend van bronnen, waarvan het zoutzuur een hoofdbe-.
standdeel uitmaakt; m u r i a t i s c h kruit, een
shoddy (z. ald.)
Municipium, n., pl. munieipia of op het buskruit gelijkend mengsel, dat in plaats
municipiën, lat. (v. munus, ambt, plicht van salpeter, chloorzuur kali bevat; — muenz. en capere, nemen, ontvangen) eene rom.
riaciteit, m. z. v. a. a n h y d r i e t.
vrijstad, landstad in het oude Italië, die het
Muriciet, m. nw.lat. (van 't lat. murex,..
rom. burgerrecht genoot en onder eene zelfge- purpersiak) eene versteende stekelsiak.
kozen overheid stond; — municipaal, adj.
Murieden, pl. arab. en turksch-tataarsch
(lat. municipalis, e) stedelijk, stadsch, de ge- eig. de strevenden of discipelen :. de aanhangers
der door Schamyl gestichte, uit den Islam ontmeente, de stadsregeering betreffende ; als subst.
m. een stedelijk overheidspersoon, stadsraad, lid sproten mystieke secte in den Kaukasus
;

-
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murinus, a, um, adj. lat. Bot. (van mus)
muisgrauw, muisvaal.
Murki, n. (waarsch. duitsch, van het klank
woord murks, murksen, voor murren,-nabotsed
in u r m e 1 e n) eene oude soort van kleine muziekstukken voor het klavier, met levendige,
.murmelende begeleiding van de bas.
Murmur, n. lat. bet gemurmel, het gemor, gegons ; 1VIed. z. v. a. b o r b o r y g mus;
— murmureeren, lat. (murmuri re) morren,
ontevreden zijn en klagen, mompelen, knorren.
Moro, m. it. (vgl. m u r u s) muur; m. a
sécco, muur zonder kalk, slechts uit oneffen
rotsstukken samengesteld.
Murrha, f. lat. eene mat blinkende, bont geaderde, zeer hoog geschatte steensoort bij de
oude Romeinen; vandaar murrhínisehe
Vazen (lat. vasa murrhina), pl. eene soort
van zeer kostbare en schoon bewerkte pronkvazen bij de Ouden.
murus, m. lat. de muur ; pl. muri ; — extra
imuros, buiten de stadsmuren; — intra muros,
binnen de muren, in de stad; — muralis,
-adj. lat. muurbewonend, op muren groeiende; —
muráles, pl. muurgewassen, tegen muren
groeiende planten; — muratoren, pl. nw.
lat. vrijmetselaars.
Musa, musageet, z. ond. muze.
Muse, museadin, z. muskus -muscovado, m., z. m o s c o v a d e;muscosen, muscositeit, z. ond. m u seus.
Musea, f. lat. de vlieg ; — museiden,
pl. de vliegen, als insectenfamilie ; — mus
f. het vergiftige alcaloïde van den-earin,
vliegenpaddenstoel (Agarïcus muscarius) ; —
museicapa, museipeta, f. lat. vliegen
vliegenvanger (naam van vogels).
-snaper,
Muscardine, f. fr. (spr. muuskardien')
de kalkzucht der zijdewormen, veroorzaakt door
den schimmelpaddenstoel (Botrytis bassigna).
musculair, museuleus, z. onder
nuske1.
Museus, m. lat. mos; pl. musci, mosplanten; — muscus islandicus, ijslandsch mos;
— museoïsch, adj. mossig, mosachtig, bemost ; — muscósen (muscósae), pl. mos
gewassen, loof- en levermossen ; —-achtige
museositeit, f. nw.lat. de mosachtigheid.
Musette, f. fr. (spr. muzétt'; verklw. v.
't oudfr. muse, fluit, pijp ; vgl. c o r n e m u s e)
de doedelzak, zakpijp ; een zeker muziekstuk
van zachten, slependen toon, in $ maat; een
landelijke dans in Frankrijk; de broodzak der
soldaten.
Museum, z. ond. M u z e.
Musief werk, musief–goud, enz.,
2. musief, ond. mozaïek.
Muskaatbloem, muskaatwijn, enz.
rz. ond. muskus.
Muskel, m. (fr. muscle, van 't lat. mus
I. eig. muisje, verklw. van mus) p1.-culs,d.
muskelen, Anat. de spieren, de vleezige
deelen van het dierlijk lichaam, die het door
,

;

,

-

-
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hare uitzetting en samentrekking tot de wille
beweging geschikt maken; — mus--keurig
culair, adj. nw.lat. de spieren betreffende, aan
de spieren eigen ; — musculair systeem,
n. het spierstelsel, spiergebouw, de samenhang
van al de spieren eens lichaams ; — musculaire veer, eene veer, die de spieren der
automaten in beweging zet ; — musculariteit, f. de spierkracht, het vermogen en de
werkzaamheid der spieren ; — musculatuur, f. het voorzien zijn van spieren, sterkte
in de spieren, gespierdheid; -- musCuleus,
adj. (lat. musculdsus, a, urn), gespierd, sterk
van spieren, vleezig; — musculieten, m.
pl. eene soort van versteende schelpen.
Muskét, n. (it. moschetto, sp. mosquete,
fr. mousquet; oudfr. mouschete, mouchette, mid.
lat. muscheta, muschetta, eene soort van werppijl; eig. evenals muschetus, provenc. mosquet,
mosqueta, fr. mouchet, émouchet, eene soort v.
sperwer, van 't lat. mosca, de vlieg, omdat de
borst van dien vogel met vlekjes, die er als
vliegen uitzien, gespikkeld is) het oude soldatengeweer, vuurroer, dat met eene lont werd
afgestoken; — musketier, m. (fr. mousquetaire) een voetsoldaat, voetknecht, geweerdrager; — musketon of fr. mousqueton,
m. (spr. —tón; it. moschettóne) eene oude soort
van korte geweren van groot kaliber.
Muskito, muskieten, z. m o s q u i t o.
Muskus, f. lat., of muse, fr. m., ook
m o s c h u s en b i s a m geheeten, een sterk en
aangenaam riekend dik vocht, dat bij verscheidene dieren, inz. bij het b i s a m- of m u s k u sd i e r, in eenen buidel aan de aarsstreek gevonden en zoowel tot reukwerk als tot ver
zenuwen aangewend wordt ; z -sterkingd
mosehus en bisam; — museadin, m.
fr. (spr. mu- skaden) in 1795 en volg. jaren:
een naar muskus riekend heertje, een saletjonker, pronkertje, modegek ; vgl. g o m m e u x en
dandy ; — muskaatbloem, f. (vgl. m ac i s) de foelie, het netachtig weefsel aan de
harde schaal der muskaatnoot of muscaat
(fr. muscade, sp. moscada, it. note moscade, mid.
lat. muscata, stil. nux, noot en muscatum, v.
muscatus, als muskus riekende) dat gedroogd,
evenals de eigenlijke kern der noot, als specerij
gebruikt wordt ; — muskaatnoot, de vrucht
van den muskaatboom (Myrist)ca moschiita)
op de Moluksche eilanden, om welker harde
kern het netvormig weefsel, de foelie, zit ; uit
deze noten perst men de kostbare muskaat —
olie; — muskaatwijn of muskadelwijn, (it. moscatello, moscadello, mid lat. mus
of muscadellum, stil. vinum, wijn van-catelum
muscatus, als muskus riekende ; arab. moeskat)
een zeer zoete, kruidige ital. en fransche wijn;
— muskadelpeer, eene soort van vroeg
smakelijke peren; — musqueeren,-rijpe,
met muskus welriekend maken ; daarmede toebereiden.
Musomanie, z. nl u z o ni a n i e, onder
M u z e.
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Muspel of Muspelheim, n. oudn.

(muspell, het vuur, wereldvuur, eig. de hout
zuidelijke, heldere en heete-vernil)Myth.
deel der wereld, het vuurr(jk, in tegenst. met
IN if
musqua–vellen, pl. de huiden der amerikaansche muskusrat.
musqueeren, z. ond. muskus.
Mussaf, m. een gebed, dat de hedendaagache Joden doen op den eersten dag van elke
maand, op den sabbathdag en op den eersten
.dag des jaars.
mussiteeren, lat. (mussitáre, versterkingswerkw. V. mussáre, zwijgen) zacht fluisteren of mompelen; zwijgen, niets laten merhen ; — mussitatie (spr. —tsie), f. lat.
(mussitatio) het murmelen, fluisteren ; het onderdrukken der stem, zwijgen.
Mustafa, z. m o e s t a f a.
Mustangs, z. m e s t a n g s.
Mustard, m. eng. mosterd.
mustie, f. (vgl. f u s t i e) de dochter van
tenen blanke en eene mulattin.
Muta (seil. littéra), f. lat. (van mutes, a,
^cm, stom) Gram. een stomme consonant, pl.
mute (b, d, k, p, t) ; — mutaCisme, n.
het bezwaarlijk, gebrekkig, of ook te veelvuldig
uitspreken der b, m en p ; — mutisme, n.
barb.lat., de stomheid, het stilzwijgen.

mutabel, mutabiliteit, enz., z. ond.
;muteeren.

muteeren, lat. (mutdre) veranderen, wis
wisselen der jongensstem-seln,iz.vaht
bij de intrede van de manbaarheid; — mutabel, adj. (lat. mutab)lis, e), veranderlijk;
-onbestendig; — mutabiliteit, f. (mutabittas) f. de veranderlijkheid, onbestendigheid ; —

mutátie (spr.

tie=tsie),

f. (lat. mutatio), de

verandering, plaatsverwisseling; — mutatis muMndis, afgek. m. m. of mut. mut., met verandering van datgene, wat veranderd moet worden, of met de noodige veranderingen ; mutato
azomine, met veranderden naam, alleen den naam
veranderd ; — mutátor, m. lat. de veranderaar, een door M. H. Jacobi uitgevonden instrument, door middel waarvan men een electrischen stroom snel achter elkander kan openen
en sluiten.
mutileeren, lat. (mutiláre) verminken,
vervalschen ; — mutilatie (spr. tie= tsie) f.
de verminking, vervalsching ; — mutilatus, a,
um, lat. Bot. verminkt.
mutinerie, f. fr. (v. mutin, muiter, van
't oudfr. meute, opstand, kruistocht, jachtstoet;
vgl. meute) muiterij, inz. onder soldaten.
Mutisme, z. ond. m u t a.
Muttonchops, pl. eng. (spr. muttentsjops, V. mutton = fr. mouton, hamel, schaap,

-en chop, snede, schijf) gerooste lamsribbetjes.

Mutualisten, mutualiteit, z. ond.

mutuum.

Mutuatie (spr. tie=tsie), f. lat. (mutuatio,
v. mutuári, leenen, borgen) het borgen, leenen
van iemand, de ontleening.
VIERDE DRUK.
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mutueel, z. ond. m u t u u m.
Mutulus, m. lat. Arch. de kraagsteen,
deelkop of sparrekop in de dorische bouworde.
Mutuum, n. lat. (van mutu'us, a, um,
geborgd; wederkeerig) eene leening, eene geldschuld ; — mutuum adjutorium, wederzijdsche
hulp ; mutuum pallia tum, eene vermomde of
bedekte leening; — mutuus consénsus, weder
inwilliging of toestemming; — mutua-zijdsche
con}identia, wederzijdsch vertrouwen ; — mutueel, adj. nw.lat. (mutualis, fr. mutuel) wederzijdsch, wederkeerig, beiderzijdsch, over en
weer; — mutualiteit, f. barb.lat. de wederzijdsche verhouding, de wederkeerigheid; —
mutualisten of mutuëulsten, m. pl.
medeleden van 't geheime genootschap voor de
gelijkheid der menschenrechten, in 1833 te Lyon
gesticht; deelhebbers eener op wederkeerigbeid
gegronde verzekeringsmaatschappij ; N. H. zulke
woekerdieren. die het voorwerp waarop zij leven, ook wederkeerig wezenlijke diensten bewijzen.
Muze, f. (gr. Musa), pi. Muzen, Myth.
zanggodinnen, dochters van Jupiter en M n em o s y n e, de negen beschermsters der schoone
kunsten en wetenschappen, inz. der toon- en
dichtkunst, ook C a m ae n e n, lat. (Camoenae of
Camenae) en P i er id e n (gr. Pierides) geheeten ; nl. Kl i o, de roem (met een boekrol voor
voor de geschiedenis), K a l l i ó p e, de-gestld,
schoonsprekende (met griffel en wastafel, voor
het heldendicht), M e l p o m ë ne, de zanggrage
(met het tragische masker, voor het treurspel),
T h a 11 a, de vroolijke (met herdersstaf en het
komisch masker, voor het blijspel), Er á t o, de
liefelijke (voor scherts- en liefdezangen), E ut é r p e, de vermakende (met de fluit, voor de
toonkunst), T e r p s i c h ó r e, de danslievende
(met de lier, voor den dans), P o 1 y h y m n ï a,
de zangrijke (voor hooger of feestgezang en wel

-sprekndhi)Ua,emlsch(t
de hemelglobe, voor de sterrenkunde) ; oneig.
de schoone kunsten en wetenschappen, inz. de
dichtkunst ; — muzen-almanak, m. een
prachtjaarboekje met dichterlijke voortbrengselen ; — muzenpaard of –ros, n. z. p eg a s u s; — muzenzetel, M. eene hoogeschool, akademiestad ; — muzenzoon, student, akademieburger ; — musageet, m. (gr.
musagétes) eig. een muzenaanvoerder, hoofd en
aanvoerder der Muzen, een bijnaam van Apollo
en Hercules; oneig. een muzenvriend, beschermer en bevorderaar der kunsten en wetenschappen ; — museum, n. lat. (gr. musë on, v.
musëios, den Muzen behoorende, eigen) een
muzentempel of eene aan de Muzen, d. I. aan
de geleerdheid, de kunsten en wetenschappen,
gewijde plaats, b. v. eene studeerkamer; Bene
boek-, naturaliën- of kunstverzameling, een kunstkabinet; ook een wetenschappelijk tijdschrift van
gemengden inhoud; — museographie, f.
gr. de beschrijving van kunst- en natuurhistorische kabinetten en hunne zeldzaamheden; —
museologie, f. leer of handleiding tot he
52
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inrichten en onderhouden van musea van natuurlijke historie, enz. ; — musomanie, f.
hartstochtelijke kunstliefde, inz. overdreven zucht
voor muziek.
Muzelman (fr. en sp. musulman, it. musulmano, mid.lat. musulmanus, bedorven uit het
arab. moslemoena, plur. van mos 1 e m; z. aid.)
Muziek, f. gr. (musiké, stil. téchne, kunst,
eig. in 't algemeen muzenkunst, inz. toon- dichten redekunst ; lat. mus)ca, fr. musique) de toonkunst ; toonkunde, toonwetenschap ; de leer en
kennis van de verhouding en samenstemming
der tonen ; het op tonen gezette stuk zelve,
het gezang, de samenklank van stemmen en
speeltuigen ; — muziekinstrumenten,
H. pl. speeltuigen, toonwerktuigen ; — muzikaal, adj. (it. musicale, fr. musical) toonkunstig, met de toonkunst overeenstemmend,
daartoe behoorend, geschikt; toonkundig; ook
welklinkend, welluidend, aangenaam; — musikaliën, pl. hgd. dingen die tot de muziek
behooren ; — muzikant, m. een speelman,
gemeen muziekspeler; — muziekmeester
of musicus, m. pl. musici, lat. toonkunstenaar; onderwijzer in de toonkunst; — musieeeren, nw.lat. (it. musicdre) muziek maken, kunsttonen voortbrengen, spelen.
Myacieten, z. m y i e t e n.
Myasthenie, f. gr. (v. mys, muis, spier,
z. mus k e 1, en asthenie) zwakte of slapheid
der spieren.
Mycetolog e, f. gr. (v. makes, pl. mykétes, paddenstoelen) de leer der paddenstoelen
en zwammen; -- myeetophaag, m. een
paddenstoel-eter.
Mychmos of mygmos, m. gr. (van
mydzein, steunen) het steunen, diepe zuchten;
rochelen.
Myco—, z. myko.
Mydésis, f. gr. (v. mydan, vochtig zijn)
Med. de vloeiende ettering der oogleden door
slijm of andere vochten ; — mydón, m. weelderig. wild vleesch in zweren.
Mydriasis, f. gr. Med. de ziekelijke of
door kunst bewerkte verwijding van den oogappel; — mydriátiseh, adj. die bewerkende, daaraan lijdende ; — mydriatI cum,
m. een middel, dat de verwijding des oogappels
bevordert.
Mye1a1gïe, f. gr. (v. myelós, merg) Med.
pijn in 't ruggemerg; — myelitis, f. ruggemergsontsteking; — myelomalacie, f. ver
ruggemerg; — myelame–-wekingvaht
ningiti8, f. ontsteking van het ruggemergsvlies; — myelophthisis, f. de ruggemergstering; — myolospóngus, m. mergspons.
Mygmos, z. mychmos.
Myieten of myacieten, m. pl. gr. (v.
ma's, muis, spier) eene soort van versteende
schelpdieren, z. v. a m u s e u 1 i e t e n; — myltis, f. gr. eene ontsteking der spieren.
Myioeephalon, n. gr. (v. myia, vlieg)
Med. vliegenkopje, vliegenhoofdje, eene uitzakking van den regenboog door eene verzwering
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van het hoornvlies ; — myiodeopsie or
myiopie, f. het muggenzien, het flikkeren.
voor de oogen als van zwermen muggen ; -myiOlogie, f. de leer of kennis der muggen
of vliegen, een gedeelte der e n t o mol o g i e
uitmakende; — mykothanaton, n. eig.
zwamdood ; een uit zwavelzuur en keukenzout.
bereid middel ter verdelging van hout- en muurzwam en behoedmiddel daartegen, alsmede tegen rotting van hout.
Myrtis, z. ond. myieten.
Mykodérma, n. gr. (van -my1 os, slum;
spons, paddenstoel) Med. de huidspons, huid-zwam ; — mykolíth, m. paddenstoelsteen,
een schijnbaar versteende paddenstoel; — my–,
kologie, f. z. v. a. myeeto1ogie; —
mykophthalmie, f. Med. eene sponzige
oogontsteking; — mykósis, f. een sponsachtig vleeschgezwel, een slijmpoliep.
Myktéres, pl. gr. (v. mydzein, snuiven)
de neusgaten; — mykterísme, n. het neusophalen, bespotten, hoonen; — myktero--.
phonie, f. de neusspraak, het spreken door
den neus.
Mylady, eng. (spr. milédi; z. lady) de
titel, waarmede men tot en van de gemalin
eens lords of baronets spreekt ; terwijl men haren gemaal dien van mylord geeft, z. 1 o r d.
Myloden, m. gr. soort van luiaard (eea
dier uit de voorwereld).
Myoedelialgïe, f. gr. (van mys, muis,,
spier, en c ml i a l g ie) Med. buikspierpijn; —
myodynamométer, m. een spierkracht
gr. eig. spierpijn,-metr;—yodni,f.
z. v. a. rheumatisme; —myographie,
f. de spierbeschrujving; — myolititeit, f.
de willekeurige spierbeweging; — myologie,.
f. de leer der spieren ; — myológisch, adj.
die leer betreffende ; — myomantie (spr.
t=ts), f. het waarzeggen door of uit muizen;
— . myonarkô sis, f. de stompheid, traagheid der spieren ; — myopálmus, m. de
peeshuppeling of het springen der spieren ; -myopathie, f. het spierlijden, eene spierkwaal; — myopathisch, adj. spierlijdend,
ziek in de spieren; — myorrhexis, f. descheuring van spieren of pezen; — myotomie, f. de ontleding der spieren; spierdoor-snhjding.
Myops, m. gr. (van myein, zich sluiten,.
blikkeren, en lips, gezicht ; eig. met de oogera:
blikkerend) een kortzichtige, bijziende, niet ver
ziende ; — myópisch, adj. kortzichtig; —
myopie, f. de kortzichtigheid, bijziendheid;
— myopodiorthotikon, m. een toestel
tot genezing der kortzichtigheid, door prof.
Berthold te Gottingen in 1840 uitgevonden;
— myósis, f. Med. de vernauwing van den
oogappel, met verstijving van den regenboog
verbonden.
Myosotis, f. gr. (v. mys, muis, en oes,
genit. tós, oor) Bot. muizenoortje, vergeet-mijniet, eene bekende bloem.
Myotomie, z. ond. myocmlialgie..
,
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Myriade, f. gr. (myriás, v. nyrios, zeer
veel, ontelbaar, talloos, pl. myrioi, tien duizend, het hoogste getal, waarvoor de Griek
een woord had) een tienduizendtal; pl. myriaden, oneig. eene ontelbare menigte; —
myriagram, z. ond. gram; — myrialiter, z. l i t e r — myriameter, z. m eter; — myriapoden, z. myriopoden;
— myriárch, m. (gr. myriárchës, en myriarchos) een bevelhebber over 10,000 man; in
't nieuwere Griekenland, z. v. a. divisie-generaal ; — myriare, z. a r e ; — myriastère,
z. stère.
Myrica, f. lat. of myrike, f. gr. z. v.
a. t a m a r i s c u s (z. ald.) ; de wasboom of wasstruik in N. Amerika, ook gagel ; — myricine,
f. een bestanddeel van het was der bijen.
Myringa, myrinx, f. gr. Anat. het
trommelvlies in het oor.
Myriomorphoskoop, m. gr. (vgl. m yr i a d e) een spiegel, die ontelbaar vele beelden
vertoont, z. v. a kaleidoskoop; — myrionymiseh, adj. duizendnamig, eig. tien
— myriophyllisch, adj.-duizenamg;
Bot. duizendbladerig; — myriophyllum,
n. Z. v. a. m i l l e f o l i u m;— myriopóden, pl. duizendvoeters; — myriorãma,
eig. tienduizendzicht, een door Bres te Parijs
uitgevonden kunstwerk om afzonderlijk geschilderde landschappen tot vele nieuwe samen te
stellen ; — myriothékiseh, adj. Bot. met
duizenden zaaddoosjes.
Myrísma, n. gr. (van myrídzein, zalven,
myron, zalf) eene zalf; — myrísme, n. de
insmering, inzalving, smeerkuur; — myristiea, f. eene plantensoort, waartoe de notemuskaatboom (M. moscháta) behoort; — my–
risticlne, f. muskaat- kamfer, eene kristallijne massa, die zich uit a etherische muskaatolie afzet.
Myrmecia of myrmekia, pl. gr. (v.
myrmëx, mier) Med. eene soort van wratten
in de handpalmen en voetzolen, die als een
mierenhoop dicht bij elkander staan ; — myrmecísme, n. en myrmekiasis, f. de
krieuwelziekte, jeukziekte, waarbij de lijder eerie
gewaarwording heeft, alsof er mieren over zijn
lichaam kropen ; — myrmecieten, pl. ver
mieren; — myrmekophaag, m.-stend
miereneter.
Myrmidónen, m. pl. gr. (Myrmidones,
naar Myrmidon, een zoon van Zeus en voorvader van Achilles, benoemd; of van 't gr.
myrmëx, mier, dewijl zij, naar luid der sage,
uit mieren waren voortgesproten) een volksstam
in Thessalië, onder de heerschappij van Achilles.
Myrobal'anus, f. pi. myrobalánen,
gr. (sing. myrobálanos, f. van myron, zalf, en
bálanos, eikel) de zalfnoot, behennoot, z. ald.
(lat. glans unguentaraa) gedroogde, naar prui-

ook een balsemmenger of bereider; — myróma, n. z. v. a. m y r i s m a; — myropola,
m. gr. een handelaar in balsems ; — myrosis, z. v. a. m y r i s m e; — myrospermum, n. balsemzaad, eene tot de familie der
papilionaceën behoorende plantensoort; — myrothéca, f. eene zaifdoos — myrothecium, n. een balsemdoosje ; oneig. redekunstige sieraden ; — myroxylon, n. balsemhout = myrospermum.
Myrrhe, Mirre, f. (gr. myrrha; hebr.
mor, arab. moerr, van 't hebr. mar, arab. moerr,
bitter, van marra, bitter zijn) een bitter, welriekend en geneeskrachtig gomhars van eenen
struik in 't Oosten (Balsamodendron myrrha).
Myrna, liever 1%i i r z a (z. ald.)
Myrsen, naam van het meerschuim in
Klein-Azië, waar het voornamelijk bij Kiltsjik
gevonden wordt ; de naam is van tataarschen
oorsprong en het woord meerschuim schijnt
daaruit door de volksetymologie gevormd te zijn.
Myrt, Mirt, m. gr. (mirtos, lat. myrtus, f.)
de myrteboom, een bekend altijd groen gewas,
bij dichters het zinnebeeld der liefde; — myrtus
piménta, f. lat. de pimentboom ; — Myr tëa,
f. rom. Myth. een toenaam van Venus, aan
wie de m y r t geheiligd was; — myrt8 'en,
f. pl. myrteplanten, myrteachtige gewassen ; myrtifolius, a, um, adj. lat. Bot. myriliebladerig ; — myrtillus, Bot. mirteachtig.
Myrtochilídes of myrtóchila, pi
gr. (van mjrton, de kittelaar, en cheilos, de
lip) de inwendige schaamlippen, die in de nabijheid van den kittelaar gelegen zijn.
M3istax, m. gr. de ruimte tusschen den
neus en de bovenlip ; de baard aan de bovenlip, knevel (vandaar het fr. moustache).
mystisch, mystlék, adj. gr. (mystikós, ë, ón, van myein, zich sluiten, toedoen,
inz. de oogen en den mond) geheim, geheim
verborgen, donker, in het duister gehuld;-zing,
eene mystische persoon, z. v. a. rechtspersoon ; — mystiek, f. de geheimleer, leer
der geheimenissen, geheimnisvolle wijsheid, geheime kennis, inz. in godsdienstige zaken, of
het streven naar het geheimvolle, onbekende en
duistere, om het met al de kracht der phantasie door innerlijke aanschouwing op te vatten
en zóo aan 't gemoed nader te brengen ; —
mySticíSme, n. het geloof aan geheimenis
verborgenheden, de neiging tot het won--senof
dergeloof of de geheime wetenschap; het geloof aan de mogelijkheid eener onmiddellijke
vereeniging met het goddelijke wezen en het
hartstochtelijk streven naar deze vereeniging;
— mystagoog, m. (gr. mystagdgós) een geheimnisleeraar, inwijder in de geheimenissen
of mysteriën ; — iron. een uitkramer van geheimen; — mystagogie, f. voorbereiding
tot geheimenissen of mysteriën en inwijding

men gelijkende vruchten uit O.Indië, deels in

daarin; ook wel inleiding in de christelijke ge-

suiker ingemaakt als confituur, deels als afvoeringsmiddel (p u r g e e r p r u i m e n) gebruikt; —
myroloog, m. een zalf- of balsemkenner;

loofsleer; — mysterium of mysthrie,
n. (gr. mystarion). pl. mysterta of mysteriën, geheimenissen,. verborgenheden, ge-

;

;
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heime eeredienst, bij de oude Grieken de godsdienstleer, die voor het volk geheim gehouden
werd en met velerlei gebruiken en plechtigheden gepaard ging, inz. de e l e u s i n i s c h e (z.
ald.) mysteriën te Athene; in de middeleeuwen een soort van geestelijke tooneelspelen,
welke tooneelen voorstelden. die aan de gewijde
geschiedenis inz. aan het lijden, de opstanding
en wederkomst van Christus ontleend waren
(vgl. moraliteiten) ; — mysteriëus (fr.
mystérieux), geheimvol, geheimzinnig, raadselachtig; — mysteriosophie, f. gr. de geheimniswijsheid, de kennis der verborgenheden ; — mysticus, m. een vriend van geheimenissen , geheimweter, geheimkramer; —
mystificeeren, gr. lat. (mystiflcáre, fr.
mystifier) foppen, beethebben, lichtgeloovigen
bij den neus leiden en belachelijk maken ; —
mysti$cátie (spr. tie=tsie), f. de fopperij,
misleiding der lichtgeloovigen; een door allerlei
voorspiegelingen bewerkt bedrog.
Mytacísme, n. gr. (mytakismós, v. my,
gr. naam der letter M), het menigvuldig en
verkeerd gebruik der M, het emmen.
Mythos, m. gr. (mithos, oorspr. in het
alg.: woord, rede, vertelling) of mythe, f.
een verdichtsel, eene volksoverlevering, sage,
een opgesierd verhaal van goden en helden der
oudheid; — mythisch, adj. (gr. mythikós,
e, ón) verdicht, fabelachtig, de overlevering of
sage betreffende, daarmede overeenkomstig; —
mythificeeren, gr.-lat., tot eene sage maken, in sage of verdichting veranderen of als
zoodanig behandelen; — mythograaf, m.

een schrijver van overleveringen of sagen, een
legendenschrijver of verteller; — mythographie, f. de schriftelijke vervaardiging van
sagen; — mytholoog, m. (gr. mythológos)
een kenner of leeraar der sagen, der overleveringen, navorscher der oude goden- en heldengeschiedenis ; — mythologie, f. de godenleer, fabelleer, fabelgeschiedenis, de leer van
de fabelachtige godheden en halfgoden of helden
der oudheid; — mythológisch, adj. fabelkundig; — mythologiseeren (spr. s=z),
fabelmatig of in den geest der fabelleer behandelen of verklaren; — mythopceie, f.
(gr. mythopoia) de fabel- of sagenverdichting,
de dichterlijke behandeling der sagen; — mythotheologie, f. de verbinding of samensmelting van de sagenleer met de godsleer.
Mytulieten, m. pl. (van gr. mytílos, lat.
myt)lus, mytulus, mossel) versteende mossels.
myurisch, gr. (myoeros, van myo, muis,
en oerá, staart) een muizenstaart hebbende of
daarnaar gelijkende; — myürus pulsus, m. Med.
een zwakke, maar zeer snelle pols.
Myra, f. gr. slijm ; — myxa, pl. of myxae,
zwarte borstbeziën, z. v. a. s e b e s t e n;myxódes, gr. (van myxa, slijm) Med. slijmachtig; — myxÓma, n. gezwel in het slimweefsel (aan speekselklieren, den balzak, enz.);
— myxornccea, f. slijmvloed; — myxo–
sarkolma, n. een slijmachtig vleeschgewas,
een slijmpoliep.
Myzogazometer, m. toestel om proeven
met verschillende gassoorten te nemen.

N. als getalteeken: gr. (v') = 50 en (,v) =
50,000 ; lat. (N) = 90, somtijds ook = 900;
N. = 90,000, somtijds ook = 900,000; — in
handschriften en op latijnsche monumenten de
verkorting van nomen, numerus, neutrum, nominativus, z. ald.; ook van natas, geboren,
ne fas, de slechte, zondige, nobilis, edel, adel
nomine, in naam van, numini, aan den-lijk,
God, nuptiae, huwelijk ; — N. afkorting van
Noord ; — N. (in de wiskunde) onbepaald getal; (in den handel) netto, zuiver; — n. Gram.
= neutrum, onzijdig ; — N. of Nom. = nominativus, z. ald.; — N., N °. of Nro. = numero, z. ald.; — Nah. = Nahum (het bijbelboek);
— Nat. = nationaal ; — N. B. of NB. z. nota

N. Amerika); — n. 1. of N. L., z. non liquet;
— N. M. (in almanakken) = nieuwe maan ; —
n. m. = nova moneta, nieuwe munt; ook =
namiddag ; — N. N. = nomen nescio, z. ald.;
ook = non nominandus, niet te noemen (persoon); ook = notetur nomen, z. ald.; — Not.
publ. caes. jur., z. ond. notaris; — Nov. =
November; — N. S. = naschrift; nieuwe stijl,
ook fr. notre Seigneur, onze Heer (Jezus); —
N. T., z. novum testamentum; — nto., z. netto;
— N. V. = Nieuw Verbond; — Neem. = Numeri
(het Ode boek van Mozes); — N. W. S. = Ne
werkelijke schuld; — N. Y. = New--derlansch
York (in N.Amerika). — Chemische teekens zijn:
N = nitrogenium, stikstof; — Na = natrium

bene ; — N. B. of N Br. = noorderbreedte; —

— Nb = niobium ; — Ni = niccolum, nikkel

N. C. = nuovo of nostro conto, it. nieuwe of
onze rekening, z. conto ; — N. C. of N. Ct. =
Nederlandsch courant, Nederl. gangbare munt;
— n. C. of n. Chr. = na Christus; — Ned. =
Nederlandsch; — Neh. = Nehemia (het bijbel
— N. H. = New-Hampshire (in Noord--boek);
Amerika); — N. H. M. = Nederlandsche han
-delmatschpij;—N.J=ew-rsy(in

— No = norium. — N. als muntteeken voor
Frankrijk: Montpellier.
Naamaz, z. n a m a z.

;

Nabab, m. fr. z. nabob.
N. ab ES., bij natuurwetensch. namen afk
voor C. G. Nees ab Esenbeck (gest. 1858).
Nabi of nabhi, m. hebr. z. v. a. p r ofeet.
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Nabob, m. (ontstaan uit het arab. plur.
noewwdb, van den sing. ndijb, een plaatsbekleeder, stedehouder, van ndba, iemands plaats bekleeden) een indisch stedehouder, bevelvoerder
in O.Indie ; een rijk beambte der eng. -oostind.
compagnie; oneig. een zeer rijk man, inzonderheld die in O.Indië zijn groot vermogen verworven heeft.
Nacarat, n. fr. (spr. --rá; sp. en port.
nacarado, van nacar, paarlemoerschelp, paarlemoer, paarlemoerkleur, v. 't arab. naktr, uitgehold, hoekrat, eene kleine ronde holte, v. nakara, uithollen) helderrood, in het oranjegeel
vallend; — nacarat de boorre (spr. boer') geitenhaarrood; — nacre, n. (eig. t) fr. paarlemoer; —
naeré, paarlemoerachtig, als paarlemoer; —
naeriet, n. een mineraal van levendigen parelglans.
Nácchere, pl. it. (nacchere, v. gnacchere,
spr. njakkere) handklappers = c a s t a g n e t t e n;
vgl. nakara.
Nacre, z. ond. nacarat.
Naezélnik, m. poolsch (spr. natsjél—; v.
na, aan, en czolo, voorhoofd, spits, dus eig.
iemand, die aan de spits, aan 't hoofd staat)
een aanvoerder, bevelhebber, veldheer.
Nadab, m. de opperpriester bij de Perzen.
Nadeshda, f. russ. (spr. nadjesjda) eig.
hoop; russ. vrouw. doopnaam; als verklw.
Nadja, Nádjenka, Nadine.
Nadir, n. arab. (nadir, naztr, tegenoverliggend, v. nazara, aanzien; eig. wat tegenover
het zenith ligt) Geogr. het voetpunt, tegenover
het zenith (z. ald.)
Nadiri, m. eene rekenmunt in PerzischGeorgië, omtrent = 1 gld. 10 ct.
Nadsirátel, m. russ. (van nadsirdtj, het
toezicht hebben) de opzichter, inspecteur.
Naéma, Naémi, f. hebr. naam: de
lieflijke.
Nienie, z. nenie.
naevus, m. lat. Med. eene moedervlek ; pL
naevi, moedervlekken.
Nafiri, naam eener ind. trompet.
Nijg., bij natuurwetenschappelijke namen
afk. voor K. Nëgeli (te Munchen).
Nagácka, f, russ. (v. nagój, naakt, bloot)
de zweep, de knoet.
Nagelfuhe, f. zekere rotssoort in Zwitserland (in de Alpenstreek), door klei of jaspis
verbonden losse steenklompen.
Nagor, m. eene schoone soort van antilopen in Afrika.
Nahia, f , pl. nahia'e of nahiën, districten, waarin het land Montenegro is verdeeld.
Nahum, m. hebr. naam : de trooster, een
der 12 kleine profeten in het 0. T.
Náib, m. turk. (arab. ndyib, z. nabob) de
plaatsbekleeder, een geestelijk bijzitter in de gerechtshoven; de schrijver van eenen m o l a;
ook een dorpsrechter.
Naíde, f. gr. (nafis, z. v. a. nalas, z. n a j a d e)
N. H. waterslangetje, eene soort van zeer teedare waterwormen.

NANNËTTE

naïf, adj. fr. (spr. na -ié f ; van 't mid.lat.
na'ivus, ontstaan uit het lat. natïvus, a, um,
aangeboren, natuurlijk) natuurlijk, ongekunsteld,
ongedwongen, ongezocht, onbevangen, open,
openhartig, trouwhartig, onschuldig, eenvoudig,
argeloos; — naïveté, fr., naïveteit, f. de
natuurlijkheid, natuurlijke openhartigheid, bemin
eenvoudigheid, onschuld, trouwhartigheid,-nelijk
ongedwongen aardigheid enz.
Nail, n. eng. (spr. neef eig. nagel, spijker)
eene verouderde maat van 0,057 M.; ook een
gewicht van 8 pond of 3,629 KG.
Nair, m. noord. Myth. de schim of schaduw
van eenen overledene, een spook.
Nairen, m. pl. eene krijgshaftige kaste der
Hindoes op de kust van Malabar.
Naissance, f. fr. (spr. nèssáns'; v. na"titre
= lat. nasci, geboren worden) geboorte, afkomst, geslacht, oorsprong.
Naiveteit, z. ond. naïf.
Naj áden, f. gr. (Naïás, pl. Naiades, van
náein, vloeien) Myth. water- of riviernimfen, z.
nymph
Nákara, f. perz. (nakdrah; arab. náktr,
ndkoer, eene trompet, v. nakara, uithollen) eene
turksche houten pauk of keteltrom.
Nakib, m. turk. -arab. (v. 't arab. nakaba,
doorgraven, doorzoeken) de aanvoerder, bevelhebber; -- nakib-el-esjraf, m. de aanvoerder der sjerifs, die de vaan (s a n d s j a kSI e r i f) van den profeet uit het keizerlijk paleis naar het leger draagt.
Nalim, m. russ. de kwabaal, puitaal, aalrups (Gallus Iota).
Naliwka, f. russ. (v. na, op en liwátj,
litj, gieten; dus eig. een opgietsel) de bessen
likeur van bessen of vruchten.
-wijn,
Namaz, n. perz. (namdz, gebed, v. 't Sanskrit. naras, nederbuiging, aanbidding, v. nam,
zich buigen) het gebed der Turken, dat zij vijfmaal daags moeten verrichten, n. 1. bij zonsopgang, op den middag, tegen den avond, bij
zonsondergang en des nachts om 2 ure ; —
nama sjiak, m. de gebedsteen, een op den
openbaren weg opgerichte steen, waarbij de
vrome muzelmannen hun gebed doen.
Nan, bij de Laplanders de naam der gewone vliegen, die zij als geesten beschouwen
en als amulet bij zich dragen.
Nandoe, m. de amerikaansche struis
-vogel.
Nanking, nankin of nanquin, n.
eene oorspronkelijke chineesche, zeer dichte,
geelachtige katoenen stof (naar de gelijknamige
chin. stad geheeten); — nankinét of nanquinét, n. eene naar het nanking gelijkende,
maar fijnere boomwollen stol'.
Nanna, f, noord. Myth. de gemalin van
Balder (z. ald.; eig. de stoute, moedige, v.
't ijsl. nenna, wagen); zij stierf uit smart over
zijnen dood.
Nannétte of Na(n)nón (spr. —non) f.
Antje, de fr. vorm, gelijk Nanny de eng.
vorm van den naam Anna
;
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Nanquinet, z. n a n k i n e t.
nanus, a, um, adj. lat. Bot. dwergachtig,
laag.

Napeeën, f. pi. gr. (Napáiai, van nape,
wouddal) dalnimfen, z. nymph.
Napal of napaul, m. N. H. de bengaalsche fazant met blauwe horens op den kop.
Napelsch geel, napelsehe aarde
of g i a 110 r i n o, it. (spr. dzall—; vgl. g i a l 10)
eene vuurbestendige, zeer duurzame goudkleurige verfstof (naar de stad Napels, waar zij in
de gedaante eener aardachtige korst wordt aan
— napelsehe ziekte (fr. mal de-getrofn);
Naples), de venerische ziekte.
Naphtha, f. gr. (v. 't chald. naphtha, arab.
nafth, ni fth, v. na fatha, kokend opwellen) bergbalsem, steenolie, vloeibare witte aardolie, die
brandbaar is en een sterken reuk van zich
geeft ; zij komt voor in de klei en het zand
van de jongere bergen en op het water van
sommige bronnen, inz. in Perzië bij de Kaspi
-schez,naptbroegn;—
naphthaline, f. in het steenkolenteer voor
koolwaterstof.
-komend
napiformis, adj. lat. Bot. raapvormig.
Napisten, pl. scheldnaam der aanhangers
van de russische partij in het nieuwe Griekenland (naar een nar, Napas geheeten, te Naupli tijdens den president Capo d'Istria).
Napóleon, m. gr. (v. napos, nape, wouddal en lean, leeuw) mansn.: de dalleeuw; —
napoleomanie, f. de hartstochtelijke ver
-eringvaNpol;—end'r
of enkel napoleon, m. eig. gouden napoleon,
eene fr. goudmunt = 20 francs of 9 gld. 50
ets. waarde ; — napoleonide, m. een nakomeling of bloedverwant van Napoleon ; —
napoleonisme, n. fr. Napoleon's regeeringsbeginselen en de gehechtheid daaraan ; — na-.
poleonist, m. een aanhanger van Napoleon
= bonapartist.
Napolitaine, f. fr. (v. napolitain, napo
Napoli, Napels) eene te Rheims-litansch;.
vervaardigde wollen stof voor mantels en omslagdoeken.
Nappeuse, f. fr. (spr. napeuz') een met
stoom verhitte, van buiten met vele stalen naalden bezette ijzeren trommel, die de wol droogt
en in watten verandert.
Narángistan, m. perz. (van narang, narandsj, oranjeappel, en stán, oord, plaats) eene
perzische oranjerie.
Narce, f. gr. (nárké) Med. de verdooving,
verstijving; N. H. de kramp-, sidder- of trilrog
(Torpedo narce); — nareelne, f. een in opium
vervatte plantaardige basis, in 1832 door Pel
ontdekt.
-letir
Narcissus, Nareis, m. gr. (nárkissos,
zoo men wil van narkán, verstijven, bedwelmd
worden, wegens den bedwelmenden geur der
bloem ; vgl. het perz. narats, arab. nardsjis,
de narcis) Myth. een schoone jongeling, die,
toen hij voor bet eerst zijne eigen beeltenis in

het water zag, zoodanig op zich zelven verliefde,
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dat hij door dien hartstocht als verteerde en
door de godin in de naar hem benoemde bloem,
de narcis, f. veranderd werd; vandaar ook
een met zich zelven ingenomen, op zich zelven
verliefd jong mensch; — nareisgíno, m. it.
(spr. —tjies-sino) de karakterrol van den onnoozelen bloed in de ital. pantomimen ; — narcitine, f. eene brakingverwekkende stof ui
de bollen van de waternarcis.
Narcoticum, z. n a r k o t i c u m.
Nardus, f. lat. (gr. nárdvs ; hebr. nérd,
arab. narden, ndrdin, perz. nard, nard, oudperz. narda, v. 't sanskr. nalada, eig. de geurgevende, geurige, v. nala, geur en da, gevend,
van dá, geven) naam van verscheiden welriekende gewassen, inz. de lavendel en de bergvaleriaan; vandaar de nardus-olie.
Nargileh, f. turk. eene turksche waterpijp om uit te rooken, bij welke de rook door
middel van een langen leeren zak aan de pijp
door water gaat (vgl. hooka).
Narke, z. n a r e e ; — narkósis, f. gr.
(v. parkoen, verlammen, verdooven ; vgl. n a r c e)
Med. de verdooving, ongevoeligheid; — narkoticum, n. of narkotisch middel,
pl. narkotika, een slaap verwekkend, bedwelmend middel; — narkotine, f. ook o p ia a n, eene der organische zoutbases, het opium,
in Indië gebruikt als middel tegen de koorts
— narkótiseh, adj. verdoovend, bedwelmend,
slaapwekkend, krampstillend; — narkotisee–
ren (spr. s=z) verdooven, bedwelmen, door
narkotische middelen in slaap maken ; — narkotisatie (spr. —za-tsie) of narkotiseering, f. bedwelming, verdooving, het in slaap
maken ; — narkotisme, n. de toestand der
verdooving.
narrabel, lat. (narrabilis) vertelbaar, te
vertellen; — narrata, n. pl. lat. (v. narri re,
verhalen) vertellingen, verhalen, de aangevoerde nadere omstandigheden van een voorval ; —
narrata re fcro, ik verhaal (maar) wat verteld
is (vgl. relata refero); — narrátie (spr. t=ts)
f. (lat. narrateo) de vertelling, het verhaal; —
narratief, adj. later lat. vertellend, in den
vorm eener vertelling ; — narrator, m. lat.
de verbaler, verteller.
Nárthéx, m. gr. of narthecïum, n.
lat. eene zalf- of balsemdoos ; Med. eene spalk
of scheen ter heeling van beenbreuken ; Arch,
het smalle voorportaal eener kerk ; — nar
n. Bot. cipelgras.
-thecium,
Narwal, m. (zw. en deensch nahrvall, ijsl.
náhvalr, eng. narwhale, fr. narval ; van nar,
neus, lat. nares, of wel van 't ijsl. nar, ná, lijk,
wegens de witte huidkleur, en wall, eng. whale,
ijsl. hvalr, walvisch) de zee- eenhoorn (Monodon
monocéros), een naar den walvisch gelijkend
dier in den noordel. Atlantischen oceaan, met
twee lange tanden in de bovenkaak, waarvan
hij echter doorgaans den afbreekt, en dus slechts
een overhoudt.
nasaal (spr. s=z) adj. (nw.lat. nasiilis, v.
't lat. nasus, neus) tot den neus behoorend, n a,
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-saai, b. v. nasaalklank, nasaalletter,
teen neusklank, eene neusletter, een toon, die
door den neus wordt voortgebracht; — nasa
van een neusklank voorzien of doen
-.tern,
vergezeld gaan ; — nasalia, n. pl. Med. snuifof niermiddelen ; — nasal of nasard, n. fr.
>(spr. nazdr) een orgelregister, dat eene soort
^van neusgeluid geeft, ook nasát en nasatfluit geheeten; — nasárde, f.- een knip voor
den neus ; — nasardeeren (fr. nasarder),
een knip voor den neus geven, boenen, bespotten.
Nasara's, pl. vierkante kleine turksche zilvermunten.
Nascäle, n. nw.lat Chir. een penseel, een
wiekje tot wondheelersgebruik.
Nascéntie (spr. t=ts) f. lat. (nascent(a,
IT. nasci, geboren worden) de geboorte, het ontstaan ; — Nascio of Natio, f. bij de Romeinen eene godin, die de barende vrouwen bij:stond en haar beschermde ; — naseitürus,
m. barb.lat. een kind in het moederlijf; — nasciturus pro jam naco habètur, Jur. de lichaamsvrucht wordt (ten opzichte der rechten) als
reeds geboren mensch beschouwd; — nascuntur
poetae, flunt oratores, men is dichter van nature, men wordt redenaar ; — non fit poëta,
„nascitur, z. ond. fit.
Nasi, jaw. en mal. z. ond. bras.
Nasir, m. arab. (názir, partic. van nazara,
aanzien, aanschouwen, voor iets * zorgen ; vgl.
n a d i r) een turksch ambtenaar, opziener (inspecteur); ook eens gerechtspersoon.
Nasireeërs, z. Nazireeërs.
Naso, m. lat. (v. nasus, neus) een grootneus; ook een oudrom. familienaam, b. v. van
den bekenden dichter Ovidius.
Nássi, m. hebr. voorzitter van het san'bedrin.
Nassib, turk. (arab. nasib, deel, lot, van
nasaba, zetten, vaststellen) het noodlot, dat in
het boek des hemels staats opgeteekend.
Nasslédnik, m. russ. (v. na, op of na,
en ssladowatj, volgen) eig. de opvolger, erfge,naam; inz. de russ. kroonprins, grootvorst
vgl. c z a r e w i t s c h;— nass--tronspvlge;
.lednitza, f. de gemalin van den kroonprins,
de grootvorstin-troonsopvolger van Rusland.
Nasta, z. n at a.
Nastrand of Nastrond, m. oudn. (v.
ná of nar, lijk, en strbnd, strand) Myth. het
.Doodenstrand, eene plaats N i f lh ei m of de
,noordsche hel.
Nasturtium (spr. ti =tsi) n. lat. (voor
'nasitortium, v. nasus, neus en torqu.re, kwellen, dus eig. neusplagen, omdat het sap in den
neus niezen en branding veroorzaakt) de breedbladerige kers, bron- of waterkers ; — n. officinale, de gewone waterkers; n. indicum, indische of spaansche kers.
Nasutus, M. lat. (v. nasus, neus) een grootneus; neuswijze, wijsneus; — nasuti lus, m.
Neen neuswijs ventje.
Nata, 1. lat. dochter (vgl. n at u s).
,
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Nata, natta of nasta, f. (v. 't gr. nastós, é, ón, volgestopt, dicht, stevig, v. nássein,
vastdrukken) Med. eene spekbuil, een groot
vleeschachtig uitwas, inzonderheid aan =den nek
en den rug.
nataal, adj. lat. (natalis, e, van naties, geboorte, v. nasci, geboren worden) de geboorte
betreffende of daartoe behoorende ; — dies natalis , z. ond. dies ; — natdles (stil. dies), ook
natalicYa, natalieiën, pl. geboortedagen, geboortefeesten, verjaardagen; in de R. kath.
kerk de sterfdagen der heiligen en martelaars';
— Natalia, vr. naam : de levensblijde.
Natagai, m. een god der Tataren, dien zij
voor den heer en schepper van de aarde en
alle schepselen houden.
Natales, Natalia, natalicia, z. nat aal.
natans, lat. (v. natare) Bot. zwemmend,
drijvend; — natàtie (spr. tie=tsie) f. lat. (natatio, v. natare, zwemmen) het zwemmen, de
zwemoefening; — natatorli, pi. lat. de zwemvogels.
Natchitoches, f. (spr. netsjitótsjes) eene
fijne soort van snuiftabak van de stad N a tc h i t o c h e s in den staat Louisiana in NoordAmerika.
Nathan, m. hebr. (van náthan, geven)
mansn.: de gave Gods of de van God gegevene ; — Nathaniel (van él, God) mansn.:
Godsgave.
Natie (spr. t=ts) f. (v. 't lat. natio, d. i.
eig. de geboorte, van nasci, geboren worden;
dan het geslacht, enz.) een volk, volksstam;
meer bepaald duidt natie eene overeenkomst
van oorsprong, de inboorlingen (naturels) van
een land aan, terwijl v o ik enkel de betrek
samenleving onder dezelfde wetten, al-kingva
de inwoners van een land beteekent ; — nationaal (spr. t=ts) adj. nw.lat. wat tot eene
natie behoort, haar eigen is, volksmatig; vandaar : nationaal karakter, de volksaard,
volksgeest, volksdenkwijze, de aan eene natie
eigen wijze van denken, z. ook n a t i o n a l i
; — nationaal convent, n. of na--tei
tionale conventie (spr. —tsie) f. de ver
volksvertegenwoordigers in Frank--gaderin
rijk op den 2lsten Sept. 1792, welke Frankrijk
voor eene republiek verklaarde; — nationale
dracht, de volks- of landskleedij ; — nationaal feest, een volks- of landsfeest ; — nationaal geld, landsgeld, het bij een volk
of in een land algemeen gangbare geld ; —
nationale garde, f. burgerwacht, schut
landweer; — nationale industrie,-terij,
de volks- of landskunstvlijt ; — nationaalliberalen, pl. eene vrijzinnige politieke partij
In Duitschland, die in de eerste plaats streeft
naar Duitschlands eenhell, de vrijzinnige Duit
partij ; — nationale litteratuur, . I.-sche
de gezamenlijke letterkundige voortbrengselen
van eene natie, welke, uit den volksgeest voort
dien in zijne eigenaardigheid voorstel--gevloid,
len ; — nationale cekonomie, f. de lands-
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of staatshuishoudkunde; — nationale representánt, m. een volksvertegenwoordiger;
— nationale schulden, landsschulden; —
nationaal theater, n. het vaderlandsch
tooneel, landstooneel; - nationale troepen, de krijgsmanschap van 's lands kinderen,
inheemsche troepen ; — nationale verga
vergadering van volksvertegenwoor--dering,
digers ; — nationaliseeren (fr. nationaliser)
of naturaliseeren (spr. s=z) tot burger
maken, in eene natie als lid, als burger opnemen, het burgerrecht, inboorlingsrecht geven of
verkrijgen; ook tot een voorwerp der gansche
natie of nationaal maken ; - nationaliseering of nationalisatie (spr. s=z en ti
en tie als tsi en tsie) f. het burgerworden, de
opneming onder de landskinderen, de verkrijging van bet burgerrecht ; - nationaliteit,
f. de volkseigenaardigheid, het volkskarakter;
— nationaliteitsbeginsel, n. een in de
nieuwere staatkunde aangenomen en inzonderheid vroeger door Napoleon III vertegenwoordigde grondstelling, volgens welke ieder volk
zelfstandig over zijn lot behoort te beslissen en
onafhankelijk van andere staten zijne zaken te
regelen; — nationicida, m. lat. de volks
- nationicidium, n. nw.lat. de-morde;
volksmoord.
natief, adj. lat. (nativus, a, um) aangeboren, natuurlijk; geboortig, afkomstig; - na
m. pl. eng. (spr. nétivs) eig. inboorlin--tives,
gen ; geboren Amerikanen : aanhangers eener
politieke partij in de Vereenigde Staten, welke
zich ter verdediging van de voorrechten der inboorlingen tegenover de vreemdelingen vormde,
en die er op aandrong, dat de ter naturaliseering gevorderde tijd van verblijf van 7 tot 21
jaar verlengd werd (daaruit ontstond in 1854
de partij der know-nothings, z.. ald.); ook
engelsche (ingeborene, inheemsche) oesters ; nativisme, n. het genoemde vijandig streven der inboorlingen in N. Amerika tegenover de
vreemdelingen; - nativiteit, f. (lat. nativitas) de geboorte, geboortestond; de geboortefortuin, het geboortelot of de stand der sterren
op het tijdstip van iemands geboorte; vandaar
iemands nativiteit opmaken, zijn lot
uit den sterrenstand bij zijne geboorte voorspel
zijn h o r o s k o o p ( z. ald.) trekken.
-len,

s o d i u m, n. de metallische basis der soda; -natrolfth, m. loogzoutsteen, sodasteen, aschzoutsteen, eene aan den z e o lit h verwante
steensoort.
Natsj ai, n. russ. (v. na, tot, voor en tsju i,.
thee) fooi, drinkgeld; als verklw. natsjajók, n. een fooitje, klein drinkgeld.
Natt., hij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Dr. J. Natterer (gest. 1813).
natta, z. n a t a.
Natuur, f. (v. 't lat. natura, van nasci,.
geboren worden, ontstaan) de oorspronkelijkegesteldheid en inrichting, aard of aangeboren
wezen van een ding; het geheel der--heid,t
eigenschappen van alle geschapen wezens, ook
dat van de geschapen wezens zelven, de wereid, de zichtbare schepping; oneig. de voort
oorzaak der dingen of de scheppende-brengd
kracht, de schepper zelf, b. v. de natuurbrengt voort, enz.; - natura non facit saltus,
de natuur maakt geen sprongen, d. I. gaat geleidelik te werk; natürae conveniënter vive,
leef overeenkomstig de natuur; naturam expellas furca : tamen usque recurret, fr. chasser lee
naturel, it revient au galop, de natuur gaat boven de leer; contra naturam, tegen de natuur,.
onnatuurlijk ; in natura, in natuur, in den natuurlijken toestand; oorspronkelijk, in den oor
eersten, wezenlijken staat; bloot,-spronkel(j,
naakt ; ook van gelijke gesteldheid, dezelfde
soort en deugdelijkheid ; natura naturans, de
scheppende natuur; natura naturdta, de geschapen natuur ; in rerum natura, in de natuur of het wezen der dingen, in de gansche
wereld; - natural, adj. eng. (spr. netsjerel)
natuurlijk, b. v. In Darwins theorie : natural'
selection (spr. siléksjen), natuurlijke teeltkeus;,
natuurkeus; - naturale, naturalmente, it. Muz.
eenvoudig, natuurlijk, zonder versierselen voor
te dragen ; eon naturalezza, It. Muz. met naongedwongenheid, eenvoud; - na -turlijkhed,
rekening, f. Kmt. de rekening van-tura
kleinhandelaars over waren, die zij van elkander leenen en later door gelijksoortige weder
vergoeden ; - natuurdienst, m. de ver
natuur als eene alwerkende godde--eringd
like kracht ; - natuurdrift, f. z. instinct;:

nationaal, nationaliteit, nationaliseeren, enz. z. ond. natie.
Natolië, n. (nw. gr. A n a d o 1 i, uit het gr.

de veranderingen, die de gedaante onzes aardbols en de daarop levende schepselen hebben,
ondergaan; gewoonlijk echter: de kennis of der
beschrijving van de voortbrengselen der natuur
of natuurlichamen, dieren, planten en delfstof
volgens hunne tegenwoordige gesteldheid,-fen,
hunne kenteekenen en eigenschappen enz., hetwelk men nauwkeuriger met het woord n at u u r b e. s c h r (j v i n g zou aanduiden ;- na
natuurleer, f. z. p h y s i--turknde,
k a; — natuurphilosophie, f. de wetenschap der natuurwetten ; - natuurpro
n. pl. z. naturaliën; - na-ducten,
tuurrecht, n. het eigenlijke, werkelijke recht,.
dat met ons geboren wordt, in tegenstelling

anatólé, de opgang, het oosten) Klein-Azië;
vgl. Levant.
Nátron of natrum, n. (fr. en eng. natron, arab. natroen, nitroen, v. 't lat. nitrum,
gr. nitron) mineraal loogzout (alkali), ook min e r a a l - alkali, naast het kali de sterkste
aller bases ; - natrum acetïcum, azijnzure soda;
- n. bicarbonicum, dubbelkoolzure soda, ter bereiding van bruispoeder gebruikt; - n. carboncum, koolzure soda; - n. caust%um, bijtende
soda ; -- n. sulphur)cum, zwavelzure soda ; ook
glauberzout ; - natrium, natroniurn of

— natuurhistorie, natuurlijke ge-.
schiedenis, f. eig. de leer of kennis van
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met de kunstmatige, traditioneele en
h i s t o r i s c h e r e c h t e n, die uitgevonden, overgeleverd en door jarenlang bestaan van som
toestanden ontstaan zijn; — natuur--mige
rijk, n. gew. eene der 3 hoofdafdeelingen van
de voortbrengselen der natuur : het dierenrijk,
plantenrijk of mineraalrijk ; ook eene der beide
hoofdafdeelingen: het bewerktuigde (organische)
en onbewerktuigde (onorganische) natuurrijk; —
natuursysteem, n. het stelsel, leergebouw
der natuurwetenschap ; — natuurwet, f. de
wet, volgens welke de natuur werkzaam is; —
natural-a, pl. (van naturális, e, natuurlijk) natuurlijke dingen, natuurlijkheden ; — naturali a
non sant turpia, sprw.: natuurlijke dingen zijn
niet schandelijk ; — in puns naturatibus, in den
natuurlijken toestand, zonder bekleeding, naakt,
moedernaakt; — naturaliën, pl. Jur. de natuurlijke gevolgen en eigenschappen van een
reeds bestaand recht; ook = natuurproducten, natuurvoortbrengselen, de nog niet
door kunst veranderde lichamen der natuur;
inz. heeten naturaliën de meer zeldzame
en wel bewaarde voortbrengselen der natuur,
die voorhanden zijn in naturaliën-kabinetten, d. i. in verzamelingen van natuur
meer zeldzaam-vortbengsl,iz.ad
voorkomende of uitstekende in hare soort ; —
naturalis, e, adj. lat. natuurlijk ; — natura
(spr. s=z) nw.lat. (fr. naturaliser)-lisern
z. v. a. nationaliseeren (z. aid.); van planten : aan eene haar vreemde luchtstreek gewennen ; van woorden : in eene hun vreemde taal
inlijven, opnemen enz.; — naturalisatie (spr.
-za-tsie) z. n at u r ah i s e erin g; — natura
n. het natuurgeloof, de natuurlijke-lisme,
godsdienst of de stelling, dat God zich aan de
menschen niet anders dan middellijk of natuur
niet door onmiddellijke verkondiging van-lijk,
zijnen wil geopenbaard heeft, in tegenst. met
supernaturialisme; ook de uitoefening
eener kunst of wetenschap volgens natuurlijken
aanleg, zonder school of kennis der regelen; in
de schoone kunsten de nabootsing der natuur,
het streven naar de trouwste nabootsing der
werkelijkheid zonder verheffing tot ideaal; —
natural st, m. een belijder van den natuurliken godsdienst, een eerwerper der openbaring, natuurbelijder; ook een natuurmenscb, ongeleerd kunstenaar, die zijne bekwaamheid niet
aan onderwijs of uit regelen ontleend, maar
die door zich zelven, door oefening van zijn
natuurlijken aanleg verkregen heeft; een uitsluitend naar natuurwaarheid strevend kunstenaar ; — naturalista, m. sp. natuuronderzoeker, natuurkundige ; — naturel, adj. fr. natuurlgk, wat tot de natuur behoort, daarmede
overeenkomt, daaraan eigen is, enz.; ongedwongen, ongekunsteld, naïef; ook duidelijk, van
zelf blijkend, zonneklaar; niet willekeurig; —
natuurlijke kinderen, kinderen, die bui
huwelijk zijn geteeld ; — naturel, n.-tenh
fr. de natuurneiging; natuuraanleg, de aangeboren aard, neiging, vatbaarheid, gemoedsstem-
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ming, de natuurgave ; — naturellen, pl. inboorlingen; — naturiteit, f. nw.lat. het ontstaan in de natuur; — naturisme, n. het
geloof aan de zelfvoortbrenging der natuur.
natul, lat. geboren; ook als subst. m. de
zoon.
Nauáreh, m. gr. (nati-archos, van raus,
schip en árchein, heerschen) de scheepsbevel
scheepskapitein; — nauarehie, f. het-hebr,
scheepsbevel; het scheepsbestuur, het sturen;
— naufragium, n. lat. de schipbreuk; —
naufrageeren (lat. nau fragare) schipbreuk
lijden; — naulum, m. lat. (gr. naulon) het
scheepsgeld, het veergeld ; — naumachie,
f. een scheeps- of zeeslag, zeegevecht ; inz.
een spiegelgevecht te water, een zee- of waterkampspel bi de Grieken en Romeinen ; —
naumaehariën, m. pl. de strijders in di£
oude kampspelen, gew. ter dood veroordeelde
misdadigers.
Naum., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor J. A. Naumann (gest. 1826).
Nauroez, m. perz. (v. naoe of noe, nieuw
en roet, dag) de nieuwjaarsdag der Perzen, bij
de dag- en nachtevening der lente.
nausëa, f. lat. (gr. nausia, van paus, schip)
de zeeziekte; walging, onpasselijkheid, braaklust, het braken ; ad nauseam usque, tot walges- of zatwordens toe ; — nauseëus, adj.
(lat. nauseosus, a, um) walglijk.
Nauskoop, m. gr. (van naus, schip, eis
skopéin, zien) een scheepsverrekijker, een werktuig ter ontdekking van ver verwijderde schepen, in 1785 door den Franschman Battimeau
uitgevonden ; — nauskopie, f. de scheepswaarzeggerij ; ook de kunst om ver verwijderde
schepen te ontdekken ; — nautiek, nautika, f. lat. (gr. nautiké, stil. téchnë, kunst,
v. nautikos, é, ón, tot de scheepvaart behoorende, van nautes, de schipper) het scheepswezen ; de scheepvaartkunst of de scheepvaartkunde ; — nautical, adj. eng. zeevaartkundig,
b. v. nautical books (spr. hoeks) zeevaartkundige werken ; — nautieus, m. een. scheepvaartkundige, zeeman ; — nautilus, m. (gr.
nautilos) de scheepssloep (Nautilus pompittus),
zeker weekdier, tot de koppootigen behoorende;
de papier -nautilus, z. argonaut; —
nautilieten, m. pl. versteende nautilusschelpdieren ; — nautisch, adj. (gr. nautikós, è,
ón) scheepvaartkundig, tot de zeevaart of het
zeewezen behoorende, daartoe betrekkelijk ; —
nautomanie, f. de matrozenwoede, eene
soort watervrees.
navaal, adj. lat. (navális, e, van navis,.
schip) tot de scheepvaart of het zeewezen behoorende; — navaal asylum, n, te Londen een gesticht ter opleiding van weezen vaii
verdienstelijke zeeofficieren; — navale oor
zeeoorlog; — naváreh, m. z. v. a.-log,
n a u a r c h; — naviculair, adj. (lat. navicularis, van navicula, klein schip) scheepvormig ; — navigábel, adj. (lat. nannigabilis, e,
van navigáre, varen) bevaarbaar, zeilbaar ; --
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navigátie (spr. t=ts) f. (lat. navigatáo) de
scheepvaart; ook voor stuurmanskunst; — na
–acte, eene scheepvaart- en zeehan-vigate

Engeland, door Cromwell in 1651-delswtin
uitgevaardigd, door welke werd vastgesteld:
1) dat een vreemd schip geene andere goede
naar eng. havens mocht voeren, dan die-ren
bestonden uit de voortbrengselen des lands,
vanwaar het schip kwam ; 2) dat zulk een
schip in de eng. havens gebouwd moest zijn,
.. en de manschap voor twee derden, benevens
den kapitein, uit geboren of genaturaliseerde
Britten moest bestaan ; 3) dat geen vreemd
Schip uit Engeland met nieuwe vracht mocht
'terugkeeren, maar dat ieder engelsch schip op
zijne terugreize eene dubbele lading mocht
voeren (in 1850 is deze acte opgeheven) ; —
navigator, m. een zeeman, schipper, varensgezel.
Navaja, f. sp. mes, dolkmes.
navrá nt, adj. fr. (van navrer, wonden,
kwetsen, provenc. na frar, v. oudhgd. nabagér,
ijsl. na far, de boor; naafboor) hartverscheurend,
grievend, zieldoorborend.
Navy, f. eng. (spr. néewi) de vloot ; —
navybills, pl. scheepswissels, een staatspa
dat door den Navy- board, een afdeeling-pier,
der admiraliteit, op - crediet dezer laatste wordt
uitgegeven.
Nazaal, nazardeeren, z. n a s a 1.
Nazar of nazer, m. (vgl. n a s i r) eig.
de ziener; de grootmeester of opper-intendant
van den koning van Perzië, de opziener der
koninklijke domeinen, stoetert}en.
Nazarëner, m (v. Nazareth, de woon
ouders van Jezus, thans N a z r a)-platsder
•Christen, belijder van het chr. geloof, voorm.
benaming der Christenen van den kant hunner
bestrijders ; inz. eene chr. secte in Palestina in
de tde eeuw, welke meende, de joodsche godsdienstplechtigheden met de voorschriften van
Jezus te moeten vereenigen; ook de aanhangers der (door Overbeek te Rome ingeslagen)
godsdienstige richting in de nieuwere Duitsche
schilderkunst; — vandaar nazirenisme, n.
-deze school of richting zelve.
Nazir-seërs, Nazareeërs, m. pl. gr. (v.
lhebr. nasir, een gewijde, v. nasar, hissir, wij-den) eene secte onder de Joden, die zich Ievenslang of tijdelijk aan den dienst van God
wljdde en de gelofte deed van geen wijn te
drinken, het haar te laten groeien, geene doo-den aan te raken en dgl.
ne, lat. dat niet enz.; — ne bis in idem,
-i. non bis etc.; — ne eraf regno, lat. hij of
zij ga niet uit het rik; in Engeland eene met
deze woorden beginnende wet, bepalende, dat
men het koninkrijk niet zonder bewilliging der
overheid mag verlaten; — ne quid nimis, z. nimis; — ne recipiatur, z. and. r e c i p i ë eren;
— ne quidem, niet eens, b. v. ne Jupiter quidem omnibus placet, Jupiter behaagt niet eens
aan allen, kan het allen niet naar den zin
maken.
-

,

,

NECESSITEIT

Neander, m. gr. (v. néos, nieuw en anër,
genit. andrós, man) mansn.: nieuwman.
Neanieuma, n. gr. de jeugdige, onbezonnen, moedwillige handeling; Lag. de gezwollen
inleiding eener redevoering.
Nebris, f., pl. nebríden, gr. (nebris,
pl. nebrides, v. nebrós, reebok) hertevellen als
kleeding van Bacchus en de Bacchanten ; ook
heeten nebriden de geneeskunstoefenende
Asklepiaden of priesters van AEskulaap,
op het eiland Cos (naar eenen hunner voorstanders N e b r i s) ; — nebriet, m. een aan
Bacchus geheiligd, onbekend edelgesteente.
nebula, f. lat. nevel; — nebula corneae, f.
Med. eene vlek op het hoornvlies, z. v. a. n ep h e 1 i u m;— nebulist, m. nw.lat. een wolkenschilder, luchtschilder; ook een teekenaar,
die enkel vluchtig ontwerpt en in zwakke omtrekken uitvoert; — nebulistisch, adj. ne
wolkig, b. v. nebulistisch teelee--velig,
n e n, zoo, dat enkel zwakke omtrekken te voor schijn treden ; in 't alg. nevelachtig, onduidelijk, onbepaald; — nebulous, adj. lat. (ne
nevelig, mistig, dampig, be--bulós,am)
wolkt, donker; verdrietig, gemelijk; — nebulosus, a, ten, lat. Bot. rookgrauw; — nebulositeit (spr. s=z) f. (later lat. nebulos)tas)
omwolktheid, omneveling ; droevig, treurig, somber voorkomen.
nebulo, m. lat. (v. nebula, nevel, dus oorspr.
iemand, die nevel of damp maakt, een windbuil) een deugniet, schurk, schelm, fielt, guit,
boef, schoft, schoelje.
Neeanee, m. eng. (spr. nikénnie) oostind.
blauw- en witgestreept katoen.
Neoátie (spr. t=ts) f. nw.lat. (v. 't lat.
necáre, gewelddadig of opzettelijk dooden) het
dopden, omhalsbrengen; — necatio hypercinatica, dooding door overprikkeling ; necatio privativa, dooding door onthouding, b. v. van
lucht, spijs enz.
necessaire, adj. n. fr. (v. 't lat. adj . ne
het noodwendige, noodige,-cesariu,m)
noodzakelijke, de nooddruft, inz. een kistje (étui),
dat onderscheiden op reis dienstige voorwerpen, inz. voor het dames-toilet bevat, een reis
; — necessario, -a, it. Muz.-kistje,nrach
noodzakelijk, d. i. om aan te duiden, dat eene
partij of stem niet kan weggelaten worden,
zonder de uitvoering te benadeelen.
Necessiteit, f. lat. (necessitas, v. necesse,
noodwendig) de noodzakelijkheid, noodwendigheid; in casum necessitátis, in geval van nood,
bij voorkomende noodzakelijkheid; necessztas absoluta, eene onbepaalde, onvoorwaardelijke, vol
onvermijdelijke noodzakelijkheid; n. gra--strek,
vis et ergens, dringende noodwendigheid; n.
publaca, een openbare noodzakelijkheid of behoefte; n. non habet legem, nood breekt wet;
n. est durem telurn, woordelijk : de nood is een
hard schot, een harde worp, enz.: moeten is
een hard gelag, een leelijk ding ; — necessiteeren, nw.lat. (fr. nécessiter) noodzaken,
in de noodzakelijkheid brengen, dwingen; -1
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neeessitãtie (spr. tie=tsie) f. de nooddwang,
dwang.
Nechiloth of négiloth, hebr. algemeene
benaming, der blaasinstrumenten bij de Hebraeën,
gelik neginoth of neghinoth, die van
_hunne snaarspeeltuigen was.
nee plus ultra, lat. z. v. a. non plus ultra

(z. aid.)

Necro—, z. n e k r o —

;

— nectar, z.

^nektar.

Nedoenja, (rabbin. nédoenijáh) het ten
huwelgk gebrachte van de bruid bij de Israëlieten.
Nedsjdi, m. arab. paard en dromedaris
van edel ras.
Nef, f. fr. (v. lat. navis, schip) het eerste
en grootste gedeelte eener kerk, dat zich bij
het binnentreden door de hoofddeur aan het oog
vertoont, het schip eener kruiskerk; bij dichters een schip.
Nefándum, n. (v. 't lat. adj. ne fándus,
a, um, V. Pari, spreken) iets allerschandelikst,
afgrijselijks, waarvan men zelfs niet mag, wil
of kan spreken.
néfas, n. lat. (vgl. fas) het onrecht, misdrijf;
ook iets onmogelijks ; per ne fas, met onrecht,
wederrechtelijk ; per fas et netas, z. fas ; —
ne farze, Jur. snood, schandelijk ; — ne fariae nuptiae, huwelijk binnen bij de wet verboden graden van bloedverwantschap ; — nefasti dies,
pl. bij de Rom. dagen, waarop Beene rechts
geschiedde, vacantie -dagen bij de ge--plegin
rechtshoven.
negando, negatie, negatief, enz. z. ond.

negeeren.

negeeren, lat . (negáre) ontkennen, loochenen , opheffen, niet inwilligen, afslaan, weigeren; — nego, ik ontken of loochen; — nego consequentiam, ik ontken de gevolgtrekking ; — negándo, loochenend, ontkennend, met of door
-ontkenning; — negátur, het worde ontkend,
geloochend, ook afgeslagen; — negatie (spr.
t=ts) f. (lat. negatio) de ontkenning, loochening; het ontkenningswoord, het neen; — ne
(lat. negativus, a, um) ontken--gatief,dj.
nend, eene ontkenning inhoudende, het tegen
i t i e f ; — negatief beeld,-gestldvanpo
IL Photogr. zulk een beeld, waarin het lichte
donker en bet donkere licht is ; vandaar het
negatief, een omgekeerd, oneigenlijk licht
verwisseling van licht en donker,-beld,mt
dat dan tot verkrijging van een juist (positief)

,beeld dient ; — negatieve elektriciteit,
f. z. elektriciteit; — negatieve groot –
heden, Algeb. ontkennende, van nul afgetrokken of in omgekeerden zin genomen groothe-den, aangeduid door het minusteeken (—); -negative, f. fr. de ontkennende stelling, ontkenning, een weigerend antwoord ; — negativiteit, f. nw.lat. de ontkennende verhouding; — actio negatoria of negativa, f. lat. Jur.
-een ontkenningsaanklacht ter ontzenuwing der
.aanspraken of eischen van een ander op het
zakelijk recht des klagers.

-

NEGOTIE

Neger, m. (fr. nègre, sp. en it. negro, v.
't lat. niger, zwart, sp. en it negro, fr. noir)
fem. negerin, een(e) zwarte, moor of moriaan, Iemand, behoorende tot een menschenras, dat op de noordwestkust en in de binnen
Afrika te huis behoort, met zwart-landev
gekroesd, fijn wollig haar, smal hoofd, vooruit
kaak- en jeukbeenderen, ingetrokken-steknd
kin, dikke en inwaarts gebogen lippen, breeden
en platten neus, regelmatige tanden, enz.; —
negromaan, m. iemand, die een overdreven
vriend der negers is, voor de negers dweept ; —
negrophaag, m. eig. neger - eter, een voor stander of verdediger van den negerslavenhandel; — negrophilus, m . half-gr. een vriend
der zwarten, negervriend, iemand, die de vrij
-heidr
negerslaven wenscht.

Negery, z. n e gory.
Neginoth of neghinoth, z. ond. n echiloth.

negligeeren, lat. (negligére) en fr. (spr.
neglizjéren fr. négliger) veronachtzamen, ver
;

verzuimen, niet achten of tellen,-warlozen,
laten varen, in 't vergeetboek stellen ; — neglectie (spr. t=s) f. (lat. neglectio) versmading, verwaarloozing, verzuim, vandaar in 't hgd.

neglecter– gelden, verzuimgelden, boeten

wegens afwezigheid; — negléctor, m. later
lat. de verzuimer, de nalatige ; — negligé, n.
fr. (spr. neglizjé) huis- of nachtkleeding, nachtgewaad, ochtendkleed, kamerkleed; — negligentie (spr. t=ts) f. lat. (negliggentta) of fr.
negligence, f, (spr. neglizjáns') nalatigheid,
onachtzaamheid, zorgeloosheid, verzuim, ver
slordigheid ; — negligent, adj.-warlozing,
(spr. neglizján) nalatig, onachtzaam, verzuimend, zuimachtig, zorgeloos, slordig ; — negligénte, it. (spr. neglidzjénte) Muz. onachtzaam,
onverschillig, zonder nadruk.
nego consequentiam, z. ond. n e g e e r e n.

Negory, negert', negerie, negari,
f. (mal. negara, nageri, negen, negri sanskr.
negara, negari) stad of aanzienlijk dorp, ieder
verzameling van eene gemeente vormende kampongs (bij de Maleiers); bij uitbr. stad of dorp
bij onbeschaafde of halfbeschaaïde volken (bij
de Nederlanders).
Negotie (spr. t=ts) f. lat. (negotium, pl.
;

negotia) fr. negoce, m. (spr. negós') werk,
bedrif, handel, koopmanschap, handelsverkeer
(n. 1. van particulieren ; van eenen Staat zegt
men c o m m e r c i e); — negotiurum gesso, f. lat.
de zaakvoering zonder last of volmacht (onder
mandatum); — negotiórum gestor,-scheidnva
een zaakwaarnemer, zaakvoerder ; — nego-

tiëeren (lat. negotiári) of negociëeren

(fr. négocier) onderhandelen, verhandelen, handel drijven of zaken doen, met wissels, efecten, actiën enz. handelen; ook bezorgen, ver
som gelds; leeningen slui--schaften,b.v
ten, staatspapieren aan den man brengen; tot
stand brengen, bewerken, b. v. een huwelijk;
— negociábel, adj. (fr. négociable) verhandelbaar, omzetbáar, van wissels, staatspapie-
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ren, enz.; — negoeiabiliteit, f. barb.lat.
verhandelbaarheid, omzetbaarheid ; — nego-

tiánt (spr. ti=tsi) lat. (negotians) of negociant, fr. (spr. negozjáit) m. een koopman,
handelaar, handeldrijver in 't groot ; — negotiantisme, n. nw.lat. de handelsgeest ; —
negoci^tor, m. lat. een groothandelaar, inz.
geldhandelaar (bankier); — negoeiateur, m.
fr. een onderhandelaar, bemiddelaar, bewerker,
inz. in staatsaangelegenheden; — negociatriCe, f. fr. eene onderhandelaarster, bemiddelaarster; — negotiátie (spr. —tsiátsie) lat.
(negotiatio) of fr . negoeiátie (spr. t=ts)
(negotiation) f. het handelsbedrijf, de handel;
de onderhandeling, het bemiddelaarswerk, inz.
in staatszaken; geldleening; de verhandeling,
verkoop van eenen nog niet vervallen wissel,

ook negotiëering.
Negrésse, f. fr. negerin, z. neger.

Negrétti of negrettischapen, pl.
(zoo men wil naar eenen graaf Negretti, den
bezitter van zulke schapen, dus benoemd) eene
soort van spaansche schapen, met dikke en
stevige wol.

Negríllo, m. (v. het sp. negrillo, zwartachtig, verklw. v. negro, lat. niger, zwart) in
Ital. de naam van de hall. snuiftabak ; —
Negrillos, m. pl. de zwarten, de bewoners der binnenlanden van Borneo, een tak
der Papoea's.
Negrito, m., pl. Negritos, een negerachtige volksstam in Australië, Austraal-negers;
ook P ap o e a' s (z. aid.) ; -- negrophilus,
z. ond. n e g e r; — Negros, m. pl. sp. eene
politieke partij, z. v. a. C o m m u n ë r o S.
Negus, m. 1) de gekroonde, titel des keizers van Abyssinië ; Q) eng. (spr. nigus) een
drank uit wijn, water, suiker, citroen en muskaatnoot, warme kruidenwijn (naar zijnen uit
-vinder,
eng. overste Negus).
Neha, f. telt. eene nimf bij de oude Duit
-scher;—
nahen, pl. waternimfen.

Nehalennia, f. (waarsch. van het celtisch
neha, nimf en h a 11 e, tempel) van ouds de godin der zeevarenden; ook bekend als de godin
van de vruchtbaarheid en den handel bij de
i^ude Batavieren en Germanen.

Nehemia of Nehemlas, hebr. (nechemjdh, v. nacham, medelijden hebben, troosten) mansn.: dien Jehovah troost, d. i. dien
Hij helpt.
Nei, n. perz. in 't alg. riet, buis; eene rietfluit bij de , Turken.
Neinbruch, m. hoogd. (spr. —broech
afkapping van hinein-bruch, Inbreuk) bij bergwerkers

het uithouwen van den eersten steen

bij het ontginnen eener mijn.
Neira, neiaera, t gr. (neiaira, stil. gastér)
de onderbuik, inz. van dieren.
Neïth of Neïtha, f. eene egyptische godbeid, welke den goddelijken geest als regelaar
van het heelal schijnt beteekend te hebben, en
die door de Grieken met hunne Athene werd
vergeleken.

NEL

Nekir en M o e n k i r, de namen der beide
engelen, die, naar het muzelmansch geloof, de
dooden in hun graf ondervragen.
Nekxogoog, m. gr. (van nekrós, het lijk)
de doodenvoerder (Charon, z. aid.); — nekrodulie, f. de doodenvereering; — ne
een geschiedschrijver van doo--krogaf,m.
den; — nekrographxe, f. de geschiedenis
der dooden ; — nekrokaustie, f . de doodenverbranding, z. v. a. erematie ; — nekro—
kósmus, m. een doodenversierder, opschikker van lijken; — nekrolatrie, f. afgodische
doodenvereering, doodendienst; — nekrolith,
m. gr. of sasso—morto, it. doodensteen, een
inz. uit glazig veldspaath bestaand vulcanisch
gesteente in Italië; — nekroloog, m. (fr.
nécrologue) een doodenbeschrijver; bet doodboek,
de doodenlijst; het doodsbericht, de levensbeschrijving eens pas gestorvenen; ook eene ver-.
zameling van zulke levensbeschrijvingen ; —
nekrologie, f. de doodengeschiedenis, geschiedenis van overledenen ; — nekrológisch, adj. doodenbeschrijvend, doodsberichten
betreffende; — nekromantie (spr. t=ts; gr.
nekromanteia) f. het ondervragen der dooden
om de toekomst te weten, geestenbezwering,
geestenbanning, zwartekunst ; — nekrománt,
m. een ondervrager der dooden, doodenwaarzegger, geestenbanner, zwartekunstenaar; —

nekrophágen, m. pl. doodeneters, volken,
die de lijken eten; — nekrophobie, f . doodenvrees, vrees voor lijken ; — nekropOlis,

f. eene doodenstad, begraafplaats ; — nekropómpos, m. de doodenbegeleider (bijnaam

van Hermes); — nekropompe, f. het doodengeleide; — nekroskopie, f. dooden- of
lijkschouw, onderzoek van een lijk; ook z. v. a.
n e k r o m a n t i e; — nekrosyl.ie, f. plunde ring of berooving der dooden ; — nekroto —.
mie, f. de 1(jkontleding, lijkopening.

Nekrósis of nekróse (spr. s=z) f. gr.
(van nekroen, dooden, doen afsterven) Med. versterving van beenderen; — necrosis dentium, het
holworden der tanden; n. ossium, beeneter; —
nekrótiseh, adj. door beenversterving aangedaan.

Nektar, m. gr. (néktar, n.) godendrank, godenwijn, de overheerlijke drank der goden naar
de oud-gr. mythologie, welke dengenen, die heng
dronk, de onsterfelijkheid gaf; oneig. in bet
algemeen : een heerlijke verkwikkende drank;
ook een gr. aangename wijn op het eiland
S c o, uit halfgedroogde druiven ; -- nektarium, n., pl. nektariën, de honigkelk, honigbak der bloemen; — nektarínen, pl.
naam, dien men aan verscheiden> soorten van

uitmuntende perziken geeft ; — nektáriseh,
adj. zoet en verkwikkend als nektar, goddeljk.
Nekyin, f. pl. gr. (nekyia, van nékys,
lijk) doodenoffers, lijkfeesten; — nekyomantIe (spr. t=ts) f. z. v. a. nekroman ti e;
nekysia, f. een doodenfeest, doodenoffer.

Nel, Nell of Nelly, eng. vr.naam., af
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komstig van Helena en E l e o n o r a; —nel,
nederl., de naam van troef negen in het
jasspel.
nel tempo, z. tempo.
Nely, f. de gedorschte, maar nog niet gebolsterde rijst in O.Indië.
Nema, n. gr. garen, draad, spinsel ; —
nematoïden of nematoïde®n, pl. de
familie der draadwormen.
Nemausa, f. Astr. een in 1858 door Laurent te Nimes ontdekte asteroïde (lat. Ne-

mausus).

nemeïsehe leeuw (de), gr. Myth. een
-schrikbarende schotvrije leeuw in de omstreken
van Nemëa in Argolis, die door Hercules werd
-overwonnen ; — nemeïsehe (niet n e m w ïs c h e) spelen (gr. Nemëa, n. pl.) kampspelen der oude Grieken, die ter eere van Zeus
-om de drie jaren te Nemëa gevierd werden;
— nemeoníeen, m. pl. de overwinnaars in
die spelen.
Nemési8, f. gr. eig. de billijke verontwaardiging over iets onrechtvaardigs of ongepast, ergernis; dan: vergelding, wraak der goden; Myth. de wraakgodin, de godin der ver
rechtvaardige vergeldster van het-geldin,
goede, zoowel als van het kwade, inz. van de
-ongerechtigheden en gewelddadigheden, die uit
misbruik van macht, trotschheid en overmoed
zijn gepleegd ; — nemesia, f. een doodenfeest in het oude Griekenland ter eere van Nemesis, als beschermster van den aan de dooden
verschuldigden eerbied; — NemeSius, gr.
mansn.: de wreker.
nemo, lat. (genit. neminis) niemand; — nemo
..ante mortem beatus, lat. sprw.: niemand is gelukkig voor zijnen dood; nemo mortattum omnibus horis sapit, geen sterveling Is te aller
.ure wijs; nemo index, nemo testis indoneus in
proprtia causa, niemand kan in zijn eigen zaak
-(een bevoegd) rechter of getuige zijn; nemo
propheta acceptus in patria sua, niemand geldt
.als profeet in zijn eigen vaderland ; — nem yne
contradicénte, lat. niemand tegensprekende, met
algemeene toestemming (een term in het eng.
.parlement); neminem laede, beleedig niemand;
neminem time, vrees niemand.
Nemoblásten, pl. gr. (v. néma, draad,
weefsel en blaste, kiem, spruit) draadkiemen,
die plantenkiemen, waarbij de zaadlobben uit
-de aarde komen, maar zich weldra in draadvormige lichamen verdeelen, gelijk bij de mos-sen en varenkruiden.
NeYnolith, m. gr. (van némos, woud, lat.
nemus) eene soort van d e n d r i e t e n (z. aid.)
op welker oppervlakte zich afbeeldingen van
boomen, struiken en boschjes vertoonen; — ne
pl. (van 't lat. nemorális, e, tot-moralien,
het bosch of het woud behoorende) woudfeesten, boschfeesten; — nemoreuS, adj. (lat.
nemorósus, a, tern) woudrijk, vol bosschen ; —
nemorósen, pl. (nemerdsae) woudplanten, in
-loofbosschen groeiende planten.
Nemrod, z. Nimrod.
,

,

,
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Nems (egypt. -arab.) z. ichneumon.
Nenie of n8enie, f. lat. (nenia) een doo-

denzang, lijkzang, treurlied, klaaglied, dat bij
de begrafenissen der oude Romeinen tot lof der
afgestorvenen door vrouwen gezongen werd;
ook wiegelied, slaapzang; Myth. de klaaggodin
of godin der lijken.
Nenuphar, nenufar of nuphar, m.
nw.lat. (v. 't perz. noefar, naufar, nul far, nzlpar, eig. blauwblinkend of blauw blad, v. nil,
blauw en far, glans, of par, blad; of wel eene
omzetting van gr. nymphaia,, vgl. nymph ma)
waterlelie, zeebloem, zeeroos, plomp.
Néocatholicisme, n. gr. (v. neós, a,
on, nieuw) nieuw catholicisme, dat het catholicisme met de moderne maatschappij tracht te
verzoenen; — neoeatholiek, adj. et subst.
nieuw-catholiek; — neoceltisch, adj. nieuw
talen, de he--celtish,b.vno
dendaagsche volkstaal in Bretagne, Wales, Schotland en Ierland; — neOChristianisme, n.
nieuw christendom, soort van christelijke wijsbegeerte, die het christelijk geloof wil verjongen door moderne begrippen ; — neodamóden, m. pl. (van neós, nieuw en demos, dorisch damos, volk) nieuwe burgers, zij, die hij
de Spartanen vroeger Heloten geweest waren,
vrij verklaarde, als burgers beschouwde slaven;
— neodogmátieus, m. iemand die een
nieuw dogma opwerpt; — neograaf, m. gr.
een nieuwschrijver, iemand, die van de aangenomen schrijfwijze (o r t h o g r a p h i e) afwijkt;
— neographie, f. de nieuwe, vreemde, afwijkende schrijfwijze ; — neographisme,
H. de nieuwschrijverij, de zucht om van de
aangenomen spelling af te wijken; — neolithisch, adj. eig. nieuwsteenig; tot den nieuweren steentijd (d. i. het tijdvak van den gepolijsten steen, het laatste tijdperk van de voor
steenperiode) behoorende; — neo--historce
lo og, m. iemand, die nieuwigheden in de taal
brengt of zoekt te brengen, een nieuwe -woordenmaker, woordensmid ; in ruimer zin en oneig. een nieuwigheidsjager, een invoerder van
(doorgaans schadelijke) nieuwigheden, een voorstander van vreemde, schadelijke gevoelens, een
afwijker van de gewone denkwijs omtrent godsdienst en staatkunde, wetenschap, enz. (doorgaans in een ongunstigen zin), een ketter; —
neologie, f. de taalnieuwigheid, het gebruik
of vinden van nieuwe woorden; nieuwigheid
In 't algemeen, nieuwigheidszucht ; — neológisch, adj. wat tot nieuwigheden In de taal,
of tot nieuwigheden in 't algemeen, inz. in hetgeen den godsdienst aangaat, betrekking heeft;
nieuwigheidszuchtig; een n e o 1 o g i s c h woordenboek, eene opgave en verklaring der nieuwgevormde woorden ; — neologiseeren (spr.
s=z), zich van nieuwe woorden bedienen, iets
nieuws willen invoeren, op nieuwigheden gesteld zijn, daarop jacht maken; — neolo–
gIisme, n. een nieuw woord, eene taalnieuwigheid, inz. een kwalijk gevormd woord, eene
onjuiste nieuwe zegswijze; — neomelie, f.
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vorming van nieuwe individuën eener soort,
voortplanting; — neomenie, f. de dag van
liieuwe maan, het begin eener maanmaand; —
neomeniásten, m. pl. de vierders van het
feest der n e o m e n ï ë n of der nieuwe maanmaanden bij de Ouden ; de Romeinen gaven
aan de neomeniën den naam van e a 1 e n d a e;
vandaar het sprw.: ad neomenias latinas, z. v.
a. ad talendas graecas, d. i. nooit (vgl. Cai.e n da e) ; — neoma, f. een gr. feest ter
eere van Bacchus, wanneer de wijn van den
jongsten oogst voor het eerst geproefd werd,
ook necenia (van oinos, wijn) geheeten ; —
neonómen, pl. aanhangers van eene nieuwe
wet ; — neopedagoog, m. een opvoeder
naar de nieuwste methode, modeopvoeder; —
neopeedagógiseh, adj. naar de nieuwe
opvoedingsmanier; — neoparochus, m. een
nieuw beroepen godsdienstleeraar; — neophiet, m. (gr. neo phytos) eig. een nieuw
geplante, nieuwe spruit; nieuweling, nieuw bekeerde, pas ingewijde, nieuw kerklidmaat, pas
gewijd priester, enz.; — neophobie, f. de
vrees voor of afschuw van nieuwigheden, nieuwigheidsvrees; — neophobisch, adj. bang
voor nieuwigheden ; — neoplatonieae, m.
pl. mystieke tbeosophen der 5de eeuw, inz.
Plotinus, Porphyrius, Jamblichius en Proclus;
insgelijks uit de 15de eeuw, inz. Marsilius Ficinus; — neoráma, n. (van horán, zien,
hóráma, het geziene, de vertooning) eig. nieuw
-zicht,envrgahtpnome
diorama, dat het binnenste van een gebouw,
Benen tempel, enz. (doch geen landschap of onbeperkte ruimte) voorstelt, in welker midden
zich de aanschouwer bevindt, uitgevonden door
den parijschen kunstenaar All a u x (spr. alló)
in 1827 ; — neotericus, m. (gr. neöterikós)
een jongeling, iemand, die tot den nieuwen tijd
behoort, een voorstander van het nieuwe, een
modern schrijver, enz. ; — neoteriseh, adj.
(gr. nei terikos) eig. wat den jongeren toekomt
of past ; naar den nieuwen smaak of trant;
modisch, nieuwigheidszuchtig; — neoterisme, n. (v. neoterídzein, nieuwigheden invoeren), de nieuwigheidszucht, de zucht voor het
nieuwe, inz. in kunst en wetenschap; ook het
gebruik van nieuwe woorden en spreekwijzen.
nepalensis, adj. lat. Bot. van Nepal of
Nipaul (0. Indië) afkomstig.
Nepénthes, f. en n. gr. (van de ontken
voorlettergreep né en pénthos, n. rouw,-ned
treurigheid) eene smart- en droefheidverdrijvende
artsenij, een zorgverdrijvend, opbeurend middel;
inz. eene plant in Indië, welker breede bladstengels aan de spits helder water bevatten;
Nepenthes destillatoraa, kannekenskruid.
Neperiaansche staafjes, vierkante
rekenstaafjes, door den schotschen baron N e p er
uitgevonden, en met welker behulp inz. de ver
werktuiglijk worden-menigvuld
ingevoerd.
Nephaliën, pl. gr. (nëphdlia, v. nëphein,
nuchteren zijn) drankoffers zonder wijn bij de
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oude Grieken, uit melk, honig, water, enz. bestaande ; matigheids-, nuchterheidsfeesten ; —
Nephalius, m. de nuchtere, een toenaam
van Apollo. •
Nephelim, m. pi. hebr. kinderen der
engelen en menschen.
Nepheline, f. of nephelien, nephe-liet, n. gr. (van nephélé, wolk, nevel) nevelsteen, sommiet, weeke smaragd, witte hyacinth,
eene steensoort, welker doorzichtige kristallen
in salpeterzuur nevelig of wolkig worden; ook
elaeolith of vetsteen; — nephelionof
nephelium, n. Med. een wolkje, eene nevelvlek, eene kleine witte vlek op het hoorn
oog; ook een wolkje op de urine;-vliesanht
witte vlekken op de nagels ; — nepheloldiseh, adj. nevelig, wolkig, troebel; — ne
f. de wolkenleer, wolkenkunde;.
-phelogi,
— nephelophorométer, m. een werktuig
om den voortgang der wolken te meten ; —
nephoskoop, m. meteorologisch instrument.
om de hoogere luchtstroomen en den gang der
wolken waar te nemen.
Nephralgie, f. gr. (van nephrós, nier)
Med. de nier- of lendepijn; — nephratonie, f. nierverlamming, nierverzwakking; —
nephrelkósis, f. eene zweer of verzwering
der nieren ; — nephrelkótiseh, adj. tot
een nierverzwering behoorende; — nephrelmintisch, adj. door wormen in de nieren
veroorzaakt; — nephremphráxis, f. verstopping of te groote opgevuldheid der niervaten ; — nephridium, n. niervet ; — nead e, nephritische jade, -phriet,m.ofj
de niersteen, graveelsteen, bittersteen, een blauwachtig groene, soms groenachtig witte, halfharde,
doorschijnende steen van het talkgeslacht, inz.
in Egypte ; -- nephritika, n. pl. Med. geneesmiddelen tegen de nierziekten; — ne
f. Med. nierontsteking ; — nephri-phrits,
tisch, adj. de nieren betreffende, aan nierwee
lidende; nephritisch middel, een niermiddel (middel tegen de steenpijnen) ; — nephrocële, f. de nierbreuk, eigenlijk inklemming ot
uitzakking der nieren ; — nephródiseh,
adj. nierachtig; — nephrodium, n. eend
plantensoort, die tot de varenkruiden behoort;.
-- nephrographie, f. de nierbeschrijving;
— nephrolithiásis, f. bet steenlijden in
de nieren ; — nephrologie, f. het leerstuk
over de nieren ; de nierkunde ; — nephróneus, m. het niergezwel; — nephroparalysis, f. nierverlamming; — nephrophthi-.
gis, f. niertering ; — nephropyósis, f.
nierettering; — nephrorrhagie, f. bloed
uit de nieren ; — nephrotomie, f. do-vliet
niersteensnede.
Nepthys, f. eené egyptische godin, zuster
en gade van Typhon (z. ald.) beteekent de
onvruchtbare kust aan de Roode zee.
pepos, m. lat. kleinzoon ; neef; bloedverwant;
pl. nepótes, ook verwanten van den paus; bij
de Ouden liederlijke jonge lieden, vandaar nepotaat, nepot€tie (spr. tie=tsie), lieder-
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lijkheid, verkwisting; — nepoteeren, op
kosten van een rijken oom leven; —' nepÓtiseh, adj. weelderig, verkwistend; — ne
n. nw.lat. neefschap, bloedver--potísme,
wantschap; de neefbegunstiging; de verheffing,
verzorging van bloedverwanten, de zucht der
in hoogheid geplaatste personen (pausen, miulsters, enz.) om hunne n e p o t e n, neven of
verwanten, met achterstelling van vreemden,
zonder daarbij op verdiensten of geschiktheid
te zien, aan ambten posten te helpen of te

nepotiseeren.
Neptunus, m. lat., Neptuun, Myth.
z. v. a. de grieksche P o s e i d o n, de zeegod
of beheerscher der zee, oorspr. beschermer der
paarden, zoon van Saturnus, broeder van Jupiter, Pluto en Juno, enz. ; Astron. de van de
zon het verst verwijderde in 1816 door Leverrier door berekening ontdekte, door Galle gevonden planeet ; — neptunus–manehetten, f. de zeemanchetten, eene soort van puntkoralen (Millepóra of Frondipora cellulósa ook
wel Retepóra), wegens hare overeenkomst met
eene in tallooze plooien gekronkelde handlubbe
dus geheeten ; — neptunus–post, de mededeeling van berichten door glazen llesschen,
die men bij allerhevigste stormen of bij gevreesde schipbreuken in zee werpt, opdat het
toeval haar doe vinden of ergens aan land
spoele ; — neptunaliën, n. pl. feesten ter
eere van Neptunus ; — neptunen, m.
pl. geniën, beschermgeesten, omtrent gelijk aan
de faunen en satyrs ; — neptunia, f.
(polium) Bot. wilde rosmarijn ; — neptunisten, m. pl. aanhangers van het neptunisme, d. i. van de wetenschappelijke meeping,
dat de aarde hare tegenwoordige gedaante door
het water heeft verkregen ; zij staan tegenover
de vul c a n i st e n, die het vuur als de eenige
oorzaak dier vorming aannemen.
Néquam, n. lat. een deugniet, schoft, fielt,
nietswaardig mensch, schobbejak, schoelje.
ne quid nimus, z. eimis.
Nequitiën (spr. t=ts), pl. (lat. nequitiae,
van nequam, nietswaardig) nietswaardigheden,
schelmerijen, schurkestreken.
ne recipiatur, z. ond. r e c i p i ë e r en.
. Néreus, m. gr. Myth. eene ondergodheid
der zee, vader van 50 -dochters, de Nereïden
(z. nymph) ; - — nereiden, t pl. glimwormen, zeer kleine zeewormen, aan welke men
voor een gedeelte het zoogenaamde lichten der
zee toeschrijft.
Nerieten, L pl. gr. (sing. nerités, m.) de
balvemaanhorens, zwemslakken, een talrijk
schelpdiergeslacht ; — neritieten, pl. versteende zwemslakken.
neriifolius, a, um, lat. Bot. oleanderbladerig.
Nero, een door zijne wreedheid berucht
oud romeinsch keizer (van 54-68 na Chr.) ;
vandaar in 't alg. voor een wreed vorst ; ook
wel voor een norsch, terugstootend mensch,
een bullebak; ook een hondennaam; — ne-
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róniseh, adj. als Nero, nero-achtig, wreed,..
barbaarsch.

nero antico, m. it. woordelijk:* oud (antiek)
zwart, eene zwartachtige marmersoort In het
vorstendom Carrara ; — nero di prato, m. een
zwartgroene, witgeaderde speksteen in Indii.
Néroli, m. it. en fr. neroli–olie, olie
van oranje-bloesem, geest van neroll, eene kostbare, zeer welriekende etherische olie, die inz.
te Ragusa en in Z.-Frankrijk wordt gedistilleerd.
nerónisch, z. ond. Nero.
Nerterologïe, f. gr. (van nérteros of
enérteros, van onderen aanwezig) de leer of
kennis der onderaardsche lichamen ; — nartéromórphen, m. pl. onderaardsche gestalten, doodenbeelden ; — nerteromorphie,.
f. het geven van eene onderaardsche gestaltti=
aan iets.
Nerthus, f. (weleer vaak, naar eene ver
lezing bij Tacitus, H e r t h a) oudd. Myth.-kerd
de godin der aarde.
nervus, m. lat. (hoogd. ncrv, nerve, van het
gr. néiuron, neurá, spanader) de zenuw, de
witte, weeke, mergachtige draden, welke uit
de hersenen en het ruggemerg ontspringen, zich
in ontelbare takken door bijna alle deelen van
het dierlijk lichaam verspreiden en de werktuigen des gevoels en der beweging zijn; —
nervus probándi, m. lat. de bewijskracht, de
hoofdbewijsgrond ; — nervus rerum gerenddrum,
m. de hoofddrijfveer van alle handelingen of
ondernemingen, de groote zenuw, de ziel van
alle zaken (n.l, het geld)
nerven, in het..
laken de valsche plooien, die het onder het
vollen heeft gekregen; — nervina, pl. nw.lat.,
zenuwmiddelen, zenuwsterkende geneesmiddelen ; — nerveus, adj . lat. (nervósus, a, um)
zenuwachtig, oneig. gespierd, krachtig, sterk
bondig, nadrukkelijk, kernachtig; ook de zenuwen betreffende, b. v. nerveuze ziekten,
zenuwziekten; aan zenuwkwalen lijdende, zwak
van zenuwen: een nerveus mensch, iemand,
die zeer gevoelige zenuwen heeft; — nervosus,
a, um, lat. Bot. generfd, geaderd, geribd; -neryositeit, nerveusiteit (spr. s=z),
f. zenuwachtigheid ; gespierdheid, kracht, nadruk; de medelijdigheid der zenuwen in eene
ziekte.
nesci o, lat. Ik weet niet ; — nescare, niet
weten; a nescire ad non esse, in de logica:
de onjuiste gevolgtrekking van het niet-weten
tot het niet-zin; — nescimus, wij weten het
niet, men weet het niet ; — nescit, hij weet
het niet, staat verbluft ; — nescto quis, ik weet.
niet wie, een zeker iemand; — nomen nescio,
z. oud. nomen; — nescientie (spr. t=s),
f. (later lat. nescienaa) onwetendheid, onkunde.
Neskhi of neseld, n. arab. (nas-chi of
nes -chi, van nasacha, afschrijven) het gewone.
arabische loopende schrift.
Nesologle, f. gr. (v. nësos, f. het eiland)..
de leer der eilanden, een gedeelte der natuurk.
aardrijkskunde; — ne801oog, m. kenner der.,
; r--
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ellandenleer; — nesológisch, adj. de ellandenleer betreffende of daartoe behoorende.
Nessus, m. gr. Myth. een centaurus, dien
Hercules met een in het bloed der h y d r a (z.
ald.) van Lerna gedoopten pijl doorschoot en
met wiens bloed Dejanira een kleed drenkte,
om zich de bestendige liefde van haren man
te verzekeren, terwijl zij hem inderdaad de onverdraaglijkste pijnen bezorgde, tengevolge waarvan hij zichzelf op een brandstapel verbrandde
om die smart te ontgaan; dikwijls fig. N e ssuskleed, Nessushemd, enz.
Nestla, f. gr. (nësteia, v. nèsteüein, vasten) het vasten ; de ledige - darm ; ook het water, het nuchtere element ; — nestiatrïe of
nestotherapie, f. geneeskundige behandeling door vasten, de hongerkuur.
Nestor, m. gr. de naam van een zeer wijzen en ervaren koning van Pylos, die nog in
hoogen ouderdom mede naar Troje ging en in
't grieksche leger voornamelijk als raadgever
diende; vandaar in 't alg. een wijs, ervaren en
eerwaardig grijsaard; de oudste en ervarenste
onder zijns gelijken.
Nestoriánen, m. pl. aanhangers van den
bisschop van Constantinopel N e s t o r ï u s, die
in het jaar 431 als ketter van zijn ambt ontzet werd, dewijl hij de maagd Maria wel voor
de moeder van Christus, als mensch beschouwd,
doch niet als de moeder van God wilde erkennen; — nestorianisme, n. de leer van
N,estor1us.
Nestotherapie, z. ond. n e s t i a.
ne sus Minervam, z. sus Minervam ; — ne
sutor ultra crepzdam ! z. ond. c r e p i d a.
Netangi, liever ni s j an d s j i, z. ald.
net, adj. (fr. en provenc. net, it. netto, sp.
veto, van 't lat nit(dus, van nitere, blinken,
glanzen) rein, schoon, zindelijk, zuiver, sierlijk,
lief; — nettete, f. fr. de netheid, reinheid,
sierlijkheid, juistheid, zuiverheid; — con nettezza, it. Muz. met netheid, juistheid, duidelijkheid elke noot uit te voeren ; — netto, it.,
of afgek. nto, Kmt. zuiver, juist, d. 1. na aftrek van al wat afgetrokken moet worden of
van alle onkosten; zonder verderen aftrek, zonder rabat (z. ald.) ; — netto, -ta, -tamente,
it. Muz. rein, zuiver, juist; — netto-bedrag, netto—opbrengst (netto provenu,
fr netto procedito, it ), netto—winst, enz.,
bet zuivere bedrag, de juiste opbrengt, winst,
enz., na aftrek van al bet af te trekkene ; —
netto—gewicht, het werkelijk gewicht eener
ingepakte waar, na aftrek van het gewicht der
inpakking of e m b a 11 a g e (vat, kist, mand,
zak, enz.) ; — netto—prijs, de zuivere en
Juiste, geen aftrek duldende prijs, inz. de prijs,
voor welken de boekhandelaars aan elkander
hunne waar overdoen, en die in den regel ten
onzent 2e pct. minder is dan de verkoopprijs;
netto ricávo, de prijs eener voor rekening van
een ander verkochte waar, na aftrek van alle
onkosten; — netto—som, ronde som; —
netto—tarra, r. de aftrek van het wezenlijk
,
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gewicht van het middel der inpakking -(niet bij
raming of volgens aangenomen gebruik bepaald).
Nettoyeuseofbatteuse nettoyeuse,
f. fr. (v. nettoyer, reinigen) dorschmachine met
reinigingstoestel.
Netti no, m. it. (spr. u=oe; eig. = lat.
Neptunus, z. ald.) eene gekleurde lichte stof
tot kleedij voor de ital. vrouwen (naar de gel(jknamige stad in den voormaligen Kerkelijken
Staat).
Neuf, fr. (spr. neu) nieuw; in vele samen
neusjatél), een-stelingb.vNufcha(spr
stad in Zwitserland; — Neufehateller, m.
inwoner van Neufchatel, ook afk. voor Neufchateller wijn, kaas, enz.
Neumen, pl. (midlat. neuma en pneuma)
de herhaling van het slot bij het kerkgezang
(van 't gr. pneuma, adem, aanademingsteeken)
de oude notenteekens der middeleeuwen (punten, streepjes, haakjes, enz.) ; ook de aan 't
slot van 't kerkgezang toegevoegde noten zonder woorden.
Neuralgie of nevralgie, f. gr. (van
néuron, pees, band, vezel, zenuw) Med. zenuw
zenuwlijden; — neurasthenie, f. de-pijn,
zenuwzwakte met verhoogde gevoeligheid; —
neurilyma, n. (van eilyma, hulsel ; minder
goed neurilema of neurolemma) de zenuwscheede, zenuwbekleeding; — neurone,
f. de zenuwstof; — neuritieum of neuroticum, n. een zenuwmiddel, middel tot
versterking der zenuwen; — neuritis, f. ontsteking der zenuwen ; — neuritisch, adj.
de zenuwontsteking betreffende of daarvan afkomstig ; ook zenuwsterkend, op de zenuwen
werkende ; — neurobaat, m. een koordedanser; — neuroblacie, f. Med. ongevoeligheid der zenuwen; — neurodyne, f.
zenuwpijn; — neurogamie, f. z. v. a. dierlijk magnetisme (als zeide men samenparing of
ineensmelting der zenuwwerkzaamheden, n.l.
tusschen den magnetiseur en den lijder) ; —
neurograaf, m. iemand die de zenuwen, het
zenuwstelsel beschrijft ; — neurographie,
f. de zenuwbeschrijving; — neurologie, f.
de zenuwleer, zenuwkunde; — neurológisch, adj. zenuwkundig, de zenuwleer betreffende; — neuroma, n. een zenuwgezwel;
— neuromalacie, f. ziekelijke zenuwverslapping; — neuropathie, f. bet zenuwlijden ; — neuroptéra of neuroptéren,
n. pl. peesvleugeligen, insecten met vier doorzichtige, netvormige vleugels, gelijk de waterjuffers, lentevliegen, enz. ; — neuropiira,
f. de zenuwkoorts ; — neuroseírrhus, m.
verhard zenuwgezwel; — neurosis of neurose, f. de zenuwziekte ; — neurospas—
máta, n. pl. door draden bewogen ledepoppen, marionetten ; — neurosthenie, f. te
groote zenuwwerkzaamheid, ziekelijk verhoogde
zenuwkracht ; — neuroticum, z. n e u r i
i c u m; — neurotomie, f. ontleedkundige-t
bereiding der zenuwen, kunstmatige doorsnijding eener zenuw.
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Neurenberger waren, pl. (fr. merce-

'n e, bimbeloterie, eng. small wares) waren die

te Neurenberg (hgd. Nurnberg) in Beieren en
omstreken vervaardigd worden en bestaan in
hout-, hoorn-, metaal-, glas-, spiegel-, speelen andere meest kleine waren.
Neutrum, n. lat. (v. neuter, neutra, neu.
•írum, geen van beiden, d. i. në-utér, niet [ne]
-een van beiden [eter]) eig. geen van beiden;
Gram. het onzijdig geslacht, z. genus ; een
neutrum, een woord van het onzijdig geslapht; pl. neutra; — neutraus géneris, van
het onzijdig geslacht; — verbum neutrum
of intransitivum, z. verbum; — neutro-passivum, n. pl. neutro-passiva,
latijnsche werkwoorden, wier verleden tijden
eenen passieven, de overige een actieven vorm
bij actieve beteekenis hebben ; — neutraal,
;adj. onzijdig, onpartijdig, geene partij toegedaan,
.aandeelloon; Gram. van het onzijdig geslacht;
Chem. noch zuur noch alkalisch reageerend ; —
.neutrale zouten, in de vroegere schei
middelzouten, die uit de verbinding van-kunde:
;zure zouten (zuren) met loogzouten (alkaliën)
ontstaan; j- neutraliteit, f. mid.lat. (neu.tratttas, fr. neutralité) de onzijdigheid, onpartijdigheid, de toestand, waarin men het met
.geene partij houdt; gewapende neutralit e i t, f. de gewapende onzijdigheid of de gewapende, aan den krijg geen deel nemende mo._gendbeden; — neutraliseeren (spr. s=z),
(mid.lat. neutralisáre, fr. neutraliser), onzijdig
of onpartijdig maken, in den toestand der onzijdigheid verplaatsen ; ook zich partijloos hou den, ondeelnemend blijven; Chem. de bijzon-dere eigenschappen van twee lichamen (bases
-en zuren) door hunne verbinding in eene zekere mate opheffen; — neutralisatie (spr.
—za-tsie) of neutraliseering, onzijdigmaking, vereffening van tegengestelde toestanden;
Chem. verzadiging, de verbinding van een zuur
met een basis tot een zout, waarin de eigenschappen van beide (inz. de inwerking op lak
opgeheven zijn ; — neu--anoespir,z.)
tralist, m. iemand die tot geen bepaalden
godsdienst of bepaalde wijsgeerige school behoort, een vrijgeloovige, vrijdenker; — neutralisme, n. het vrije geloof, de vrijdenkerij.
Neuvaine, f. fr. (spr. neuwen'; v. neef,
negen = lat. novem) een negendaagsch gebed
in de R. Kath. kerk, z. v. a. het it. novena.
Neváado, m. sp. (nevado, besneeuwd, van
nevdr, sneeuwen) een sneeuw- of ijsberg to de
.Z.Amer. Cordilleras.
ne varietur, z. onder varia.
Neven, m. fr. (spr. n'wéu'; oud-fr. nep
van 't lat. nepos) de neef, broeders of-veu,
zusterszoon.
,

,

,

,

Nevralgie, nevritieum, nevrologie, enz. z. neuralgie, neuriticum, neu.rologie, enz.
New, adj. eng. (spr. njoe) nieuw ; — new
-style (spr. stall), nieuwe stijl (bij datums); inz.
,bij geograph. namen b. v. New-Orleans,
VIERDE DRUK.
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Nieuw-Orleans, enz. ; -- news, nieuws ; b. v.
newspaper, n. (spr. njoespeeper) courant;
— newsroom (spr. njoesroem), leeskamer,
leeskabinet; — newgate, n. eng. (spr. njóé-

géét; d. i. eig. nieuwe poort) het groote gevangenhuis te Londen; — newkerry, f. eng.
(spr. njóékerri) eene soort van surinaamsche
boomwol van geringe hoedanigheid.
Nexus, m. lat. (v. nectére, knoopen) sa
verbintenis, -band; wettig verband;-menhag,
nexus feudiilis, leenverband; n. parochiélis, ver
kerk, kerkverband; ex nexu-bindgmet
m e t i e m a n d z ij n, buiten verbintenis (inz.
handelszaken) met hem zijn; bij kooplieden:
geene rekening meer met hem hebben ; in nexu,
in verband, in maatschappelijk verkeer.
NeZ, m. fr. (spr. né; lat. nalus) neus.
niable, adj fr. niabel (van nier, ontkennen, loochenen) ontkenbaar, wat ontkend,
geloochend kan worden.
Niais, m. fr. (spr. ni -I; It. nidiace, provenc. nizaic, niaic, mid.lat. nidas)'us, v. 't lat.
nidus, fr. nid, nest) eig. een nesteling, nestvogel, zeer jonge vogel; een onervaren, eenvoudig, onnoozel, dom mensch, een hals, bloed,
botterik, zotskap, sukkel ; als adj.: dom, eenvoudig, onnoozel; — ] liaise, f. (spr. ni-óz')
de onnoozele, de zottin, onnoozele duif; -niaiserle, f. (spr. ni-èz'rie) de eenvoudigheid, onnoozelheid, domheid, de domme streek,
zotte kuur.
Níbelungen–lied, n. (spr. u =oe) een
oud-duitsch heldendicht uit den aanvang der
13de eeuw ; het onderwerp daarvan is de worsteling van de Bourgondiërs en inz. van de
machtige familie der N i b e l u n g e n (d. I. kinderen des nevels of der duisternis), een oudbourgondischen machtigen heldenstam, tegen den
vermaarden Etzel of Attila (430-440).
niceeiseh of nioa nisch concilie, n.
de beroemde kerkvergadering, ten jare 323 te
N i c wa In Bithynië, door Constantijn den Grooten ter vereffening van de Ariaansche twisten
bijeengeroepen, op welke het an i a n i s m e (z.
aid.) veroordeeld en de nie nische ge"
loofsbelijdenis aangenomen werd, die nog
tegenwoordig bij alle christelijke godsdienstparten als onomstootelijke geloofsregel geldt.
Nicoólum, n. lat. nikkel z. aid.
Nicephórus, gr. eig. Nike p h o r o s, m.
(v. nike, zege, overwinning, en phérein, dragen, brengen) mansn., de zegebrenger.
Niche, f. fr. (niesj'; it. nicchia) eig. eene
schelpvormige uitholling of indieping in de dikte
van eenen muur, om daarin een beeld, eene
kachel enz., te plaatsen, n 1 s.
Nichilianísten, m. pl. naam in de 1Qde
eeuw gegeven aan zekere leerlingen van Abelard,
die het wezenlijk bestaan van J. C. loochenden.
Nicholieten, m. pl. leden eener kleine
secte van kwakers, in Maryland gesticht door
Joseph N i c h o l s; Zij houden het voeren van
wapenen ter verdediging des vaderlands voor
geoorloofd.
53
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Nieodemieten, m. pl. leden eener voorm.
godsdienstsecte in Zwitserland, zoo geheeten,
omdat zij, even als N i c o d e m us, van wien
in de evangeliën gewag wordt gemaakt, hun
geloof in he geheim beleden.
Nicolaïsme, n. de leer der Nieolieten, in de lste eeuw gepredikt, door Nicolaas,
een der 7 diakenen van Jeruzalem ; zij stond,
zegt men, de gemeenschap der vrouwen toe.
Nieol's prisma's, pl. Phys. naar den
schot W. Nicol (gest. 1851) benoemd dubbel
prisma van kalkspaath ter scheiding der beide
stralen van het gepolariseerde licht.
Nieotiána (spr. t=ts), f. (nw. lat. herba
nicotiãna) de tabak, de tabaksplant, naar den
Franschman Ni c ot (spr. nikó) die in het midden der 16de eeuw dit gewas bet eerst naar
Frankrijk bracht; — nicotianaefolius, a, urn, lat.
Bot. tabaksbladerig; — nicotianin.e of nieotine, f. de tabaksstof, een vloeibaar, scherp
en vluchtig, zeer vergiftig alkaloide, in de tabak voorhanden.
Niet€tie (spr. tie=tsie), f lat. (nictatio,
V. nictáre, met de oogen blikkeren, v. nicdre,
wenken) Med. bet blikkeren met de oogen,
eene onwillekeurige, krampachtige beweging der
oogleden.
Nieus, z. V. a. negus.
Nidi$eátie, nidi$ceeren, z. onder
nidus.

Nidor, m. lat. de onaangename reuk, de
stank van dierlijke lichamen, die verbrand worden; Med. de bedorven lucht bij 't oprispen uit
de maag ; — nidoreus, adj. (later lat. ni
wat naar gebrand vet riekt of-dorósu,am)
smaakt, rottig, bedorven; — nidorosus, a, um,
lat. Bot. vuil, stinkend ; — nidorositeit,
f. eene galachtige oprisping, gepaard met den
smaak van onverteerd gebraden vleesch.
nidus, m. lat. een nest ; ook een drinkbeker der Ouden, wegens de gedaante; — ni
nw.lat. een nest
-dulern,if
maken ; ook bet uitbroeden van eieren ; — nidi$cãtie (spr. t=ts), f. de nestenbouw; het
nestelen ; — nidulus, m. lat. (verklw. van
nidus) een nestje; een afgezonderd vertrekje,
kabinet.
Niboe, f. fr. (spr. ni-èss'; oud-fr. nepte,
van 't lat. neptia, voor neptis) de nicht, broeders- of zustersdochters.
Nièllo, n. pl. nièllen, it. (waarsch. van
't lat. nigéllus, a, um, zwartachtig; vgl. nigella)
eig. zwartplaten, d. I. metaalplaten, waarop
eene teekening is gegraveerd, welker groeven
met metaalzwartsel zijn gevuld; — niëlleeren (it. niellare), in metaal graveeren en met
zwartsel vullen, eene door florentgnsche goud
middeleeuwen uitgevonden kunst.-werksind
niente, adv. it. niets; z. onder dolce.
Niepa, een oostind. gewas, waarvan men
kadjang-matten maakt.
Niepcotypie, f. fr. gr. het verkrijgen
van lichtbeelden door middel van asphalt, naar
den eigenljken uitvinder der photographie, den
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Franschman J. N. Nièpce (gest. 1833) genoemd.
ni fallor, lat. zoo ik mij niet vergis.
Ni$heim. of Niffelheim, n. d. I. nevelwoning, nevelverblijf, in de oudn. Myth. het
koude noordelijke gedeelte der wereld; ook de}
onderwereld, de voorloopige of eerste hel, de
woning van Hei (z. ald. en vgl. Nastrond).
Nigaud, m. fr. (spr. nigd ; vgl. ni a i s}•
een onnoozele hals, lomperd, uilskuiken ; — ni
f. zotteklap, beuzelar(j, laffe praat,-gauderi,
flauwe grappen ; — nigaudeeren, (fr. nigauder) zich onnoozel of mal aanstellen.
nigélla, f. nw.lat. (fr. nielle, van 't lat. nigéllus, a, um, zwartachtig, verklw. van niger,,
zwart) Bot. zwarte komijn, veldnigelle, nardus zaad (semen nigellae), eene uit de Levant afkomstige plant, die in onze tuinen wordt aan
; nigella arvénsis, akkernigella, een-gekwt
onkruid; nigella damascéna, nigelle van Damaskus, juffertje-in-'t groen.
niger, nigra, nigrum, lat. zwart, donker
hora nigra, het doodsuur; dies niger of ster,
de sterfdag, hic niger est! eig. die is zwart
voor dien moet men zich wachten (z. onderonder
hie); niger deus, de zwarte God, Pluto ; —
nigro notanda • lapillo, met een zwarten steer
te teekenen, d. 1. als een ongeluksdag te beschouwen; — nigrum oculi, n. het zwart van
het oog, z. v. a. de pupil ; -- nigresceeren (lat. nigrescëre), zwart worden, naar het
zwarte zweemen; — nigreseent, adj. (ni gréscens), zwartachtig, grauwzwart ; — nigricans,
lat. Bot. zwartachtig ; -- nigrine, n. zwartsteen, z. V. a. r u t i 1 i u m; — Nigritië (spr.
t=ts), n. het negerland Soedan in Afrika; -nigrOmánt, m. lat.-gr., een zoogenaamde
zwarte-kunstenaar ; — nigromantie (spr.
t=ts), L (waarsch. verbasterd uit het gr. n ek r o m a n t 1 e, door in plaats v. nekrós, doode,
het lat. niger, zwart, te nemen) de gewaande
zwarte kunst ; de tooverj en waarzeggerij door
behulp van booze geesten ; — nigror, m. lat.
het zwartsel; Med. een zwarte of blauwgroene:
huidvlek ; — nigrum, n. het zwarte, de inhoud van een geschrift.
Nigger, eng. in Amerika schimpnaam voor
neger, zwarte (vgl. n i g e r en n e g e r) .
Night, f. eng. (spr. nait) nacht ; good (spr.
goed) night, goeden nacht ; — nightingale,
f. (spr. naitingeel) nachtegaal.
Nigua, f. sp. (uit de taal van Haïti) z.
v. a. c h i k e (z. ald.).
nihil of nil, lat. niets ; — nihil of nil (facit)
ad rem, lat. dat doet niets tot de zaak, heeft
niets te beduiden ; nihil habenti nihil deest, wie
niets beeft, ontbreekt niets ; nil admirari, niets
bewonderen of zich over niets verwonderen;
nil debit, hij is niets schuldig ; nil desperdndum,
men moet aan niets wanhopen, niets opgeven;
nil dicit, hij zegt niets ; nihil humani a mealienum puto, ik acht, dat niets menschelijks
mij vreemd is; nil medium est, er Is geen middelweg; nil novi sub sole, er is niets nieuws
onder de zon; nihil probat qui nimium probat,.
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wie te veel bewijst, bewijst niets; nil scire
tutissima }ides, niets te weten is het zekerste
geloof (spreuk van Oldenbarnevelt) ; ex nihilo
nihil fit, uit niets komt of wordt niets ; — nihilum album, n. Chem. wit niets, zinkbloemen,
witte lichte vlokken van zink-oxyde ; nihilum
grisëum, ovengalmei, z. v. a. t u t i a ; — ni
n. nw.lat. de nietheid, het niet-zin;-hilsme,
de leer der vernietiging; in Rusland (nigilism,
m.) eene in den nieuweren tijd inz. onder de
studenten en de jong-russische partij verspreide
socialistische beweging of propaganda, welke,
eene politieke en sociale omwenteling verlangt,
de bestaande orde in staat en maatschappij wil
vernietigen en uit het niets eene nieuwe wereld wenscht in te richten; — nihilist, m.
een nietsgeloovende; een nergens toe deugend,
onbruikbaar lid der maatschappij, nieteling;
aanhanger of lid van bovengenoemd geheim socialistisch genootschap in Rusland ; — nihilistiseh, adj. het nihilisme aanhangende of
huldigende; — nihiliteit, f, de nietigheid,
het volslagen gebrek aan waarde.
Nika, f. gr. ital. granaat, een eetbare soort
van granaten.
Nika– oproer, n. opstand in 532 te Constantinopel onder Justinianus, naar de leuze
Ni ka = Nike (z. ald.) genoemd.
Nikaráagua -hout, naar de provincie
en stad N i k a r a g u a aan de westkust van
Midden-Amerika) bloedhout, z. v. a. camp êche-hout.
Nike, f. gr. de zege, overwinning; Myth.
de godin der zegepraal bij de Grieken, bij de
Romeinen Victoria geheeten ; — Nike–
phóros, mansn.: de zegebrenger; — nikstenen, pl. (gr. niketeria) overwinnaarsbelooningen, zegeprijzen; zegefeesten; Nikodémus en Nikolaus, m. gr. afgek. Nikolaas en Klaas, mansn. letterlijk : volksoverwinnaar, volksbeheerscher; — Nikolajéwitseh, m. en Nikolajewna, f. mansen vr. naam in Rusland : zoon, dochter van
Nikolaas ; -- nikolaïeten, m. pl. eene kettersche (gnostische) secte in de tweede eeuw
der chr. kerk, die onder andere de gemeenschap der vrouwen en het huwelijk der priesters
toestonden ; ook eene soort van wederdoopers
in de 16de eeuw ; ook R. Kath. priesters, die
den geestelijken stand verlaten om te kunnen
trouwen.
Nikkel, n. een grauwachtig zilverwit, sterk
blinkend metaal, door C r o n st ii d t in 1751 ontdekt. Het is hard, smeedbaar zoowel koud als
warm, laat zich tot draden trekken en tot blik
pletten, is magnetisch, en zeer moeielijk te
smelten.
Nikker, m. eig. hetzelfde als bet hoogd.
nix, z. n ix e n; ook de duivel (eng. the old
nick) ; ook eene zwarte papaverbloem, als onkruid in het koren ; in N. Duitschland ook de
beul (n e k k e r), omdat deze den te hangen
misdadiger den nek breekt.
Nikur, m. noord. Myth. de watergod.

nil, z. nihil.

Nil, in Surate : eene som van 100 p a dans
of 100000 millioen ropijen (z. ald.)
Nilla's, pl. oostind. en chin. stoffen van
boombast, met zijde gemengd.
Nilometer, m. gr. een nijlmeter, een paal
tot meting der overstroomingen van den Nijl,
de hoofdrivier van Egypte; — niloskoop,
m. de nilwaarnemer, nijlwijzer; — nijlpaard,
n. z. hippopotamos; — nijlreiger, m.
z. ibis.
Nils., bij natuurwetenschappelijke namen
afk. voor S. Nilsson (geb. 18'I).
Nimbo, ook b e p o 1 e, maleisch, een boom
op de kust van Malabar, uit welks olijfachtige
vrucht eene olie, oleum de nimbo, wordt gemaakt, die men in O.Indië voor zenuwsterkend
houdt.
Nimbus, m. lat. (oorspr. stormwolk, regenwolk, enz. ; dan later lat. de stralenkrans
om het hoofd der heiligen en een vrouwenvoorhoofdsband) de lichtkrans, straalkring om
het hoofd van de afbeeldingen der heiligen, ook
om bet hoofd van sommige keizers op oude
munten ; oneig. de luister en glans, die uitstekende personen omgeeft.
Nimf, z. nymph.
nimis of nimium, lat. te veel; — ne quid
nimis ! sprw.: niets te veel! alles met mate!
— omne nim)ura nocet, al te veel schaadt ; al
te veel is ongezond ; nimia familiaritas parit
contémtum, te groote gemeenzaamheid baart
minachting; z. ook oud. nihil; — nimi®teit,
f. (lat. nimietas) het te-veel, de overvloed, overtolligheid.
Nimrod of Nemrod, m. een achterkleinzoon van Noach, eerste koning der Chaldzeen en stichter van Babylon, door sommigen
als Saturnus, door anderen als Bacchus of Mars
beschouwd, ook wel ten onrechte met Ninus
verward. Do bijbel noemt hem een geweldig
jager; vandaar in 't alg.: een groot liefhebber
der jacht, een jager, jagersbaas.
Ninon, f. fr. (spr. ninon) z. v. a. A n n a.
Ninsing, ninstwortel of ninsiwortel (nw.lat.) (siurn ninsi, japan, nindsin, ninsji)
een voortreffelijk chineesch en japansch gewas,
dat om zijne geneeskracht beroemd is en naar
den suikerwortel gelijkt.
Nióbe, f. gr. Myth. de dochter van T a nt dlu s en D Id n e, gemalin van den thebaanschen koning A m p h i o n. Trotsch op het bezit van 7 zonen en 7 dochters, verhief zij zich
boven L a t ó n a, die slechts twee kinderen,
Apollo en Diana, had; doch die overmoed
kwam haar duur te staan; al hare kinderen
werden door de pijlen van Latona's telgen doorboord, en de ongelukkige, nu kinderlooze moe
stom van wanhoop en smart, werd in-der,
steen veranderd. De standbeelden van
Níobe en hare kinderen, thans te F10rence, zijn een meesterstuk der oude beeldhouwkunst; — niobíden, pl. de kinderen van
N i 0 b e ; -- niobium, n. nw.lat. een dooi
-
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Rose te Berlijn in het t a n t a l i e t (z. ald.) sperwer, Scylla in eenen leeuwerik veranderd.
nitimur in vetitum, z. ond. n i s u s 1) .
nieuw ontdekt metaal.
Nitor, m. lat. of nitiditeit, f. nw.lat.
Niord of Niordhr, m. noord. Myth. een
der 12 groote scandinavische godheden; hij is (v. ni(idus, glanzend; vgl. net) de glans, de
heer van de winden en de rijkdommen der aarde schoonheid, sierlijkheid; — nitidula, f. N.
en heeft tot echtgenoote S k a d a.
H. de glanskever.
Nitrum, n. lat. (van 't gr. nitron, vgl.
Niphotheologie, f. gr. (v. nipho, sneeuwen) de erkentenis van God uit de sneeuw, vgl. natrum), het salpeter, z. ald. ; — nitraten,
n. pl. salpeterzure zouten; — nitrateeren,
brontotheo1og1e.
Nippes, f. pl. fr. (spr. niepp') vrouwen- nw.lat. in salpeterzuur zout veranderen ; —
tooi, vrouwenopschik, versierselen, modevaren,
nitratine, f. het natuurlijk voorkomende salsnuisterijen, kleinoodiën; — nippeeren (fr. peterzure natron, sodasalpeter; —nitrátisch,
nipper), met modetooi, voorwerpen van opschik adj. salpeterzuur; — nitrificãtie (spr. tie=
tsie, verandering in salpeter of nitraat ; — ]'li
voorzien of uitdossen.
of nitrium, n. de veronderstelde-tricum
Nirwána, f. ind. in het boeddhisme: de
afgetrokkenheid van het gemoed van al het grondstof van de stikstof; — nitriten, n. pl.
aardsche, zalige zelfvergetelheid door verzinking salpeterigzure zouten; — nitreus, adj. (lat.
in het niets.
nitrósus, a, um) salpeterig, salpeterhoudend,
salpeterachtig; — nitrobenzine, f. of niNis, z. niche.
trobenzol, n. een door inbrengen van benNisam, z. nizam.
Nisan, m. (hebr. n"zsan, misschien voor zine of steenolie in rookend salpeterzuur ontnizán, v. néz, nizzah, bloem) eene lentemaand,
staand olie van bittere-amandelreuk = m i rde eerste van het kerkelijke, de zevende van baan-olie z. ald.; — nitrocalciet, n.
biet burgerlijke jaar der Joden, overeenkomende kalksalpeter, salpeterzure kalkaarde ; — nitro–
met de laatste helft van Maart en de eerste dynamiet, n. een in den laatsten tijd uithelft van April, op welker 1 4e dag oorspron- gevonden ontploffingsmiddel, z. dynamiet ; —
kelijk het paaschfeest gevierd werd.
nitrositeit, f. de salpeterachtigheid ; — ninisi, lat. tenzij, tenware, indien niet, in zoo trogenium, n. gr. salpeterstof, z. v. a. a z overre niet; een nisi, een maar of indien, eene t u m ; — nitroglycerine, f. een door behinderpis, bepaling, beperking; nisi quid non, handeling van glycerine met zwavelzuur en
als niets nieuws (door den beklaagde wordt salpeterzuur verkregen olieachtige vloeistof van
ingebracht).
hevige explosieve werking, vandaar aangewend
Nisjandsji of nisjandi, m. turk. (van tot het laten springen van rotsen, enz. ; —
het perz. nisján, teeleen, brief van Benen vorst) nitromagnesiet, n. magnesiasalpeter, salde geheimschrijver of staatssecretaris des sul- peterzure bitteraarde ; — nitrometer, m.
tans; — nisjan iftichar, m. (arab. iftichár, werktuig om de salpeter van den handel te
roem, eer, v. fachara, zich beroemen, in roem beproeven, salpetermeter; — nitrophosovertreffen) teeken des roems of der eer, eere- phaat, n. mest uit phosphoszure kalk en stik
teeken, eene door Mahmoed Ii ingestelde turk
organische bestanddeelen; — ni -stofhuden
orde.
-sche
f. salpeterverbinding, verbinding van-tru,
Nisj oe, d. 1. 2 s j o e, voormalige japan. de stikstof met een enkelvoudig lichaam.
zilvermunt, een rechthoekige, licht vergulde plaat
Nitz., bij natuurwetenschappelijke benamin= . boe = 42. à 48 cents in waarde.
gen afk. voor C L. Nitzsch (gest. 1837).
Nisnagrodski, m. russ. eene soort van
nivalis, lat. Bot witachtig.
pelterij van zwarte siberische eekhoornvellen.
Niveau, n. fr. (spr. niwó; oorspr. liveau,
Nisroch, m. naam van een assyrischen provene. live!, nivel, it. livello, van 't lat. ligod (waarsch. de kr(jgsgod), van welken de bij- bella, z. lib e 11 e 1) een waterpas, werktuig
bel spreekt. De v u l g a ta noemt hem N es- om te onderzoeken of een vlak horizontaal of
roc en bij de zeventig heet hij Mesorach waterrecht is, een richtsnoer, meetsnoer, nivel.en Asarach.
leer-werktuig; au niveau, de niveau, in gelijke
Nisus 1), m. lat. (van nati, streven, zich vlakte, op waterpashoogte, gelijk ; — nive–
inspannen) de streefkracht, inspanning, het stre- loeren (fr. niveler) , of nivelleeren, waven. pogen; nisus formándi of n. formativus, terpas maken, met het waterpas afmeten ; ge
de vormdrift; — nittmur in vethum, sprw.:
effenen ; — nivellemént, n. (spr-lijkmaen,
wij streven gaarne naar 't verbodene, het ver- niwell'mán) of nivelleering, f. het waterbod prikkelt de begeerte.
passen, de gelijkmaking of afmeting naar het
Nisus 2), m. gr. Myth. een koning van waterpas; — niveleur, m. (spr. ni-w'léur)
Nisa (later Megwra geheeten), toen Minos een een waterpasser; gelijkmaker, aanhanger eener
inval in Attica deed. De godspraak had zijn volstrekt politieke gelijkheid.
lot en dat des riks afhankelijk gemaakt van
Nivette, f. fr. eene groote, langwerpige,
een zijner hoofdharen, dat purperkleurig was; zoete perziksoort.
doch zijne dochter Scylla, in liefde voor Minos
nivëus, a, um, lat. Bot. sneeuwwit.
ontvlamd, sneed hem dat noodlottig haar af en
Nivose, f. fr. (spr. niwóóz'; van 't lat. nix,
bracht het haren geliefde. Ninus werd in eenen genit. nivis, de sneeuw) de sneeuwmaand, van
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21 Dec. tot 19 Jan., in den nieuwen kalender
der eerste fransche republiek.
nix antimon"ti, f. lat. Chem. eig. spiesglanssneeuw, zilverglanzige spiesglansbloemen, uit
poedervormig antimonium -oxyde.
Nixen, pl. van nix, m. nixe, f. (oudn.
nikr, oudd. nichus, niches, van neichen, besproeien, begieten) oudn. Myth. boosaardige
watergeesten of verdichte wezens, die in het
water leven en vaak menschen tot zich naar
beneden trekken.
Nizam of nisam, m. arab. (nizdm, orde,
regel, v. nazama, regelen) de titel van eenige
vorsten in Voor-Indië; ook = nizam-dsjedid, n. arab. (d. i. nieuwe orde of inrichting,
van nizam, schikking, en dsjed"zd, nieuw) het
turksche krijgswezen, zooals 't het eerst door
Selim III op europeeschen voet is ingericht,
de geregelde troepen, het staande leger ; —
niza'm–ud–daulet, z. onder d a al e t.
No, eng. neen; ook: geen, b. v. no popery
(spr. y =i), geen papisterij, weg met de roomschen ! de leus der e p is c o p ale n (z. ald.)
tegen het opkomen der pauselijke macht in
Engeland.
Noach, hebr. (nóach, d. i. rust, v. noeach,
-zich nederzetten, rusten) mansn. naar het verhaal van het 0. T. de uit den zondvloed alleen met zijn huisgezin geredde patriarch en
stamvader van een nieuw menschengeslacht; —
noachs–ark, f. eene arkvormige schelpdiersoort in de Middellandsche zee ; — noachs-

mossel, noachs- schelp (Chama Bigas),
reuzenmossel, de grootste onder de bekende
mosselsoorten, inz. in 0. Indië ; — noaehide,
f. een heldendicht, waarvan het onderwerp de
geschiedenis van N o a c h is ;— noaehíden,
noachieten, m. pl. N o a c h s zonen, Sem,
C h a m en J a p h e t en hunne nakomelingen.
nobel, of fr. noble (van 't lat. nob i lis,
e) edel, edelmoedig, grootmoedig; voortreffelijk,
verheven, waardig, eerlijk, prachtig, voornaam,
beroemd; ook adellijk, van adellijke geboorte;
— nobele passiën, p1. iron. liefhebberijen
van adellijke of aanzienlijke lieden, als het
houden van veel honden, paarden, enz. ; het
spel, het schermen, de jacht; — Nobel, m.
de naam van den leeuw in de dierfabel (inz.
in Reinaart de vos) ; — noble, nobel, m.
eene aangenomen (gefingeerde) rekenmunt in
Engeland = 3 pond sterling of ongeveer 4
gulden ; — nobile par fratrum, lat. iron. een
paar bekende gasten, vroolijke snaken, fameuze
drinkebroers ; — nobile, nobilmente, it. Muz.
edel; nobilissimo, -ma, zeer edel ; — nobili,
m. pl. it. voorheen de adellijke geslachten in
Venetië, die deel aan de regeering hadden; —
nobi iteit, f. lat. (nobititas) edelheid, beroemdheid ; adel, de adeldom, ridderschap ; —
nobilitas codicilliris, lat. op brieven berustende adel; n. personilis, persoonlijke adel;
— nobility, f. eng. de hooge adel in Engeland, onderscheiden van gentry ; — nobiliteeren (lat. nobilitáre) adelen ; — nobi-
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litatie (spr. — ta -tsie) of nobiliteerilig,
f. het verheffen tot den adelstand, het adelen;
— nobleman, m. eng. (spr. nóbelmen) tot
de no b i l i t y (z. ald.) behoorende adellijke ; —
noblésse, f. fr. de adeldom, adel, adelstand,
adellijke waardigheid, adellijkheid, ridderschap;
noblesse d'épée, adel door krijgsverdiensten ver
n. de robe, adel door hofdiensten ver -worven;
; n. de lettre, adel uit brieven van adel--kregn
dom voortgevloeid ; — noblesse oblige (spr.
obliezj' ), adel verplicht d. I. adeldom legt verplichtingen op, voorrechten brengen plichten
mede.
Nobody, m. eng. (spr. nóbuddi; v. no,
niet, en body, lichaam, persoon) niemand; een
onbeduidend persoon.
noten, m. lat. (v. nocére, benadeelen, schaden) Jur. ieder, die schaadt of beleedigd.
Noctambulus, m. nw.lat. (van 't lat.
nox, nacht, genit. noctis, en ambuláre, wandelen) een nacht- of slaapwandelaar, vgl. s o mn a m b u 1 e; — nocte parátus, des nachts bearbeid, vervaardigd, met moeite en zorg bewerkt;
— noctambulisme, n. en noctambulãtie (spr. tie=tsie), f. het nacht- of slaapwandelen; — noetua, f. de nachtuil; —
nocturnus, m. (stil. cantos; van 't lat.
noctürnus, a, um, nachtelijk) een nachtgezang
in kloosters; — nocturne, f. fr. Muz. kort
tweestemmig gezang van een zacht en teeder
karakter ; z. ook n o t t u r n o; — Noeturninus of Nocturnus, m. rom. Myth. de
god des nachts, der duisternis, soms ook de
naam der ster van Venus ; — noeturlabium, n. nw.lat. nachtwijzer, een graadboog,
tot meting van de hoogte der poolster.
Nodus, m. p1. nodi, lat. Med. een knoop,
hard gezwel aan de gewrichten en vlechten,
enz. ; een knobbel, b. v. nodus syphilitacus,
een venerische knobbel of gezwel ; — nodus
gordXus, z. g o r d i a a n s c he knoop; — nodum
in scirpo quaerére, lat. sprw. eene knodde in
eene bies zoeken, d. i. zwarigheden zoeken of
meenen te vinden, waar zij niet zijn, onnutte,'
geheel vergeefsche moeite doen; nodi articuláres, pl. gewrichtsknobbels; jichtknobbels; —
nodulus, m. eig. een knoopje; een zakje
met geneesmiddelen, welker kracht zich in wijn
of eene andere vloeistof moet oplossen; —
nodeus, adj. (lat. nodósus, a, um), knoestig,
knobbelig; ingewikkeld, verward; Bot. knoopig;
— nodositeiten, f. pl. (van 't later lat.
nodo)2as, knobbeligheid) knoestige gezwellen
of builen.
Noedels, f. (hoogd. nudeln, fr. nouilles)
soort van duitsch deeg van meel en eieren bereid, dat, door de manier, waarop het gesneden
wordt, naar vermicelli gelijkt.
Noël, m. fr. (van 't lat. natális, stil. dies,
d. i. de geboortedag van Chr.) het kerstfeest;
ook een kerstlied, lied op de geboorte van
Christus; ook een voormalig vreugdegeroep
hoezee.
Noéma, n. gr. (van noëin, waarnemen,.
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denken) het gedachte, de gedachte ; — nOemataehometer, m. instrument om eene
elementaire psychische handeling te meten b.v.
de snelheid waarmede eene gedachte gevormd
wordt, gedachtesnelheidsmeter; — nOesis, f.
de verstandswerkzaamheid, het denken.
Noen, m. (van het lat. nona, de negende
ure van den dag, d. i. des namiddags ten drie
ure ; (later met het verzetten van den tijd van
liet middagmaal verstond men er den middag
of 12 uur onder) ; — noenstonden, middaguren, van 11 tot 1 ure ; — noenmaal,
middagmaal, enz.
noëtis, n. bong. een in Hongarije geliefd
gebak uit tarwekorrels, die, nadat zij in 't water gekiemd hebben, tot een deeg gestooten en
niet suiker en kruiderijen gemengd in eene pan
gebakken worden.
noir, adj. fr. (spr. noár ; van 't lat. niger)
zwart ; ook als subst. het zwart, zwartsel ; inz.
voor: vin noir, een donkerroode wijn uit de
omstreken van Blois, die tot het kleuren van
andere wijnen wordt gebruikt ; — noir animal,
beenzwart, beenderkool; — noir a pointe, zwarte
struisvederen; — noir d'Allemagne, n. fr. (spr.
—dáll'mánj') eig. duitsch zwart, het frankforterzwart voor den koperdruk, plaatdrukkersinkt, uit gebrande wijnmoer bereid; — noir de
cerf, (spr. --sèr), eig. hertshoornzwart, beenzwart, beenderzwart, datgene, wat er in den
retort overblijft, nadat men uit den hertshoorn
den geest, het vluchtig zout en de olie heeft
getrokken; — noir de terre, aardzwart, aardkool, bij het fresco-schilderen gebruikt ; —
noireeur, f. fr. zwartheid ; ook fig. aimable
noirceur, beminnelijke boosheid; — noire, f.
fr. kwartnoot.
nojóso, adj. it. (v. noja, verdriet, vgl. ennui)
verdrietig, langwijlig vervelend.
noleggio, z. n o li s.
nolens volens, lat. (v. nolle, niet willen, en
velle, willen) willens of niet willens, kwaadof goedwillig, gaarne of ongaarne, goed- of
kwaadschiks, met of tegen zin, vrijwillig of gedwongen ; — noli me tangere, woordelijk : wil
mij niet aanraken, korter : raakt mij niet aan!
mijd mij ! weg van mi ! benaming van verscheiden soorten van voelplanten (z. mimosa) en
van het gemeene springkruid (Impatiens noli
mi tangere) welks rijpe zaaddoosjes bij de minste
aanraking openspringen, alsmede van de zoogenaamde vliegeknip (Dionaea muscipula) ; voorts
draagt dien naam : eene vuile, opene kanker
zweer in het gelaat; de voetangels;-achtige
de tremulant of triller aan een orgel ; eene
bitse schoone; ook: voorstelling van het touneel, als Christus uit het graf stijgt en tot
Magdalena zegt : raak mij niet aan ; in het algemeen: een punt dat men niet mag aanraken;
-- nou turbáre circulos meos i wil mijne kringen niet verstoren; d. i. werk mijne plannen
niet tegen.
Nolis, nolissement, n. fr. (spr. —lis'mán; oorspr. naulis, enz., ook naulage, van

't gr. náulon, vrachtgeld, van naos, schip) It.
nolo en noleggio, n. (spr. —lédzjo) de huur of
bevrachting van een koopvaardijschip, scheepshuur, scheepsvracht, inz. in de ital. handelsteden der Middell. zee, de eb e r t e p a r t ij ; —
noliseeren (spr. s=z) (fr. noliser), een schip
huren.
nolite mittére margaritas ante porcos, lat.
werp geen paarlen voor de zwijnen.
Noma, f. gr. (nómé, eig. weide, v. némein,
weiden, ook om zich vreten) Med. eene om zich
vretende, voortknagende zweer, waterkanker; —
nomaden, pl. (gr. nomádes, v. nomás, genit.
nomádos, weidend, rondzwervend) herdersvolken,
rondzwervende volken; — nomadie, f. eene
nomadenhorde ; — nomadiseh, adj. rondtrekkend, omzwervend, zonder vast verblijf; —
nomadiseeren (spr. s=z), als herders of
naar de wijze der herdersvolken rondtrekken,
omzwerven.
Nomantie (spr. t=ts), f. barb. -gr. de
naamwaarzeggerij, de kunst om uit de letters
van iemands naam zijn lot te voorspellen.

Nomarch, nomarchie, nomen, pl.
gr. z. nomos 1).

Nom de guerre, m. fr. (spr. non de
gèr) eig. oorlogsnaam, zooals aangeworven sol
dikwijls aannamen, valsche naam, aange--daten
nomen naam, kunstenaarsnaam ; scheldnaam.
Nomen, n., pl. nomina, lat. de naam,
de benaming; nomen est omen, de naam is een
voorteeken, d. 1. in den naam ligt vaak een
diepe zin; nomen et omen (vgl o m e n), de
naam en zijne beteekenis te gelijk, of de naam
met de daad, b. v. Bakker, Molenaar,
enz., te gelijk naar naam en bedrijf; nomen
factum, een valsche naam; nomen nesc o, afgek.
N.N., den naam weet ik niet, of: de naam
onbekend; nomen lectum, een bedekte naam;
in nomyne, in naam; in nomine Déi, Domini
of Jesu, in Gods naam, in den naam des Heeren, in Jezus' naam ; in nomine princapis, in
den naam des vorsten; in nomine sanctae tri
in den naam der H. Drieeenheid ; no--nitás,
mine mandatario, z. m a n d a t a r i s: — Gram.
nomen, een naamwoord, waartoe de zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden of de nomina
substantiva en adjectiva behooren, z. s u b s t a nt i e f en adjectief; — nomen appellativum,
m. z. a p p e 11 a t i v u m; — nomen collectivum
of collectief, n. een verzamelwoord, een
naamwoord, waardoor men een vereenigd aantal van afzonderlijk bestaande wezens of voorwerpen aanduidt, zonder de soort te noemen,
waartoe ieder behoort, als b o s c h, koren,
l e g e r, v o 1 k enz.; n. gentile, een volksnaam,
b. v. Nederlander, Engelschman ; n. materidle,
een stofnaam, b. v. water, steen, ijzer enz.; n.
metronymicum, naar de moeder gegeven naam;
n. proprium, een eigennaam, een naam, waardoor afzonderlijke wezens of voorwerpen van
alle overige derzelfde soort onderscheiden worden , lands-, plaats-, persoonsnaam enz.; n. pa.
tronymicum, de vadernaam, de van den naam
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des vaders afgeleide bijnaam van iemand ; in
;bet rekenwezen : nomen, een geldpost, schuldpost, schuld; vandaar nomina activa, pl. Jur.
uitstaande gelden, vorderingen ; n. inexigibiiïa,
oninbare of niet invorderbare schulden; n. pass i va , schulden, schuldposten; nomina sunt odi-osa, z. odieus ; — nomenelãtor, m. een
naamnoemer, bij de Romeinen een bediende,
die zijnen meester de namen noemde van de
personen, die hij ontmoette; in de middeleeuwen iemand, die in naam van zijnen heer gasten ten disch noodigde; thans: een naamre
zekere voorwerpen,-gister,namopv
zonder verdere verklaring; — nomenclatuur, f. (lat. nomenclatüra) de benaming, de
:naamlist, het naamregister, de gezamenlijke regelen, naar welke men in eene wetenschap de
vereischte nieuwe namen vormt; — nominaal., adj. (lat. nominnlis, e den naam betrettende; volgens den naam, b.v. nominale
definitie (spr. t=ts) f. eene bloote naamof woordverklaring (geene zaakverklaring) ; —
nominale distinctie (spr. tie=sie) I. de
woordonderscheiding ; — nominale katalógus, m. lijst van boeken in alphabetische
volgorde der schrijvers; — nominale waarde, d. i. de waarde van geld of staatspapier,
:zooals die bij de uitgifte door den Staat is bepaald, In tegenst met de r e ë e 1 e w a a r d e,
'z. ald.; — nominalisten, m. pl. naamgeloovigen, de scholastieken der middeleeuwen, welke
beweerden, dat de algemeens begrippen der
dingen slechts woorden en namen zijn of buiten de menschelijke voorstelling bestaan, in tegenst. met de r e all st e n, z. ald.; — nomi_nalíSme, n. de leer der nominalisten ; —
nominiitim, adv. bij name, met name ; — nOmineeren (lat. nomina re) noemen, benoemen (ook d e u o m 1 n e e r e n); — nominãtus,
-n. de benoemde tot een ambt ; — nomina
z. c a s u s; — nominatie (spr. t=ts)-tivus,
. i. benoeming tot een ambt ; het recht tot die
benoeming; de lijst der candidaten naar eene
bediening; — nominatio aucturis, Jur. aangifte
van den bedrijver eener daad; — nominátor, m. benoemer, die iemand tot een ambt
moet benoemen of benoemd heeft; noemer eener
breuk ; — nominators, pl. (lat. nominat ó^res) Jur. personen, die voor eenen onmondige
'bij de overheid Iemand tot voogd voorstellen
(nom)nant) en voor dezen moeten instaan.
Nomos, 1) m. gr. (nomos, eig. weideplaats,
woonoord enz., v. némein, weiden) een landsgebied, district of provincie, inz. in het oude
Egypte, pl. nomen; — nomárch, m. overheidspersoon, landvoogd, stadhouder van eenen
15omos, gouverneur eener provincie; — no.marchie, f. de landvoogdij.
NOmos, t) m. gr. (nómos, eig. het toebedeelde, v. némein, verdeeles, toedeelen ; beheeren, besturen) gebruik, gewoonte, wet, verordening; formulier; Muz. de wijze, de soort van
toon, melodie ; inz. een eigenaardige overoude
,toon- en zangwijs zonder tegenstrophe en her,
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haling, aangeheven ter eere van een godheid;
vandaar nomisch, adj. dichtmatig, melodisch;
— nomodidáktes of nomodidákt, m.
een wetgeleerde, leeraar der wetten ; — nomograaf, m. een wetschrjver, verzamelaar
der wetten; — nomographie, f. de wetschrijving, schriftelijke wetgeving ; — no1n0kánon, m. verzameling van staats- en kerk
gr. kerk geldende handboek-wetn,hid
van het kerkrecht, door Photius omstreeks 883;
nomokrátie (spr. t=ts) f. of nomokrátisohe regeering, wetheerschappij, eene
zoodanige wetgeving, waarbij de wet heerscht,
gelijk bij de oude Israëlieten ; — nomologie,
f. de wetgevingskunde, de leer der wetgeving;
— nomomáehen, m. pl. wetbestormers,
tegenstrevers, ruwe bestrijders van de wet, de
staatsregeling enz.; — nomomachie, f. de
wetbestrijding ; — nomophlax, m. een wetbewaarder, een waker voor het in-stand- blijven
en de naleving der wetten; — nomoteletiek, f. eig. de leer der wetvervulling, kerktucht ; — nomotheet, m. een wetgever ; —
nomothesie, L de wetgeving ; de gegeven
wet ; — nomothetika, f. de wetgeving, het
recht der landsregeering om wetten te geven;
ook de wetgevingskunst ; — nomothétisch,
adj. hetgeen de wetgeving betreft.
Nompareille, z. nonpareille.
non, iat., fr. non (spr. non) niet, neen; —
non avenu, non liquet, z. het 2de woord.
Non, f. foudhoogd. nunna, later lat. en gr.
nonna, waarsch. v. 't egypt.-kopt. nave, nanoe,
goed, schoon, d. I. kuisch) eene kloosterjutter,
eene koor-, ordes- of kloostervrouw; ook eene
gesneden big.
Nona, z. none.
Non-acceptatie (spr. tie=tsie) f. (vgl.
a c c e p t a t i e) Kmt. niet-aanneming, weigering der aanneming, der betaling van een
wissel.
Nonactiviteit, f. (fr. nonactivité) Mil. de
toestand van eenen officier, die voor het tegenwoordige niet in werkelijken dienst is en die
verminderde soldij trekt.
Nonagenarius, m. lat. (van nonaginta,
negentig) een negentigjarige, negentiger; —
nonagium, n. midlat. (v. 't lat. nonus, a,
um, de of het negende) een negende deel, het
negende deel eener nalatenschap, dat de geestelijken In de middeleeuwen ten behoeve van
vrome stichtingen voor zich eischten; — nonagoon, m. lat.-gr. een negenhoek; — nonandria, n. pl. lat.-gr. eig. negenmannigen, de
negenhelmige planten, met 9 meeldraden bij de
mannelijke bloesems, de 9de klasse bij Linnaeus,
beter gr. e n n e a n d r i a;— nonándrisch,
adj. negenhelmig; — nonanteeren, fr. (nonanter, van nonante, negentig) in 't piquet -spel:
90 punten maken ; ook 90 jaar oud worden;
— nonarile, f. pl. ontuchtige vrouwen te
Rome, die niet voor het negende uur hare
huizen openen of zich vertoonen mochten, om
niet de lusten der leerende jeugd te prikkelen,

NON AVENU
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non avenu, z. ond. avenant.
Nonbattu, m. fr. eene soort van ge
lijnwaad, inz. uit Laval, dat-menfrasch
voornamelijk naar Spanje en Portugal wordt
uitgevoerd.
non bis in idem, lat. niet tweemaal in hetzelfde, d. I. men kan niet tweemaal juist in
denzelfden toestand komen, eene leerstelling van
den gr. wijsgeer Heraklitus ; Jur. niet tweemaal
over hetzelfde, eene stelling, volgens welke een
beschuldigde, die wegens een feit heeft terecht
gestaan, niet meer wegens datzelfde feit kan
vervolgd worden.
nonchalant, adj. fr. (spr. nonsjaldn; van
't verouderde chaloir, it. calére, zich om iets
bekommeren, ergens om geven) nalatig, zuimachtig, onachtzaam ; — nonchalance, f. (spr.
—ldñs') de nalatigheid, onachtzaamheid, de ver
hetgeen de goede toon der we--warlozingv
reld vereischt.
Nonconductor, m. nw.lat. Phys. een
niet - geleider (vgl. c o n do c t o r).
Nonconformisten, m. pl. naam, dien de
bisschoppelijke kerk In Engeland aan de protestantscbe Dissenters, met uitsluiting van Gereformeerden en Lutherschen geeft.

non cuivis (homini) contingit adire Corinthum, lat. sprw.: het gelukt niet iedereen naar
Corinthe te gaan, d. I. niet Iedereen heeft fortuin.

non datur tertium, z. tertium non datur,
ond. tertium.

non decet, lat. dat is ongepast, niet voegzaam.
None, f. (v. 't lat. nonus, a, um, de of
het negende) Muz. de 9de toon van den grondtoon; in de kloosters (nona, stil. hora) de n o en,
het negende uur des dags, 3 ure des namid
ede der kanonische horen (z. horae-dags,het
canonicae); ook het gezang op dit uur; -- nonetto, m. it. een muziekstuk voor 9 stemmen; — nonen, pl. lat. (nonae; zoo geheeten,
omdat zij steeds de negende dag vóor den idus
waren, dezen daarbij gerekend) in den oud-rom.
kalender de 5de dag in alle maanden, behalve
in Maart, Mei, Juli en October, in welke het
de 7de was; -- none-accoord, n. Muz. een
vijfklank van grondtoon, terts, quint, septime
en none.

Nonens of non-ens, n. nw.lat. een onding,
niets, een ding, dat niet bestaat en niet bestaan kan ; — non éntis nulla sunt praedicáta,
hetgeen niet is, beeft geen onderscheidende kenmerken ; — noneniteit, f. barb.lat. het nietzijn of niets-zijn.
Nonetto, z. ond. none.
Nonexistentie (spr. tie=tsie) f. nw.lat.

(vgl. e x i s t e e r e n) het niet aanwezig zijn, het
niet - bestaan, niet-zijn ; — non existentis nulla
sunt jura, een niet bestaand persoon heeft geen
rechten.
non ex quovis ligno fit Mercur'íus, lat. sprw.:
niet uit elk blok hout laat zich een Mercurius houwen, d. i. niet ieder kan een geleerde
worden.
non fit poëta, nascitur, z. ond. fit 2).

Nonidi, z. ond. decade.
Nonintervéntie (spr. tie=tsie) f, nw.
lat. (vgl. in t e r v e n ti e) de niet -tusschenkomst,
het niet -tusschenbeiden- treden bij twistende partijen; — noninterventionist, m. de aanhanger van het stelsel der niet -tusschenkomst.
Nonius, m. ook V e r n i e r (spr. wernjé)
genoemd, de graadverdeeler, een hulpwerktuig
om de graden van den boog in zeer kleine deelen te verdeelen, welks uitvinder P. V e r n ier
(1631) en niet P. Nonius of Nunez (gest.
1577) is, ofschoon het doorgaans naar dezen.

laatsten wordt benoemd.

Non-jurors, pl. eng. (spr. —dxjoerurs){
niet -zweerders, eedweigeraars, de eng. Jaco bieten, die den eed aan het nieuwe koningsgeslacht weigerden.
non liquet, of afgek. N. L., z. liquet.
non molto, z. motto; — non multa, sed mul
ond. multus.
-tum,z.
Non-mousseux, adj. en subst. m. fr_
(spr. —moesseu) niet schuimend; niet-schuimende Champagne.
Nonnaat, m. (fr. nonnat, v. 't lat. non,.
niet en natul, geboren) nw.lat. een door de.
keizersnede geborene ; ook een kleine witvisch._
Nonnaturalia, n. pl. nw.lat. niet natuur
-lijke
dingen.
non numeránda, sed ponderdnda (sunt) arguménta, lat. men moet de gronden of bewijzen niet tellen, maar wegen ; niet op het getal, maar op het gewicht der bewijsredenena
komt het aan.
Nonobstántie (spr. tie=tsie) f. nw.lat.
(van 't lat. obstantia, het tegenstaan; vgl. oh5 t e e r e n) Jur. de oorkonde of acte van herstelling.

Nonodeeimaal, n. nw.lat. het negenzidig prisma met een negenvlakkig en een een
einde.
-vlakig
non omne licitum honéstum, lat. niet alles,
wat geoorloofd is, is betamelijk, welvoeglijk,.
braaf enz.; non omnia possumus oornes, wijt
kunnen niet allen alles, wij zijn niet allen in
alles even bekwaam, de eene heeft deze, de
andere gene bekwaamheid; non omnibus dormi, ik zwijg niet op alles, ik zal eindelijk ook.
eens spreken ; non omnis moriar, ik zal niet
geheel sterven.
Nonoseptimaal, n. nw.lat. het negenzij dig prisma met een viervlakkig en een drie
-vlakig
einde.
Nonpareille, f. fr. (spr. nonparélj'; van.
pareil, pareille, gelijk, overeenkomstig, it. pa-recchio, verklw. v. 't lat. par, gelijk, mid.lat_
pariculus) zonder wederga, onvergelijkelijk, wat_
zins gelijke niet heeft, naam van verscheiden.
dingen, die in hunne soort uitmunten, b. v.
eene soort van smal zijden lint, stroolint; eene
soort van kamelot, ook 1 a m p a r i l 1 a s genaamd; kleine suikerkorrels; ook eene kleine:
soort drukletter van 6 punten ; — groot
nonpareille, de grootste soort van drukletters.

NON PASSEE
non passée, fr. (spr. non passé; v. non,
niet, en passer, voorbijgaan) niet voorbijgegaan !
— als subst. in het biljartspel: een misstoot,
waarbij de speelbal aan deze zijde van den an•
deren bal blijft staan, zonder hem geraakt te
hebben.
non plus ultra of nee plus ultra, lat. niet
verder ! niet daarboven ! het non-plus-ultra,
het onovertreffelijke, uiterste, hoogste, beroemdste enz. in zijne soort, het toppunt, de kroon,
het laatste of uiterste deel eener zaak, dat
niet kan of mag overschreden worden.
non pOssumus, lat.«wij kunnen niet ", oor
antwoord van paus Clemens VII,-spronkelijht
op den van dreigementen vergezelden eisch van
Hendrik VIII, om hem van zijne gemalin Catharina te scheiden ; later algemeen gebruikt
voor eene onmogelijkheid, voor eene weigering,
waarop men niet kan terugkomen.
Non-prig, m. fr. (spr. nohprí) spotprijs ;
— non-resident, m. eng. in de anglicaan sche kerk : een geestelijke, die niet op de plaats
zijner prebende woont, maar daar een v i e ar i s (z. aid.) ter waarneming van zijn kerkelijk
ambt heeft.
non proceddtur, z. ond. p r o e e d e eren.
Nonpro$eiént, m. nw.lat. wie geene vorderingen maakt.
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waarde, het tekortkomend bedrag; de onzekere'
achterstand van pachten, renten, enz., oninvorderbare schuld wegens het onvermogen des
schuldenaars; oninbare post op het belastings-

register.
non volat in buccas assa columba tuas, lat_
er vliegt u geene gebraden duif in den mond.
Nooehirie, f. gr. (spr. no -o—; van noos,.
verstand en their, hand) de gewelddadige aantasting van iemands verstandelijke vermogens,
de misdaad aan het zieleleven van een ander
gepleegd; — noogenle, f. de kennis of de
leer van de voortbrenging of het ontstaan der
begrippen; — noologie, f. de leer van de
zuivere verstandsbegrippen; — noologíst, m.
een aanhanger van die leer; — nooster
ris, f. Med. de onttrekking van het verstand
of het bewustzijn door verdoovende middelen.
Noordkaper, m. (zoo geheeten, omdat
hij bij de Noordkaap, Europa's noordelijkst voorgebergte, leeft) de ijsvisch, iswalvisch; ook.
dolphin; — noordpool, z. pool.
Noormannen, pl. d. i. N o o r d m a n n e n,
de germaansche bewoners van Noorwegen, Zweden en het scandinavisch schiereiland in de
middeleeuwen, vermaard door hunne groote zeetochten en stoute ondernemingen.
Nop, f, ned. (verwant met knoop, kno bb ei, enz.) de lakenvlok, het wolknoopje ; ook
de mazen van het fluweelweefsel, die, na opgesneden te zijn, het haar van het fluweel
voortbrengen; — noppen, het laken van zijne
kleine verhevenheden of noppen zuiveren, hetwelk onder anderen door de nopmaehino-

-

non quaero intelligére, ut credam, sed credo,
ut intelligam, ik streef niet naar het verstaan
om te gelooven, maar ik geloof om te verstaan ; non qua itur, sed qua eddem est, lat.
niet waarheen men gaat, maar waarheen men
moet gaan, d. i. niet op den gemeenera, maar
op den rechten weg moet men gaan ; non

quam din, sed quam bene vixéris, reEert, het
komt er niet op aan hoe lang, maar hoe braaf
men geleefd heeft ; non quis, sed quid, niet
wie, maar wat (is de vraag), niet op den persoon, maar op de zaak komt het aan; non
scholae, sed vitae discendum est, niet enkel
voor de school, maar voor het leven moet men
leeren.
Nónsens, m. nw.lat. (non-sensus, v. senses,
de zin ; fr. nonsens, eng. nonsense) onzin, dom
gesnap, louter onverstand, hoogdravende woorden zonder zin ; — nonsensical, adj. (eng.
nonsensical) niets zeggend, onverstaanbaar, onzinnig (gelijk het woord zelf, wat zijn vorm
betreft).

non si male nuns, et olim sic erit, lat. het
zal niet altijd zoo slecht gaan als nu.
Nonsunt, m. nw.lat. een ontmande, een
castraat.
non tanto, z. ond. tantum ; -- non troppo,
z. troppo.
nonum premiitur in annum, lat. (vgl. n o n e)
bet (geschrift, opstel, boek) worde tot aan het
9de jaar of negen jaren lang bewaard ; men
Naaste zich niet met het openbaar maken of
in bet licht geven van een geschrift.
non-usus, m. nw.lat. (fr. non-usage; vgl.
usus) Jur. het niet - gebruik van een recht.
Nonvaleur, f. fr. (vgl. v a l e u r) de on-

,

geschiedt.

Nopal (mexicaansch n o p a l l i) de cochenille-fakkeldistel in tropisch Amerika, op wier
dikke eironde bladeren de cochenille-schildluisleeft; vgl. o p u n t i e;— nopaline, f. eene
schoone scharlakenroode verfstof, uit steenkolenteer bereid.

no popery, z. ond. n o.
Norbentijnen of Norbentíners, m_
pl. eene monnikenorde, door St. Norbert om
gesticht ; zij worden ook P r ae---strek1092
monstratenser- monniken geheeten.
Nördl., bij natuurwetensch. namen afkor-ting voor Dr. H. Nbrdlinger.
Nordm., bij natuurwetensch. namen afkorting voor A. v. Nordmann.
Nória, f. sp. (port. hora, oudsp. anoria,
van arab. na' oerah, zoo genoemd wegens het
geluid dat ze maakt, van na'ara, snuiven, den
adem met geweld door den neus uitstooten):
een bevloeiingsbron, een scheprad ter . bevloeiing der akkers in Spanje ; in het algemeen
elk waterwerktuig, hetwelk uit een ketting of
een touw zonder einde bestaat, waaraan op
gelijke afstanden emmers of bakjes bevestigd
zijn, als deze ketting of dit touw over eene
rol loopt, die met krukken of op eene andere
wijze wordt rondgedraaid.
Nórimon, m. jap. een staatsie - draagstoel.
Norium, n. een door Spanberg in het.

NORK
-

Nork, m . hoogd. Min. eene soort van leisteen of schiefer, the ijzersteen bevat.
Norki, pl. russ. (vgl. nórnik, een jonge
vos, die nog in 't hol of leger, nóra, verklw.
nórlca, blijft, en nórka, een kleine vischotter)
liet pelswerk van jonge vossen.
Norm ., bij botanische namen afk. voor
J. M. Norman.
Norm, norma, f. lat. (norma) eig. maat-stok, rij, winkelhaak; de regel, het richtsnoer,
*voorschrift, voorbeeld; bij boekdrukkers: de vertorte titel van een boek aan den voet der eerste bladzijde van ieder vel ; ad normam, naar
.liet voorschrift, het richtsnoer of den voorgeschreven regel; — normaal, adj. (lat. normális, e) voorschriftmatig, naar den regel, voor
rechthoekig, te lood; — nor--beldig;Gom.
male, f. (lat. linéa normi lis) hoogere Math.
de loodlijn, de lijn, die in het raakpunt op de
tangens opgericht en tot aan de lijn der a bs c i s s e n verlengd wordt ; -- normaalboeken, pl. symbolische boeken, die boeken,
waarin de geloofsartikelen eener gezindheid zijn
normaal–idee, n. het eigen denkvervat
beeld, algemeen richtsnoer, naar hetwelk men
een zinnelijk voorwerp beoordeelt, inz. wat den
vorm of de uitdrukking betreft; — normaaljaar, n. het regeljaar, modeljaar; bet jaar
1624, dewijl hij den westpbaalschen vrede (1618)
werd vastgesteld, dat die godsdienst, welke in
den aanvang van dat jaar de heerschende was,
liet ook blijven zoude; — normaal—recht,
Ii. het natuurrecht, recht der rede; — normaal–school, f. modelschool, zulk eene,
welker inrichting anderen ten voorbeeld en richtsnoer moet strekken; normaal-toon, m.
Muz. de stemtoon, de toon, die ten regel voor
liet stemmen der instrumenten dient (gewoon
kleine octaaf); — normaal--lijkdeavn
toonladder, f. de grondtoonladder van C.dur;
— normaliteit, f. nw.lat. regelmatige, met
het voorschrift overeenstemmende gesteldheid,
b. v. de volkomen gezondheidstoestand, lichaamsbouw enz.; — norma–dagen, pl. hooge feestdagen der Kath. kerk, waarop openbare vermakelijkheden verboden zijn; — normatief,
adj. nw.lat. tot regel of richtsnoer dienende;
— normeeren, later lat. (normare) eig. naar
den maatstaf regelen; ordenen, voorschrijven,
regelen; — normeering, f. vaststelling, regeling.
Nornen, pl. (oude. horn, pl. nornir) Myth.
dc drie godinnen van den tijd en het noodlot.
Zij heeten : U r d h r, d. 1. het verledene, V e r db a n di, het tegenwoordige, en S kul d, het toekomstige.
Norz of nerz, m. (spr. z=ts) poolsch:
kleine moerasotter uit martergeslacht (Mustéla
^utreola) met kostbare, het sabel in waarde
bijna gelijkkomende huid.
nos, lat. wij, soms ook ik, b. v. Nos... Dei
ijratia, wij... bij de gratie Gods enz.
; —

—

,
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Nosairen, Nosairieten, zie n o e e e-

zweedsche z i r k o o n (z. ald.) nieuw ontdekt

metaal.

,
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ren.
nosce te ipsum, lat. ken. u zelven, leer u
zelven kennen; — noseíbel, adj . nw.lat. wat
gekend of geleerd kan worden.
Noseaan, n. een naar Dr. Nose genoemd
uit kiezelzuur natron, kiezelzure kleiaarde en
zwavelzuur natron bestaand mineraal.
Noselie, f. gr. (noseleia, van nósos, f.
ziekte) Med. ziekelijkheid; ook ziekenverpleging

en artsenij ;

—

nosodoehium, een zieken -

huis; — nosogenie of nosogonie, f. het
ontstaan der ziekte, de ziektevoortbrenging; —
nosogeographie, f. afbeelding van de ge-

ographische of klimatische uitbreiding der ziekten; nosographie, f. de ziektebeschrijving; — nosograaf, m. een ziektebeschrijver ; — nosokomie, f. de krankenverzorging,
ziekenverpleging; — nosokomium, n. een
ziekenhuis, 'hospitaal, ook n o s o d o c h i u m ge—

heeten ; — nosokoom, nosokomist, m.
een ziekenoppasser, krankenverpleging; — nosoloog, m. z. v. a. p a t h o 1 o o g, z. ald.; -nosologie, f. z. v. a. pathologie; —
nosológiseh, adj. z. v. a. pathologisch;
— nosonomie, f. de leer der ziektewetten;
—

nosophthorie of nosophtorie, f.

ziektevernietiging; — nosopoëtisch, adj.
ziekmakend, schadelik; — nosotrophie, f.
de ziektevoeding.
nos poma natámus, lat. sprw.: «wij appelen
zwemmen", eene uitdrukking, die wordt toegepast
op ben, die, ofschoon weinig of niets beteekenende, eene hooge borst zetten, zich de verdiensten,
den rang enz. van anderen als toeëigenen enz.;

— nos Pólóni non curamus quantitátum sylldburum, wij Polen bekreunen ons niet om de
maat der lettergrepen, iron. van hen, die de
latijnsche woorden uitspreken zonder op de
lengte of kortheid der lettergrepen acht te slaan
(het behoorde gelezen te verorden : nos Poluni

non curámus quantitiitem syllabárum).
Noss, m. (naes, nos, n e s s) in sommige
noordsche talen z. v. a. landspits, kaap ; voorgebergte; ook neus.
Nossa, f . noord. Myth. de godin der beval
schoonheid, voortref olijkheid; vandaar-lighed,
nossen, pl. kostbare kleinoodiën.
Nosten, pl. gr. (nóstoi, van den sing. postos , m. terugkeer, huiswaartsche gang) terug
epische dichtstukken, die den-reizn,gksch
terugkeer van de grieksche helden van Troje
verhaalden, gelijk de Odyssea; — nostalgie
en nostomanie, f. gr. het heimwee, het
zwaarmoedig verlangen naar het vaderland, naar
huis ; — nostalgisch, adj. het heimwee betreffende of daaruit voortkomende.
Nostoch of nostok, m. fr. (Tremella
nostoc) aardgelei, aardbloem, eene zonderlinge
plant van 't wiergeslacht, die naar eene vliezige, bruingroene, kleverige gelei gelijkt, in dro
gen toestand niet licht opgemerkt wordt, maa'
na zwaren regen op weiden en zandwegen snel
opgroeit; zij kreeg van de alchimisten de zor--
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derlinge namen van maanspog, sterrenspeeksel,
-luchtschuim, hemelbloem.
Nostraat, m. lat. (nostras, pl. nostrates,
V. poster, nostra, nostrum, ons, enz.) een der
onzen, van onze lieden, van ons volk, een landsman, tijdgenoot; — nostrificeeren, nw.lat.
tot den onze maken ; ook inheemsch maken,
het burgerrecht geven; — nostri$catie (spr.
tie=tsie) f. de verleening van het burgerrecht,
het burgermaken.
Not., bij botanische namen afkorting voor
Giuseppe de Notaris, te Rome.
Nota of noot, f. lat. (nota, pl. notae)
een teeleen, kenteeken, herinneringsteeken, merkteeken; eene schriftelijke aanwijzing, opmerking, aanmerking ter verklaring of opheldering
,eener plaats; Kmt. korte rekening, koopopgave
van ontvangen waren; een bewijs van gelden,
-een briefje, b. v. banknoot; een gezantschap
(diplomatisch) schrijven, een bericht, eene-pelijk
verklaring of dgl. bevattende; Muz. een toon
ook de toon zelf; — nota buona, it.-tekn,
goede noot, en nota cattiva, slechte noot, waar
eerste op het goede, de tweede op het-vande
.slechte maatdeel valt; — nota caratteristica, de
:noot, die den dur- of moltoon van een stuk
•aanwijst; — nota cambiáta, Kmt. wisselbriefje,
orderbriefje; bij de oude Romeinen was not a
ook eene afzonderlijke letter in een geheim
een teeken op wijnflesschen ter aandui--schrift,
ding van het jaar en de soort; vandaar een
w ij n t j e primae of optimae notae, een wijn
van de beste soort, kabinetwijn, in tegenst.
met vulgans notae, gewone wijn, tafelwijn ; interióris notae, van voortreffelijke hoedanigheid,
van de beste soort (oorspr. bij Horatius van
den wijn gebruikt); — iets ad notam nemen,
er op letten, het voor gezegd houden, het in
't oor knoopen; cum notis, met aanmerkingen;
cum notis variorum, met aanmerkingen van
verschillende (geleerden); — nog beteekent n o t a:
-een teeken, dat de eens ontloopen slaven te
Rome aan het hoofd kregen; vandaar schandvlek, vlek; nota genetiva of n. matérna, Med.
Bene moedervlek ; -- notenbalk, m. de 5
lijnen voor de noten, de toonladder.
nota bene, notabel, enz. z. ond. note ere n.
Notalgie, f. gr. (van nótos, rug) de ruggepijn.
Notarius, lat. of meer gebr. notaris, m.
oorspr. een snelscbrjver bij de Romeinen, die
net verkortingen of teekens (notae) schreef;
dan in 't alg. een schrijver; thans inz. een
•door de regeering aangesteld en beëedigd persoon, die het recht heeft, zekere gerechtelijke
handelingen (testamenten, volmachten, schuld
protesten, inventarissen enz.) in-bekntis,
1 cgenwoordigheid van getuigen te voltrekken
.en daarvan eene geloofwaardige oorkonde, not a r i ë e 1 e a c t e op te maken : notarius publicus caesarèus jurátus immatriculdtus, of afgek.
not. publ. caes. jur. imm., een keizerlijk, openlijk beëedigd en ter rolle ingeschreven acte-
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schrijver; — notariaat, n. nw.lat. (notaridtus) het ambt van eenen notaris; — nota
adj. door een notaris opgemaakt, ten-riel,
overstaan van een notaris verleden.
noteeren, lat. (notáre) merken, aanmerken, opmerken, opteekenen, aanschrijven, boeken ; nota bene, afgek. NB., let wel ! merk op!
geef acht ! een notabene, een teeken, eene
herinnering, waarschuwing; m e t e e n n o t ab e n e t e e k e n e n, met een kenteeken voorzien ; oneig. niet eene oorvijg, muilpeer, enz.
kenmerken; notétur nomen, afgek. N N., men
lette op den naam ! — notándum, hetgeen op
te merken is ; quod bene of optime notandum,
waarop wil moet gelet worden; — notabel
(lat. notab)'lis, e) merkwaardig, gewichtig, aan
voornaam; —notabiliteit, f. nw.lat.-zienlgk,
de aanzienlijkheid; — pl. notabiliteiten of
notabelen (fr. notables) de aanzienlijkste,
voornaamste burgers van den Staat, het enger
comité of surrogaat der rijksstenden in het
voorm. Frankrijk; —. notáten, pl. (lat. notlita) opmerkingen, aanteekeningen; — notatie (spr. tie=tsie) of noteering, f. het opteekenen, aanschrijven, boeken; Muz. het notenschrijven; — notist, m. hgd. een notenschrijver, die uit de partituur een muziekstuk
in de verschillende partijen schrijft.
Notemuskaat, z. m u s k a a t.
notetur nomen, z. ond. n o t e e r e n.
Nothus, m. gr. (nóthos) een onechte, natuurlijke, buiten huwelijk verwekte zoon, bastaard; — nothia, f. pl. Jur. erfdeel van natuurlijke of onechte kinderen.
Notie (spr. t=ts) f. lat. (notio, v. noscére,
leeren kennen, erkennen) een begrip, verstandsbegrip, het denkbeeld eener zaak, door het ver
-stand
alleen verkregen.
Notiet, n. eene soort van graniet.
notificeeren, lat. (noti ficáre, v. notes, bekend en f care voor facére, maken ; vgl. n ot i t i e) kond doen, bekendmaken, aankondigen,
melden, naricht geven, berichten, ter kennis
brengen, inz. gerechtelijk, met inachtneming
van zekere vormen; — notifl.eátie (spr. tie
=tsie) f. (mid.lat. notificat)'o) ook het notife tur, lat. de bekendmaking, mededeeling
van een naricht, aankondiging, melding, aanduiding.
Notiologie, notiológisch (spr. ti=tsi)
gr. (van nótios, a, on, vochtig) z. v. a. h yg r o 1 o g i e, enz.; — notiometer, z. h y g r ometer.
Notist, m. z. ond. n o t e e r e n.
Notitie (spr. —ti-tsie) f lat. (notiIa, van
notus, bekend, partic. v. noscëre, kennen) kennis, wetenschap, kunde ; aanteekening ; opgaaf,
naricht, korte melding of beschrijving ; ad notitiam, tot naricht; notitie van iets nem e n, zich iets aantrekken, zich ergens aan gelegen laten zijn, het zijner kennisneming, opmerking enz. waardig keuren; — notitie–boek,
aanteekenboek.
Notograaf, f. lat.gr. de notenschrijver, een
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door Schmeil te Maagdenburg uitgevonden werktuig, hetwelk de noten van een op het klavier
gespeeld stuk dadelijk opschrijft.

notórisch, notoor of

notoir, adj. lat.

(notorius, a, um, eig. aanduidend, kenbaar makend , v. notor, kenner, en dit v. noscëre, kennen) algemeen bekend, openbaar, wereldkundig;
— notoriteit of notoriëteit, f. nw .lat .
(fr. notoriété) bekendheid, openbaarheid, wereldkundigheid; acte van notoriëteit, eene
wettelijk opgemaakte verklaring omtrent de bekendheid der comparanten met den staat van
eenen persoon of eene hem betreffende zaak
ter vervanging van de eigenlijke acte, die niet
kan geleverd worden.
Notre Dame, f. fr. Onze - Lieve-Vrouw,
benaming der maagd Maria bij de Katholieken;
ook de naam der groote kathedraalkerk te Parijs: (Onze - )Lieve - Vrouwenkerk, Maria-kerk; —

Notre Seigneur (spr. senjéur) onze Heer,
de Heiland, Christus.

Nottórno, notturno en notturnino, n. it. (spr. u =oe; van het lat. nocturnus,
a, um, nachtelijk, v. nox, genit. noctis, nacht)
nachtmuziek, nachtgezang.
Notulen, f. pl. lat. (notulae, verklw. van
nota) kleine aanmerkingen, aanteekeningen, rekeningen ; schriftelijk verslag van hetgene er in
eene vergadering behandeld is; notulen
het boek, waarin achtereenvolgend de
-boek,
handelingen van een vergaderend lichaam worden ingeschreven.
Notus, m. lat. (gr. nátos) de zuidenwind of
nauwkeuriger: zuidwestenwind, ook elke onstuimige wind
Nouet, n. fr. (spr. noe- è v. nouer, knoopen
= lat. noddre, v. nodus, knoop) een zakje, krul
-denzakj,po;
zuigdotje.
Nougat, m. fr. (spr. noegd ; v. 't lat. nux,
genit. nacis, noot, omdat men in stede van
amandelen voorheen noten nam) amandelkoek,
bard suikergebak met amandelen.
Nou.ménon, n. gr. (van noë n, in den
geest waarnemen, denken) een verstandswezen,
bovenzinnelijk voorwerp, iets, dat bloot gedacht
wordt, niet onder 't bereik der zinnen valt,
b. v. God, geest, enz.; in tegenst. met p h a e;

nomeen.
Nourriee, f . fr. (spr. noerriés' van 't lat.
nutria, v. nutráre, fr. nourrir, voeden) eene
;

voedster, min, minnemoeder; — nourricier,
m. (spr. noeriesjé) de pleegvader, de man der
min; — nourrisson, m. (spr. noeri-sóra) een
minnekind, voedsterkind, zoogkind; — nour
noerituur') voedsel, voeding,-ritue,f.(sp
onderhoud.

Nouveauté, f fr. (spr. noewoté v. nouveau, lat novus, nieuw) nieuwheid; iets nieuws
en vreemds; pl. nouveautés, nieuwigheden ; Kmt. nieuwe waren, mode- artikelen ; bij
boekhandelaars : pas uitgekomen boeken; —
nouvelle, f. (v. 't lat. novéllus, verklw. v.
novus, nieuw) pl . nouvellen, nieuwstijdin;

gen, nieuw bericht, nieuws; ook z. v. a. n o-

NOVUS
v e 11 e n, z. aid.; — nouvellIst, m. (fr. nouvelliste) liefhebber en verspreider van nieuwigheden, nieuwtjeskramer; ook dagbladschrijver.

Nova, novale, enz. z. ond. novus.
Novati^nen (spr . t=ts) m. pl. aanhan-

gers van den roomschen bisschop N o v a t i án u s, die beweerde, dat de afvalligen van het
christendom niet weder mochten opgenomen
worden, zelfs dan niet, wanneer zij boetvaardig;
terugkeerden (van de 3de tot in de 6de eeuw)..

Novatie, novator, enz.; — novelle,.
novellist, enz. z. ond. novus.
November, m. lat. (v. noveen, negen) de
slachtmaand, vroeger windmaand geheeten, de
ilde maand des jaars (oorspr. de 9de volgens
den oud -romeinschen kalender; — novemlobus,
lat. Bot. negenlobbig; — novemplus, lat. Bot.
negenvoudig; — novéna, f. it. negendaagsche godsdienstoefening; — novenaria, n . pl.
(v. 't lat. novenar^us, uit negen bestaande) negendaagsche rouw en gebeden, zielmissen ; —
novenatus, lat. Bot. negentallig ; — novendiá len, pl. it. (v. lat. noveen, negen en dies, dag)
te Rome de negendaagsche openlijke lakdienst
voor een gestorven paus ; — novenóte of
novemóle, it. Muz. negen samengetrokken
noten, die eig. uit drie verbonden t r i o 1 e n
bestaan, en in den tijd van zes of ook van
acht van dezelfde waarde worden uitgevoerd;
— novensilis dii, m. pl. eig. nieuw ingesprongen goden, de door Tatius te Rome ingevoerde sabijnsche godheden.
novus, a, um, lat. nieuw; — novus, m.
een nieuweling; homo novus, eig. een nieuw
man ; in 't oude Rome : de eerste in eene familie, die tot eene hoogere staatsbediening ge- raakte; ook iron. een in 't nieuw gekleed persoon; — novum, n. iets nieuws; Jur. eene
omstandigheid, die na reeds gesloten rechtshandel tot eene nieuwe rechtszaak aanleiding geeft;
— nova, pl. nieuwe dingen, nieuwigheden;
vgl. noviteiten ; res novae, nieuwigheden;.
demagogische woelingen ; de novo, opnieuw, van:
voren af; — novum testamentum, of afgek. N.
T., het Nieuwe Testament, de schriften van het
Nieuwe Verbond; novae fundatiónis, van nieuwe
stichting; — novissime, zeer onlangs, pas geleden ; — novantiek, nw.lat. nieuw-oud ; —
novantieken, pl. nieuwe oudheden, nieuwe
zaken met een antiek voorkomen ; — novale,

n. lat of novaalland, nieuw ontgonnen
land ; — novale tienden, de tienden, van
zulke nieuw ontgonnen gronden ; — novatie
(spr. t=ts) f. (lat. novatio, v. noodre, vernieuwen) vernieuwing; Jur. de opheffing eener tot
.

dusverre bestaande schuld of verbintenis door
het stellen van eene nieuwe in hare plaats ; --novátor, m. een vernieuwer, hij die nieuwigheden invoert, inz. in het godsdienstige;
soms ook de naam der s y n k re t i s t e n;novélle, f. (it. novella, van 't lat. novéllus,
verklw. v. novus, nieuw) p1. novellen, z.
V. a. het fr.- nouvellen. nieuwigheden, tij
nieuwe berichten, nieuws; naam der-dinge,
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kleinere historieverdichtingen en verhalen, kleine
romans, waarvan de stof oorspronkelijk aan gebeurtenissen uit den tegenwoordigen tijd was
°ontleend (in tegenst. met de helden- en ridder
oude sagenverdichting be--romans,diep
rusten); Jur. nieuwe verordening ter aanvulling
,en omwerking eener oudere, inz. de nieuwe
verordeningen of wetten van Justinianus, na de
openbaarmaking van den tweeden codex, een
deel van het corpus juris , in het algemeen:
nieuwe artikels en toevoegsels tot het wetboek;
— novellétte, f. it. (novellétta) een vroolijk
vertelsel, verhaaltje, sprookje; — novellist,
mn. (it. novellista) een schrijver van novellen,
van kleine verhalen in prozaïschen vorm ; een
liefhebber en verspreider van nieuwigheden, z.
n o u v e l 1 i s t;— novellistiseh, adj. nieuw;
in den vorm eener novelle ; — novia, f. sp.
pasgehuwde vrouw, jonggehuwde, bruid; geliefde ; vgl. n o v i o ; — novitius, lat. of
novitius, (spr. t=ts) m. , fr. novice, een
nieuweling, beginner, nieuw aangenomene, proefleerling ; een proefkloosterling, d. I. die nog
geene gelofte heeft gedaan; — noviciaat, n.
nw.lat. het proefjaar, de proeftijd, de leerlingsstaat in kloosters; het nieuwelingschap in eene
wetenschap of kunst ; — novilunium, n.
nw.lat. de nieuwe maan ; — nOVio, m. sp.
jonggehuwd man, bruidegom; minnaar; vgl.
n o v i a ; — noviteit, f. lat. (novetas) nieuwbeid, het nieuwe, iets nieuws en vreemds; —
pl. noviteiten, ook nova, fr. n o u v e a u
s, z. ald.
Nox, f. lat. (genit. noctis) de nacht ; Myth.
de nachtgodin, gr. N y x, eene dochter van
Chaos, de gade van Erebus.
noxa, f. lat. (van nocére, schaden) schade,

kleurmenging, kleurspeling, onmerkbare overgang, ineensmelting, tint, schakeering, het fijne
onderscheid eener hoofdkleur ten opzichte van
het heldere en donkere ; oneig. ook een bijzon
spel eens acteurs ; —-dertk,b.vinh
nuanceeren (fr. nuancer) schaduwen, ineensmelten, schakeeren, trapsw(jze, allengs of
onmerkbaar doen overgaan, doen toe- of afnemen; oneig. ook : met een bijzonderen trek, niet
een bijzonder gebaar uitdrukken; — genuanceerd, adj. geschakeerd, geschaduwd, ineen
gemengeld enz.; — nuanceering,-gesmoltn,
f. de trapswijze toe: of afneming, schaduwverdeeling, ineensmeli.inng.
nubecula, t. lat. (een wolkje, verklw. v. pubes , wolk) z. v. a. nephelion (z. ald.); —
nubiluna, n. lat. wolk ; post nubile Phoebus,
op wolken (regen) volgt zonneschijn.
nubiel, adj. lat. (nubális, van nubëre, trouwen) huwbaar, manbaar, in staat om te hu
meisjes); — nubiliteit, f. nw.lat.-wen(va
de manbaarheid, huwbaarheid, geschiktheid tot
het huwelijk.
nubileeren, lat. (nubiláre, v. nubïlum,
wolk, v. nabes, wolk) wolkig maken, omwolken ; — nubileu8, adj. (later lat. nubilósus)
wolkig, betrokken.
naces, pl. van nux, z. ald.
Nucléus, m. lat. (voor nuculëus, v. nux,
noot) de kern of pit eener vrucht; nucléi persicórum, perzikpitten (bij drogisten): nuclél pini,
pijnboompitten; — nucleolíthen, m. pl.
lat.-gr. kernsteenen, eene soort van versteende
zeeegels.
nudus, a, um, lat. naakt, kaal, bloot ; — nu-

schuld, misdaad; inz. Jur. schade of beschadi-

cauttio, Jur. eene bloot mondelinge belofte, zonder eed, borgen of handschrift; ook nado promissio ; — nulla possessio, bloot bezit zonder
eigendomsrecht; — nude traditio, f. bloote overgeving of overgave ; — nuda pacta, pl. naakte,

ging en vandaar verlies aan vermogen door een
voor zich zelven in rechten niet verantwoortlel(jk wezen, b. v. een dier, een slaaf; noxae
.datio, de overlating der zaak, door welke de
.schade veroorzaakt is, in de plaats van schadevergoeding.
Noyade, f. fr. (spr. noajdád'; van noyer,
verdrinken, provenc. neger, en dit van 't lat.
necáre, dooden, mid.lat. verdrinken) de verdrinking in het water bij wijze van terechtstelling,
lijdens de fransche revolutie, waarbij men de
..ongelukkige slachtoffers in eene schuit plaatste, die men door het openen eener klep deed
zinken.
Noyales, noyalles, f. pi. fr. dik en sterk
.linnen, inz. tot zeildoek, zoo geheeten naar de
fransche stad N.o y a l e.
Nozrim,. pl, joodsch, z. v. a. Nazar en e r (z. ald.)
nu, adj. fr. (lat. "nudes) naakt; — nu-pieds
(spr. —pjë) barrevoets; — nu-téte (spr. —tèt')
blootshoofds.
Nuance, I. fr. (spr. nudiis'; lat. als 't ware
, siubantia, omwolking, tempering van het licht;
.van flue = lat. pubes, wolk) de schaduwing,
schaduwverdeeling, trapswtjze toe- of afneming

dm chirographa(us, m., pl. nudi chirographarii,
,

Jur. schuldelschers enkel op handschrift; — nuda

d. 1. zulke overeenkomsten, waarbij geene formaliteiten in acht genomen zin; nudis verbis,
met naakte of dorre, droge woorden ; nude
crude, naakt en ruw, slechtweg, achteloos ; —
nudáta, n. pl. (van nudáre, ontblooten, openbaren) duidelijk, open en bloot liggende dingen; — nudátie (spr. t=ts) f. (lat. nudatio)
de ontblooting; — nudicau]is, lat. Bot.
naaktstelig, met naakten steel ; — nadi florus, Bot. naaktbloemig; — nuditeit, f. (lat.
nuditas) de naaktheid, blootheid, behoeftigheid;
de naakte menschengestalte, naakte figuur ; oneig.
slordige, onzedelijke uitdrukkingen ; — nudi.pedalen, m. pl. (v. 't lat. nadi -pes, blootsof barrevoets) barrevoeters, een gezelschap van
dwepers In de 16de eeuw, dat zich het eerst
in Moravië ophield en het geschoeid-zijn voor
zondig rekende; — nudipedalïën, n. pl. bij
de oude Romeinen plechtige processiën of ommegangen, waarbij men blootsvoets ging.
nugae, f. pl. lat. potsen, grappen, hansworstenstreken; beuzelpraat, zotteklap; — nuga-
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citeit, f. (lat. nugacitas, van nugax, potsig,
potsierlijk) beuzelachtigheid, nietige praatzucht;
— nugattórisch, adj. (lat. nugatorïus, a,
urn) beuzelachtig, laf, kinderachtig, ongerijmd ;
— nugatorium, n. ijdel, onbeduidend gesnap, zinneloos gebabbel, gewawel ; — nugátor, m. een hansworst, potsenmaker; babbelaar, snapper.
Nuggets, p1 eng. z. v. a. p e p i eten,
z. aid.
Nuisance, n. eng. (spr. njóézens; v. 't fr.
nuisance, beschading, lat. nocentia, v. nocére,
schaden, fr. nuire) eene benadeeling; eene openlujke ergernis.
Nuit, f. fr. (spr. nwie) nacht ; bonne (spr.
bon) nuit, goeden nacht!
Nuits, m. fr. (spr. nwie) een fijne Bourgogne-wijn, uit de gelijknamige stad in het district Beaune.
nullus, a, um, lat. (voor ne ullus, niet een,
geen); vandaar: nul, f. het teeken 0, dat een
niets of de afwezigheid van een getal beteekent, een gatstopper, plaatsvuller; Muz. teeken
boven eene noot in het generaal-basschrift, dat
aanwijst, dat er bij die noot geen akkoord moet
worden aangeslagen; bij muziek voor snaar
losse snaar aan te strijken;-instrume:d
oneig. als adj. zonder waarde, onbeduidend, ongeldig; van nul en geene waarde, geheel ongeldig, volstrekt nietig, van geenerlei
kracht; — nulbroeders, Nulláni. pl. franciskaner- monniken; — nulpunt, n. het over-
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tigheid, ongeldigheid, onbewisbaarheid ; — que

nulliteits-vordering,,-rlanuitás,

waarbij de eischer verlangt, dat iets, b. v. een
testament, voor ongeldig verklaard worde ; -nuuiteits- systeem, ii. eene bijzondere leer
van de rechtskundige hulpmiddelen tegen een
nadeelig testament.
Number, n. eng. z. hank.
Numérus, m. (pl. num ri) lat. het getal, cijfer, n o m m e r; ook aantal, menigte; Log_
de afgemeten redekunstige welluidendheid, klankmaat, de afmeting van korte en lange letterepen; vgl. r h y t h m u s; — numéro of afgek.
Nr0 N ° . of N., d. I. volgens het getal of cijfer; sub numero, onder het nommer of het cijfer, b. v. sub numero 1, 2, 3, etc.; al numero,
it. naar 't getal (vgl. al marco, al peso) ; -numerus rotundus, een rond getal, dat zich
gemakkelijk laat onthouden of deelen, b. v. 100
in plaats van 91 of 103 enz., 1000 voor 997
enz.; — numeri, pl. eig. de getallen; n. het
Ode boek van Mozes, omdat daarin de volks
Israëlieten is vervat ; — nume--telingdr
rále (stil. nomen) n., pl. numeralia, Gram.
de telwoorden; — numerair, adj. nw.lat.
naar het getal, b. v. numeraire waarde,
de getalwaarde ; van eene munt de waarde,
waarvoor zij overal ontvangen en uitgegeven
wordt ; als subst. n.: het bare, het in omloop
zijnde geld ; — numerous, adj. lat. (numerósus, a, um) talrijk, menigvuldig; volklinkend,
welluidend, evenmatig (r h y t hm is c h); — nu.,

gangspunt van de eene schaal of graadverdee-

merositeit (spr. s=z) f. (later lat. numero-

ling (scala) tot de andere, bij den thermometer
van de warmte tot de koude; - nulla dies sine
linea, geen dag (ga voorbij) zonder eene lijn of
penseelstreek, d. 1. zonder dat men iets nuttigs
gedaan hebbe (eene bekende zinspreuk van
Ape 11 e s); nulla ratióne, op geenerlei wijze;
nulla regula sine exceptióne, geen regel zonder
uitzondering; nulbus moménti, van geene beteekenis, onbeduidend, ongewichtig; nullibi, nergens; — nullibiliteit, f. nw.lat. het nergens zin; — Nuuibinieten, m. pl. (later
lat. nult(bi, nergens) bij sommigen den naam
der Cartesianen, omdat zij den geest, met
betrekking tot de ruimte, voor n u l l i b i houden; — Nullibísten, pl. die S p i r i t u a 1 i st en (z. ald. ), welke beweren, dat de geest als
een onlichamelijk wezen niet in eene ruimte
bestaan kan ; in tegenstelling met de Hol om e r i a n e n; — nulli$ceeren (later lat.
nullilcáre) te niet doen, opheffen, vernietigen,
voor nul en nietig verklaren; geringschatten;
— nu11L$.eá tie (spr. t=ts) f. vernietiging, opheffing; geringschatting ; inz. in N. Amerika het
streven van de partij der nullifiers (spr.
nulli(aiers) nietigheidsverklaarders, om de ver
zuidelijke Staten op te heffen ;-bintesmd
— nulliporieten, pl. gladde koralen in de
zandmergel en het jongere kalkgesteente ; —
nullissímO, n. nw.lat. In het omberspel
't geval, waarin men geen enkelen slag mag
halen; — nulliteit, f. (mid.lat. nullitas) nie-

sitas) het groot aantal, de menigte, talrijkheid;
de evenmatigheid, welklinkendheid, de rhythmische welluidendheid der rede; — numereeren (lat. numéráre) tellen, getallen beboorlik schrijven en uitspreken ; met cijfers of
getalmerken teekenen, nommeren; Kmt. de prijzen der waren door letters, cijfers of (alleen
aan den verkooper bekende) teekens merken of
nommeren; — numer€tie (spr. t=ts) f. (lat.
numera(io) Arith. de telling, het schrijven en
uitspreken der getallen ; — numerator, m.
de teller van eene breuk; — numerist, m.
iemand, die uit getallen waarzegt; — numeriek, numeriseh, adj. volgens het getal;
telbaar, door getallen bepaalbaar of bepaald;
Muz. volgens harmonie en tact, maar arm aan
melodie; numerieke verhouding, getal
numeroteeren, fr. (numéro--verhouding;
ter) met cijfers toekenen, benommeren; — numerotage, f. (spr. —táázj') de nommering;
-- numeroteur, m. fr. nummertoestel; pagineermachine.
Numidiërs, m. pl. de bewoners van Numidië, oudtijds een koninkrijk in N. Afrika, dat
omtrent met het tegenwoordige Algerië overeenkomt, en beroemd was door zijne ruiterij,
zine leeuwen, zijn marmer enz.; de Numidiërs
behoorden tot den menschenstam, die zich in
de hedendaagsche Berbëren of Kabylen (z. aid.l
heeft voortgeplant; — numidische steen,
Z. V. a. obsidiaan (z. aid.)
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numisch, adj., numisch jaar (van
't gr. numënia, nieuwe maan, beginnende maan,
lat. annus numaeus) een doorloopend maanjaar,
waarvan het gewone uit 12, het schrikkeljaar
uit 13 maanden bestaat.

Numismatiék, numismatika, f. (v.
't gr. nómisma, lat. numisma, n. en numus of
nummus, m. munt) de muntkunde, penningkunde,
de wetenschap der munten en gedenkpenningen;
— numismaticus, m. een muntkenner,
penningkundige; — numismátisch , adj.
munt- of penningkundig; tot de penningkunde
behoorende; een numismatisch werk, een
muntboek, muntwerk; numismatograaf,
m. een penning- of muntbeschrijver; — numismatographie, f. de munt- of penningbeschrijving ; — numismatográpliisch,
adj. muntbeschrijvend; — numáriseh, adj.
(lat. nummar)us of numarius, a, um) het geld
betreffende of daartoe behoorende ; — res num—

marThe, geldzaken; — numophyylaeium,

n. lat. gr. een muntvoorraad, eene verzawneling
van penningen, een penningkabinet; — nummulieten, m. pl. nw.lat. penning- of linze
hekpenningen, duivelspenningen, z. v. a.-sten,
p h a c i e t e n;— numularia, f. Bot. penningkruid; — nummularius, m. een wis selaar of - bankhouder; — nummularius, a, um,
Bot. penningachtig, penningvormig; — nummus
con fessionarius de biechtpenning.
nunc dimittis servum tuum, lat. laat nu uw
dienstknecht heengaan! (woorden van Simeon,
toen hij den Messias gezien had) ; — nunc est
bibendum, nu moeten wij drinkeh !
Nuncius of nuntius (spr. t=ts), m.
lat. een bode, boodschapper, een gezant, inz.
van den paus (vandaar ook nuntius a p o s t o 11 e u s gebeeten) ; nuntii terréstres, pl. barb.
lat. landboden, voormalige volksvertegenwoordigers in Polen ; — nunciëeren (lat. nunciire), verkondigen, melden, aanzeggen, berichten , enz. ; nuneiánt, m. de aanklager,
inz. Jur. wie tegen zijnen buurman met het
verbod van herbouw, vernieuwing, enz. op zijnen grond in of buiten rechten optreedt ; —
nunciaat, m. (nunciátus) de aangeklaagde;
hij wien verboden wordt; — nuncittie (spr.
t=ts), f, de aanzegging, aankondiging, vermel—

ding, aanklacht ; — nunciatuur of nuntiatuur (spr. ti=tsi), f. nw.lat. gezantschap,
het ambt en de waardigheid van een pauselijken gezant; diens b u r e a u; — nuneium
of nuntium, n. bericht, boodschap.

nuncupeeren, lat. (nuncupáre, ontstaan
uit noMtne capére, bij den naam nemen) noemen, bepaald verklaren of uitspreken, in vorm
van rechten bij monde verklaren ; — noncuplita
volüntas, f. Jur. de bepaald uitgesproken laat
wilsbeschikking; — nuneupátie (spr.-ste
t=ts), f. (nuncupatio) de benoeming, plechtige
verklaring of mondelinge aanneming tot erfgenaam; — nuncupatief, adj. nw.lat. mondeling noemend of genoemd, volgens mondelinge
verklaring; als substantief n. (testamentum nun-

cupatzvum) een mondeling, onder plechtige omstandigheden uitgesproken testament.

Nundinae, nundinen, pl. lat . in het
oude Rome de op eiken Jen dag vallende markt -

,

dagen.
Nuntius, nuntiëeren, enz. z. onder
nuneius.
Nuphar, z. nenuphar.
Nupta, f. lat. (van nubére, trouwen) de
pas gehuwde vrouw; — nuptiae, pl. de
bruiloft, het huwelijk; nopt' ae clandestine, pl.
geheim huwelijk ; n. nefariae, ongeoorloofd,
verboden, inz. bloedschendig huwelijk ; n. no-xiae, verkeerd huwelijk (b. v. tusschen een
Jood en eene Christin) ; n. prohibitae, verboden
huwelijk ; ad secundas nuptias of ad secunda
vota (z. aid.), tot een tweede huwelijk of bruiloft (overgaan) ; pater est, quern nuptiae declarant, vader is (rechtens) degene, dien het huwelijk als zoodanig verklaart; nuptias non concubitus, sed consénsus facit, niet de bijslaap
maar de . toestemming maakt (is de grond van)
het huwelijk ; — nuptiaal (spr. ti=tsi; lat.
nuptiális, e), wat tot de bruiloft betrekking
heeft, bruiloftachtig; — nuptiaiia pacta, pl. het
huwelijksverdrag, de huweljksvoorwaarden ; -nupturieeren, lat. (nupturáre) wenschen
te trouwen, uit vrijen gaan, trouwlustig zijn;
— nupturiénten, pl. trouwlustigen, trouw.

-graen.

Nuragen, pl. In Sardinië de oude kegel
grafheuvels (steenen bouwwerken) uit-vormige
den voor -romeinschen tijd.
Nurse, f. eng. (spr. nors') min ; kindermeid; — nursery, f. (spr. nürs'rie) f. kinderkamer.

Nutatie, z. onder n ut us.
nutreeren, lat.. (nutrïre) voeden, plegen;

opkweeken ; — nutriëntia, n. pl. voedende

middelen, voedingstollen ; — nutritie (spr.
tie=tsie), f. de voeding, het zoogen ; Chem. do
doortrekking of i m p r e g n a t i e; — nutrire, nu*
trendo, vutrite, -to, -ta, it. Muz. voeden, onderhouden, de tonen voluit 'aanhouden, doen
vibreeren; — nutritief, adj . voedend, voed
i t i e v e kracht, voedingskracht;-zam;nutr
— nutritoren, m. pl. de verzorgers, c ur a t o r e n van scholen en universiteiten ; —
nutriX, f. eene voedster, min; kinderoppas -

ster — nutrieátie (spr. tsi=tsie), f. (lat.
nutricatio) het zoogen, voeden.
;

Nutt., bij botanische benamingen afk. voor

T. Nuttall (gest. 1857).
nutus, m. lat. (v. het ongebruikelijke nuëre,
wenken ; vgl. In n u e e r e n) de wenk, z. n u t a^
t i e ; ad nutum, op den wenk ; — nutatie

M

(spr. tie=tsie), f. lat. (nuta(io, v. nutáre, knikken , wankelen) het knikken, wenken; Astron.
die door de aantrekking der maan veroorzaakte=
periodieke wankeling van de as der aarde met
betrekking tot den pool des hemels, ten ge-volge waarvan de hemelpool in 18 jaren een\
zeer kleinen cirkel aan den hemel beschrijft;:
Bot. de overbuiging der planten naar de zon ^:

NUX
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-- nutábel, adj. wankelend, aan wankeling

Leimoniáden, weidenimfen; Limnáden,
poel-, moeras-, vijver- en meernimfen; Nap ae e n,
dal- en boschnimfen ; Nereiden en O c e a n i
zeenimfen; N a j á d e n en P o--den,watr
t a m i d e n, bron- en riviernimfen; Dryaden
en H a m a d r y a d e n, boom- en woudnimfen;
een slankgebouwd, lichtvoetig, bevallig wezen;
— oneig. beteekent nymph ook een licht
meisje, een meisje van pleizier, eens-vardig
hoer; N. H. insectenpoppen; ook de waterjuffer; — nymphen (nymphae), pl. Anat. de
kleine of inwendige schaamlippen, waterlippen;
— nymphoea, f. Bot. de water- of zeelelie;
— nympheeum of nymphéum, n. een
nimfentempel, eene heilige plaats der nimfen,
met vele fonteinen, enz. ; eene zomerbadplaats
voor vrouwen : bij de eerste Christenen een
waschbekken, waarin zij zich vóor het gebed
de handen wieschen ; — nymphagoog, m.
een bruidgeleider; — nymphitis, Med. ontsteking der kleine schaamlippen; — nymphokopsie. f. verrukking, begeestering;
— nympbomanie, f. vrouwelijke minnewoede, liefderazernij, mansdolheid, de hevige,
onbevredigde vrouwel ke wellust, z. v. a. a ndroman i e; --- nyinphomanie, f. vrouwelijke zelfbevlekking ; vgl. o n a ni e; — nymphóneus, m. gezwel der schaamlippen ; —
nymphotomie, f. Med. schaamlippensnede,
de verkorting of afsnijding van den kittelaar,
het oostersch gebruik om de voorhuid des kittelaars te besnijden.
Nysa, t. lat. een der nimfen te Nysa in
Bebtië, die Bacchus opvoedden ; Astr. een in
1857 door Goldschmidt ontdekte asteroïde.
Nyssa, L de tulpenboom in Amerika.
Nystágmus, m. of nystáxis, f. gr.
(v. nystádzein, knikken) eig. het knikkebollen,
inslapen; Med. een krampachtig trekken der
oogen, oogappel- (n. bulbi) of ooglidkramp (n.

onderhevig, daarvoor vatbaar; — nutans, adj.
'lat. Bot. knikkend, hellend, overhangend; —
nuteeren, wankelen.
nux, f. lat. (genit. nacis) de noot ; pl. nuces,
noten ; nux castanéa, eetbare kastanje; nux
córyli, hazelnoot; nux juglándis, walnoot, Okkernoot ; nux vomica, de braaknoot, zoogenaamde kraaienoogen, de vruchtkernen van een
costind. boom (Strychnos nux vomica L.), die
braking verwekken en voor ratten en muizen
vergiftig zijn; — in nuce, eig. in eene noot,
d. 1. in 't kort of beknopt, samengevat, in 't
klein.
Nyktalopie, f. gr. (v. nyx, genit. nyktós,
-de nacht) het nachtzien, de dagblindheid (eene
oogziekte) ; — nyktalóps, of fr. nyktalópe, m. een nachtziende of dagblinde, die
bij nacht beter ziet dan bij dag; het tegengest.
van h e m e r a l o p s;— nyktegersie, f. het
nachtwaken; het opspringen uit den slaap; —
nyktelia, n. pl. nachtelijke feesten ter eere
van Bacchus, die N Ik t e 11 u s werd bijgenaamd;
— nykteméron (gr. nychthcmeron), dag en
nacht, een etmaal; — nyktobatésis of
nyktobátie (spr. tie=tsie), f. Med. het slaapof nacbtwandelen ; — nyktograaf, f. een
nachtschrijver, een werktuig om in het duister
te schrijven ; — nyktographie, f. de nacht
schrijfkunst; — nyktophyten, pl. nacht-planten, nachtgewassen; — nyktostraté_ gus, m. een kapitein van de nachtwacht.
Nyl. of Nyland., bij botanische namen
,afk. voor W. Nylander te Helsingfors.
Nymph, nimf, f. gr. (nymphë, oorspr.
in 't algem. jonge vrouw, meisje) Myth. nimf,
-naam der onder- of halfgodinnen bij de Grieken en Romeinen onder de gedaante van jonge
meisjes, die niet onsterfelijk waren, maar duizenden jaren leefden, de voorwerpen der na'tuur beheerschten en bezielden, en daarvan hare
namen ontleenden, als daar zijn : de A u 1 oxn i a d e n, dalnimfen; Oreaden. bergnimfen;
,

,

palpebrarum).

Nyxis, f. gr. (van nyssein, steken) Chir.
bet steken, de insteking.

C
0, als rom. getalteeken = 11; 5 =11,000;
— lat. afkorting van omni, omnibus, omnium,
'optimiws, z. aid. ; 0 = Ohio (in N.Amerika) ;
— 0., nederl. afkort. voor Oost, en fr. afkort.
voor Ouest, westen ; ook voor ouvert, b. v.
.C. 0. = compte ouvert, open rekening; — O,
als laatste letter van het gr. alphabet (JQ of
(0, o méga, lange o), z. v. a. einde, eerste en
laatste ; — 0', beteekent voor iersche namen
:z. v. a. o f, v a n, en geeft Of eene adellijke
afkomst te kennen, df wel het duidt op de afstamming van vroeger onafhankelijke opperhoof'den, b. v. O'Connell, O'Meara enz.; —
eene kleine ° achter een cijfer en boven de
Dijn beteekent graad, wanneer er van tempe-

ratuur, van den omtrek eens cirkels, enz. gesproken wordt ; — °/ o beteekent per cent, pro
cent, z. cent ; — o. a. = onder anderen ; —

0. J. (M.) D. G. = omnia ad (majorem) Dei
gloriam, z. ond. omne; — ob. = obiit, hij of
zij is overleden ; — 0. B. W. M. = onderlinge
brandwaarborgmaatschappi j ; — Oct. = October;
— 0. I. = Oost-Indie ; o. i. = onzes inziens;
— 0. L. = oosterlengte ; — 0. L. 0. = openbaar lager onderwijs ; — 0. L. V. = Onze
Lieve Vrouw (Maria) ; -- 0. M. = openbaar
ministerie ; — 0. M. = optimo maximo, aan
den besten en hoogsten (God) ; — o. m. a. =
onder meer anderen ; — 0. N. 0. = OostNoordoost ; — ond. = onderwijs of onderwijzer;
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-- Op. = opus, werk, inz. muziekwerk ; —
Openb. = Openbaring van Johannes (het bij
— Opp. = opera, z. opus; — Or.-belok);
= de Staat Oregon in N. Amerika ; — 0. S.
= oude stijl ; — 0. T. = Oude Testament;
-- 0. V. = Oude Verbond; — 0. Z. 0. =
oost-zuidoost ; — Ob. C. S., lat. verkorting op
sommige monumenten = ob civem servátunc,
wegens het redden eens burgers; — Oct. =
October; — les 0 de Noel, fr. eig. de O's van
kerstmis, benaming der 9 met 0 beginnende
liederen, die bij de R. Katholieken gezongen
- worden gedurende de 9 dagen. die het kersteest voorafgaan. — Chem. teekens zijn: 0 =
,oxygenium, zuurstof; — Os = osmium. — 0.
als muntteeken voor Frankrijk : Riom ; voor
Oostenrijk : Oravicza in Hongarije ; voor NoordAmerika : New-Orleans.
Oak, m. eng. (spr. ook) eik, eikenhout ; —
tlie oaks, de Epsomwedrennen, In het algemeen:
wedren in de vlakte (oak-stakes, spr. steeks).
Oarion, n. gr. (verklw. van óón, ei) een
-eitje; de eierstok, z. v. a. lat. o v a r ï u m; —
•oarióncus, n. Med. de zwelling van den
eierstok ; — oariorrhëxis, f. verscheuring
van den eierstok; — oarltis, f. de eierstokOntsteking.
Oaristys, f. oarísmos, m. gr. (v. oar,
'huisvrouw) eene echtelijke samenspraak, doorgaans in dichtmaat.
Oars, n. pl. eng. (spr. oors; v. oar, roeiriem, angels. ar) kleine overvaartschuiten met
twee riemen op, de Theems bij Londen.
Oath, m. eng. (spr. oos', met geadspireerde
-th) de eed ; oath of allegiance (spr. ellidzjens),
.huldigingseed.
Oats, p]. eng. (spr. oots) haver; — oat-Cakes (spr. ootkeeks), haverkoeken ; — oatmeal, n. (spr. ootmiel) havermeel.
Oise, f. (spr. s=z), koptisch (gr. basis,
kopt. ouahe, ouahsoi, vruchtbare besproeide streken te midden der groote zandwoestijnen van
_Afrika, als waren 't eilanden in de zandzee.
ob, lat. voorz., 1) wegens ; 2) tegen, in vele
-.samenstellingen, waarbij het voor eene C in
oc, voor eene f in of en voor eene p in op
verandert, en deels t e g e n beteekent, deels met
-ons a a n-, o v e r-, b e-, v e r- overeenkomt, zoo
b. v. objiciëeren, opponeeren, occurreeren, offereeren, enz.
obaerátus debitor, lat, z. debitor, ond. deb e n t ; — geobereerd, adj. (fr. obéré), diep
in schulden stekend, meer schuld dan vermo,gen hebbende.
obambuleeren, lat. (obambuláre; vgl.
a m b u l e e r e n) omwandelen, wandelen; —
obambulátie (spr. t=t), lat. (ambulatio)
omwandeling, wandeling.
Obang, eene gouden rekenmunt in Japan
= 3 k o p a n g s (z. ald.) van zeer verschillende
waarde (33-44 gulden) .
Obauditus, m. of obauditie (spr.
t= ts), f. lat. Med. hardhoorigheid.
obcónisch, adj. nw. lat. (vgl. k o nis ah
,

,

-

,

,

-

,

-
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ond. k o n u s) omgekeerd kegelvormig, met het
grondvlak naar boven.
obcórdisch, adj. nw.lat. (obcordatus, v.
cor, gen. cordis, het hart) omgekeerd hartvormig.
ob deféctum, z. d e f e c t.
obduceeren, lat. (obducére, gew. overtrekken, bedekken, maar ook reeds in oud-latijn
voor ontblooten, openen; mid.lat. voor beleedigen, beschadigen) lijken openen of opsnijden en
bezichtigen of schouwen ; — obdueent, m.
(obducens) een lijkenopenaar, lijkschouwer, een
arts of heelmeester als bezichtiger en onderzoeker van een lijk ; — obductie (spr. t=s),
f. (obductio) de gerechtelijke opening en schouwing van een lijk.
obdureeren, lat. (obdurhre; van durus,
a, urn, hard) verharden, verstokken, halsstarrig
maken; — obdurátie (spr. t=ts), f (later
lat. obduratio) de verharding, verstokking ; ver
halsstarrigheid, onboetvaardigheid. -stokheid,
Obediéntie (spr. t=ts), f. lat. (obedientia, v. obedire, gehoorzamen) gehoorzaamheid,
dienstplicht, de onvoorwaardelijke, blindelingsche onderworpenheid en gehoorzaamheid, inz.
in kloosters en bij de Jezuïeten; een klooster
geleibrief voor reizende ordesgeestelijken;-lijke
de bezoldiging der domheeren uit liggende gronden; — obediëntie-schrijven, n. eer
een schrijven des duitschen keizers aan den-tijds
paus, waardoor hij aan de R. Kath. Kerk zijne
aanhankelijkheid betuigde, en dat dikwijls door
een bijzonder obediëntië- gezantschap
werd afgegeven; — obedientia canonïca, f. de
gehoorzaamheid der geestelijken en leeken aan
den bisschop van een diocese; — obediëntiarius (spr. t=ts), m. nw. lat. een dienst
hij, die eene kapel in naam eens kloos--doen,
ters bedient ; — obediëeren (lat. obedire),
gehoorzamen.
Obelisk, m. (gr. obeliskos, verklw. van
obelus, spies) eene spitszuil, gedenkzuil, eene
vierzijdige zuil van 15 tot 50 M. hoog, meestal
uit een enkelen steen gehouwen, waarvan men
nog heden vele in Egypte vindt; zij zijn meestal
met hiëroglyphen voorzien en werden df tot
sieraad óf ter gedachtenis van gewichtige gebeurtenissen aan open plaatsen opgericht.
Obélus, m. gr. (obelós) eene liggende spies,
een streepje of teeken, dat de critici bij ver
plaatsen, verkeerde uitdrukkingen, enz.-dachte
zetteden (in de oudere uitgaven der klassieken) ;
— obelisme, n. gr. (obelismós) of obeliseering, het teekenen met een obelus, de
aanduiding van de onechtheid eener plaats.
o benigna! lat. o gebenedijde! gezegende!
aanhef eener aan Maria gewijde hymne; vandaar eene kruipende, laagvleiende toespraak.
Obéron, m. (ontstaan uit het fr. Auberon,
V. Auberi, Aubri, provene. Albaric, .Albric, it.
Alberico, v. 't oudhoogd. Alberich, Albrich, d.i.
Elfenheerscher) de Elfenkoning, gemalin van Titania (door Wieland in een romantisch heldendicht bezongen) vandaar : o b e r o n s-h o r e n, tooverhoren, die alle hoorders aan 't dansen brengt.
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Obesiteit, f. lat. (obesïtas, van obésus,
vet, eig. volgegeten, die zich volgegeten heeft)
de dikte, vetheid des lichaams.
Obex, m. lat. (voor obiex, wat voorgeworpen of voorgeschoven wordt, van objicëre,
voorwerpen, vgl. o b j i c i ë e r e n) een grendel,
klink, slagboom, dam, enz., een hinderpaal.
obfirmeeren, lat. (ob/irmáre of ofrmáre,
v. firmare, vastmaken, firmus, vast, vgl. fe r m)
bevestigen, duurzaam maken, versterken.
Obi, m. eene soort van fetisch of toovermiddel op de Westkust van Afrika ; vandaar
obi-mannen, toovenaars bij de W. indische
Negers.
obiit, lat. (van obire, ondergaan, sterven)
hij of zij is gestorven, overleden (inz. op grafschriften).
Obïter, adv. (lat. eig. gedurende de reis
of het gaan, v. iter, reis, gang, v. ire, gaan)
oppervlakkig, vluchtig; in 't voorbijgaan, ter
loops.
Obitus, m. lat. (v. obire, ondergaan, ster
ondergang, dood ; — per obitum, lat.-ven)d
door sterfgeval ; — obitus jurium, Jur. de ondergang of het verlies van zekere rechten of
aanspraken door verjaring; — obitus, mid.
lat. of bij verk. obit, de plechtige lijkdienst
vóor het lijk in 't godshuis; een jaarlijksche
zielmis in de R. Kath. kerk voor de afgestorvenen; — obituarium, n. eene doodenl(jst,
een doodenregister; het zielmissenboek.
objecteeren, lat. (objectre, fr. objecter),
of objiciëeren, lat. (objicire, partic. objéctus) tegenwerpen, tegenwerpingen maken, Inbrengen, voorhouden ; -- object, n. (objéctum,
d. I. eig. het tegengeworpene, voorleggende)
het voorwerp, de zaak of persoon, waarbij wij
onze beschouwing bepalen, waarop onze aandacht, onze begeerte, enz. is gericht, het doel
of eindoogmerk eener werkzaamheid of verrichting (in tegenst. met s u b j e c t, z. aid.) ; ook
in het gemeene leven eene zaak van gewicht
of belang; Gram. het voorwerp, de rechtstreek
transitieve werk--schebringvat
woord; — objectie (spr. t=s), f. (later lat.
objectio) de tegenwerping, tegenspraak, opgeworpen zwarigheid; — objectief, adj. nw.
lat. voorwerpelijk, uiterlijk, zijn grond en bestaan in de zaak zelve hebbende, wat voor ons
een voorwerp is of worden kan; In tegenst.
met s u b j e c t i e f, d. 1. onderwerpeljk, persoonl(jk; objectieve- verhouding, de verhouding van het object tot de werkzaamheid
van het subject; eene zaak objectief beschouwen. haar op en voor zich zelve, niet

genst. met het oculair-g 1 a s; — objectiviteit, f. de voorwerpelijkheid of betrekking
op een uitwendig voorwerp ; uiterlijkheid, gesteldheid eener buiten ons liggende zaak, natuur
der voorwerpen op zich zelven ; — objectiveeren, iets als een gegeven object voorstellen; bet onderwerp of het subjectieve tot
voorwerp maken; naar buiten voeren en ver
wat vroeger enkel als voorstelling-weznlijk,
of gedachte in ons woonde.
objurgeeren, lat. (objurgiire, v. jurgáre,,
uit jure agére, naar het recht te werk gaan,
gerechtelijk strijden, twisten, berispen, bekijven,
verwijten, doorhalen ; — obj urgdtie (spr.
t=ts), f. (objurgatzo) de berisping, bestraffing,
wraking; — objurgatórisch, adj. lat. (objurgator us, a, um), verwijtend, berispend.
obkónisch, z. o b c o n i s c h.
Oblaat, f. (van 't lat. oblacta, v. a//'erre,
aanbrengen : het brood, dat de Christenen in
de vroegste tijden tot hunne liefdemaaltijden of
agapen medebrachten), het gewijde avond
offerbrood, bij de R. Kathol. het-malsbrod,
hoogwaardige, de hostie ; ook een ouwel tot
briefsluiten, enz. ; — obld,tus of oblaat .
m. een aan het kloosterleven gewijd kind;
Iemand, die, al zijne goederen aan een godshuis
schenkende, daarin woonde, zonder geheel aan
den regel onderworpen te zijn, leekebroeder; -obl ,tie (spr. t=ts), lat. oblatio, f, pl. obla-tiónes, overreiking, aanbieding; offer, gave, geschenk ; Jur. aanbod, voorstel ; oblatto ad idem,,
het aanbod tot betaling derzelfde koopsom, die
een ander. heeft geboden; oblatio ad recipróca,
het aanbod tot wederkeerig dienstbetoon ; sub
oblatióne ad recipróca, onder aanbieding van
wedervergelding, van gelijken wederkeerigen.
dienst ; oblatio bonorum in feudum of o. feudi,
aanbieding van een eigendom van de zijde des
eigenaars, waardoor hij leenman werd; oblatïa
debiti, het aanbod tot verschuldigde betaling;
obl. judiciális, gerechtelijke nederlegging en verzegeling ; obl. juraménte of ad jurándum, de
eed-aanbieding, aanbod om den eed af te leggen; obl. reális, de aanbieding der gereede betaling eener schuld; obl. verbalis, de belofte
der betaling; — oblationarrus, in. de geestelijke (diaconus), die den bisschop bij de mis.
brood en wijn aanbrengt; — oblatoriën,
pl. nw.lat. Kmt. gedrukte aanbiedings- of aan
kennisgevingen, rondgaande-bevlingsr,
brieven (c i r c u 1 a Ir e s), waarin men de oprichting van een handelshuis, of ook de daarin voor
verandering van firma, enz. mededeelt;-gevaln
— oblie, f. (verbasterd v. oblata), elke gave

In betrekking tot ons zelven beschouwen ; Gram.

aan geestelijke stichtingen; ook Bene soort van.

objectieve werkwoorden, diewerkwoorden, welke eene werking uitdrukken, die tevens een voorwerp (object) buiten het onder
rede betreft; zij worden on--werp(subjct)d
derscheiden' in transitieve en intransitieve; —
objectief-glas, voorwerpglas, bet uit een
convexe lens bestaande glas in eenen verrekij,ker, dat naar het voorwerp is gericht, in te-

dunne wafel.

oblanceolatus, a, urn, lat. Bot. omgekeerd
lancetvormig.

Oblast, f. russ. provincie.
oblecteeren, lat. (oblectáre, v. lacti re„
melk uit de borsten drinken, zuigen, van lac,
melk) vermaken, verlustigen ; — obleetabel,
adj. vermakelijk; — obleetamént, n. (oblec-
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!améntum) het vermaak, de verlustiging, het
tijdverdrijf.

Oblie, z. ond. oblaat.
obligaat, lat. (obligutus, a, um, v. obligdre, toe-, aanbinden, verbinden, verplichten;
vgl. 1 i g e e r en) verplicht, verboden, plichtig;
— obligaat of obligato, it. Muz. oorspr. in
den gebonden of strengen fuga-stijl; thans gebezigd van die instrumenten of stemmen, die,
hetzij alleen of verbonden met andere, de hoofd
stuk voordragen, dus : hoofd--melodivanht
stemmig, in eene volstemmige muziek tot de
hoofdstem behoorende en die begeleidende (a ccompagneerende); vandaar obligaatfluit, obligaat - viool, obigaat -spel,
enz.
Obligatie (spr. t=ts), f. lat. (obligatio) de verplichting, verbondenheid, verbintenis, het verband, de gebondenheid ; Jur. het
persoonlijk staan of verantwoordelijk zijn voor
eene verplichting; van den kant des rechthebbenden : eene vordering, een eisch ;ook eene
schuldbekentenis, een schuldbrief, landsschuld
— obligatio accessoria, Jur. eene bijver--brief;
plichting, toevallige verplichting; obl. a lege
reprobdta, eene wettelijk niet voor eene gerechtel(jke aanklacht vatbare vordering of verplichting; obl. alternativa, eene wederzijdsche
verplichting of schuldbekentenis; obl. civilis,
eene verplichting of verband naar het strenge
recht, een in rechten wettige eisch; obl. communis , gemeenschappelijke verplichting; obl.
consensuális, eene enkel op wederzujdsche toestemming berustende verplichting; obl. correÈrlis
in solidum, de gemeenschappelijke verplichting
of gehoudenheid van velen, ieder voor het geheel; in tegenst. met obl. pro rata, de verantwoordelijkheid van ieder, enkel voor zijn aan
obl. imperfécta, eene onvolkomen, d. i.-del;
niet in rechten vorderbare verplichting ; obl.
inánis, eene krachtelooze verplichting; obl. litterális of litlerárum, eene schriftelijk vastgestelde en dus voor geen tegenbewijs vatbare
gehoudenheid ; obl. mutua, eene wederzujdsche
verplichting; obl. naturalis, natuurlijke verplichting, moreele plicht ; obl. perfécta, eene volkomen of af te dwingen verplichting; obi. praetoria, eene gerechtelijke gehoudenheid; obi.
reális, eene schuldbekentenis, die zaken of goederen betreft; obl. secundaria, z. v. a. acces soria; obl. sub fide nobili, verplichting op adel
obl. sub poena infamiae, eene-lijkerwod;
verplichting op straffe van eerloosheid; obl.
subsidiaria, de gehoudenheid in een zeker geval
(wanneer n.l. de eigenlijke plichtige zich niet
kwijt of kan kwijten) ; — obligatoor, obligatoir, obligate risoh, adj. lat. (obligatorus, a, um ; fr. obligatoire) verplichtend, verbindend, noodzakelijk; Jur. persoonlijke gehoudenheid of verband betreffende.
obligeeren (spr. —zjeeren), fr. (obliger,
van het lat. obligiire; vgl. obligaat) verbinden, verplichten ; noodzaken, dwingen ; dienst
bewijzen, beleefd of hoffelijk bejegenen ; —
iemand geobligeerd zijn, hem verplicht
; —
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of dank schuldig zijn; — obligé! verplicht!
bedankt ! ik dank u ; — obligeanee, f. (spr.
—zjáns') dienstvaardigheid, beleefdheid, hoffelijkheid, het verplichtend gQdrag ; — obligeaut, adj. (spr. —zján) dienstwillig, dienstvaardig, hoffelijk, verplichtend, beleefd; — óbligo,
n. it. (eig. óbbligo) Kmt. de verplichting van
den oenen koopman aan den anderen door voorschot of wissel-giro, het goedspreken, borgblijven; senza obbligo, It. zonder verplichting, bij
prijscouranten de vrijwaring tegen levering der
waren onder alle omstandigheden tegen de genoteerde prijzen; bij endossementen: zonder verplichting volgens het wisselrecht ; in obligo
zin, aan een ander schuldig zijn; voor i em.
zijn obligo geven, voor hem borg blijven,
goedspreken; van het obligo ontslaan,
in plaats van de verplichting eens anderen de
aanwijzing op eenen derden aannemen.
oblimeeren, lat. (oblimure, van limus,
slijk, modder) met slijk overdekken.
oblique, adj. en adv. fr. (spr. obliék'; van
't lat. obliquus, a, um) schuin, scheef; casus
obliqui, z. casus; oratio obliqua, f. de afhankelike rede, in tegenst. met o. directa of recta;
oblique of scheeve slagorde, die,waarb(j
de vijand slechts met éenen vleugel wordt aangetast; — oblique, adv. scheef, zijdelings,
niet recht, dwars ; op kromme wegen, ongeoorloofd, verdacht, slinks, verbloemd, bedekt,
langs sluipwegen ; — obliquum, n. het schuine,
scheeve, kromme, gebogene ; — per obliquum,
eig. door iets scheefs, d. I. door slinksche
wegen ; — obliquiteit, f. (lat. obliquitas)
scheefheid, schuinte, scheeve richting; afleiding;
arglistigheid, valschheid ; Gram. afhankelijkheid.
oblittereeren, lat. (oblitteráre, van littra, letter) letters uitwisschen, uitdelgen, uit
ook sluiten; — oblitterátie-strijken;Md.
(spr. tie=tsie), f. (oblitterat(o) de schriftuitdelging, vernietiging, Med. de sluiting van gangen
of vaten.
Oblivie, f. lat. (obliv"io, v. oblivisci, vérgeten) het vergeten, de vergetelheid ; — obliviëus, adj. (lat. obliviósus, a, um), licht . vergetend, vergetelijk, vergeetachtig.
Oblocutie, z. ond. obloqueeren.
oblong, adj. lat. (oblóng•s, a, um) lang
meer lang dan breed ; —-werpig,lancht
oblóngum of oblong, n. een langwerpig
vierkant, rechthoek.
obloqueeren, lat. (oblóqui, v. logui, spreken) tegenspreken, wederspreken ; — obloquium, n. later lat. of obloeütie (spr.
t=ts), f. nw.lat. de tegenspraak.
Obluetátie (spr. tie=tsie), f. later lat.
(obluctatio, V. obluctári, tegenkampen, v. luctári, kampen, worstelen, lucta, het worstelen)
het wederstreven, de tegenstand.
Obmann, m. hoogd. de voorman, opziener, voorzitter, de scheidsrechter, de door twee
scheidsrechters gekozen derde scheidsman ; de
eerste gezworene (woordvoerder) bij de jury.

Obmuteseentie (spr. tie=tsie), f. nw.
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lat. (v. 't lat. obmutescére, verstommen, V. mutescëre, verstommen, V. mutus, stom) het verstommen, het stilzwijgen.
Obnoxiátio (spr. t=ts), f. mid.lat. (van
't lat. obnoxzus, onderhevig, blootgesteld) de
onderwerping, door welke hij, die zich zelven
niet onderhouden, of den verbeurden bloedprijs
niet opbrengen, of bet gestolene niet vergoeden
kon, zich of zijne familie door middel van eene
formeele oorkonde (charta obnoxiatiónis) aan
tenen derde verkocht.
obnubeleeren, lat. (obnubillire, v. nubiläre, wolkig zijn, nubilis, wollig, v. nubes,
wolk) omwolken, omnevelen, verduisteren.
Obóe, it. z. v. a. h a u t b o is (z. ald.)
Obólus of obool, m. gr. (obolós) eene
kleine oud-gr. zilveren en koperen munt, =
d r a c h in a (z. ald.), ongeveer 6 centen (de Grieken plachten hunnen dooden zulk een muntstuk
onder de tong te leggen, om daarmede aan
C h a r o n hun veergeld te kunnen betalen) ; ook
in het alg. scherfje, oortje; sedert 1836 een
gr. gewicht van
drachme (gram) = 1 dG. ;
oneig. eene kleinigheid, een cent, penning, enz. ;
— obóle, fr. eene middeleeuwsche fr. koperen munt = d e n i e r; volgens du Cange had
men ook gouden en zilveren oboles ; ook eene
rekenmunt op de Ionische eilanden, waarvan
er 100 in een dollar gaan en die ongeveer 2 1
ct. waard is ; zij wordt ook cent genoemd.
Obotrieten, n. pl. een wendische of oud
volksstam in het tegenwoordige Mek -slavoniche
-lenburg.
obovaal, adj. nw.lat. (vgl. ovaal) omgekeerd eivormig.
obrepiëeren, lat. (obrepe*re, v. repére,
kruipen, sluipen) heimelijk insluipen; langs slinksche wegen verkrijgen, met list ergens toe geraken, onderkruipen, verschalken, bedriegen; —
obreptie (spr. t=s), f. (obrept(o) de verwerving door list of misleiding, de insluiping, bekruiping; — obreptief of obreptitie (spr.
tits)é) ter sluik, steelswijze, langs slinksche
wegen, door verschalking.
obrogeeren, lat. (obrogáre, van rogáre,
vragen, bij 't volk aanvragen, of het eene wet
wil aannemen) eene oude wet door eene nieuwe
ten deele opheffen; — obrogátie (spr. t=ts)
f. (lat. obrogatio) de voorslag tot opheffing of
verandering eener wet.
Obrok of obrock, m. russ. het hoofd
lijfcijns, de jaarlijksche belasting,-geldof
welke de kroonboeren en andere lijfeigenen aan
hun heeren moesten opbrengen, ten einde van
persoonlijke diensten vrij te zijn.
obrueeren, lat. (obruére, v. rucre, storten, nederstorten) overladen, overstelpen, belasten ;— g e o b r u e e r d, adv. met bezigheden of
met schulden overladen.
Obrussa, f. lat. (vgl. het gr. óbryzos, zuiver, van goud sprekende) de vuurproef van 't
goud, de loutering van 't goud door vuur.
obsceen of obseeèn, lat. (obscoenus, a,
um, waarsch. v. coenum, vuiligheid, slijk, drek)

r,
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oneerbaar, wulpsch, onkuisch, schandelijk, ontuchtig, vuil, geil; — obsecena, n. pl. oneerbaarheden, vuile praat, ontuchtige woorden, geschriften of daden enz.; — obseeeniteit,
obsceniteit, f. (lat. obscoenitas) ontuchtigheld, oneerbaarheid, onbetamelijkheid, vuilheid,
wulpsche, onkuische, geile redenen enz.
obscuur, adj. lat. (obscures, a, um) donker, duister; onduidelijk, onverstaanbaar; onzichtbaar, verborgen; onbemerkt, onbekend, onberoemd, b. v. in obscüro 1 e v e n, in het ver
stilte leven, een onbemerkt, onbe--borgen,i
roemd, ambteloos leven leiden; — obscuriteit, f. (lat. obscuratas) de donkerheid, duisterheid; onduidelijkheid, onbepaaldheid, onverstaanbaarheid ; verborgenheid, onbemerktheid,
onberoemdheid; — obseurite, f. of obscur,
fr., ook c a s c o, m. sp. in het omberspel het
nemen van nieuwe kaarten om Bene daarvan
tot troef te maken; — obscureeren, lat.
(obscurfre) verduisteren, verdonkeren; verkleinen, den roem besnoeien, in de schaduw plaatsen ; in het kaartspel : bedekt spelen, op goed
geluk kaarten ruilen; — obscurant, m. duisterling, verduisteraar, nachtverspreider, vijand
der verlichting, domperridder; — obscurantisme, n. nw.lat. verduisteringsgeest of -ijver,
verlichtingshaat, lichtschuwheid, het streven om
door alle mogelijke middelen het zelfdenken en
den voortgang der verlichting te belemmeren
en te stuiten, het volk in onwetendheid te
houden, enz.; — obseurátie (spr. t=ts) f.
lat. (obscuratio) verdonkering, b. v. van het
hoornvlies.
obseereeren, lat. (obsecráre, v. sacráre,
aan eene godheid wijden, v. sater, heilig) bezweren, dringend of vurig bidden, smeeken ; —
obseerátie (spr. t=ts) f. (obsecra(io) de bezwering; plechtige openbare gebeden, een alge
bededag bij de oude Romeinen.
-men
obsedeeren, fr. (obséder, van 't lat. obsidére, eig. ergens zitten, v. sedére, zitten) belegeren, bezetten; met aandrang, onafgebroken
verzoeken, met beden bestormen, plagen, kwellen, lastigvallen, gedurig omringen, tot eene
andere schaduw zijn, enz.; — obsessie, f. (fr.
obsession, lat. obsessio) eig. het beleg, de belegering ; het kwellen, plagen, lastigvallen;
veelvuldig onwelkom bezoek; obsessio viae of
intinérum, I. lat. de wegbelegering, bezetting
der wegen ; — obsidie, f. (lat. obsid`io) de
insluiting, belegering, blokkade ; — obsidionale munten, belegeringsmunten, nood
-muntei
belegerde vestingen geslagen.
obsequeeren, lat. (obséqui, v. sequi, volgen) inschikken, toegeven, inschikkelijkheid gebruiken; — obsequént en obsequiëus,
adj. lat. dienstvaardig, toegevend, inschikkelijk,
gehoorzaam, onderdanig, eerbiedig, volgzaam ; —
obsequéntie (spr. t=ts) of obsequium,
n. lat. f. nw.lat. gedienstigheid, gehoorzaamheid,
volgzaamheid, toegevendheid; o b s e q u i u m, ook
een kloosterkerker voor dezulken, die het hoofd
onvoorwaardelijke gehoorzaamheid-gebodr
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(o b e d i ë n t i e) overtreden ;— obsequzum amicos, veritas odium pant, sprw.: inschikkelijkheid maakt vrienden, waarheid baart haat ; —
obsequien, f. pl. nw.lat. (obsequiae, fr. obsèques, prov. en oudsp. obsequias, vervormd uit
lat. exsequ'ae, doordien men aan het vrijwillig
gevolg van vrienden en dienaars dacht) bij de
R. Kath. de missen voor de zielen der afgestorvenen; eene plechtige uitvaart, z. e x s equiën.
observeeren, lat. (observiire, V. servóre,
hoeden, behoeden, achtgeven) waarnemen, gadeslaan, opmerken, nauwkeurig beschouwen, bespieden, wel in acht nemen, opvolgen; — ob
adj. lat. (observabilis, e) opmer--serv€bl,
kenswaardig, merkwaardig, wat verdient in acht
genomen te worden ; -- observabilia of observabifien, n. pl. zinnelijk waar te nemen
of aanschouwelijke voorwerpen ; — observánda, n. pl. in acht te nemen dingen; —
observánten, m. pl. de zoodanigen, die den
ordesregel streng in acht namen, franciskanermonniken van den ouden strengen ordesregel;
— observántie (spr. t=ts) f. (observantia,
ital. observanza) de waarneming; het gebruikeljke, de gewoonte, bet gebruik, de doorgaande
regel, de zeden, trant, inz. het rechtsgebruik
in niet hoofdzakelijke of wezenlijke dingen ; ook
de strenge (st r i c t e) of slappe en zachte (late
of 1 a x e) kloosterlijke ordesregel, de kloosterregel ; — con observánza. it. Muz. met opmerk
— observatie (spr. t=ts) f. (lat.-zamheid;
observatio) waarneming, opmerking, beschouwing, bespieding; — observatie-leger, n.
een waarnemingsleger, dat minder ten doel heeft
den vijand te bekampen, dan wel hem in bet
oog te houden; — observ€tor, m. een waarnemer; inz. sterrenwachter, sterrenwaarnemer;
— observatorium, n., p1. observatoria
en observatoriën, nw.lat. een sterrentoren, sterrenwacht, een toren of gebouw tot
astronomische waarnemingen ingericht; — ob
m. eng. de waarnemer (als titel van-serv,
engelsche dagbladen).
obsessio, enz. z. obsedeeren.
Obsidiaan, n. (lat. Obsidiiinus lapis, naar
den Romein 0 b s i d i u s, die deze steensoort het
eerst uit Ethiopië naar Rome bracht) ijslandsche agaat, lux-saffier, lavaglas, een zwarte,
als glas glanzende vulcanische steensoort ; —
obsidiaan-porfier, n. obsidiaan met ingemengde witte veldspaathkorrels.
Obsidie, z. ond. obsedeeren.
obsigneeren, lat. (obsignare; vgl. s ig n e e r e n) verzegelen, bezegelen, bevestigen,
beamen, goedkeuren, onderschrijven ; — obsignátie (spr. t=ts) f. (obsignat(o) de ver
-zeglin;
bevestiging, bekrachtiging.
obsisteeren, lat. (obsistére; vgl. siste er e n) wederstaar, tegenstaan; — obsisténtie
(spr. tie=tsie) f. nw.lat. het wederstaan, wederstreven, de wederstand.
obsolesceeren en obsoleeren, lat.
(obsolescére, obsolëre) verouderen, buiten ge-
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bruik geraken, uitslijten; -- obsolescentie
f. (spr. t=ts) de hoogste graad van verdwijning
van een orgaan; — obsoleet, adj. (lat. obsolétus, a, um) verouderd, uit het gebruik geraakt (inz. van woorden en zegswijzen) ; versleten, afgebruikt, vervallen.
Obsta, obstaat, z. ond. obstakel.
obstagium, n. (samengetr. uit het mid.lat.
obsidaticum, v. 't lat. obsidiitus, borgtocht door
gijzelaars, v. obses, gijzelaar; it. ostaggio, proven. ostatge, oudfr. ostaige, nw.fr. Etage, gijzelaar, borg) Jur. in het duitsche recht : eene
soort van lijfsdwang voor schulden, waarbij de
hoofdschuldenaar of dikwijls ook zijne borgen
zich verbonden, in eene bepaalde stad, burg of
woning als gijzelaar binnen te gaan en daar te
verblijven tot algeheele voldoening des schuld
-eischr.
Obstakel, n. (lat. obstaculum, van obstare, fr. obstacle) ook wel obstaat, nw.lat.
n. (v. 't lat. obstare, v. stare, staan) hindernis, tegenstand, zwarigheid, belemmering; —
obsteeren, tegenstaan, in den weg staan,
hinderlijk zijn, hinderen ; — principiis obsta, z.
onder principium.
obstetrisch, adj. lat. (obstetricius, a, um,
van obstétrix, de vroedvrouw) wat tot de geboortehulp of de verloskunde (ars obstetricia)
behoort, verloskundig; — obstetriek, obstetrika, f. nw.lat. (fr. obstétrique) de ver
kunst der geboortehulp.
-loskunde,
obstineeren, lat. (obstináre) zich hardnekkig of halsstarrig toonen, verstokken, verharden, weerspannig of halsstarrig worden ; -obstinaat, adj. (obstinátus, a, um) hardnekkig, halsstarrig, onverzettelijk, koppig, stijfhoofdig; volhardend; — obstinátie (spr. t=ts) f.
(obstinatio) de hardnekkigheid, eigenzinnigheid,
koppigheid, enz.
obstipeeren, nw.lat. (obstipare, van 't
lat. stipáre, stoppen) hardlijvig maken; — ge
verstopt, hardlijvig; — ob -obstiperd,
stip€tie (spr. tie=tsie) f. de verstopping,
hardlijvigheid.
Obstipiteit, f. nw.lat. (van 't lat. obstïpus, a, um, scheef, zijwaarts gebogen) Med.
de scheef- of kromhalzigheid, een kromme of
scheeve hals.
obstrict, obstrictie, z. ond. o b st r i ngeeren.
Obstrigillátor, m. lat. (v. obstrigilliire,
tegen zijn, hinderen, v. obstringére, binden, verbinden) een vitter, muggenzifter, onverstandig
of ongegrond bediller; — obstringeeren,
lat. (obstringére) verbinden, verbindend maken;
— obstriet, adj. (obstrictus, a, um) verbonden, schuldig ; -- obstrictie (spr. tie=sie) f.
nw.lat. de verplichting, verbondenheid, gehoudenheid.
obstrueeren, lat. (obstruére; vgl. s t r u ct u u r) betimmeren, belemmeren, hinderen ; verstoppen, hardljvig maken; — geobstrueerd,
adj. verstopt, hardlijvig ; — obstruentia
(spr. ti=tsi) n. pl. verstoppende middelen ; —
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obstructie (spr. tie=sie) f. (obstructio) de
betimmering, afsluiting, verhindering, zwarigheid; verstopping van het onderlijf of der ingewanden (obstructio alvi of viscerum), hardlijvigheid; — obstructief, adj. nw.lat. verstoppend; — obstructionisme, n. het streven om door allerlei middelen en uitvluchten
het tot-stand-komen eener zaak, inz. eener wet
te verhinderen (oorspr. gezegd van de Ieren in
het eng. parlement); — obstructionist, m.
lid eener (inz. parlementaire) vergadering, die
er op uit is afdoening van zaken te belemmeren.
obstupeseeeren, lat. (obstupescëre, v.
stupescére, en dit van stupére, versteld staan,
ontstellen) verbaasd, vervaard, ontsteld worden,
ontzetten, verschrikken, verstommen; — ob
n. nw.lat. een verdoovend-stupefain,
of slaapwekkend middel.
obtectus, a, um, lat. Bot. bedekt.
obtempereeren, lat. (obtemperàre ; vgl.
t e m p e r e e r e n) gehoorzamen, toegeven, zich
schikken, opvolgen; — obtemperátie (spr.
tie=tsie) f. (obtemperat(o) de inwilliging, gehoorzaamheid.
. obtenebreeren, lat. (obtenebràre) ver
; — obtenebratie (spr. tie=tsie) f.-duistern
verduistering.
obteneeren, z. o b t i n e e r e n.
obtesteeren (lat. obtestári; vgl. t e st e e r e n) smeeken, dringend of vurig verzoeken ; — obtestátie (spr. tie=tsie) f. (obtestatio) eene vurige, dringende bede, bezwering.
obtineeren, lat. (obtinére, v. tenére, houden) en obteneeren, fr. (obtenir) hebben,
bezitten, behouden; verkrijgen, bekomen, zijn
doel bereiken, iets doorzetten; winnen, de overband houden; — obtentie (spr. tie=tsie) f.
nw.lat. de erlanging, de verkrijging, de bereiking van een doel.
obtorpesceeren, lat. (obtorpescére, van
torpescëre, stijf worden, torpêre, verstijven) ver
gevoelloos worden.
-stijven,
obtorqueeren, lat. (obtorquere vgl. t o rq u e e r e n) verdraaien, omkeeren; obtórtus, ver
verwrongen; obtórto collo, eig. met-drai,
omgedraaiden hals, d. I. met geweld, gewelddadig (b. v. iemand voor de rechtbank brengen).
obtreeteeren, lat. (obtrectáre, v. tractáre, betasten, aanraken, behandelen), (iemands)
lof benemen of verkleinen, smalen, kwaadspreken, schenden, eerrooven, lasteren ; — obtreetátie (spr. tie=tsie) f. (obtrecta(io) Jur.
hoon, smaad, eerschending, kwaadsprekerij, las.
ter; — obtrectátor, m. een kwaadspreker,
lasteraar.
obtrudeeren, lat. (obtrudére, van trudére, stooten) opdringen, tegen wil en dank
doen aannemen, op den nek laden ; bene/icium
nemini obtrud`ftor, niemand wordt eene wel
opgedrongen; — obtrüsie (spr. s=z) f.-da
(later lat. obtrusio) het naar-binnen-stooten;
de opdringing; — obtrusief, adj. nw.lat. opdringend.
Obtruneátie (spr. tie=tsie) f. lat. (ob;
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truncat o, van obtruncáre, afsnijden) het afsnijden, afhouwen, de verminking.
Obtrusie, obtrusief, z. ond. o b t nude ene n.
obtundeeren, lat. (obtundére, v. tundëre,
stooten, kleinstooten) stompmaken, afstompen;
moe en mat maken, verdooven, bedwelmen ; —
obtundentia (spr. ti=tsi) n. pl. verstompende middelen; — obtuus, adj. (lat. obtusus, a, um) stomp ; verdoofd ; bot, plomp;
zwakhoofdig; — obtusa, f. eene dofklinkende
orgelstem; -- obtusifolius, lat. Bot. stompbladerig; — obtusiusculus, Bot. min of meer stomp;
— obtuus– angulair, nw.lat. stomphoekig;
— obtusie, f. (later lat. obtusio) de afstomping,
stompheid.
Obturatóren, z. ond. o b t u r e eren.
obturbeeren, lat. (obturbáre ; vgl. t u rb e e r e n) verwarren, storen ; verstoppen ; —
obturbátie (spr. tie=tsie) f. nw.lat. de ver
-waring,sto;
verstopping.
obtureeren, lat. (obturáre) verstoppen,
toestoppen, sluiten; — obturatóren, m. pl.
nw.lat. (obturatóres of obturatorii musculi) verstoppende of toesluitende spieren; kunstmatige
verhemelten aan gebitten; — obturatériseh,
adj. verstoppend, sluitend.
obturgeseeeren, lat. (obturgescëre, van
turgescére, opzwellen, turgére, opgezwollen zijn)
opzwellen.
. obtuus, obtusie, zie onder o b t u ndeeren.
obumbreeren, lat. (obumbrãre, v. umbráre, beschaduwen, umbra, de schaduw) beschaduwen, overschaduwen, verdonkeren; —
obumbrátie (spr. t=ts) f. (later lat. obumbratio) de beschaduwing, overschaduwing, ver
-donkerig.
obveniëeren, lat. (obvenire, v. venire, komen) tegenkomen, te gemoet komen ; wedervaren, te beurt vallen, ten deel worden ; — obven.ientie (spr. t=ts) f. (later lat. obvenien(ta) het voorval, toeval ; -- obvéntie (spr.
t=ts) f. (later lat. obventio) het tegenkomen, de
ontmoeting; Jur. inkomsten; vrijwillige gift, opbrengst, inz. kerkgift.
obversus, a, um, lat. Bot. omgekeerd.
obvoluut, adj. lat. (obvolütus, a, um, eig.
ingewikkeld, van obvolvëre, inwikkelen, omhullen) buitenwaarts gebogen, goot- of groefvormig; — obvolutus, a, um, lat. Bot. omwonden;
— obvolütie (spr. t=ts) f. (obvolutio) Med.
omwikkeling met windsels of zwachtels; — ob volventia (spr. t=ts) pl. omwikkelende geneesmiddelen, die ontvelde of gewonde plaatsen
met een genezend bekleedsel overtrekken.
Oc, (uit lat. hoc, dit) in het romanisch dialect, dan men in de 13de eeuw in 't zuiden
van Frankrijk en in Catalonië sprak, z. v. a.
j a; — de taal van oe, oe–taal, of de
occitanische taal, het dialect der romanische taal, de provencaalsche (z. ald.) of zuid
taal.
-fransche
Oca, f. (peruaansch en sp.) eene plant met
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voedzamen wortel (Oxalis tuberósa, L), een hoofd
Indianen.
-voedingsmlr
Occalleseéntie (spr. t=ts) f. nw.lat. (v.
't lat. occallescére, v. callus, eelt) de huidverharding, het hoornachtig worden der huid.
Ocearina, f. it. zeker blaasinstrument (voor
kinderen).
Occásie (spr. s=z) t. lat. (occasio, van
occidere, voorvallen, zich toedragen, van ob en
cadre, vallen) gelegenheid, aanleiding, geschikte
'tijd, tijdsgelegenheid; — occasio facit fures,
sprw.: de gelegenheid maakt dieven ; -- per
-occasidnem, lat. of fr. par occasion (spr. —okkazión) bij o e ca si e, bij gelegenheid, te gele
tijd, als het pas geeft ; op adressen af--genr
gekort p. o., met of bi gelegenheid, toevallig,
00k occasioneel (fr. occasionnel) en als adv.
nw.lat. occasionaliter; — oceasionalisme,
Ti. nw.lat. Philos. de leer of meening der cartesiaansche school, volgens welke God overal
onmiddellijk werkt en zich van den menschel(jken wil en het dierlijk instinct enkel als g e1 e g e n h e i d tot werken bedient ; — oocasionalisten, m. pl. aanhangers van dat stelsel; — occasioneeren (fr. occasionner) aanleiding of gelegenheid geven ; — oceaSionnaire, m. fr. een partijganger.
Ocehi, pl. it. (spr. okkie; v. occhio = lat.
oculus, oog ; vgl. mal occhio) = frivolité,
z. ald. onder frivole.
Oeeident, n. lat. (occidens, v. occi'dére,
vallen, ondergaan) de ondergang der zon, het
westen, de avondlanden, in tegenst. met o r i ë n t;
— occidentaal, adj. (lat. occidentalis) westelijk, tegen of naar het westen liggende, westersch; — occidentale rijk, n. het weste
keizerrijk; — oeeidenta--ljkerominsch
1i8me, n. het wezen en de eigenaardigheid
der Westerlingen.
Occ put of occipitium (spr. ti=tsi)
a. lat. (van ob en cáput, z. ald.) het achterhoofd, achterdeel des schedels ; — Oeeipitaal, nw.lat. het achterhoofd betreffende of
daartoe behoorende.
Decisie (spr. s=z) f. lat. (occisio, v. ocrzdére, duoden) de doodslag, moord.
occitanische taal, z. ond. o c.
oeeludeeren, lat. (occlud ére, v. claudére,
sluiten) toedoen, sluiten, versperren, belemmeren ; — occlusie (spr. s=z) f. nw.lat. (oc^lusto) de sluiting, versperring.
Occorrenza, z. onder o c c u r e e r e n.
Oeeulta, n. pl. lat. (van occulëre, verber'gei) verborgen dingen, geheimen, verborgenheden, geheimenissen; — occulte, adv. heimelijk,
gehëm, verborgen ; — occülti morbi, pl. verborgen nekten; — occulteeren (lat. occultdre,
verste*ingswoord van occulére7 verbergen, ver
— oecultá►nt, adj. (lat. occul--stekn),z.;
lans) vebergend, verhelend; — oecultátie
(spr tie=isie) f. de veeberging, bedekking, ver
verduistering eener-liem(jkrt,vhng;d
=ster; — Ocrultátor, m. de eerberger, verheier, inz. vac, eene misdaad.
,

,
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occumbeeren, lat. (occumbëre) vallen,
zinken, te gronde gaan, onderliggen, verspelen;
— oceumbentie (spr. t=ts) f. het onderliggen ; de verplichting, gehoudenheid.
occupeeren, lat. (occupáre, v. capére,
nemen) innemen, bezetten, in bezit nemen, overvallen, zich van eene zaak meester maken; bezighouden, te doen geven; — geoccupeerd,
adj. bezet, ingenomen; bezig, met bezigheden
overladen, druk ; — jus occupándi, z. j u s ; -occupatie (spr. t=ts) f. (lat. occupatzo) de
bezetting, inneming, bemachtiging, bezitneming
eener plaats ; Mil. de bezetting van een land,
ten einde eene aanspraak of de vervulling eener
voorwaarde af te dwingen ; Jur. de bezitneming van eene te voren niemand toebehoorende
zaak; (vandaar de juristische regel: res nullus
cedit primo occupánte, eene zaak, die niemand
toebehoort, valt hem ten deel, die haar het
eerst in bezit neemt); de bezigheid, verrichting,
het werk, bedrijf, beroep; — oceupatbriseh
(lat. occupatorius) in bezit genomen; in bezit
nemend.
occurreeren, lat. (occurrére, v. currere
loopen) tegenkomen, ontmoeten, bejegenen, voor
gebeuren ; beletten, voorkomen ; — oe -valen,
adj. (occurrens) voorvallend, gebeu--eurnt,
rend ; — occurrentie (spr. t=ts) f. nw.lat.
de ontmoeting, het voorval, toeval, de gelegenheid ; — all' occorrénza, it. Kmt. naar de gelegenheid, naar omstandigheden.
Oceaan, m. lat. (oceánus, van 't gr. ókeanós, hetzij van sanskr. ogha, menigte, veelheid,
sterke stroom, okh, sterk, machtig, of van semitisch chok, grens) de wereldzee ; oneig. de
afgrond, eene groote menigte; — Oceanus
of Okeános, m. Myth. de zeegod of beheer
wereldzee enz., gemaal van Tethys,-scherd
de moeder der stroomen en nimfen; — Oceaníden of Ocsanitíden, m. pl. de dochters van Oceanus, zeenimfen, z. nymph ; —
Oceanië, n. z. v. a. Australië of Polyn e s i ë ; — Oceaniërs, m. pl. de inheemsche
bewoners der Zuidzee-eilanden; — oeeánisch,
adj. tot de wereldzee of tot de eilandwereld
der Zuidzee behoorende; -- 0 c e a n i s c h e t a1 e n, de talen van de eilandvolken der Zuid
ook polynesische talen; — ocea--ze,
nographie, f. de zeebeschrijving.
océllus, m. lat. (verklw. van oculus, z. ald.)
een oogje; puntoog, b. v. aan kerfdieren of insecten ; — o mi ocelle ! o mijn oogje ! mijn hartje!
mijn lief ! een gewone uitroep van liefde ; -ocelliitus, lat. met kleine oogen of eironde vlekken voorzien ; Bot. geoogd.
Ocelot, m. mexicaansch (ocelotl) de tijger
of katpardel (Fells párdalis) in Brazilië en
Mexico.
Ochavo, m. sp. (spr. otsjáwo; eig. de achtste of een achtste deel = lat. octavus) eene rekenmunt In Castilië = rir r e a a 1 d e v e 11 o n
of omtrent . cent ; in Marokko = 2 o e k i as,
bijna 15 cent; — ochavos, z. o c t a v o n e n,,
ond. octaaf.
;
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Ochèma, m. gr. (v. ochein, dragen) eig.
een draag- of voermiddel (v e h i k e l); Med. een
vloeibaar verdunnings- of voermiddel voor te
droge of te sterke artsenijen, om die te verdunnen of te verzachten.
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stuk; -- octir@mo, m. lat. een vaartuig met
8 roeibanken ; — Oetóber, m . lat. wijnmaand,.,
in den oudsten kalender der Romeinen de 8ste,
bij ons de 10de maand des jaars ; — octo—.
chord, z. o k t o c h o r d — octodecimo,,
n. (van 't lat. octodécim, achttien) het boek
bladen en 36 bladzijden op een-formatvn18
vel, bij verkorting uitgedrukt door 18m 0 ; — oe-togn,m.zk ;—octnarus,
m. lat. z. tetrameter; — octostylon, z.
o k t o s t y 1 o n;— octunX, f, lat. een gewicht
van 8 onsen of 16 boden of 3 medicinaal pond;
— octuplum, n. het achtvoud; — octu;

Ochlokrátie (spr. t=ts) f. gr. (van óchlos,
m. volkshoop, gepeupel, en kratein, heerschen)
de gemeene- volksheerschappij, regeering van het
grauw of de heffe des volks, onderscheiden van
d e m o k r a t i e, z. ald.; — oehlokraat, m.
een aanvoerder, beheerscher van het gepeupel;
— ochlokrátisch, adj. tot de gemeenevolks regeering behoorende.
ochraeus, lat. Bot. okergeel ; — Ochriásis, . pleeren, octupliceeren (lat . octwplicáre^
f. gr. (van dchriun, bleek worden, van óchrós, achtvoudig nemen.
octopetalisch, oetophyuisch, oe bleek, geelachtig) Med. geelachtige bleekheid van
het aangezicht ; — ochroïet, n. gr. z. v. a. tostylon, enz. z. okt—.
Octrooi, n. (fr. octroi, spr. oktroa'; ontcereriet, cerinsteen; — ochropra, f.
staan uit het mid.lat. auctoriurn — auctorïtas,.
gr. Med. de gele koorts.
Ochs . bij natuurwetenschappelijke benamin- • z. lager) handelsvrijheid, uitsluitend handels
(vgl. privilege), de vergunning der re-.-recht
gen afk. voor F. Ochsenheimer (gest. 1822).
Ochthódes, n. gr. (van óchthé, heuvel) geering, die aan een bijzonder persoon of aan
Med. eene zweer of verzwering met harde randen. eene compagnieschap het uitsluitend recht verOekamy, n . (spr. ókkemie) eene eng. me- leent om zekeren handel te drijven, zekere voorwerpen te vervaardigen, zekere waren uit of
taal-compositie.
in te voeren, enz.; de dus bevoorrechte hanOeke, liever o k a (z. ald.)
octo, lat. acht; — octaaf, f. (lat. octa- delscompagnie ; inz. uitsluitend recht ter exploivus, a, um, de of het achtste) Muz. de 8ste tatie van nieuwe uitvindingen (fr. brevet d'intoon van den aangenomen grondtoon, ook de vention); ook wel de gemeentebelasting, stads
eetwaren ; — oetrooieeren (fr.-belastingop
geheele omvang van acht tonen; $ noot; bij
het orgel een 4voets fluitregister; in de kath. octroyer, provene. autreyar, autorgar, v. 't lat.
kerk: achtdaagsche godsdienstige gebruiken ter aucloráre, waarborgen, bekrachtigen, mid.lat.
viering van een hoofdfeest (b. v. Paaschoctaaf); inwilligen) handelsvrijheid bewilligen, o c t r o o i
de laatste of achtste dezer dagen; ook z. v. a. verleenen, bevoorrechten; ook opdringen; e e n
o c t a v o; — octangulum, n. lat. (van an- wet octrooieeren, deze krachtens vorste
giflus, hoek) Geom. een achthoek, eene figuur lijke machtsvolkomenheid zonder de constitumet 8 boeken; een achtzijdig lichaam; — Oe - tioneele toestemming der volksvertegenwoordi-.
gers uitvaardigen en in werking brengen; g e-tangu.lair, adj. nw.lat. achthoekig; — oe
octrooieerde constitutie, eene staatsre#
lat. (óctans, het achtste deel) een 8ste-tan,f.
grondwet, die als geschenk van den-gelinof
cirkel, een astron. werktuig, dat het achtste
deel van eenen cirkel bevat ; ook de naam monarch door vorstelijke machtsvolkomenheid
van het sterrenbeeld, dat het dichtst bij den verleend of bewilligd wordt.
Octunx, oetuplum, enz., z. onder
zuidpool ligt ;— octapla, p1. z. o k t a pia;
— octavarium, n. lat. een tol of eene octaaf.
oculus, m. lat. (pl. oculi), het oog; ook knop
belasting, waarbij men het $ der belastbare
(aan een plant); — ociilus caes"tus, Med. d&
goederen in betaling gaf; — octaviarium, n. lat. het gebedenboek voor de octaaf groene staar, verdonkering van het glaslichaam
van een kerkelijk feest; — oetávo, n. lat. in het oog; — oculus Christi, Bot. het Christus het boekformaat, waarbij een vel 8 bladen en oog, de blauwe sterrebloem ; — oc. elephanii-16 bladzijden heeft, bij verkorting uitgedrukt nus, olifantsoog, ossenoog, vgl. b o e p h t h a 1-door 8°O of 8 ° (vgl. formaat); — octavo— m i e; — oc. leporinus, hazenoog; — oc. mundi,.
non of octavo's, pl. sp. kinderen van eenen z. hydrophaan; — ad oculos demonstrára
Europeaan en eene quarterone (z. ald.); — z. demonstreeren; -- Oculi, de 3de zonoetivus, m. de achtste, naam voor den acht- dag in de vasten of Ode zondag vóor Paschan,
sten leeraar eener geleerde school ; — octet, dus geheeten naar de aanvangswoorden Ier
n. z. o t t e t ; — octidi, fr. z. decade; — mis : Oczcli mei semper ad Dominum, etc. m,1ne.
Oetiduum, n. nw.lat. een tijd van 8 dagen; oogen zijn steeds op den Heer gericht, enz.,.
intra octidüum, binnen 8 dagen; — octiel, Ps. XXV, 15; = OculisSimus, m. Oeu—,
n. lat. Astron. de stand van 2 hemellichamen, lissima, f. een boezemvriend, eene geliefde ;,
als zij 450 van elkander verwijderd zin ; — — oculair, adj. (lat. oculáris) oogschijn octillioen, n. een millioen septillioenen = lijk, zichtbaar; in samenst.: het oog bereífende,,
1 met 18 nullen; — oetipéden, pl . lat. acht
oog -, oogen-, b. v. oculair getu.e, oogdieren; — oetiphonium, n. lat.-gr.-voetig
getuige ; — oculair—glas, ooggis, het glas
een achtstemmig gezang, achtstemmig muziek- in den verrekijker, dat voor het rog gebracht
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wordt ; — oculaire inspectie, f. oogenschouw, bezichtiging; — oculeeren, nw.lat.
griffelen, oogen, inoogen, een plantenoog in een
vreemden stam voegen, enten, ook i n o e u 1 e er e n ; — oculatie (spr. t=ts), f. de grifeling ; — oculist, m. een oogarts, oogmeester.
Od, n. (v. ijst. oar, zin, gevoel) eene door
K. van Reichenbach aangenomen eigenaardige
natuurkracht, voor welke slechts de zoogenaamde
sensitieve personen vatbaar zijn.
Oda, 1) f. turk. (eig. eene kamer vol, v.
6da, kamer, woning) eene turksche soldaten
(compagnie) ; — odabasji, m. de-afdeling
aanvoerder van zulk eene afdeeling, de kapitein; — odaliske, f. eig. o d a 1 i k e, kamer
kameniers, die slavinnen van den turk--genot,
schen keizer, welke noch eenen zoon gebaard
hebben, noch door bijzondere gunst tot den rang
van sultanes zijn verheven, meest circassische
of georgische schoonen; eene zekere wollen stof.
Oda, 2) f. vrouwennaam z. onder 0 d o.
Odaxésme, n. gr. (odaxesmos, v. odaxán
= odddzein, bijten, steken, jeuken) Med. het
jeuken, eene bijtende of brandende pijn ; inz.
het tandvleesch-jeuken, de pijn bij het doorbreken of uitkomen der tanden, z. v. a. o d o n t i as i s ; — odaxéstiseh, adj. jeukend, bijtend.
Odd fellows, pl. eng. (spr. od' féllo's)
eig. zonderlinge gezellen, een omstreeks 1780
naar het voorbeeld der vrijmetselaarsorde gesticht, ook in Duitschland verbreid philanthropisch genootschap.
Ode, f. gr. (ódé, in 't alg. gezang, lied),
samengetr. uit aoidé, v. aeidein, zingen) hoog
soort van verheven, statige lierdich--lied,n
ten, die zich inz. kenmerken door diep gevoel,
levendige aandoeningen, treffende, verrukkende
beelden, en die den meest poëtischen toon ademen ; — ode—symphonie, f. fr. een door
Félicien David het eerst door zijne compositie
»de Woestijn" in 1844 ingevoerd gezang met
schilderachtig-muzikale orkestbegeleiding; —
odëum, n. lat. of odëon, (gr. odêion), pl.
odéën, eene zang- en leeszaal ; muziek- of
concert-huis bij de Ouden, waarin inz. dichterlijke en toonkunstige wedstrijden gehouden
werden ; ook eene verzameling van lyrische gedichten.
Odelbonden, pi. (deensch odelsbonde,
zw. odalbonde) vrije grondbezitters in de scandinavische eilanden, = adelbonden ; — odelsthing, n. zw. de tweede afdeeling of kamer
van den s t o r t h i n g (z. ald.) in Noorwegen.
odérint, duin metuant, lat. (oderint, v. odi,
ik haat) sprw.: zij mogen mij vrij haten, zoo
ze mij slechts vreezen (de lijfspreuk van keizer
Caligula, v. a. van Nero) ; odi pro fánum vulgus et árceo, ik haat de ongewijde menigte en
houd ze verre; — odium, n. haat, vijandschap ; Jur. ongunst, achterstelling, verwerping
onder gelijke omstandigheden ; odium implacabele , onverzoenlijke haat ; odium internecinum,
doodelijke haat; — odiëus, adj. (lat. odiusus,
a, um, fr. odieux), hatelijk, gehaat, walglijk,
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afschuwelijk, onuitstaanbaar, onljdbaar, verdrietig, ergerlijk; — odiósa, n. pl. gehate, stuitende of verdrietige dingen; — odiósus, m.
een gehaat, afschuwelijk, afkeerwekkend menscb;
— nomina sunt odiosa, lat. sprw. »namen zijn
hatelijk" d. i. strafpredikatiën en algemeene
zedelijke berispingen moeten niet persoonlijk
worden; — odiositeit, f. nw.lat. de hatelijkheid, het gehaat zijn.
Odeum, z. ond. ode.
Odeur, f. fr. (v. 't lat. odor, reuk) geur,
reuk; in een goede of kwade odeur
o f r e u k s t a a n, te goeder of te kwader faam.,
bekend zijn ; — pl. odeurs, welriekende zaken, reukwerken.
Odiëus, z. ond. oderint, enz.
Odilia, oudd. vr.naam, z. v. a. Ottilia
(z. ald.).
Odin, liever Odhinn, m. de noordsche
vorm voor Wodan (z. aid.).

Odiosa, odiosus, odiositdit, odium, z. ond. oderint, enz.
Oditologie, f. verkeerd gebr. voor hoditologie (z. ald.).
Odnokólka, f. pl. odnokólki, ruls._
(v. odnó, een, en kOlo, kring, hoepel, wiel) eig..
een licht rijtuig op den paar wielen, cabriolet; ook een voor het transport van gewonden bestemde tweewielige kar.
Odo, ook Udo, m. oudd. (Undo, Odo; V.
6tag, rijk, 6t, goed, eigendom) mansnaam : de
gegoede, rijke, gelukkige = Otto ; — Oda,,
f. vr.naam: de gegoede, de rijke.
Odometer, liever h o d o m e t e r (z. aid.)
Odontagógum, n. gr. (v. odoes, odóntos,
tand) Chir. de tandtang ; — odontágra, n.
jichtige tandpijn; — odontalgie, f. Med.
tandpijn, kiespijn; — odontálgiseh, adj.
de tandpijn betreffende; — odontalg&ka of
odontlka, n. pl. tandmiddelen, middelen
tegen de tandpijn; — odontiasis, f. het_
(moeielijke) tanden krijgen der kinderen ; —
odontiatrie, f. de tandheelkunde ; — odon-tine, f. een tandpijn verdrijvend middel; ook
een middel tot de bewaring der tanden; -odontitis, f. de ontsteking der tanden ; -odontoglyphen, pl. tandvijlen, tandschrappers, werktuigen tot het reinigen of in-ordebrengen der tanden ; — odontographie,
f. de tandbeschrijving; — odontoidiseh,,
adj. tandvormig; — odontolithiasis, f. de
wijnsteenvorming aan de tanden; — odontolithos, m. de wijnsteen aan de tanden;
— odontolithen, m. pl. tandversteeningen,
versteende tanden van zoogdieren ; — odontologie, f. de leer van de tanden, tandleer;
— odontophyie, f. het wassen of uitkomen der tanden, het tandenkrijgen; — odon-:
tósis, f. de tandvorming — odontosmégma of odontotrímma, n. het tandpoeder;
— odontotechnie, f. de kunst om de tanden te behouden, ook nieuwe in te zetten, de
tandenzetkunst ; — odontotherapie, f. de.
andheelkunde.
;
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odor, m. lat. reuk ; stank ; p1. odóres, geuren, reukwerken, welriekende dingen, geurige
-specerijen, enz.; — odor hircinus, m. lat. eig.
boksreuk; de zweetreuk, okselstank; z. ook ond.
lucrum ; — odoramént, n. (odoraméntum)
reukwerk, specerijen; — odoránt of liever
odoraat, adj. (van odorre, welriekend maken) welriekend, geurig; — odoráta, n. pl.
welriekende dingen; — odoratus, m. de reuk,
als een der 5 zintuigen; — odorificeeren,
nw.lat. welriekend maken ; — odoriférisch,
adj. (lat. odors fer) reukgevend, geurig.
Odsjak, m. turk. (v. Sda, kamer) eig. de
haard, de familie ; eene vereeniging, een besloten gezelschap ; een janitzaren-legertroep ; bezettingstroepen in de grensvestingen.
Odur of cEder, m. oudn. Myth. de gemaal der godin Freia, die deze zijne gade tot
bare diepe smart verliet en naar vreemde geesten trok.
OdysSéa, f. het beroemde griekscbe hel
Homerus, behelzende de lotgeval--tlLndichva
len en omzwervingen van den gr. vorst 0 d y ss e u s of U 1 y s s e s, op zijne terugreis van Troje
naar Ithaka.
Odzins, m. hoogd. (spr. ótsiens) eene belasting op onroerende goederen.
Ebisstruik of cabiswortel, eene uit
klokvormig, zesvoudig in--hemscplant
gesneden bloemdeksel (Dioscorea), z. v. a. yamswortel, z. yam.
cEdéma, n. gr. (oidèma, v. oidán, zwelten) Med. de plaatselijke waterzuchtige zwel
; — Cedemátiseh of cedemateus,-ling
adj. naar zulk eene zwelling gelijkende, gezwollen ; — odematie, f. algemeen huidgezwel ;
— zich cedematiseeren, door waterzucht
aangedaan worden, zwellen ; — cedephoon,
1. gr. d. i. zweltoon, een door v a n d e r Burg
uitgevonden muziekinstrument, waarvan de tonen door eenen cilinder van metaalstaven en
eene claviatuur worden voortgebracht.
cEdipus, n. gr. (eig. dikvoet, gezwollen
voet) een koning van Thebe in Griekenland,
die het raadsel van den sphinx oploste, onwetend zijnen vader doodde en met zijne moeder
=trouwde, waarna hij zich uit wanhoop de oogen
-uitstak ; een gelukkig of bedreven oplosser van
raadsels; — Davus sum, non OEdipus, z.
Davus.
teil de boeu f, n. (eig. m.) fr. (spr. uilj de beu f;
oeil, v. 't lat. oculus, oog) Arch. eig. ossenoog,
een rond dakvenster of dakopening; inz. weleer
de door een ossenoog verlichte voorkamer in 't
slot te Versailles, alwaar de hovelingen bijeen
kwamen, eer zij bij den koning hunne opwachting maakten; vandaar d e kroniek van 't
-o e i l d e b o e u f, de schandgeschiedenis van
't hof te Versailles; — wil de perdrix (spr.
--dri), eig. patrijzenoog, een voortreffelijke,
bleekroode Champagne -wijn; — eeilláde, f.
(spr. uiljáád') een lonk, oogwenk, zijwaartsche
blik; — ceilladeeren (fr. oeillader), lonken
of wenken geven, toelonken; — cei118re, f.
;

,
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(spr. uiljèr') het oogleder aan 't hoofdstel van
een paard, de oogklap.
cEkographie, f. gr. (van ó kos, huis)
huisbeschrijving; — CEkolampadiërs, m.
pl. aanhangers van bet gevoelen des beroemden
hervormers OE k o 1 a m p a d i u s (eig. Johannes
Hausschein) ; — cekonoom, m. huishouder,
huisbestuurder, huishoudkundige ; inz. landhuishoudkundige, wetenschappelijk landbouwer; —
cekonomie, f. de huishouding, landbouwbedrijf; huishoudelijkheid, spaarzaamheid; de landhuishoudkunde, landbouwwetenschap, huishoudkunde ; in het algemeen : regeling, doelmatige
inrichting b. v. van een staat, van een kunstof natuurstuk ; iriz. z. v. a. s t a a t s-o e k o nomie, f.; — dierlijke aekonomie, het geheel der verrichtingen en bewegingen, die het
leven der dieren onderhouden, dierlijke huishouding, gezamenlijke levensverrichtingen ; —
cekonómiseh, adj. de huishouding of de
landhuishoudkunde betreffende; huishoudelijk,
huishoudkundig ; spaarzaam, zuinig ; — c k on o mis c h e tak, de huishoudkundige maat
een der oudste genootschappen in Ne--schapij,
derland; — ckonomiseeren (spr. s=z),
huishoudelijk besturen, huishouden, sparen, bezuinigen, spaarzaam leven ; — c ekonomíst,
m. een aanhanger van het p h y s i o k r a t i s c h
stelsel (z. aid.) ; ook z. v. a. staats-eek on o m i s t, een staathuishoudkundige ;— cekoskopie, f. (oikoskopia) f. waarzeggerij uit
(zoogenaamde) buitengewone voorvallen in of
om een huis, b. v. het afvallen van een spie
huilen van een hond, enz.
-gel,ht
cekuméniseh, adj. gr. (oikoemenikós, é,
ón, van oikèin, bewonen) wat de geheele bewoonde aarde (oikuménè, scil. ge) betreft, algemeen, inz. eene mkumenische kerkverg a d e r i n g (lat. concilium oecumencium), d. i.
eene algemeene kerkvergadering.
cEnanth– eether, m. gr. (v. óm0;, wijn,
ánthos, bloem, en aether, z. aid.) eig. wijn
wijn vervatte stof, die-bloemgst,din
de oorzaak van den wijnreuk is ; — oenanthZuur, n. een uit gegiste vloeistoffen, b. v.
wijn, ontwikkeld zuur.
Eneleeum, n. gr. (van oános, wijn, en
élaion, olie) wijnolie, wijn met olie gemengd;
— cenogala, n. (v. Uinos, en gala, melk)
wijnmelk, wijn en melk; — enographie,
f. de beschrijving van wijnen; — cenoidiseh,
adj. wijnachtig, naar wijn gelijkende; — cenolOog, m. een wijnkenner, wijnbouwkundige;
— cenologie, f. de wijnleer, wijnkunde, leer
van den aanbouw, de keldering, gisting en behandeling der wijnen; — conológisch of
oinológisch, adj. wijnkundig, den wijn betreffende ; — cnomanie, f. de verzotheid
op wijn, wijnwoede, zuiperswaanzin; — Oenomantie (spr. t =ts), f. de waarzeggerij uit
wijn, inz. offerwijnen; — cenoméli, n. de
wijnhonig, honigwijn, wijnmede; — eenométer of oinométer, m. een wijnmeter, een
door Bertholon aangegeven werktuig tot bepa-
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Ling van den tijd der hoogste gisting van den

most ;

—

eenophiel, eenophilus, m. een

wijnliefhebber, een vriend van den wijn; —
enopolium, n. het wijnhuis; ook het recht
tot wijntappen; — cenopoot, m. een windrinker; — conostágma, n. wijngeest.
Oeonomantïe, f. gr. (oiómanteia, van
oionós, een eenzaam vliegende vogel, groote
vogel, roofvogel) voorspelling uit de vlucht en
de stem der vogels.
Oer of ár, m. (spr. eur) eene rekenmunt
In Zweden; van koper ongeveer 1 cent; van
zilver ruim 31 cent.
Oerst., bij natuurwetenschappelijke benamingen afkorting voor A. S. Oerstedt (gestorven 1851).
,

Esophagus of cesophaag, m. (gr.
oisophágos) de slokdarm, spijsbuis; — CDSO–

phagitis, f. Med. ontsteking van den slokdarm; — cesophagorrhagie, f. bloeding
uit de vaten van den slokdarm ; — cesophagorrheee, f. uitscheiding van vochten uit
den slokdarm ; — oesophagotomie, f. de

slokdarmsnede, opening des slokdarms.
€Estromanie, f. gr. (v. bistros, m. steek,
prikkel, hevige aandrift) de geslachtsrazernij,
de onverzadelijkheid in het bevredigen van de
geslachtsdrift ; — oestrus veneréus, m. de hevige teeldrift der dieren, de springtijd; ook de
kittelaar, k l i t o r i s.
CEstrus, m. lat. (gr. óéstros) de brems,
groote horzel of paardenvlieg, schapenbrems.
cEs^pus, m. gr. (oisypos) Med. wolvet,
eene vette stof, die bij het uitkoken der wol
op het vocht drijft, en waarmede men weleer
verstijfde gewrichten inwreef.
oeuvres, pl. fr. (spr. euwr'; van 't lat.
iopëra) werken, geschriften; oeuvres inédites (spr.
—diet') onuitgegeven werken; oeuvres posthumes
(spr. postuum') nagelaten werken.
o fa, f. lat. een beet, hap ; inter os et offam,
sprw. tusschen mond en beet, d. i. eer men
den beet in den mond brengt, in korten tijd,
eer men er op verdacht is.
offendeeren, lat. (o f fendére) aangrijpen,
beleedigen, aanstoot of ergernis geven, kwet-

sen ;

—

Offéfsie, f. (lat. o f fensio, fr. offense)

de aanval, aantasting; beleediging; — Offelsief, adj. en adv. nw.lat. (fr. o/fensi f) aanvallend, aantastenderwijs ; — offensive, f.
fr. de aanval, de verhouding als aanvaller; —
offensieve oorlog, aanvallende oorlog ; —

offensieve alliántie, I. een aanvallend

verbond, in tegenst. met defensieve alliantie; — offensieve stellingen, Mil.
aanvalsstellingen, die dienen om een plotselingen aanval voor te bereiden ; ook dezulke,
waardoor men den vijand tot een aanval zoekt
te verleiden.

offereeren, offreeren, lat (offerre, fr.
.

offrir) aanbieden, opdragen, o f f é r e n, opofferen ; o f ferénde jus, n. het recht van terugkoop;
-- ófi'erande, I. (fr. offránde) van het mid.
lat. oferénda, z. v. a. offer; — oflérta, f.
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fr. het aanbod, de aanbieding, voorslag; ook
de misofferande in de R. Kath. Kerk ; — pl.
Offerteli, aanbiedingen, inz. schriftelijke ; —
offertorium, m. nw.lat. het offergeld; een
offerboek ; het opheffen en vertoonen van de zich
in den monstrans bevindende gewijde hostie bij
de R. Kath. mis; ook het gezang bij deze ceremonie (het offergebed).

Office, I. (spr offíes') of officie, n. (van
't lat. o f )um) de linnen- en zilverkamer in
aanzienlijke huizen; ook de voorraad- en proviandkamer; de keuken; de keukenbedienden;
het ambt, de post, bediening, dienst, plicht,
ambtsplicht, taak, verplichting, verschuldigd
ambtsverrichting, dienstvervulling; het-heid;
h e 11 i g e o f f i c i e, it. sacro officio (spr. offietsjo)
= de inquisitie; bona ofcza, pl. goede, gewillige diensten ; vriendelijke tusschenkomst ; ex
o(cTh, uit dienst- of ambtsplicht ; van ambtswege, ambtshalve; zonder betaling, om niet;
als opschrift op brieven: dienstzaken; ofczum
absolutum, een onbepaalde, onvoorwaardelijke,
volstrekte plicht; o. beátae virganis (Mariae),
de dagelijksche Maria- dienst in zevendeelige gebeden; o. completum of o. nocturnum, de laatste dienst, nachtdienst; o. divinum, de gansche
door den geestelijke bestuurde godsdienstoefening, inz. in de R. Kath. kerk; de verplichting
der geestelijken tot bet bidden en zingen uit
het brevier; o. humanitátis, een plicht der
menschlievendheid; o. imperféctum, eene onvolkomen verplichting, waarbij geen uitwendige
dwang plaats grijpt; o. perféctum, een volkomen of dwangplicht; o. pietátis, een natuur
niet door de wet voorgeschreven, maar-lijke,
in 't hart gegrifte plicht; o. plenum, eene volledige, plechtstatige kerkdienst; o. suprémum, de
laatste plicht of eer aan een doode; — office,
n. eng. (spr. ój71s) handels- of expeditiekantoor,
bureau ; ook (minder gebr.) fr. (spr. offies) b. v.
office de publicité, advertentiebureau; — officiaal, m. (lat. ofciális) een kerkdienaar, kerkbeambte of kerkopziener; ook de geestelijke
plaatsvervanger of v i c a r i s van een bisschop
der R. Kath. kerk in de wereldlijke aangelegenheden (die in kerkelijke zaken heet wij- of
koorbisschop, s u f f r a g a a n); — ofcialaat,
n. nw. lat. het ambt en de waardigheid eens
bisschoppelijken officiaals ; — Ofeialia, m.
pl. ambtsverrichtingen, dienstzaken en -plichten;
— ofeiánt, m. (mid.lat. of cans) dienaar,
de bediende ; de dienstdoende persoon ; — Ofeiánten, pl. bedienden, het dienstbaar personeel; beambten, inz. ondergeschikte ambtenaren; de mislezende priesters; — offiei®el,
adj. (fr. officiel) ambtelijk, van ambtswege, plichtmatig, tot den dienst, den post, het ambt behoorende ; al wat van hooger hand geschiedt,
uitgaat, bevolen of gemeld wordt, echt, geloof
boven twijfel verheven, a u t h e n t i e k;-wardig,
officiëel bericht, ambtsbericht, onbetwijfelbaar bericht, van de bevoegde autoriteit voort
tijding, enz.; officieels courant,-gekomn
van de regeering onmiddellijk uitgaand dagblad,
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cier, spr.
staatscourant ; — officier, m. fr. (officier,
offi-sjé) eig. in 't alg. een beambte of bediende;
inz. Mil. een krijgsbeambte, ieder bevelvoerend
krijgsman, meer bepaald, die den graad van
luitenant of een hoogeren bekleedt, in tegenst.
met de onder-officieren, die een lageren
rang dan dien van luitenant hebben ; ook in
burgerlijke betrekking : een ambtenaar ; de vroegere schout (hoofdofficier), het hoofd der politiedienaars en nachtwakers; — officier van
justitie, de eerste rechterlijke ambtenaar bij
een arrondissementsrechtbank, die belast is met
de uitoefening van het Openbaar Ministerie,
d. i. aan wien is opgedragen de handhaving
der wetten, de vervolging van alle misdrijven
en het doen uitvoeren van alle strafvonnissen;
— officier du jour (spr. —zjoer), de officier,
wachthebber, bevelvoerder van den dag ; —
offieiëeren, z. v. a. fonctioneeren (z.
afd.) ; — Officieus, adj. (lat. of ci .sus, a, um)
dienstvaardig, gedienstig, dienstwillig, volijverig,
wilvaardig, beleefd, wellevend; niet onmiddellijk van de bevoegde autoriteit uitgaande, maar
toch door baar toedoen of haar ten gevalle geschiedende; officieus bericht, niet ofcieel, maar toch langs een omweg of niet in den
gebruikelijker vorm van de betrokken autoriteit
afkomstig bericht; officieuse courant, indirect onder den invloed der regeering staand
nieuwsblad ; — officiositeit, f. later lat.
(o f ciosi tas) wilvaardigheid, dienstvaardigheid,
dienstwilligheid.
Officina, f, lat. (samengesteld uit opifici;na, v. op/'ex, een werkmeester, vervaardiger,
arbeider) werkplaats, fabriek, inz. bij de Duit
bij wie het meer bepaald beteekent:-scher,
eene apotheek en ook eene boekdrukkerij ; —
officinaal of officineel, nw. lat . in de
apotheek voorhanden, daar gebruikelijk, gangbaar; geneeskrachtig, heelend, enz. ; — ofeinalia, pl. artsenijen, geneesmiddelen, apo
thekerswaren ; — officinalis, lat. Bot. voor
geneeskundig gebruik; -- m. de
werkmeester.
offreeren, z. o f f e r e e r e n.
Ogive, f. fr. (spr. ozjiev') Arch. rib van
een spitsboog aan gothische gewelven; — ogival, adj. (spr. ozjiwál) toegespitst als een
spitsboog; spitsboogvormig (van projectielen tegen gepantserde schepen).
Ogre, m. fr. (sp. ogro, it. orco, angels.
orc, helsche daemon, hel, v. 't lat. Orcus, onderwereld, god der onderwereld) een weerwolf, kindervreter, wildeman, schrikbeeld; —
ogresse, f. een boos wijf.
Og^ges, m. de oudste fabelachtige beheer
onder wiens regeering de-schervanAtik,
o g y g i s c h e vloed geheel Attika moet verwoest hebben ; vandaar ogygisch, adj. overoud. eerwaardig.
ohe! jam sails est! lat. sprw.: och, 't is nu
genoeg! hei, nu opgehouden ! houd op!
ohiotensis, lat. Bot. van het Ohio-meer.
Oidéma, z. oe d d m a ; — oinographie,

OKTA CHORD

enz., z. (onographie; — oisophagitis,
enz., z. oesophagitis, enz.
Oïdium, n. nw.lat. eene soort kleine op
planten en dierlijke lichamen voorkomende paddenstoelen, die de oorzaak zijn van ziekteverschtjnselen.
Oie, f. fr. (spr. oá) de gans; m e r d e d' o i e,
z. ald. ; contes de ma mère foie (spr. kont' de
ma mèr loá), vertellingen van moeder de Gans,.
kindersprookjes.
Oiseau, m. fr. (spr. oazó) de vogel; —
oisellerie, f. vogelvangst, vogelar] ; — Oiseleur, m. vogelaar.
Ok., bij natuurwetenschappelijke benamingen
afk. voor L. Oken (gest. 1851).
Oka, turk. , (ontst. uit het arab. wakijah,.
oekijah, een gewicht van 2 pond, en dat waar
gr. oenggia, oengkia, lat. uncia,_-schijnlkva't
ons) een vroeger in Turkije, Griekenland, Hongarije, enz. voorkomend gewicht van 400 d r a c hm e n (drammen of derhem) ; in Hongarije =
2 weener pond = 1,260 kilo; In Griekenland
(daar ook s t a d e r a geheeten) vroeger 1,280
kilo, nu (nieuwe oka) = 1,25 kilo ; aldaar ook
vroeger een oliemaat van 2,5 gewichtsoka's;
in Turkije, Roemenië, Albanië, enz. vroeger
een gewicht van .^ kantár = 1,281 kilo, aldaar ook vroeger een maat voor vloeistoffen
van 1,281 liter; op Creta (Candia) vroeger een
gewicht van kantáro = 1,992 kilo; in Egypte
een gewicht = 1,235 kilo.
Okal , m. arab. (eig. beheer) een groot
verhuurbaar woongebouw in Egypte, voor de,
winkels en magazijnen der kooplieden, enz

Okeanos, z. oceaan.
Oker, f. (lat. en gr. óchra, van 't gr.
óchrós, a, on, geelachtig) een aardachtige metaalkalk (metaal-oxyde) ; inz. ijzeroker, ijzerberggeel, aardvormige rood-; bruin--safrn,
en geel(jzersteen.
Okia, oekia, oekia, eng okheat,.
het ons, eene rekenmunt te Marokko = rs
mitskal (metekal) = 15 cent.
.

Oksaal, z. oxaal.
Okshoofd, n . (hgd. oxho ft, zw. oxhuf'vud,
eng. hogshead), eig. o s s e n h o o f d, eene groote
vochtmaat of een wijnvat van verschillende
grootte in onderscheiden landen, waarsch. zoa
geheeten, omdat de wijnvaten vroeger met eenerg.
ossekop gemerkt waren ; het oude Amsterd.
okshoofd was 1 vat = gemiddeld 220 liter, en..
verdeeld in 6 ankers.
,

Oktachórd of oktoehórd, n. gr. eerar
acbtsnarig speeltuig; — oktaedron of oktaéder, n. gr. Geom. een achtvlak, een door
8 gelijkzijdige driehoeken ingesloten lichaam; —
oktaëdriet, n. een oktaëdrisch kristalliseer
rend mineraal, uit titanium en zuurstof bestaande,
ook a natas ; — oktaëtéris, f. gr. een tijdkring van 8 jaren; — oktandria, pl. eig.
achtmannigen, de achthelmige planten, met &
vrije meeldraden in hare bloesems, de 8ste klasse
in het stelsel van Linnaeus ; — oktápla (stil.
biblia), pl. gr. eene bijbelve rtaling in 8 talen,.
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'een in 8 kolommen gedrukte bijbel; — Oktogoon, m. gr. Geom. een achthoek, eene
figuur met 8 zijden en 8 hoeken; — Oktogóniseh, achthoekig; — oktogonaalgetallen, die p o 1 y go n aal-getallen, welke
de sommen van twee of meer getallen eener
arithmetische reeks, welker verschil 6 is ; —
oktogynisch, adj. Bot. achtwivig, met acht
gescheiden stampertjes; — oktopetáliseh,
adj. met acht bloembladeren ; — oktophyllisch, gr. achtbladerig; — oktostylon,
n. gr. Arch. eene rij of reeks van 8 zuilen.
Okydroom, m. gr. (v. okys, snel) een
hardlooper; — okygraphie, f. snelschrijfkunst, z. v. a. tachygraphie; — okypóde, m. een snelvoet, hardlooper.
Ol., bij natuurwetenschappelijke benamingen
afk. voor W. A. Olivier (gest. 1814).
Olaf of oslaf, oudd. (van 't angels. os =
oudn. as, god) de van God afstammende, z. v.
a. Diogenes.
Olampi—hars, n. een wit geelachtig,
doorzichtig, hard en fijn te wrijven hars uit
Amerika.
OlaX, f. (van 't mid.lat. olax, riekend, v.
olëre, rieken) stinkhout, een boom in O.lndië

(Lignum fcetidum) .

old, adj. eng. (spr. oold) oud ; Old England
(spr. inglend) for ever! leve oud-Engeland ! old
Jack, m. (spr. dzjek) oude Jan (de Britsche
vlag) ; z. ook onder i ni quit e it.
olëa, pl. van oleum, z. aid. de oliën ; olea
aetherëa, aetherische oliën ; o. cotta, gekookte,
o. expressa, uitgeperste, o. in fuss, door opgieting gewonnen oliën ; — oleagineus, adj.
(fr. oléagineux, lat. oleaginéus, tot de olijf beboorende) olieachtig.
Oleander, m. nw.lat. (fr. oléandre, it.
oleandro, mid.lat. lorandrum, bedorven uit het
lat. rhododendrum, gr. rhododendron) rozelaurier (Nerium oleander), een boomachtige struik
met vergiftige eigenschappen, in de zuidelijke
landen.
Oleáster, m. mid.lat. (v. oléa, olijfboom,
olijf) de wilde olijfboom.
Oleaten, oleine, oleometer, z. ond.
oleum.

Olekránon, n. gr. (van ólénë, elleboog,
en kra-non, hoofdschedel) Anat. het haakvormig
uitsteeksel van de ellepijp, de elleboog; —
olekranarthrokace, f. de uitsteking der
gewrichtsvlakte van den elleboog.
Oleraoéën, f. pl. nw.lat. (olerae éae, van
't lat. olus, genit. olëris, kool) keukengewassen,
moeskruiden.
oleronensisch zeerecht, of fr. róles
d' Oléron, het nog tegenwoordig in Frankrijk en
Engeland als hulprecht geldende zeerecht van
het eiland Old r o n aan de westkust van Frankrijk, reeds In de 13de eeuw ingesteld.
olbum, n. pl. oléa, lat. de olie; oleum et
opéram perdidi, Ik heb olie en moeite verloren, d. i. mij te vergeefs beijverd; — oleum
anim ále, n. dierlijke olie; ol. butyri, boterolie;
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ol. cornu cervi, olie van hertshoorn; ol. fcenic uli, venkelolie ; ol. junip éri, jeneverbesolie;
ol. lavend ulae, lavendelolie ; ol. lini, lijnolie;
ol. martis, ijzerolie, chloorijzer, dat door aan
komt ; ol.-getroknvchdl eroing
ovórum, eierolie; ol. papavéris, papaverolie;
ol. pini of ol. templinum, pijnboomolie; ol.
petrae, z. v. a. petroleum (z. aid.); ol. rosiirum, rozenolie ; ol. sacchuri, suikerolie ; ol.
tarturi per deliquium, vervloeid wijnsteenzout;
ol. terebinthinae, terpentijnolie; ol. vitrióli, vitrioololie, zwavelzuur; — oleáten, n. pl.
nw.lat. oliezure zouten ; — oleine, f. de in
de talk bevatte oliestof, z. v. a. e 1 a ï n e ; vandaar 01 e i n e-zeep ; — oleósa, n. pl. olieachtige artsenijen of geneesmiddelen; — oleoehalkographie, f. lat.-gr. de oliekoperdrukkerij, koperdruk met olieverf; — oleo—
charta, f. in olie gedrenkt behangselpapier,
dat dientengevolge gewasschen kan worden ; —
oleographie, f. onderzoek der oliën door
den vorm der op het water geworpen oliedruppels en overbrenging dezer figuren op papier;
— oleomargarine, f. kunstboter, talkboter (vgl. margarine) ; — oleometer, in.
oliemeter, werktuig tot onderzoek van de qualiteit der olie.
Olfáctus, m. lat. (v. of facëre, rieken, v.
olere, rieken en facére, maken) het ruiken, de
reukzin, reuk ; — olfactórisch, adj . den reuk,
reukzin betreffende of daartoe behoorende.
Olga, f. russ. (Oljga, v. oleg, oud-russ. hel
vgl. oudn. Helgi) vr. naam : de ver--denam,
hevene - — olgatine, f. wollen stof met Perzische teekeningen.
Olibánum, n. mid.lat. (fr. óliban, it. olibano; van 't gr. libanos, libanótos, hebr. lebSnah ; arab. loebdn) de wierook.
Olibrxum, m. ingebeelde zot, waanwijze,
aanmatigend mensch, pochhans (naar een romeinsch senator van dien naam, die in 472 tot
keizer van 't Westen werd uitgeroepen).
O'lifant, m. het grootste nu levende landdier, z. elephant ; — olifant, m. (oudfr.
olifant, elephant, ivoor en een waarsch. uit
ivoor gemaakte kleine jachthoren, provenc. ohfan, armor. olifant, van 't lat. elephantus, gr.
élephas, olifant, verwant met het goth. ulbandus, oudd. olpenta, olbenda, angels. of fend, kameel) de jachthoren der dolende ridders;- —
olifants—papier, de grootste soort van papier, met het merk van eenen olifant, inz. voor
tabellen en plaatwerk.
Oligeemie, f. (van 't gr. oligos, e, on,
weinig en haima, bloed) Med. bloedgebrek ; —
Oligarchie, f. gr. (van árchein, heerscben)
de regeering van weinigen, comité-regeering;
— oligáxch, m. een medelid of aanhanger
van een zoodanigen regeeringsvorm; — oligárehisch, adj. in de macht van weinigen;
met zulk eene regeering overeenkomstig, daarvoor gestemd ; — oligidrie, f. (van hidrós,
zweet) Med. zweetgebrek; — oligoblennie,
f. Med. de verminderde slijmafscheiding ; —

OLIJF
oligoceen of oligoceen, z. ond. e o c e e n;
— oligocholIe, f. de verminderde galafscheiding; — oligochrónisch, adj. kortstondig,
weinig tijds durend, vluchtig; — oligoehronométer, m. een door d e l N e g r o uitgevonden instrument tot het meten van kleine
tijdsruimten; — oligoehylie, f. Med. de ver
afscheiding en bereiding van het spijs --minder

vocht ; — oligochylisch en oligochymiseh, weinig spijsvocht afgevend, slecht voedend; -- oligochymie, f. de verminderde
bereiding van vochten ; — oligodakr^a, f.
de beperkte afscheiding van tranen; — oly-

gogalie en olygogalaktie, t de verminderde zogafscheiding; — oliegohoemle, liever o 11 gam i e (z. aid.); — oligohidrie, liever o 1 i g i d r i e (z. ald ); -- oligoklaas, n.
een aan het veldspaath verwant gesteente, dat
hoofdzakelijk uit kiezelzuur, kleiaarde en natron
bestaat ; — oligokoprie, f. de verminderde
ontlasting van drekstoffen ; — oligokraat, m.
(v. kratein, heerschee) een regent, die weinig
mederegenten heeft; — oligokratie (spr. t=
ts) f. de heerschappij, regeering van weinigen;
— oligophyllisch, adj. Bot. arm aan bladeren, weinig bladeren hebbende ; — oligopionie, f. vetgebrek, magerheid; — oligopistie, f. zwak geloof, kleingeloovigheid; —

oligopsychie, f. verstandszwakte, armoede
van geest; -- oLigosialie, f. Med. de geringe , verminderde afscheiding van het speeksel; — oligospermie, f. gebrek aan zaad,

de verminderde zaadafscheiding; -- oligospermátiseh, adj. aan zaadgebrek lijdende

of daaruit voortkomende ; — oligotriehie, f.
haargebrek, dunharigheid; - oligotriehiseh,
adj. dunharig, zwakbehaard ; — oligotrophie, f. de slechte voeding des lichaams; het
gebrek aan eetlust, het vasten ; — oliguresie, f. de spaarzame of verminderde pisontlasting.
Olijf, f. lat. (oliva, sp. oliva, fr. olive, it.
uliva) de olijfbes, olijfvrucht, de vrucht des
01 ij f b o o m s; oneig. een olijfvormig sieraad;
ook de metalen greep aan de deurklink; —

olij ferts, olijfkoper of oliveniet, n.
nw.lat. een olijfgroen kopererts, arsenikzuur koper; — olivacéus, adj. lat. Bot. olijfgroen, bruingroen ; -- olivátre, adj. fr. olijfkleurig ; —
olivéte, f. een na den olijfoogst in Provence
gebruikelijke dans ; — Olivétum, n. lat. een
olijftuin, olijfberg, olijfbosch; — olivetten,
f. pl. fr. olijfvormige of langwerpige koralen,
glaspaarlen enz.; — oliviel, n. een eigenaardig kristaliinisch lichaam van de olgfboomgum-

mi ; — olivine, f. nw.lat. bazaltisch chrysolith, een olijfgroen mineraal; ook een door behandeling van salicine met zwavelzuur ontstaand
olijfachtig lichaam.
olim, lat. voorheen, eertijds, voormaals, vroeger; iron. in de dagen van 011 m, weleer,
m s, oud
voorheen enz.; — les olim, fr. de o Urn
gewoonterechten.
-franschegbuiko
Olinden, pl. fijne degenklingen uit de stad
O 1 i n d a in Brazilië.
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Oliteiten, pl. nw.lat. (van 't lat. oléum,
olie) welriekende oliën, uit olie bereide artsenijen.
olitórisch, adj. lat. (olitorius, v. ofïtor,
de warmoezier, v. olus, moesgroente) in moestuinen groeiende, moesgroenten betreffende.

olivátre, oliveniet, olivetum, enz.
z. olijf.
Olivetánen, pl. Benedictijnen (z. aid.)
van Monte 01 i v e to in Italië.
O1hvier, mansn. (eng. Oliver, fr. Olivier,
de olijfboom) de olijfboomplanter; — Olivia,
vr.naam : de olijfboomplantster.
olla, t. lat. de pot ; olla fervet, sprw.: de
pot kookt (van eenen rijke, die veel verteringen maakt); — olla male fervet, de pot kookt
slecht (van een armzalig levend mensch) ; —
olla podrída, f. sp. (spr. olja, d. i. eig. bedorven pot, v. olla, pot, kookpot, provenc. ola,
fr. oille, en podrir, pudrir, fr. pourrir = lat.
putrére, verrotten, bederven) eene spijs, bestaan
uit fijngesneden en sterk gekruid vleesch-de
van verschillende soort, een lievelingsgerecht
der Spanjaarden; een pot met welriekende bloemen en kruiden gevuld (potpourri); in 't algemeen een allerlei, een mengelmoes, een poespas, verkeerdelijk vaak een o 1 i p o d r i g o geheeten.I
Olonne, f. fr. sterk hennepdoek, naar 't geltjknamig marktvlek van het depart. Vendée
zoo geheeten.

Olympos of Olympus, O1ymp, m.
gr. een beroemde berg in Thessalië (nu Lacha);

Myth. de woonplaats van Zeus en de hemel-

goden; — olympisch, adj. hemelsch; —
olympische spelen, plechtige oudgrieksche volksspelen, die in strijdoefeningen, wedloopen enz. bestonden en bij de stad O 1 y mp ï a aan den Alphéus ter eere van Jupiter, als
een volksfeest en vereenigingsband tusschen alle
grieksche volksstammen, steeds na verloop van
4 jaar gehouden werden; vandaar heet zulk
eene tijdruimte eene olympiade (gr. olym-

piás) een tijdvak van vier jaren; — Olym-

pi a, vr. naam : de hemelsche ; — olympiaden, m. pl. de twaalf hoofdgoden.
Omagra, n. gr. (van dmos, m. de schouder) ; Med. de jichtige pijn in den schouder,
schouderjicht; — Omalgie, f. schouderpijn,
jichtige aandoening in het schoudergewricht ; —

omarthrocace, f.

gr.

eene ontsteking van

de oppervlakten des schoudergewrichts.
Omar, arab. (van amara, bebouwen, aanbouwen, lang leven) manse.: de langlevende.
omásum, n. lat. de derde maag der herkauwende dieren.
Omat, handelsgewicht op Java = 2 pikols
of 120 kilo (vgl. p Ik 01).
Ombrage, f . (eig. m.) fr. (spr. onbrdázj'; v.
ombre = lat. umbra) eig. de schaduw ; argwaan,
verdenking, mistrouwen; — ombrageeren.
(fr. ombrager) beschaduwen; Piet. schaduwen,.
overdekken ; verdonkeren, verkleinen ; — ombres.
chinoises (spr. ohbr'sjinodz') chineesche schimmen, een kinder-schaduwspel ; — ombree-
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ren, schaduwen ; (stoffen) zoo verven, dat de
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omitteeren, lat. (omittére) uitlaten, wegOmIssum, n. een
laten, overslaan, enz.;
uitgelaten punt, zindeel enz.; pl. omissa, uit
overgeslagen zaken ; — casus omissi,-gelatn,
pl. in de rechten, wetten enz. uitgelaten gevallen, waarover de regeering, de rechtbank
enz. naar gelang der omstandigheden uitspraak
doet ; — salvo errore et omissióne, z. ond. s a lv u s ; — omissie, f. (later lat. omissi o) uitlating, verzuim ; — omissie–zonden, zonden uit nalatigheid begaan ; — omissïve, adv.
nw.lat. uitlatend, overslaand.
Omlad na, f. servisch (eig. jeugd) eene
telken jare in de vacantie te Belgrado samenkomende letterkundige en politieke vereeniging
der op vreemde hoogescholen studeerende Serviërs (sedert 1848); de jong - Servische partij.
Ommani, n. (eng. hominy, een indiaansch
woord) grof, in water gekookt maïsmeel, turk
brij.
-sche
Ommatophyllon, n. gr. (v. ómma, genat.
ómmatos, het oog, en phyllon, z. aid.) Med.
eig. een oogblad, een vlies op het oog.
omnis, omne, lat. al, alle, alles, p1. omnes,

nimium vertitur in vitium of omne nimiur,,
naturae inim cum, sprw.: al te veel schaadt,
of al te veel is ongezond; — omne principium
grave, alle begin is moeilijk; — omne scibále,
z. scibile — omne simile claudicat, alle vergelijking gaat mank, d. i. gaat slechts voor een
zeker gedeelte of tot op eene zekere hoogte
door; — omne trinum perféctum, al het drie
volkomen, alle goede dingen bestaan-voudigeIs
in drieën ; — omne tulit punctum, qui mistuit
utile dulci, hij draagt de algemeene goedkeuring weg, die het nuttige met het aangename
vereenigt; — omne vivum ex ovo, elk levend
wezen komt uit een kiem; — omni exceptióne
major, boven alle blaam of berisping verheven,,
onverwerpelijk; — omni dure, met alle recht;.
— omni modo, op alle wijze ; -- tempore,
ten allen tijde, altijd; — omnia ad (majorem)
Dei glortiam, of afgekort 0. A. (M.) D. G.,
alles ter (grooter) eere van God; — omn'ia
cum Deo ! alles met God ! — omnia mea mecum porto, al het mijne draag Ik bij mij (de
zinspreuk van den griekschen wijsgeer Bias,
die zijne hoogste schatten in zijne wijsheid bezat) ; — non omn' a possumus omnes, z. non.
omne, enz.; — in omnibus aliquid, in toto nihil, van alles wat, maar van 't geheel niets
n. 1. goeds- (weten of verstaan); — non omnibus
dormio, z. ond. non omne, enz.; — non omnis.
moriar, z. ond. non omne, enz.; — omnis amans
amens, ieder verliefde is gek of dwaas ; — omnis homo mendax, ieder mensch is een leugenaar; — omnium consensu, met de toestemming
van allen; — omnibus, m. nw.fr. (van den
lat. dat. plur. omnibus, d. i. eig. voor allen)
eene soort van zeer ruime, met vele zitplaat -,
sen voorziene huurwagens, die op bepaalde tijden tusschen bepaalde plaatsen gelegenheid geven om tegen vast geld mede te rijden ; — om–
mum, n. eng. de gezamenlijke hoofdgelden
van den staatsschat, die aan de schuldeischers
van den Staat als onderpand zijn aangewezen;
— omnino, adv. lat. alleszins ; — omnifórm
(later lat. omnifórmis, e) alvormig, van allerlei
gedaante; — omnipariteit, t nw.lat. alge
gelijkheid ; — omniphaag, m. lat.-gr.-men
een alleseter; — omnipotént, adj. lat. (omnipótens) almachtig, alvermogend; — Omnipotentie (spr. tie=tsie) f. (omnipotentia) de
almacht, het alvermogen; — omnipreesent,,
adj nw.lat. alomtegenwoordig ; — omnipreeBentie (spr. t=ts) f. de alomtegenwoordighe i d; — omnisciéntie (spr. t=ts) f. nw.lat.
de alwetendheid; — omnivórisch, adj. (lat.
omnivórus, a, um) allesverslindend of - etend;
— omnivóren, n. pl. N. H. alleseters, dieren (inz. zangvogels), die hun voedsel zoowel
uit bet dieren- als uit het plantenrijk nemen.
Omoalgie, f. (liever o m a l g i e, z. aid.);
-- omokot:íle, f. gr. Anat. de pan van het
schouderblad; — omophorion, n. de lange
schouderband of sjerp der hooge geestelijken in
de grieksche kerk ; — omoplata, f. het schou-

n. omnia; omne nirn um nocet, lat. ook omne

derbiad.

kleuren van het donkere in 't lichte onmerkbaar overgaan.
Ombrieten, m. pl. gr. (v. ómbros, regen)
regensteenen, steenen, die men beweert, dat
bij plasregens uit den hemel vallen ; — Om-

brometer, m. z. hyetometer; — om
f. de regenmeting.
-brometi,
Omega, n. gr. (van mégas, groot) de groote,
d. i. lange of gerekte 0 der Grieken (w), de
laatste letter in hun alphabet, vgl. A. en 0
(ond. A).

Omelette, f. fr. (ontstaan uit oeufs mcllés,
gemengde eieren) eier- of pannekoek; — omelette aux con/itures (spr. o kora/ituur') eierkoek
met ingemaakte vruchten, gevulde eierkoek;
tant de bruit pour une omelette (spr. tan de
brwie poer uien' omelet') sprw.: eig. zooveel
drukte om een eierkoek, d. i. veel drukte voor
niets ! — on ne fait pas (spr. on n' fè pa) d' omelette, sans casser des oeu fs (spr. sale kassé
dèzéu), men maakt geen omelet zonder stukgeslagen eieren.
Omen, n., pl. omina, lat. (voor obmen,
van 't gr. óptein, zien) een voorteeken, eene
voorbeduiding, een voorspook ; omen faustum,
een gelukkig voorteeken; — omineus, adj.
(lat. ominósus, a, um) voorbeduidend, vol beteekenis,. inz. hetgeen een slecht voorteeken is,
gevaardreigend, onheilspellend; — omineeren (lat. ominári) voorspellen, profeteeren;
vermoeden, een voorgevoel hebben.
Oméntum, n. lat. Anat. het net, de nethuid der darmen ; — omentitis, fr. lat. -gr.
de net- of netvliesontsteking.
Omikron, n. (van mikrós, á, On, klein)
de kleine, d. 1. korte grieksche o (o).
Omina, omineeren, omineus, z.

ond. omen.
—

-

;
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Omophaag (niet h o m o p h a a g), m. gr.
(v. ómos, e, ón, rauw, onrijp) een rauwvleescheter; — omophagie, f. het rauwvleescheten ;
— omotoeie, f. het te vroeg baren, de ontijdige verlossing, miskraam.
Omphale, gr., naam eener lydische koningin, die Hercules zoodanig aan zich wist te
boeien, dat bij, als eene vrouw gekleed, onder
hare slavinnen aan het spinrokken zat ; vandaar het sprw.: elke Hercules vindt zijne 0 mphale.
Omphalelkósis, f. gr. (van omphálós, de
navel) Med. eene navelverzwering; — omphaliseh, adj. den navel betreffende ; navelvormig; — omphalitis, f. navelontsteking; —
omphalocéle, f. eene navelbreuk ; — Omphalomantie (spr. t=ts) f. waarzeggerij uit
de knoopen der navelstreng van een pasgeboren kind; — omphalóneus, m. het harde
navelgezwel; — omphalonéuron, n. de navelstreng; — omphalophyma, n. een groot
week navelgezwel, een vleeschuitwas aan den
navel; — omphalóptron, n. eene lens, linze;
een lens- of navelvormig geslepen vergrootglas;
— omphalorrhagie, f. bloedvliet uit de
navelvaten of den navel — omphalotoom,
m. een werktuig tot doorsnijding van de navelstreng; — omphalotomie, f. de doorsnijding van de navelstreng.
Omra, of liever omrah, arab. (v. 'amara, bouwen, bezoeken ; vgl. 0 m a r) de bedevaart of plechtige pelgrimsreis der geloovigen
naar Mekka.
Onager of onagrus, m. lat. (gr. dnagros) de wilde ezel, woudezel (vgl. k u l a n) ;
een licht werpgeschut der oude Romeinen.
Onanie, f. (naar 0 n a n, Gen. XXXVIII, 9,
benoemd) de zelfbevlekking, onnatuurlijke prik
alsmede de onna--kelingdrsacht ,
tuurlijke bevrediging der geslachtsdrift, ook
-onanisme, n.; — onaneeren, dat kwaad
bedrijven ; — onanist of onaniet, m. een
.zelfbevlekker.
On–báasji, m. turk. (v. on, tien) hoofdman
over tien, korporaal ; in de Krim : dorpsschout.
Onbesjlik, m. turk. (v. on-besj, vijftien,
v. on, tien en besj, vijf) eene turk. rekenmunt
= 15 p a r a s of ruim 4 centen.
Once, f. fr. z. v. a. o n s (z. aid.); — on°cia, it. (spr. óntsja), tinza, onca, f. eene
rekenmunt in het voormalige koninkrijk der
beide Siciliën = 3 napolitaansche dukaten =
f 6,45; ook een voormalig gewicht en eene
lengte in Italië van verschillende grootte; —
oncetta, f. (spr. ontsjétta) eene vroegere goud-

-

,

;

-

f
Oncle, m. fr. (van 't. lat. avunculus) de

munt In Napels =

oom, vaders of moeders broeder.
Oncus, m. gr. (ónkos, oorspr. bocht, kromming, verhevenheid) Med. een hard of vast gezwel; — onkotomie, f. gr. Med. de kunst
een gezwel.
-matigeopnv
Ondamaris, f. it. -lat. (v. It. onda, de
golf en mare, gen. mans, de zee) eig. zeegolf;
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eene open 8voets fluitstem in de orgels, wier
bevend geluid het schommelen der zeegolven
nabootst.
Ondatra, z. d e s m a n.
Ondé's, pl. (v. onder, golven) gewaterde
zijden of wollen stoffen.
ondeggiáre, ondeggiaménto, n. it. (spr. ondedzj—; van onda = lat. unda, golf) Muz. golvende beweging, trilling; — ondíne, f. fr. (v.
undine) een vrouwelijke watergeest, eene water-n i x e, watermaagd (vgl. elementaire
geesten).
on dit, fr. (spr. on di) eig. men zegt ; als
subst.: een praatje, gerucht; volgens een ondit, naar hooren zeggen.
Ondulatie, z. undulatie.
Oneirodynie, f. gr. (van óneiros, m.
droom) Med. een ziekelijk, benauwd droomen;
— oneirokriet, oneiroloog, m. een
droomuitlegger; —oneiromantie (spr. t=ts)
oneirokritie (spr. t=ts) f. de droomuitlegging, droomuitlegkunde ; — oneirologie, f.
de leer van de droomen; — oneiropolos en
oneiromántis, m. een droomuitlegger; —
oneiroskopie, f. de droombeschouwing, het
achtgeven op droomen.
Onera, onereeren, onereus, enz.
z. onus.
Ongaro, m. it. eig. een Hongaar; een hongaarsche dukaat, ter onderscheiding van den
venetiaanschen ducati de banco, bankdukaat.
Oniscus, m. gr. (oniskos, verklw. v. ónos,
ezel) eig. een ezeltje ; duizendbeen, pissebed.
Onkotomie, z. ond. o n c u s.
Onlik, m. turk. (v. on, tien) eene turksche
munt = 10 piasters = f 1,08.
Onoeephalus, m. gr. (van tinos, ezel
en kephalé, hoofd) een ezelskop; — onokrotalus, m. eig. die als een ezel balkt (vgl.
krotalen); de kropgans, pelikaan (z. aid.);
— onolatrie, f. ezeldienst, ezelvereering,
waarvan bij de Ouden de Joden en later de
Christenen beschuldigd werden, misschien omdat Jezus op een ezel gezeten Jeruzalem binnentrok.
Onomastikon, n. gr. (van onöma, n.
naam) eene naam- of woordenlijst, inz. een zakelijk, niet naar lettervolgorde ingericht woordenboek; ook een gedicht op den naamdag, geboortedag, een verjaringsvers; — onomatiék,
f. de leer van de beteekenis en vorming der
namen = onomatologie; — onomatolatrie, f. bovenmatige vereering van een naam,
van een beroemden man, enz.; — onomatologie, f. de leer der woorden of namen, de
naamvormingsleer; —onomatomantie (spr.
tie=tsie) f. de naamwaarzeggerij, het waarzeg
uit namen ; — onomatomorphóse, f.-gen
de naamvorming, woordvorming ; — onomatoposie, f. de naam- of woordvorming; Gram.
de klanknabootsing, de vorming des woords volgens 't natuurgeluid van de daardoor aangeduide zaak, b. v. t r o m m el, d o n d e r, ra t e1 e n, enz. ; — onomatopcsëtisch, adj.
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1lanknabootsend, een natuurklank nabootsend,
àb. V. in de poëzie door den rhythmus de natuurtonen nabootsend; , onomatopOBët –
'ka, n. pl. naar den natuurklank of den klank
ader voorwerpen gevormde woorden, klankna-

bootsende woorden ; — onomatotheet, m

-eig. woordzetter, uitvinder van nieuwe woorden, inz. namen.
Ononyehiet, m. gr. (van ónos, ezel en
onyx, klauw, hoef) een ezelsvoeter, wie ezels
beeft; spotnaam, dien de heidenen aan-voetn
Christus gaven (vgl. o n o 1 a t r i e); — onoseeliet, m. (v. skélos, dij) wie ezelsdijen ot -schen
heeft ; — onoskiomachie, f. het beken -ke-ls
,de abderitisch proces over de schaduw des ezels.
onore di lettera, it. z. honor di liftera.
,

,

Onoseeliet, onoskiomachie, z. ond.
ononychiet.
Ons of Once, het Ta gedeelte van een
ned. pond of kilogram; — r^ van een oud
pond ; $ mark trooisch ; r van een medici
-.nalpod
Ontogenie, f. (v. ón, gehit. ontos, zijnde,
pl. neutr. ónta, het zijnde, partic. van éïnai,
.gijn) de leer van het ontstaan der wezens, geschiedenis der kiemen; — ontographie, f.
.gr. de beschrijving der dingen of wezens ; —
ontologie, f. de leer van de wezens, van
het zijnde, grondwetenschap, leer van de alge
eigenschappen der dingen, een gedeelte-ine
der bovennatuurkunde ; ook ontosophie, f.;
— ontológisch, adj. de leer der wezens betreffende of daarop gegrond; ontologisch
bewijs, de uit het begrip van God gevoerde
bewijs voor het bestaan van God; — ontostatika, f. de wetenschap van het evenwicht
der dingen, evenwichtsleer; — onthotheo,

logie, f. de bovennatuurkundige godgeleerdheid, de godsleer uit de begrippen.
onus, n., pl. onéra, lat. de last, het bezwaar;
de plicht, verplichting, gehoudenheid; belas5ting; — onus fabracae, Jur. de taak van het onderhoud of herstelling der gebouwen; o. per,

,

sanu le, een persoonlijke last, eene op personen
drukkende belasting; o. probdndi, de plicht of
taak van te bewijzen, de bewijslast; o. reále,
Bene zakelijke, op landerijen enz. drukkende belasting; o. tutélae, de taak der voogdijschap; —
onera pereonatta, persoonlijke belastingen, b. v.
hoofdgeld enz.; onëra publica, pl. openbare las
staatslasten, landsbelastingen; onera realia,-ten,
grondlasten; — onereus, adj. (lat. onerósus,
a, um) drukkend, lastig, bezwarend, moeilijk,
moeitevol; — oneróso titulo, Jur. uit of met

een bezwarenden rechtsgrond; onder bezwarende
voorwaarden ; tegen betaling of vergoeding, in
tegenst. met titulo gratioso, z. ond. tit ei; —
onerositeit, f. (later lat. onerositas) de las
(lat.-tighed,bzwarljk;—one
oneráre) bezwaren, belasten ; opladen ; — one-

rábel, ad). nw.lat. belastbaar, belast, schat
standen, n. 1.-plichtg,b.vdeonra1
burgers en boeren; — onerátie (spr. t=ts)
f. de bezwaring, belasting.
VIERDE DRUK.

. Onyi, m. gr. (Onyx, gehit. ónychos) eig.
de vingernagel: de nagelsteen, eene als edel
bekende variatie van den c h al c e--gestn
d o o n, zoo geheeten naar zijne kleur; vgl. c am é e ; Med. eene nagelvormige etterverzameling tusschen de platen van het hoornvlies ; —
anychia, f. Med. een nagelgezwel ; — Ony-

ebisterion, n. de nagelschaar, een werktuig

tot het afsnijden der nagels;_ — onyehogry-^
phósis, f. de ziekelijke kromming van de nagels; — onychokritie (spr . t=ts) f. aanwijzing van het karakter van een persoon uit de
vorming zijner vingernagels; ook z. v. a. onyehomantie (spr. t=ts) f. de waarzeggerij
uit de nagels der vingers ; — onyehophthorie, f. de ontaarding, het bederf der nagels ; — onyehophrma, n. een uitwas, de
uitgroeling van eenen nagel; — onyehoptósis, f. bet afvallen der nagels; — onyehosarkóma, n . een nagel-vleeschgewas ; —
onyehosarkÓsis, f. het ontstaan van zulk
een vleeschgewas.
Onza, f. sp. z. v. a. o n s, o n c e, als gewicht ; ook eene goudmunt (onza de oro) in
Spanje, Mexico, de centraal-amerikaansche republieken, enz., viervoudige pistool van 16 zilveren plasters en 39 is 40 gulden in waarde.
Onze, fr. (spr. ohz') elf; naam van een
hazardspel, waarbij het aas = 11 en 1 prent
= R telt.

Oógála, oóg1a, n. gr. (van óón = lat
ovum, het ei, en gdla, melk) eiermelk, eieren
in melk geroerd; — OÓlith, m. de kuitsteen,
een kalksteen, die uit kleine, naar vischkuit
gelijkende korrels bestaat; — oólithformatie, z. v. a. jura-formatie (z. aid.); —
oölithisch, adj. kuitsteenacbtig ; — oc lo-

gie, f. eierleer, de leer van de vogeleieren en
- nesten; — ot mantje (spr. t=ts) en oösko-

pie, f. de waarzeggerij uit eieren; — oonine,
f. eiwitstof; — oöpheritis, f. Med. de eierstok-ontsteking.
Oord, n. eene oude nederl. zilvermunt,
een kwartgulden; — oordje, n. eene ingebeelde munt = stuiver of 4 penningen =
1 cent.
opaak, adj . lat. (opócus, a, um, fr. opaque)

donker, duister, ondoorzichtig, beschaduwd;
droevig, somber; — opaciteit, f, (lat. opaci
tas) de donkerheid, ondoorzichtigheid; — opa
fr. (spr. opádk) een soort aardewerk
-que,n.

of fayence.
Opaal, m. (lat. opálus, gr. opállios, van
't sanskr. oepala, steen, edelsteen) een melk blauwe, weerglanzige, glasachtige, bijna doorschijnende edelsteen van het kiezelgeslacht ; —

opaliseeren (spr. s=z) of opalesceeren,

barb.lat. den weerschijn of gloed des opaals ver-

toonen; — opaliseerend of opalescént,

adj. weerschijnend (als de opaal).
Opaque, z. opaak.
ope et concitio, lat. met hulp en raad, of
met raad en daad.
Opekthisky-sasowjat,m. russ. (v. opéka,
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voogdij en ssowjät, raad) de voogdijraad in Rusland.
Opëra, 1) f. it. (opera, d. I. eig. in 't alg.
werk, kunstwerk) een zangspel, muzikaal of
toonkunstig drama of tooneelspel ; — opera-

b a (spr. boeffl'a) f. (fr. opéra bouffon) een
it. kluchtspel, zang -blijspel; — opera-lyrique, fr. (spr. — liriek) gevoels-opera, lyrische
opera; — opera-seria (fr. opéra sérieux)
eene ernstige, groote opera; — operette, f.
(it. operetta) klein zangspel; — operíst, m.
een opera- of tooneelzanger; — operakijker,
—

z. polemoskoop.
opera, 2) pl. lat. z. ond. opus.
opera, 3) f. lat. de arbeid; moeite; de dienst,
het dienstbewijs; opera et studio, door moeite
en vlijt; pl. opCrae, Jur. heeren- of leendiensten ; o. determiniitae, bepaalde, afgemeten diensten ; o. indeterminiitae of illimitatae, onbepaalde diensten ; o. jumentar2ae, spandiensten;
o. manuari'ae, handdiensten, als maaien, dor schen, hooien enz.; o. rusticae, diensten op de
heerenhofstede; o. venatoriae, jachtdiensten; —
opereus, adj. (lat. operósus, a, um) als adv.
ook operóse, moeilijk, met moeite, bezwaarlijk;
— operositeit (spr. s=z) f. (lat. operos).tas)
de moeilijkheid; overdreven bedrijvigheid.

Operateur, operatie, z. onder o p ereeren.
Operculariën, n. p1. nw.lat. (v. 't lat.
operci luur, deksel, v. operire, bedekken) deksel diertjes, een- en tweeschalige schelpdieren met
een deksel voorzien ; ook eene plantensoort,
dekselkruid ; — operculieten, m. pl. versteende schelpdeksels.
opereeren, lat . (operacri, v. opus, z. aid.)
werken, kracht uitoefenen, van kracht zijn; inz.
heelkunstig werken of iets verrichten om eene
genezing te bewerken, b. v. snijden, steken enz.;
— operatie (spr. t=ts) f. (operado) de wer king, onderneming, verrichting; handelwijs; bij
heelmeesters de genezing door snijden, steken,
enz ; de kunstbewerking; snede; ook de bewegingen of ondernemingen der krijgstroepen,
krij gs - operatiën; — operatie -basis, f
Mii. de grondslag der krijgsbewegingen ; inz. eene.
rij van vestingen, uit wier voorraad het verlies
aan oorlogsbehoeften en manschap weder aangevuld wordt; — operatie-lijn, f. Mil. de
lijn, die verschillende tot hetzelfde doel bestemde corpsen steeds moeten volgen, en die
zij door hunne bewegingen steeds moeten trach-ten te naderen, als zij gedwongen zijn geworden, er van af te wijken; — operatie -plan,
n. het plan der krijgsbewegingen, het ontwerp
der onderneming; — operateur, m. fr. een
opereerend heelmeester, b. v. een oogarts, breuk snijder, steensnijder, tandmeester enz.; — operatief, adj. nw.lat. werkend, werkzaam; inz.
heelkunstig werkend : o p e r a t i e v e h e e 1 k u n-.
d e, z. v. a. chirurgie ; — operatas, a, um,
Tat. in het werk gesteld, gedaan enz., inz. opus
operatuin, z. onder o p u s.
Operette, z. ond. o p e r a 1).

opereus, z. ond. opera 3).
Operist, z. ond. op er a i).
Operment, z. ond. a r s e n i k, en z. ooit
orpiment.
operóse, operositeit, z. ond. opera 3).

Ophiá,nen, z. o p h i e t e n; — opb iasis,
f. gr. (van áphis, m. slang) Med. eene kale
plek, die tusschen de haren in slangvormige wendingen voortkruipt; — ophidia of ophidi ën, n. p1. slangvormige dieren ; — ophi-kleíde, f. een nieuwelings uitgevonden slangvormig blaasinstrument van zeer lagen toon;.
— ophiocephalus, m. slangenhoofd ; —.

ophiodónten, pl. versteende slangetanden ;
— ophioglóssum, n . slange- of addertong,
eene plantensoort ; — ophioglóssen, pi . versteende slangetongen of haaietanden; — ophiolatrie, f. of ophitísme, n. de slangen
aanbidding der slangen; — ophio--vering,
lithen, m. pl. slangversteeningen; — ophiologie, f. de leer der slangen, natuuurbeschrijving der slangen; — ophiomantie (spr. t=ts)
f. de waarzeggerij door slangen ; — ophio-

phaag, ni. een slangeter; — ophiorrhíza,.
Bot. slangenwortel ; — ophiosaurus, m.
slangbagedis; — ophiet, z. serpentijn; —
ophieten, m. pl. slangendienaars, een gnostische secte van de 2de tot de Ede eeuw, die
de slangen vereerde ; — ophiuchus, m. de
slangedrager, slangenhoeder, een sterrenbeeld;
— ophiurus, m. de slangestaart, een beendervisch; — ophiuride, f. Math. de slange-staartlijn; — ophiurieten, m . pl. naar slangen gelijkende versteeningen.
Ophir, n. naam van een beroemd goudland, waaruit de Hebreeën goud, paarlen, edelsteenen en andere kostbare waren haalden, en'.
dat men in Arabië of Indië te zoeken heeft.

Ophiuchus, ophiurus, enz. z. ond.
ophiasis.
Ophthalmalgïe, t gr. (v. ophthalmós,^
m. oog, en álgos, pijn) oogpijn, oogladen; —
ophthalmiáter, m. (van iátrós, arts) een

oogarts — ophthalmiatrie, ophthal-.
miatriék of ophthalmiatrïka, f. de
oogheelkunde ; — ophthalmiátriseh, adj.
de oogheelkunde betreffende ; — ophthalmie,,
;

f. Med. de uitwendige oogontsteking, oogziekte;.

— ophthalma eegyptiaca, de egyptische.
oogziekte ; — ophthálmiseh, adj. oogheelend; de oogen betreffende; — ophthalmi-

sche middelen of ophthalmika, n. p1.
middelen voor de oogen, oogmiddelen, oogwaters, oogzalven ; — ophthalmitis, f. inwen-.
dige ontsteking van den ganschen oogappel; --

ophthalmobiotiek, ophthalmobio-tika, f. de oogverpleging ; — ophthalmo blennornccea, f. de oogdruiper, eene ziekelij=.
ke slijmafscheiding in het oog — ophthalmo -carcinoma, n. de oogkanker; — ophthal-,
moeéle, f. de oogbreuk, uitzakking. van het
oog; — ophthalmodulie, f . de oogendienst;.
— ophthalmodynie, f. de oogpan ; -ophthalmographie, f . de oogbeschrijving,; ;
;

OPIAAN
-- ophthalmoloog, m. een oogkundige,
oogarts ; — ophthalmologie, f. de oogleer;
— ophthalmológiseh, adj. oogkundig, do
leer der oogen betreffende; — ophthalmolyma, n. de ontaarding, vernieling van den
oogappel; — ophthalmometer, m. een
oogmeter, een werktuig tot meting van den
straal van de hoornvlieskromming en bepaling
der afwijking van den kogelvorm; — ophthalmometrie, f. de leer van de inrichting en
het gebruik van dat werktuig, oogmeting; —
ophthalmóneus, m. een hard ooggezwel
in of aan het oog; — ophthalmonosologie, f. de leer der oogziekten; — ophthal–
mophantoom, n. eene inrichting tot oefening in oogoperatiën; — ophthalmophlebotomie, f. aderlating aan het oog; —
ophthalmophthisis, f. atrophie of ver
oogappel; — ophthalmo--dwijngvae
ph rma, n. het ooguitwas, oogappel-gezwel;
— ophthalmoplegse, f. de verlamming
der oogspieren; — ophthalmoponïe, f. het
ooglijden; — ophthalmoptósis, i de uitzakking van den oogbal uit zijne beenige kas;
— ophthalmorrhagïe, f. de bloedvliet uit
den oogbal ; — opthalmorrhéxis, f. oog
oog; — oph--verschuing,btae
thalmornccea, f. de uitstorting van bloed
of etter In het oog; — ophthalmoskoop,
m. een oogonderzoeker (ook als werktuig) ; —
ophthalmoskopie, f. de oogbeschouwing,
het onderzoek van 't zieke oog ; (voorheen) :
waarzeggerij uit de oogen; — ophthalmospásme, n. oogkramp ; — ophthalmospeetroskoop, m. z. ond. spectrum; —
ophthalmosterésis, f. het verlies of het
ontbreken van een oog of van de beide oogen;
— ophthalmotherapie, f. de leer van
de genezing der oogziekten, de oogheelkunst;
— ophthalmotomie, f. de oogontleding;
— ophthalmoxystér, m. of ophthalmoxystrum, n. een kerfborstel voor de
oogen.
Opiaan en opiat, z. ond. o p i u m.
Opifex, m. lat. werkman, handwerksman,
handwerker; — opifieium, n. het vervaardigde werk, het werk.
Opilatie, opilatief, z. op p i 1 a tie.
Opináant, m. lat. (opinans, van opiniiri,
meenen) wie zijne meening uit, zijne stem geeft,
een stemmer.
opiniá,ter, adj. fr. (opinidtre, mid.lat. opiniaster, V. 't lat. opinio, meening, dus eig. op
zijn gevoelen staande, bij zijne meening blij
hardnekkig, halsstarrig, stijfhoofdig, on--vend)
buigzaam, koppig, eigenzinnig; — opiniatreté, f. de hardnekkigheid, halsstarrigheid
enz. — zich opiniatreeren (fr s'opinidtrer) zich halsstarrig verzetten, eigenzinnig of
hardnekkig op iets staan.
Opinie, f. (lat. opinio, fr. opinion) de mee
gevoelen, de schatting ; de waan ; —-nig,het
opinioníst, m. barb.lat. een meener, iemand,
die volgens meeningen of vermoedens oordeelt
;
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en op zijne meening blijft staan ; — opinee-

ren, meenep, van meening zijn.
Opiophaag, z. ond. opium.
Opisma en opisme, n. gr. (v. opidzein,
en dit van opós, plantensap) het inzamelen of
opvangen en indikken der plantensappen.
Opistheinar, n. gr. (van ópisthe, achter
en thénar, de vlakke hand) de rug der hand;
— opisthoeephalon, n. het achterhoofd;
— opisthodómos, m. Arch. het achterdeel
eens tempels; — opisthographie, f. het
schrijven op de achter- of keerzijde van een
blad; — opisthográphisoh, adj. van achteren of op de keerzijde beschreven ; — opisthographum, n. het blad zelve, dat ook
aan de keerzijde beschreven is; — opisthokranion, n. Med. het achterhoofd, de achterschedel, inz. het achterhoofdsbeen ; — opisthotónos, m. de krampachtige achterover kromming van het lichaam.
Opitulátie (spr. tie=tsie) f, later lat.
(opitulat(o, . v. opitulári, helpen, v. ops, hulp
en tulére voor Eerre, brengen) de hulpverleening, hulpbieding, hulp; — opitulátor, m.
lat. de helper, hulpaanbrenger, een bijnaam van
Jupiter.
Opium, n. (lat. op)'um, van 't gr. Opion,
verklw. van opós, sap) heulsap, het verharde
melkvocht der nog groene slaapbollen in het
Oosten; — opiaan, n. z. n a r k o t i n e;—
opiaat, n. Med. een slaapmiddel, pijnstillend
middel, met opium samengesteld; — OpiOphaag, m. een opium-eter; vgl. t h e r i a k.
Opobalsern, m. gr. (opobálsamon, d. i.
balsemsap, van opd s, plantensap) ook balsem
van Gilead of van Mekka, een kostbare,
welriekende balsem van eenen boom (Amyris
gileadénsis) in Arabië ; — opodéldok, n.
(een woord door Theophrastus Paracelsus gesmeed) jichtzalf, eene zalf van zeep, kamfer en
geest van rosmarijn; — opopánax, m. of
p a n a x - g o m, f. (van 't gr. pdnax of pánakes,
d. 1. eig. alheil) een geneeskrachtig gomhars
uit den wortel eener soort van pastinaken (Pastinaca opopdnax) in de Levant, in Z.Frankrijk, enz.
Opoltsjenije, f. russ. (de rusting, de bewapening) de russ. landweer; — opoltsjenetz, m. pl. opoltsjénZy, russ. de landweerman in actieven dienst, het tegengest. van
rátnik (z. aid.)
Oporine, f. gr. (van opóra, de , vroege
herfst, de oogsttijd) de hora van den herfst;
vgl. horen.
opórtet, lat. het Is noodig, men moet; als
subst. n. de dwang, noodzaak; oportet est mala
herba, sprw.: moeten is een bitter kruid.
Opossum, n. naam, dien in de Vereenigde
Staten de buidelrat, het buideldier draagt; ook
philander en fara geheeten.
Oppidánen, m. pl. lat. (oppidáni, van
oppici um, stad) lieden uit de stad, stadslieden,
stedelingen, inz. de bewoners van kleine steden.
oppignoreeren, lat. (oppignoráre of lie-
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ver oppigneráre, van pignus, het pand) verpanden, te pand geven ; decrétum de oppignorándo,
verlof aan de oppervoogdijschap tot verpanding
van de goederen der pupillen; — oppignorátie (spr. t=ts) f. nw.lat. de verpanding, inpandgeving.
Oppilátie (spr. t=ts) f. lat. (oppila((o,
van oppilare, verstoppen, v. pilare, samendrukken) Med. de verstopping; — oppilatief, adj.
verstoppend.
Opplétie (spr. t=ts) f nw.lat. (van opplëre, vullen) de overvulling, de overlading der
maag.
opponeeren, lat. (oppóndre, van ponére,
zetten, stellen) tegenstellen, tegenoverzetten, bestrijden, tegenspreken, tegenwerpingen maken;
— zich opponeeren, zich verzetten, wederstreven ; — opponent, m. (oppónens) eene
tegenpartij, een bestrijder, tegenspreker; — Oppositum of fr. opposé, n. het tegendeel,
tegenovergestelde, tegenspel, tegenstelling ; pl.
opposita, tegenovergestelde dingen, tegen
— oppositie (spr. —zi-tsie) f. (lat.-steling;
oppositie) de tegenstelling, tegenstand, wederstand, tegenspraak, tegenpartij; Astron. de tegenoverstand van eene planeet, als deze, van
de aarde gezien, recht tegenover de zon staat;
vgl, conjunctie; ook z. V. a. oppositie
f. de tegenzijde of tegenpartij ; inz. de-partij,
politieke of burgerlijke partij van verzet, die
de heerschende partij of de regeering tegen
oppositief, adj. nw.lat. tegenover -werkt;—
-gestld.
opportuun, adj. lat. (opportunus, a, um)
gelegen, geschikt, gunstig, tijdig, te gelegener
tijd — opportuniteit, f. (lat. opportunitas)
de geschikte tijd of gelegenheid, de gepastheid,
eene welgelegenkomende omstandigheid ; ook de
aanleg, vatbaarheid of ontvangbaarheid, b. v.
voor eene ziekte; — opportunisme, n. fr.
politieke gedragslijn, waarbij men rekening houdt
met de omstandigheden of de tijdsgelegenheid
en eene afwachtende houding aanneemt wat de
toepassing zijner beginselen betreft; — oppor
m. nw.lat. een gelegenheidsmensch,-tunis,
bij, die de gelegenheid weet waar te nemen
en zich ten nutte te maken ; Pol. staatsman,
die met de omstandigheden rekening houdt, in
plaats van de onmiddellijke toepassing zijner
beginselen te eischen (in tegenst. met i n t ran5 i g e n t); — opportunistisch, adj. de gelegenheid waarnemend; het staatkundig opportunisme betreffende of dat aanhangend, b. v.
opportunistische politiek, partij, enz.
Oppositum, oppositie, enz. z. ond.
opponeeren.
opprimeeren, lat. (opprimére, van premire, drukken) onderdrukken, overweldigen, verdrukken, dempen, beklemmen; — oppréssie,
I. (oppressie) de beklemming, onderdrukking,
verslapping, de druk, strengheid, het geweld;
— oppressief, adj. nw.lat. onderdrukkend,
verdrukkend, bedwingend, dempend.
opprobreeren, lat. (opprobráre, v. pro;
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brurn, beschimping, verwijt) verwijten, beschimpen, tot smadelijk verwijt maken ; — opprobrAtie (spr. t=ts) f. (opprobratio) de beschimping, smaad, hoon, schande, blaam; eene boonende berisping, een smadelijk verwijt ; ook
opprobrium, n.; — opprobri.s, adj.
(later lat. opprobriósus, a, um) smadelijk,
hoonend.
oppugneeren, lat. (oppugnáre, van pugnare, strijden, pugna, kamp, oorspr. vuistkamp, v. pugnus, vuist) bestrijden, bekampen,
aantasten; — oppugnátie (spr. t=ts) f. (oppugnatio) de belegering, aantasting, aanval, bekamping; — oppugnátor, m. de aanvaller,
bevechter, belegeraar ; — oppugnatóriseh,
adj. (lat. oppugnator)us, a, um) aanvallend, belegerend.
Ops, f. Myth. eene oud-rom. godin, zuster
en gade van Saturnus, z. v. a. de grieksche
Rhea
opsiánthisch, adj. gr. (v. opse of opsi,
laat en dnthos, bloesem) laatbloeiend; — opsigamie, f. het late huwelijk (eerst in den
ouderdom); — opsigónisch, adj. laat ver
geteeld, laat ontstaan; — opsima--wektof
thie, f. het late aanleeren eener zaak in den
ouderdom.
Opeis, I. gr. (v. óptein, zien) de aanschouwing, het zien; — opsiométer, m. z. v. a.
optomet er.
Opsomanie, f. gr. (van ópson, gekookte
spijs) hartstochtelijke verzotheid op lekkernijen,
sinulwoede; — opsomaan, m. hartstochteljk
liefhebber van lekker eten, iemand, die op lek
verzot is; — opsophaag, m. een-kernij
moeskruideter; ook een lekkerbek; — Opsophagie, f. het moeskruiden- of groenten-eten;
de lekkerbekkerij.
optãbel, adj. lat. (optabilis, e, van optáre,
wenschen) wenschenswaard, verlangenswaard,
begeerlijk; — optátie (spr. tie=tsie) f. (lat.
optatio) het wenschen, de wensch; — optatief, adj. (lat. optativus, a, um) wenschend,
eenen wensch bevattend of uitdrukkend; —
optatiPus of optatief, z. modus ; — optd to, it. naar wensch ; — opteeren, lat. (optáre) kiezen, verkiezen ; wenschen
optie
(spr. t=s) I. (lat. optie) de vrije keus, het kiesrecht ; inz. de keuze van het vaderland of tot
welken staat men zal behooren, welke keuze
aan de bewoners eener geannexeerde provincie
tot zekeren tijd gelaten wordt; — optant, m.
de kiezer, inz. ten opzichte van het vaderland;
— optionis jus, z. jus optionis.
Optiek, optika, f. gr. (optiké, v. óptein,
zien) de gezichtkunde, lichtleer ; de wetenschap
van de natuur des lichts en de wetten van het
zien; — opticus, m. (fr. opticien) lichtkundige, een gezichtkundige ; een oogglasslijper,
brillenmaker, enz.; — optisch, adj. tot de
leer des lichts behoorende, gezichtkundig ; o pt i s c h b e d r o g, een oog- of gezichtsbedrog;
optische glazen, oogglazen, kijkglazen ; o pt is c h e ho e k, de gezichtshoek.; — optilo,
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gion, n. de oogspreker, een werktuig tot ge
doofstommen ; — opto--dachtenwislgm
meter, m. een werktuig ter bepaling van de
zienskracht of van het gezichtsvermogen, alsmede van de brandpuntsafstands der voor een
kort- of vérzichtige noodige brillen. .
optimus, a, um, lat. (superl. van bonus, goed)
de of het beste; -- optzme, opperbest, zeer goed;
— optimus maximus, m. een bijnaam
van Jupiter, de beste en grootste; — optimáten, m. pl. (lat. optimittes) de voornamen,
aanzienlijken; — optimatie (spr. tie=tsie)
f. nw.lat. z. v. a. a r i s t o k r at! e (z. aid.); —
optimisme, n. de leer van de beste wereld (van Leibnitz); de neiging om alle dingen
van den besten kant te bezien ; — optimist,
m. een verdediger of belijder van Leibnitz' bovengenoemde leer; ook iemand, die geneigd is
alle dingen van den besten kant te bezien (het
tegengest. van pessimist) ; — optimistisch, adj. met het optimisme overeenkomende,
dat aanhangende ; — optimiteit, f. (later
lat. optimitas) de voortreffelijkheid.
optisch, optometer, z. ond. optiek.
opulént, adj. lat. (opuléntus, a, i&m) zeer
vermogend of rijk, overrijk, wel gegoed ; —
opulentie (spr. tie=tsie) f. (lat. opulentia)
groote rijkdom, overvloed, aanzienlijk vermogen.
opuli folius, a, um, lat. Bot. met bladeren
als die van den sneeuwbal of Geldersche roos.
Opûntie (spr. t=ts) t. de vtjgdistel, bloedvijg of gemeene indische vijg (Cactus opuntïa,
naar Opus, genit. Opuntis, eene stad in Locris
in Griekenland, zoo geheeten) ook n o pal, eene
plant in Amerika, op welker dikke, eironde bladen de cochenille leeft ; het gebruik van
hare zeer zoete, bloedroode vruchten verft de
pis rood.
Opus, n. lat. een werk, inz. een geleerd
werk, boek, geschrift enz.; pl. opëra, werken,
geschriften ; opéra omni a, al de werken, de
gezamenlijke schriften ; o. misericordiae, werken van barmhartigheid; o. posthuma, nagelaten werken ; opera quae supersunt, de nog
voorhanden werken eens schrijvers; opera selécta, uitgelezen werken ; opus alexandrïnum,
eene soort van kunstmatige steeninlegging (m oz a ï e k) van de vloeren in de oudheid ; opus
Herculéum, een herculische arbeid, een werk,
dat reuzenkracht vordert ; opus incértum, een
onregelmatig werk, een steenverband, uit onregelmatige en zonder bepaalde orde met elkander verbonden stukken ; opus mallëi, eig.
een hamerwerk; eene geslagen of gehamerde
koperen plaat; opus musïvum, z. v. a. m oz al e k ; opus operatuin, een werk, dat gedaan
wordt om slechts gedaan te zijn, zonder er op
te zien hoe en waarom ; inz. gedachtelooze ver
uiterlijke godsdienstgebruiken ; opus-richtngva
postháámum, een nagelaten of eerst na des
schrijvers dood uitgegeven werk; opus reticuldtum, een netvormig werk, netverband, een
muurwerk, waarbij de voegen tusschen de vierkant gevormde steenen diagonaallijnen vormen;
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opus rus(icum, n. Arch. een boersch bouwwerk,
vgl. bossage ; opus supererogationis, z. s up e r e r o g a t i e; opus • tectorium, bekleedingswerk, de buitenste en fijnste muurbedekking
van marmerstuc; opus tesselátum, teerling- of
dobbelsteenwerk, een teerlingvormig met kleine
marmerstukken van verscheiden kleuren ingelegde vloer ; opus testudinëum, schildpadwerk,
met schildpad ingelegde borden, schotels enz.;
— opusculum, n. een werkje, klein geschrift;
pl. opuscula.
Or, 1) m. z. v. a H o rus (z. aid.)
Or, 2) eene perzische rekenmunt = 1 v tom a n of ongeveer 55 cents.
Or, 3) n. (eig. m.) fr. goud ; — or batte,
geslagen of bladgoud; or de Manheien (spr.
manen) Mannheimer goud, goudkleurig mengsel
van koper, messing en tin (vgl. semilor); or
de lavage, waschgoud; or en chaux (spr. aa
sjó) of or en coquille (spr. kokielf') schelpgoud,
schildersgoud; or gris (spr. gri), grijs goud,
mengsel van goud en staal; or haché (spr. asjé)
ruwe vergulding; or couleur (spr. koeléur) goud
bij verguldingen; or moulu (spr. moelu)-grond
*soort schildergoud; or nati/' (spr. -tiefl, gedegen
goud; or vert (spr. teèr) groen goud, mengsel
van goud en zilver; lingot dor (spr. lengó dor)
staafgoud.
br, z. oer.
ora, lat. (van oráre, spreken, bidden, biddend spreken, v. ós, gehit. ons, de mond) bid!
bidden ! ora et labóro, bid en werk ! ora pro
nobis ! bid voor ons ! orate, bidt ! orémus, laat
ons bidden (bij de katte. mis vóor het gebed);
't is daar oremus, 't ziet er daar jammerlijk uit; — oránten, m. pl. (lat. ordntes) biddenden, bidbroeders.
oraal, nw.lat. (orális, e, van ós, genit. óris
de mond; het aangezicht) mondeling, mondelijk; — Orale wet, eene mondelinge wet; —
oráles submissto, Jur. mondeling aanhangsel of
toevoegsel tot een vonnis enz.; — Orale, n.
de pauselijke hoofdsluier, die om de schouders
geslagen wordt en op de borst afhangt.
Oraeulíst, m. nw.lat. die voor een o r ak ei (z. ald.) wil gehouden worden ; — OraCuleus, adj. godspraakachtig, orakelvormig.
orageux, adj. fr. (spr. —zjeu; van orage,
storm, oudfr. zachte wind, provenc. auratge,
van 't oudfr. ore. provene. aura, it. ora, aura,
lat. aura, luchttrekking, tocht, wind) stormachtig, onstuimig, woelig, onrustig.
Orakel, n. lat. (oraculum, v. oráre, spreken ; vgl. ora) bij de oude Grieken de voorgewende uitspraak der goden, de godspraak; de
openbaringsplaats, de zetel der godspraak, b. v.
die van Apollo te Delphi ; oneig. iedere raadselachtige of ook als onwederlegbaar aangekondigde uitspraak ; ook een algemeene of aller
vereerde raadgever, eene vraagbaak ; ---wegn
orakelachtig, adj. geheimvol, raadselachtig, duister.
Orange, 1) f. fr. (spr. oránzj ; it. arancia,
arancio, mid.lat. arangia, aurantia, venet na;
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ransa, sp. naranja,

V.

't arab.-perz. narandsj of

narang, en voorts in nw.lat. vervormd tot po-

mum aurantium, d. i. goudappel) de o ra n j eappel; oranjeboom; ook de oranjek l e u r, het oranje (roodgeel) ; — orangeade, f. (spr. oranzjáád') oranjewater, een
drank uit oranjesap, suiker en water of ook
Wijn; in het laatste geval bisschop; — orangeat, m. (spr. oran' zjá) ingemaakte oranje
; — orangelétten, f. pl. (spr. oran--schilen
zje—) kleine onrijp gedroogde oranjeappelen;
-- orangerie, f. (spr. orahzjeríe), oranje rie, eene verzameling van citroen- en oranje
ook eene broeikas; — oranje -liomen,z.;
of e u r a a o - s p i n, eene zeer vergif-spin
-tigespn.
Orange, 2) (spr. oránzj') of Oranje, n.
eertijds een klein vorstendom in Frankrijk, dat
van de lade tot de 16de eeuw eigen vorsten
had ; thans voert de oudste zoon van den koning der Nederlanden den titel: Prins van
0 r a n j e; — Orangisten, m. pl. aanhangers
van het huis van Oranje in de Nederlanden,
Oranjegezinden, Oranjeklanten; ook de politieke
partij der Protestanten in Ierland (eng. orangemen, naar Willem III van Oranje zoo genoemd, die het ten gunste der Stuarts opgestane Ierland onderwierp), welker samenkom
oranje -loges noemt; —oranje--stenm
kers, eene geelroode, donkerrood gevlekte,
aangenaam zuurachtige kers.
Orang—oetang, m. maleisch (oráng oetan,
van drang, mensch en oetan, woud, wildernis,
wild) de oostind. woud- of boschmensch, een
zeer sterke, omtrent 1,35 M. hooge, gemeenlijk
rechtopgaande aap op Borneo, enz., ook joe k o
geheeten.
Oranje, enz. z. orange.
Oranten, ora pro nobis, enz. z. ond. ora.
OrariU.m, f. lat. (van ós, genic. o: is, aan
een zweetdoek, een gele te van de-gezicht)
priesterlijke kleedij in de roomsche en grieksche kerk.
Or:tie (spr. t=ts) f. lat. (oratio, van oráre,
spreken) eene rede, redevoering; — oráctio, f
lat. rede ; oratio oblique. z. ond. o b l i q u e;
oratio pro domo, rede voor zijn eigen huis,
waarin men voor zijn eigen belangen enz. optreedt ; ook : gebed : oratio dominica, het gebed des Heeren, het Onze-Vader; — oratiuncula, f. eene kleine, korte rede; — ortor, m. een redenaar ; -- oratoria of oratoriek, f. nw.lat. de redekunst; — oratÓrisch, adj. (lat. oratoraus, a, urn) op rede
redekunstig; — oratorium, m.,-narswijze,
pi. oratoria of oratoriën, 1) een bidvertrek, bedehuis; 2) Muz. eene soort van muzikale drama's van ernstigen, meestal bijbelschen
inhoud, die eene handeling of eene gebeurtenis
door gezang of gebarenspel vertegenwoordigen;
een geestelijk zangstuk; priesters van het
oratorium, de leden eener geestelijke orde,
welke Philippus van Neri in 1574 te Rome stichtte.
Orb., bij natuurwetenschappelijke benamin-
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gen afkorting voor A. d'Orbigny (gent. 1857).
Orbátie (spr. t=ts) f. lat. (orbat(o, van
orbáre, berooven van 't geen iemand lief is,
b. v. kinderen van hunne ouders, van orbus,
beroofd, ontbloot, ouderloos gemaakt) de berooving, inzonderheid . van de ouders, het weesworden.
orbiculair, adj. lat. (orbiculi ris, e, van
orbiculus, verklw. van orbis, kring, schijf)
kringvormig, rond, ringvormig; — orbiculatus,
a, um, lat. Bot. cirkelrond; — orbiculieten, pl. nw.lat. versteende cirkel- of schijf
-schelpn.
Orbilius, lat. of afgek. Orbiel, m. een
knorrige, strenge schoolmeester, brompot, schooltiran, eig. de eigennaam van een knorrigen
taalmeester, die te Rome ten tijde van Hora
leefde en vroeger raadsdienaar en soldaat-tius
was geweest.
órbis, m. lat. kring; iets cirkelvormigs, iets
ronds, schijf, enz.; inz. ook aardbol, wereldrond ; — orbis pictus, lat. de geschilderde wereld, prentenwereld, ook wel de wereld in het
boek of voorstelling der voorwerpen van natuur en kunst door prenten, een kinderboek,
het eerst door Comenius opgesteld; — orbis
terrárum, m. de aardbol; urbi et orbi, aan do
stad (Rome) en de aarde (den pauselijken zegen
geven).
. Orbita, f. lat. (v. orbis, kring, bol) het
wagenspoor; de kringloop, baan ; Anat. de oog
; — orbitaal, adj. nw.lat. de oogholte-holte
betreffende of daartoe behoorende.
Orbiteit, f. lat. (orb i tas, van orbus, a,
um, kinder- of ouderloos) kinderloosheid; ook
ouderloosheid, de weezenstaat.
Orbitolithen of orbulieten, m. pl.
lat. gr. eene soort van versteende koralen van
vlakke, bijna cirkelronde gedaante, z. v. a. n u mmulieten.
Orea, f. lat. de noordkaper (z. aid.) een
soort walvisch
Orcaan, z. orkaan.
Oreanétte, f. fr. Bot. roode ossetong,
eene verfplant ; — orcanettine, f. de roode
verfstof dier plant.
Oreeïne, f. z. onder o r c i n e.
Orcheocële, orcheotomie, z. onder
orchis.
Orchesiograaf, m. gr. (van orchesis,
dans, orchéisthai, dansen) iemand die over het
dansen schrijft; — orchesiographie, f. de
dansbeschrijving, dansteekening (vgl. chore og r a p h i e) ;— orchést, orkest, n. (gr.
orchestra, f.) de dans- en zangplaats bij de oude
Grieken, of die plaats van het tooneel, waar
het koor placht te dansen en te zingen ; bij de
Romeinen de plaats van het tooneel, waar de
senatoren zaten; tegenwoordig de speel- en
zangplaats der toonkunstenaars in concerten en
in den schouwburg; ook de gezamenlijke muzikanten zelven ; — orchestiek, orche—
stika, f. de danskunst; — orchestrion,
n. een door den abt V o g l e r uitgevonden en
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yin 1789 het eerst te Amsterdam vertoond s n a ar
xrgel, ook organochordium genoemd; ook
een door Kunz te Praag in 1791 uitgevonden
soortgelijk fluit- en snaarinstrument in de gedaante van een vleugelklavier ; nog een door
Kaufmann te Dresden in 1851 uitgevonden
groot zelfspelend muziekinstrument ; — orchestreeren of orkestreeren, een mu ziekstuk voor de verschillende partijen van het
orkest bewerken; — orchestratie of orkestratie (spr. tie=tsie), f. deze bewerking
voor orkest.
Orchis, m. gr. de teelbal ; eene plant met
bolvormige wortelknollen; — orehidalgie,
1. de teelbalpijn; — orehidéën, pl . orchis.achtige gew assen ; — orehidoesle of orcheoeéle, f. Med. de balzakbreuk; ook een
teelbalgezwel; — orehidodynie, f . z. v. a.
^o r c h i d a l g i e;— orchidóncus, m. een
bard teelbalgezwel; — orehieten, m. pl.
steenen, die in vorm naar de teelballen gelijken; — orchitis, f. Med. de teelbalontste-

king ; — orchitomie of orchotomie, f.
de teelbalsnede, de ontmanning, z. v. a. c a..stratie.
Orcine, f. lat. een uit korstmossen door
koken met kalkmelk verkregen stikstoflooze stof,
die door invloed van vochtige lucht en ammoniak tot de stikstofhoudende oreéine wordt,
ter bereiding der o r s e ill e gebruikt.
Oreus, m. lat. de onderwereld, bet doodenrijk, z. v. a. Tartarus (z. ook Pluto).

Ordeal, ordalium, n. pl. ordaliën,
.mid.lat. godsoordeelen, onschuldbewijzen, In de
middeleeuwen eene soort van gerechtelijk be.wijs, volgens 't welk men de uitspraak over
de schuld of onschuld van eenen aangeklaagde
afhankelijk maakte van den uitslag, die zekere
levensgevaarlijke proeven, b. v. het tweegevecht,
de vuur- of waterproef, voor hem hadden ; (uit
het nederl. o o r d e ei werd het mid.lat. orda1 ïum gevormd en tot een kunstterm der rechts
-gelrdhi
gemaakt).
Orde, f. (van 't lat. ordo, z. ald.) stand,
.genootschap, wereldlijke of geestelijke broeder
bepaalde oogmerken, met zekere o r--schapto
d e sr e g e 1 e n, herkenningsteekens, enz. (ridder-,
monnikenorde), waardigheid, waardigheids-, eereen onderscheidingsteeken ; — orde de la
trappa, z. trappisten; — ordes -kapittel, n. vergadering van de medeleden eener
.ridderorde (vgl. c a p i t t e 1) ;— ordes –insigniën, pl. ordeteekens.
Ordo, m. (gen. orc `ínis) lat. de rij, de ordening; afdeeling, klasse, stand; pl. ordines,
-ook wijding, inwijding (z. ond. ordineeren);
-- ord)nes imperil, pl. de rijksstanden; — o.
provinciáles, pl. de gewestelijke of landsstanden ; — extra ordinem, buiten de orde of rij;
,

-

— ordinale, n. pi. ordinalia, Gram. telwoorden van orde, 1,. v. de eerste, tweede, derde,
4::Z., in tegenst. met e a r d i n a 11 a; — ordi:1e, n. nw lat. (eng. en fr. ordinal) het re;gelboek, kerkboek der anglicaansche geestelijk-
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beid; — ordinair, adj. (lat. ordinar)'us, a,
um, fr. ordinaire), gewoon, regelmatig, gebruikelijk; gemeen, gering, laag ; — ordindrio, it.
Muz. op de gewone wijze ; — à l' ordinaire, fr.
als gewoonlijk, op gewonen trant; meestal, meestendeels; — ordinarius, m. lat. (stil, p r of e s s o r) een gewoon, met bezoldiging aangesteld hoogleeraar op hoogescholen, in tegenst.
met extraordinarius; in de R. Kath. kerk
de bisschop, als de eigenlijke kerkregent van
zijn gebied; vandaar: cum facultate ordinarii,
met toestemming van den bisschop of van de
- hoogere geestelijkheid; — ordineeren, lat.
(ordindre), iemand—, of h e m d e ordánes
m e d e d e ei e n, de inwijding tot het geestelijk
leeraarsambt, benevens de daarmede verbonden
rechten en ambtsverrichtingen opdragen, tot
prediker aanstellen, inwijden, inzegenen; bij de
R. Kath. de priesterwijding geven; — ordinándus, m. een priester die gewijd moet
worden; een kandidaat, die tot het predikambt
zal gewijd worden ; — ordinánt, m. (lat.
ordinans) de inwijder, wijbisschop ; — ordinántie, f. z. ordonnantie; — ordináten of a p p l i c ate n, pl. nw.lat. Math. evenwijdig aan elkander loopende rechte lijnen, die
.van de lijn der abscissen (z. ald.) naar de
punten van den omtrek eener kromme lijn getrokken worden; — ordinátie (spr . t=ts),
f. de inwijding, bevestiging in het predikambt
(bij . Protestanten), of in den priesterstand (bij
. Katholieken), de priesterwijding.
ordonneren, fr. (ordonner, oudfr. ordener, ordoner, lat. ordináre ; vgl. o r d i n e e r e n en o r d r e) ordenen, verordenen, bevelen,
gelasten, voorschrijven, gebieden ; — ordonnántie (spr. t=is), f. (fr. ordonnance) verordening, gebod, voorschrift, bepaling, verordening, die van het opperhoofd der regeering uitgaat; de ordonnantie eener schilderij, haar
aanleg, de schikking en ordening van hare ver
figuren ; — ordonnans, m. Mil.-schilend
dienstwacht, een soldaat, die zich bestendig om
eenen bevelvoerenden officier moet bevinden,
om zijne bevelen uit te voeren ; in eenige oorden ook z. v. a. extrapost; — ordonnans–ofcier, m. officier, die berichten, bevelen, enz. overbrengt ; — ordonnateur,
m. een verordenaar, aanwijzer, opziener.
Ordre, f. in het fr. m. (oudfr. orderre, ordine, van lat. ordo, gen. ordinis, z. ald.) de
o r d e ; ordre de la Légion d'honneur, orde van
het legioen van eer; ook het bevel, de last,
het gebod, de verordening, order: ook het
wachtwoord, p a r o 01 ; bi wissels het recht om
de ontvangst van het bedrag op een ander over
te dragen; ook de persoon die daarbij voor een
ander in de plaats treedt ; vandaar : o r d e r p ap i e r, aanwijzingen, wissels, inz. welke, ofschoon
op een bepaald persoon luidende, door e n d o ss e m e n t (z. ald.) op een ander kunnen worden overgedragen, door bijvoeging der woorden:
'gaan de orde van. . . ;" -- par ordre, op bevel ; z. ook in u ft i ; — ordre de bataille (spr.
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d'batálj'), Mil. de slagorde; -- ordre de campagne
(spr. —d' kampánj' ), veldorde ; -- ordre de parade, paradeorde ; -- ordre du jour (spr. zjoer),
dagorder, dagbevel.

Oreáde, i pl. Oreáden, gr. (Oreids,
pl. Oreiádes, van Oros, berg) bergnimfen, zie
nymph.
Orego, z. v. a. o r i g á n u m.
oregonus, a, um, lat Bot. uit Oregon (N.
Amerika) afkomstig.
Oreiller, m. fr. (spr. oreljé; van Oreille
= lat. auricula, verklw. van auris, oor) een
oorkussen, klein oorkussen, sluimerrol ; -- oreillette, f. (spr. oreljétt') het oorringetje; —

oreiil.on, z. o r ill o n ; - oreillons, m.
pl. (spr. oreljón) ontsteking der oorklieren.
orëmus, z. ond. ora.
Oreodóxa, f . gr. een 25 tot 50 M. hooge
palmsoort in Zuid-Amerika.
Oréstes, m . naar de oud-gr. sage de zoon
van Agamemnon, koning van Mycenae, en van
Klytaemnestra. Hij wreekte den moord, aan
zijnen vader door Klytaemnestra en haren boel
.gisthos gepleegd, door het ombrengen ' zijner
moeder, werd daarop echter door de Eumeniden vervolgd en krankzinnig. Hij is een der
voorname helden der grieksche t r a g w d i e;
vgl. ook Pylades.
Orestiáde, f. pi. Orestiáden, gr. z.
V. a. Oreaden.
Orexie, f. gr. (oréxis, van orégein, uitstrekken) de begeerte, het streven; Med. inz.
de eetlust, groote en gedurige trek naar spijs;
het zuur op de maag.
Orfèvrerie, f. fr. (v. or goud, lat. aurum,
en Faber, lat. de smid, waarvan het alleen In
samenstelling voorkomende fr. févre) de goud
ook goudsmidswerk; — Or vree---smidkunt;
rie-Christofe, goudsmidswaren uit een
door Christofle te Parijs uitgevonden a r gentaan; vgl. Christofle- metaal.
Orgaan, n. gr. organon (v. érgon, werk,
érgein, érdein, doen) werktuig, inz. weleer een
.muziekinstrument (vandaar ons orgel, mid. lat .
orgánum; orgdno pleno, met vol orgel); werk of hulpmiddel, hulplid; een zelfwerkend deel
van een geheel, inz. zinswerktuig of zintuig;
spraakwerktuig, stem, b. v. van eenen zanger,
tooneelspeler; oneig. de persoon, door Wien men
iets laat zeggen of doen, de spreker, optreder;
o r g a n o n, ook een bijzondere naam der Aristotelische logica, als gevende aan de menschelijke begrippen een innerlijk verband; ook de
voorstelling van een wetenschappelijk voorwerp
met innerlijke, als ware 't organische verbinding; -=- organisateur, m . fr. regelaar, bij
die ordent, rangschikt, inz. eenen staat regelt,
eene orde sticht ; -- organisch, organiek,
adj. met organen of werktuigen, inwendige vaten, buizen, enz. tot groeien, leven en gewaarworden voorzien (gelijk de dieren en planten),
bewerktuigd, levend, bezield ; ook aan organische lichamen eigen, daartoe behoorende; b.v.
organische wetten, Jur.wetten,doorwelke
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het staatslichaam in zijn innerlijk leven wordt
ingericht ; ook in het alg. gewichtige, beslis
wetten; organische chemie, dat ge^--send
deelte der scheikunde, dat zich met de verbindingen der samengestelde groepen en planten,
dieren of aan deze ontleende lichamen bezig- houdt ; -- organiseeren (spr. s=z), barb.
lat. (fr. organiser) met organen voorzien, bezie•
vormen, Inrichten, ordenen; — g e o r g a ni- -len;
5 e e r d, z. v. a. organisch bezield, gevormd, volledig ingericht; -- organiseering (spr. s=z)
of organisatie (spr. --za-tsie), f. de vorming,_
inrichting, bouw van een lichaam; de bezieling; — organf sme, n. de organische bouw,
de samenhang der leden van een geheel, delevende, gelede gestalte, het buizen- en vatenstelsel, het geheel der verrichtingen, die de organen volbrengen; -- organist, m. mid.lat.
(organista) een orgelspeler, inz. een als zoodanig in de kerk aangesteld beambte; — orga.-

noohordium, z. o r e h e s t r i o n; -- or-ganogenie, f. de organen-vorming; de leer

-

van het ontstaan van organische wezens; —
organognosie, f de kennis en onderschei- ding van bewerktuigde lichamen; — orga
nographie, f. de organenbeschrjving; ook
beschrijving van muziekinstrumenten; -- organologie, f. de leer der organen ; ook de
Instrumentenleer in de geboortehulp; -- Orá-ganonomie, f. de leer van de wetten des
organischen levens; — organoplastiek, f..
organenvorming; — organopc2us, m. eenmachinemaker; de eigenaardige levenswerkzaamheld der organen; -- Organoskopie, f. orderzoekende beschouwing der organen ; -- organotaXie, f, de rangschikking der schepselen naar hunne organen ; — organozoís-me, n. die soort van h y l o z o ï s m e, welke
alle leven, ook het hoogere van denken en willen, uit het enkele organisme der stof afleidt ,
+-- organozoónomi e, f. de theorie van de
wetten des levens In de organische lichamen.
Organdijn of organdy, m. (fr . organ-dis) een oostindisch katoenen weefsel, gelipkendeop mousseline enlinon; vandaar organdylint.
,
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organisch, organiseeren, organísme, enz., z. ond. orgaan; — orga-noehordium, z. ond. orchesiographie;
organoskopie, enz., z. ond. orgaan.
Organsijn, n. (fr. organsin, it. organzino) of organsi j n-zijde, kettingzijde, getwijnde of getweernd, zijde.
Orgásme, n. gr. (v. organ, zwellen) golving, sterke beweging van het bloed en andere
vochten, opgezette volheid, hevige 'aandrift; -orgé stisch, adj. opzwellend, sterk golvend
,

en voortdrijvend.

orgasticus, a, um, lat. Bot. lookachtig.
Orgeade, f. fr. (spr. orzjáaid') of orgoat, m. (spy. orzjá ; V. orge, gerst) gerstedrank, koeldrank; aníandelmelk.
Orgel-harmonika, I . z. c ml e s t i n e..
Orgiën, pl. gr. (órgia) in 't alg. geheim-
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godsdienstgebruiken; inz. de met dronken woest
gevierde bacchus-feesten ten -offers; oneig.-heid
nachtelijke zwelgerijen, zuippartijen ; — orgiást, m. ( van orgiádzein', orgiën vieren) de
ingewijde, die de orgiën viert; — orgiastisch,
adj. dweepachtig opgewonden. z. v. a. e n t h us i a s t i s c h, wild razend.
Org©sis, f. gr. liever orgasme, z. aid.
Oriënt, n. lat. (oriens, scil. sol, de opgaande zon ; van oriri, opgaan, ontstaan, enz.)
fr. orient (spr. orián) de morgen, het oosten, het' .morgenland, de oostelijke landen, in
tegenst. met o c c i d e n t; — orientaal, adj.
(lat. orientulis, e), oostersch, morgenlandsch; —
orientaal, m. een oosterling, een morgenlander; — orientaal, n. een katoenen weef
ook engelsch leder of satijn geheeten ; —-sel,
oriontaliseeren (spr. s=z), top oostersche
wijze inrichten; — orientalisme, n. nw.lat.
de oostersche taaleigenheid; — orientalist,
m. een kenner van oostersche talen, inz. der
s e m i t i s c h e (z. aid.); --- orientaliteit, f.
de oostelijkheid, oostelijke ligging; oostersche
of morgenlandsche hoedanigheid of eigenaardigheid ; — zich oriënteeren (fr. s'orienter),
zich oostwaarts richten of eig. de plaats van
den opgang der zon zoeken, om alsdan ook de
overige hemelstreken te kunnen vinden en zich
daarnaar te richten, gelijk dat door de zeeva.renden, vóor de uitvinding van het kompas,
moest -geschieden; zich met de ligging en ver
plaats bekend maken; oneig.-houdinger
een standpunt aannemen, zich in den vereischten toestand plaatsen, zich behoorlijk inlichten,
nauwkeurige 'berichten inwinnen, zich als te
buis maken; -- orienteering, f. het nemen
van een goed standpunt, het thuis-worden, in.lichtingen of kondschap inwinnen, enz.
Ori$cium, n. lat. (van ós, genit. oris,
mond) de mond, monding, opening.
Orifl.á►mme, f. fr. (provenc. aur; flan, mid.
lat. auriflamma, van 't lat. avrum, goud, en
hamma, vlam; midlat. kleine vaan, wimpel)
de rijks- of krijgsvaan, de voormalige fransche
hoofdvaan (sedert 11) oorspronkelijk eene lans
van verguld koper met eenen wimpel van vuur
zijde, die in drie punten uitliep, ieder-rode
met een gouden kwast voorzien; aanvankelijk
de banier der abdij van St. Dionysius.
orifórm, nw.lat. (v. v`s, mond, genit. oris)
mond- en muilvormig.
Origanum, n. lat. (gr. origanon en oretiganon) o r e g o, groote majoraan of marjolein,
eene plant, die als keukenkruid zeer gezocht is.
Origenisme, n. de leer van 0 r i g ë n es,
die in de 3de eeuw te Alexandrië leefde; hij
leerde onder anderen, dat Christus enkel door
aanneming als kind (adoptie) Gods zoon is ge
dat de straffen der verdoemden niet-worden,
eeuwigdurend zullen zijn, dat de zielen reeds
voor de schepping bestaan hebben, enz.: —
origeníst, m. een aanhanger dier leer.
original, adj. (lat. originiilis, e, v. origo,
de oorsprong) of origineel, (fr. originel), oor,

,

spronkelijk, dat geen model heeft, zelve de oorsprong, het voorbeeld of model is, niet nagevolgd ; aangeboren, eigenaardig; ook : vreemd,
wonderlijk, van het gewone afwijkende ; —
origineel, n. een oorspronkelijk stuk, het
eerste in zijne soort, het niet nagevolgde, eene
oorkonde, een eerst of oorspronkelijk geschrift,
afdruk, enz., in tegenst. met c op i e ; een oor
geest, een buitengewoon genie, een-spronkelij
zeldzame kop in zijne soort ; ook een zonderling,
rare snaak; — origineele uitgave, de
uitgave van een werk door den redhtmatigen
uitgever, in tegenst. met den nadruk ; — Origineel genie, n. lat.-fr. (spr. zjeni) een
oorspronkelijke, eigenaardige, zelf scheppende
geest, vgl. ge n i e; -- originaliteit, f.
nw.lat. (fr. originalité) de oorspronkelijkheid,
eigenaardigheid, eigenheid; ook zonderlingheid;
— originaliter of in origináli p r o d u c e e r e n,
lat. Jur. als oorkonde, in het oorspronkelijke
stuk voorleggen; — originellement, adj.
fr. (spr. orizjinell'máit) oorspronkelijk, naar zijn
oorsprong; — originair, adj. (later lat. originar)us, a, um; fr. originaire) oorspronkelijk,
aangeboren; -- origineeren, nw.lat. ontstaan, ontspringen; — origin tie (spr. t=ts),
het ontstaan, de wording, de afstamming, de
oorsprong.
Orignal of orignac, m. fr. (spr. onsrijdt, on -nják, waarsch. uit de taal van Canada)
elanddier, de eland, een zeer sterk dier van het
hertengeslacht (Cervus alces).
Onion, m. fr. (spr. on-ljón; v. Oreille,
oor) een oor, handvatsel; Mil. een bastions- ot
bolwerksoor ; het bovenste gedeelte van de flank
aan een vestingwerk ; Arch. hoeksieraad-; -orillons-passer, m. een mathematisch
werktuig, een fijn passertje.
Orion, m. gr. (Orion) een schitterend gesternte aan den zuidelijken hemel (naar den
naam van een reusachtigen held en grootea
jager uit de gr. mythologie).
Orionen, m. pl. peruaansche edelen, die
van de voormalige koningen afstammen.
-

-

Orkaan, m. (it. orogano, uracanó, fr. ouragan, sp. huracan, eng. hurricane; uit de taal
van Haïti) een -hevige storm, of de snelste en gestormwind, inz. een kust of zeestorm. -wichtgse
Orkest, orkestreeren, z. o r c h e s t,
orcbestre eren.
Orlando, m. it. mansnaam: 'Roeland; —
Orlándo furióso, m. it. de razende Roeland,
een heldendicht van Ariosto uit de 16de eeuw.
Orleaan, orlean, n. ook r o e c o e of
o e r o e k o e, eene schoone geelroode verfstof
van den dikken en rooden bast der kernen van
den orlean- of ro ecoe-boom(Bixa orellána)
in Amerika.
- Orleanist, m. (fr. 0rlëaniste) aanhanger
van -het 'buis van Orleans in Frankrijk, inz. van
wijlen koning Louis Philippe (sedert 1830) en
van zijne familie; -- orleanIsme, n. de
regeeringswijze van dat huis; de gehechtheid
daaraan; — orleans, n. een welbekend wol-

,

-
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'lig weefsel tot dameskieeding, enz. naar de
stad Orleans in Frankrijk.
Ormond money, n. eng. (spr. —mónni), naam van eene menigte noodmunten, door
den hertog van O r m o n d tijdens den opstand
der iersche Katholieken in 1612, uit het zilver
-goedr
koningsgezinden geslagen.
Ormuzd, m. oud-perz. (ontst. uit. ahoera
Mazda, d. i. hoogwijze heerscher) de genius,
die den eersten dag van het oude perzische
zonnejaar regeert; naar de leer van Z o r o ast e r het licht of het goede beginsel, in tegenst.
met A h r i m a n, het beginsel des kwaads, der
duisternis.
Orna, f. it. (= lat. erna, pot, vaas) eene
voormalige vochtmaat in Triëst, omtrent =
_56,589 liter, te Fiume = b3,842 L.
orneeren, lat. (orniire) opsieren, versieren, verfraaien, tooien ; — ornament, n. lat.
(ornaméntum), of fr. ornement (spr. orn'mán)
sieraad, versiering, versiersel, opschik; — senza
ornaménti, it. Muz. zonder versieringen; — ornamenteeren, barb.lat. met sieraden voorzien ; — ornamentist, m. wie sieraden aan
-gebouwen en dgl. bearbeidt, een optooier, ver
— ornaat, n. lat. (ornátus) opschik,-sierd;
sieraad, enz., inz. ambtstooisel, , ambtssieraad
en -kleeding, staatsie- of ambtskleed, inz. der
.geestelijken, de priesterkleeding; — kerkornaat, n. de kleeden, waarmede het altaar, de
kansel, enz. in de R. Kath. kerk zijn behangen ; — ornataménte, it. Muz. met versieringen
voorgedragen; — ornátie (spr. t =ts), f. (lat.
iornatio) en ornatuur, f. (later lat. ornatura)
de versiering, optooiing.
Ornithichnieten, m. pl. gr. (v. órnis,
genit. órnithos, de vogel, en ichnos, voetstap,
spoor) voetsporen van voorwereldlijke vogels
,op steen; — ornithoeephálus, m. eig.
vogelkop, een versteend dier der voorwereld,
volgens S o m m e r i n g eene vledermuis, v. a.
eene hagedissoort ; — ornithogálum, n.
-de vogelmelk. een gewas; — ornithographie, f. vogelbeschrijving; — ornitholith,
m. een vogelsteen, eene vogelversteening ; —
ornitholoog, m. een vogelkenner, vogel-kundige; — ornithologie, f. de beschrijving
of natuurlijke historie der vogelen, de vogelkunde; — ornithológiseh, adj. vogelkundig, de vogelkunde betreffende ; — ornithoniánt, m. een vogelwaarzegger; — Ornithomantie (spr. tie=tsie) of ornithotskopie, f. de vogelwaarzeggerij, waarzeggerij
git de vlucht, het eten en zingen der vogelen;
— ornithon, n. een vogelhuis ; — orni–
thorrhynehus, m. het snaveldier, de snavelotter, een zonderling gevormd, naar den otter
gelijkend zoogdier met een eendennavel en vier
zwemvoeten, dat in de meren van Nieuw-Holland leeft; — ornithotheologie, f. bewijs
-van het aanzijn van God uit de beschouwing
der vogelen; — ornithotrophie, f. de vo.gelvoeding ; de vogelteelt, de kunst om eieren
uit te broeien.
-
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Oro, m. it. en sp. (lat. aurum) goud; oro
bello, met kwikzilver vermengd goud; oro en
pOlvo, stofgoud.
Orognosie (spr. s=z), f. gr. (van bros,
de berg) de berg- of gebergtekunde ; — orognóstisch, adj. bergkundig ; — orograaf,
m. een bergbeschrijver; — orographie, f.
de berg- of gebergtebeschrijving; — orographisch, adj. daarop betrekking hebbende b.v.
orographische kaart, een gebergtekaart;
— orologie, f. gebergtekunde, gebergteleer;
— orológisch, adj. tot de bergleer behoorende; — orotheologie, f. het bewijs voor
Gods bestaan uit de bergen.
Oronéco, f. een Z.amer. tabak, uit het gelijknamig landschap van de republiek Venezuela.
Orphanie, f. gr. (van orphunós, ouderloos) de weezenstaat, ouderloosheid; — orphanotrophium, n. (sp. orphanotrophëion)
een weeshuis, eene inrichting tot verzorging van
weezen ; — orphelin, m. fr. (spr. or[' lèn
orpheline, f. een weesjongen, weesmeisje,
weeskind.
Orpharion, n. fr. en eng. (hoogst waarscb.
van 0 r p h e u s), een oud snarenspeeltuig, eene
soort van achtsnarige cither.
Orpheus, m. gr. (spr. in twee lettergre.
pen : ór-fens) een beroemd zanger en lierspeler
in den oudsten, fabelachtigen tijd der Grieken,
die met de liefelijke tonen zijner lyra alles als
betooverde ; vandaar ook de naam van zang
; — orpheum, n. muziekzaal,-vernig
concertzaal; — orphika, f. een klein, draagbaar muziekinstrument met snaren, die met
hamers bespeeld worden; het heeft den toon
eener luit en is door R 11111 g uitgevonden ; —
orphisch, adj. Orpheus betreffende ; — orphisehe feesten, eene soort van Bacchusfeesten — orphische mysteriën, geheimenissen in de zedekunde, door eenige volgelingen van Pythagoras geleerd en oorspronkelijk
voor leerstellingen van O r p h e u s gehouden ;orphioníst, m. fr. een liefhebber der muziek; — vandaar de societés des orphionistes,
liedertafels, vereenigingen van liefhebbers der
muziek in Frankrijk.
Orpiment, n. nw.lat. operment, geel
zwavel-arsenik, koningsgeel, een mineraal ver
dat eene schoone, doch niet duurzame kleur--gif,
stof oplevert, z. ook a r s e n i k.
Orrery, m. of orrerium, n. z. v. a.
p 1 a n e t a r i u m, een werktuig, dat de beweging der hemellichamen aanschouwelijk maakt
(dus geheeten naar den graaf 0 r r e r y, aan
wien de eerste machine van dien aard werd
opgedragen).
Orrhos, m. gr. (orrhós of orbs) wei, bloed
waterige bestanddeel van de melk,-water,h
het bloed, enz. ; — orrhoehesre, f. (spr.
s=z) Med. waterige, weiachtige stoelgang; —
orrhor-rhoee, waterachtige buikloop.
Orsade, liever o r g e a d e (z. aid.).
Orseille, f. fr. (spr. orsélj ; ital. oricello,
orcella, orciglia, roccella, fr. orseille, orceille,
),

;
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— orthometrie, f. de rechtmeting, de kunst
't fr. roc, it. rocca, rots, vandaar 't eng. archil van wél te meten; — orthométriseh, adj.
en rockmoss, d. 1. rotsmos) de verfmos, die rechtmetend, de rechtmeting betreffende; —
tot eene schoone roode verfstof, ook tot berei- orthomorphie, f. de behoorlijke vorming
of gedaantegeving ; Med. de kunst om de kromding van het lakmoes gebruikt wordt; vgl.
mingen der wervelkolommen en ledematen te
erythrine.
Or–sol, een woord op fransche wissels, genezen ; — orthomorphiseh, adj. recht
waardoor de genoemde wisselschuld verdriedub- van gestalte, behoorlijk gevormd; — orthobeld wordt, b. v. 100 livres o r - s o 1. = 300 nymiseh, adj. rechtnamig, juist benoemd;
— orthopeedie, f. (van paideuein, opvoeden,
livres.
Orsoy–zijde, z. v. a. o r g a n s ij n-z i d e. vormen ; pais, genit. paidós, kind) de kunst of
orthiseh, adj. (gr. orthios, opgericht, steil, ,de leer om de misvormingen des lichaams bij
hoog) Muz hoog, b. v. orthische melodie, jonge kinderen te voorkomen en te verbeteren;
eene melodie, die zich in de hooge tonen be- — orthopaedisch, adj. die kunst of leer
betreffende ; — orthopaedxum, n. of orweegt.
Orthobiotiek, f. gr. (van orthós, é, ón, thopedisch instituut, eene geneeskunrecht en bioen, leven) de kunst of wetenschap dige inrichting, in welke scheefgegroeide kinom wel te leven ; — orthoceratiet, m. (van deren door kunstmiddelen worden uitgestrekt
kéras, hoorn) eene versteende kamerslak; — en hunne gebreken verholpen worden; — ororthodidaktïka, f. juiste leerkunst of leer- thophonie, f. de rechtspreking, z. v. a. o rwijs; — orthodóx, adj. (gr. orthodóxos, on, t h o ë p i e;— orthophoniek, orthophovan dóxa, meening, geloof) rechtleerend, recht- ntka, f. aanwijzing tot de rechtspreking, d. 1.
geloovig, rechtzinnig, echt- of oud-kerkelijk, tot eene juiste uitspraak; — orthopnoea, f.
.streng-geloovig, oud-geloovig, volgens de oude Med. eig. het ademhalen in overeindstaande
aangenomen kerkleer; — een orthodox, m. houding; de zware ademhaling, sterke aamboreen rechtgeloovige, aanhanger van het oude stigheid ; — orthoptéra of orthopteren,
geloof, rechtzinnige; — orthodoxie, f. de n. pl. N. H. rechtvleugeligen; — orthásis
rechtzinnigheid, rechtgeloovigheid, de kerkleer of orthósie, f. het rechtrichten, rechtopzetof bet kerkgeloof, in tegenst. met h et e r o- ten; de behoorigke richting of wending; — ord o x i e; — orthodoxograaf, m. een recht- thosomatiek, orthosomatika, f. z. v.
.geloovig, rechtzinnig schrijver; -- orthodoxo- a. o r t h o p w d i e;— orthoterfum, de strekgraphie, f. de rechtzinnige schrijftrant; — machine, het werktuig tot rechtzetting; — or-orthodromie, f. de rechte loop of koers thotonie, f. de juiste toon- of klemgeving
van een schip naar eene der vier hoofdwind- der woorden.
streken, in tegenst. met 1 o x o d r o m i e;— orOrtolaan, m. (it. ortolano, fr. ortolan, v.
thodrómiseh, adj. rechtzeilend, den rech- 't lat. hortuliinus, van hortus, tuin, nw. lat.
ften koers van een schip betreffende ; — or- Emberiza hortulána) de tuinmerel, korenvink
thoëpie, orthoëpiek, f. de rechtspreking, in Z. Europa, die, vooral nadat bij vetgemest is,
de leer van de ware uitspraak ; — ortho e- als eene uitstekende lekkernij verzonden wordt.
pisch, adj. rechtsprekend, de rechtspreking ortus, m. lat. (van oriri ; vgl. oriënt) de
betreffende; — orthoëpographie, f. de leer opgang; ortus cosmmcus, de opgang eener ster
van juist te spreken en te schrijven, de spreek- gelijk met dien der zon ; ortus acronyctos, de
en schrijfleer; — orthogoon, m. Math. een opgang eener ster gelijk met den ondergang
rechthoek ; — orthogonaal of orthogó- der zon.
adj. rechthoekig, de loodrechte stand
Ortygxa, f. gr. Myth. een bijnaam van Ar.niseh,
van een vlak op een ander; — orthograaf, temis, naar een Bosch op het eiland Deelos.
an. (v. gráphein, schrijven) een rechtschrtjver,
Orvietaan, n. een tegengift, uit kruiden
een kenner en leeraar der orthographie;
d.
1.
en wortelen bereid, zoo genoemd naar de stad
— orthographie, f. de spelling, de kunst Orvieto in den Kerkelijken Staat; ook als fr.
. om wel te schrijven, rechtschrtjving ; ook de woord (orviélan) : een kwakzalver, wonderdokter.
kunst om eene opstaande zijde van een lichaam Oryktoehemïe, f. gr. (van oryssein, grazoo te teekenen, als het zich aan het oog voor- ven, uitgraven, oryktón, uitgegraven) het chedoet ; — orthographiek, orthography- misch onderzoek der fossiliën, de steenschelka, f. de leer der rechtschrijving, aanleiding kunde ; — oryktogenie, f. het ontstaan der
.tot eene goede spelling; — orthográphiseh, gesteenten; — oryktognosie, t de kunst
adj. spelkundig, volgens de regelen der spel- of wetenschap om de eenvoudige of onverling, die betreffende, b. v. ortbograp his ehe mengde mineralen te onderscheiden; — oryk4 o u t, eene fout tegen de rechtschrjving of tognóstiseh, adj. die wetenschap betreffenspelling; — orthóklaas, n. eene soort van de ; — oryktographie, f. de beschrijving
veldspaath, uit kiezelzuur, kleiaarde en kali be- der mineralen, fossiliën, steenen, enz•; — oryk•staande; — orthokolon, n. Med. de stijf- tologie, f. z. v. a. mineralogie; ook inz.
heid, onregelmatige gestrektheid of rechtheid de leer of wetenschap van de versteeningen
van een lid; — orthologie, f. het juiste spre- (p e t r e f a c t e n) ;— oryktológiseh, adj.
ken, de taalzuiverheid, z. v. a. c o r r e c t h e Id; steenkundig; — oryktometrie, f. de steenorsolle, roccelle, nw.lat. lichen roccella, L. ; v.

,

,
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meting, steenmeetkunde ;
oryktozoölogie, f. de leer van de dierversteeningen.
Oryza, f. gr. en lat. de rijst ; — oryzéen,
p1. rgstachtige gewassen, eene familie der grasplanten.
vs, 1) n. lat. (genit. oris, pl. ora) de mond;
het aangezicht ; — per os, Med. door den mond
(b. v. in te brengen); uno ore, met éenen mond,
eenmondig, eenstemmig.
us, 2) n. lat. (genit. ossis, pl. ossa) het been,
de knok, knook; ossa nudat, het ontbloot of
toont de beenderen, d.i. het is gebrekkig, slecht,
b. v. een gedicht.
Osbert, m. oudd. naam (angels. Osbeorht,
V. os, ondn. as, God ; vgl. A s e n en B e r t h a)
de goddelijk glanzende, goddelijk schoone; —
Osberte, f. de goddelijk glanzende, goddelijk schoone.
Oscabrion, m. nw.lat. en fr. (waarsch.
van 't ( s]. oskabibrn, eene soort van zeepissebed, waarmede dit dier veel overeenkomst moet
hebben, eig. wenscbbeer, omdat men meende,
dat men geen vergeefschen wensch meer doen
kon, als men dit dier op een bepaalden tijd in
den mond nam) de kevermossel, zeesloep, eene
soort van veelschalig schelpdier; — oscabri•onieten, m. pl. versteende kevermosselen..
oscen, m. lat. (genit. osc)nis, p1, oscines, v.
os, mond en canëre, zingen) een waarzeggende
vogel ; een zangvogel.
Oseheitis of oschïtis, f. gr. (van óschë,
beurs, buidel, inz. de balzak) Med. ontsteking
van den balzak ; — oscheoplastiek, f. de
balzakvorming; — oscheocéle of osehoCele, f. eene balzakbreuk; — osch(e)ónCus, m. een hard balzakgezwel; -- osche(o)phyma, n. zacht balzakgezwel.
Oscillum, n. lat. een klein beweegbaar
maskerbeeldje; — oscilleeren (lat. oscilldre)
zwaaien, zweven, schommelen, zich in eene schommelende beweging brengen ; y- oseiUátie (spr.
t=ts) f. de zwaaiing, slingering, schommelende
beweging, schommeling, z. v. a. vibratie ;
— oscillatórisch, adj. 'nw.lat. heen en weder slingerend, schommelend, .zwevend, schommelenderwijze.
osciteeren, lat. (oscitl re, van os, mond)
gapen, geeuwen, den mond opsperren of wijd
openen ; nalatig of onopmerkzaam zijn ; zich
minachtend of voornaam aanstellen; — Oseitátie (spr. tie =tsie) f (lat. oscitatio) of Oseitantie (spr. tie=tsie) f. nw.lat. het geeuwen; de nalatigheid, traagheid; het onachtzame,
achtelooze, vaak met herhaald geeuwen ver
gedrag van vele grooten in het gesprek-bonde
met hunne minderen; vandaar de geringschat
het uithangen van den grooten heer.
-ting,
osculum, n. lat. (verklw. v. os, mond) een
kus, zoen; osculum caritátis, een liefdekus;
osc. judae, een judaskus; osc. pacts, een vredekus, inz. die, wenken de kardinalen van den
nieuwgekozen paus ontvangen; — osCUleeren (lat. osculdri) kussen ; Geom. voor aan
-raken;osculdv,Lenkrom-
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me lijn, die eene andere in een punt aanraakt;
-- osculátie (spr. t=ts) f. (osculatio) de trussing, het kussen, zoenen ; ook de nauwkeurige
aanraking van eene kromme lijn of van een
gebogen vlak met een ander.
oscüro, it. donker, z. obscuur; vgl. chi-.
aroscuro.
Osemund of Oszmund, n. eene soort
van zweedsch staafijzer, naar eene ijzerhut van
gelijken naam benoemd.
Osiris, m. egypt. Myth. de zonnegod, de
schepper van den tijd, de broeder en geniaal
van Isis, enz.
Oskabrlon, z. o s c a b r i o n.
Oskar, oudd. mansn. (angels. Osgár, v. 8s
= oudn. as, God en gár, speer; vgl. a s e nl
Godsspeer.
Oslaf, z. Olaf.
Osmánen, Osmanlis, m. pl. Turken; -osmánisch rijk, z. ottomanisch, enz.
Osmazoom, z. o s m o z o o m.
Osmin, m. russ. (osmina, van osmj, acht).,
eene russische korenmaat = 1 van den ouden
kad, of 4 t s j e t w e r i k s, houdende omtrent.
105 liter.
Osmium, n. gr. (v. osmë, reuk, v. ódzein,
rieken) een zwart metaal, in 1803 in het platina ontdekt, en 't welk van zijn eigenaardigen
prikkelenden reuk den naam ontleend heeft; -osmodysphorie, f. het onvermogen om
zekere reuken te verdragen; — osmologie,,
f. de reukleer, leer van de riekende stoffen ; --osmonosologie, f. de leer van de ziekten
van 't reukorgaan ; — Osmosis of osmose,
.f. het ongelijke doorgangsvermogen van in water opgeloste stoffen door poreuze scheiwanden
(vgl. diosmose, endosmose en exosmo-S e); — osmozoom, beter dan o s m a z o o m,
m. (van dzámós, vleeschnat) het eigen, geurige
hoofdbestanddeel van 't spiervleesch, dat ter
bereiding van de osmozoom- chocolade
gebruikt wordt.
Osmoecha of osmoesjka, f. russ. (van,
osmj, acht) een achtste emmer, eene vocht
volgens de wet, gewoon -matvn1,875lier
-lijk
echter 1,537 liter.
,

,

OOsmologie, osmonosologie, osmo-.
ZOOm, z. ond. osmium.
Osmund, oudd. mansn. (v. angels. 6s .—=
oudn. as, God; vgl. a s e n) Godsbeschermer;_
-- Oswald, Godszorg, Godsbestuur ; — Oswin, Godsvriend, Godlief.
Osphrasie of osphrésis, t gr. (van
osphrainesthai, ruiken) het ruiken, reukvermogen, de reuk; — osphrasiologie, z. v. a._
0smo0logie.
Osphyalgie, f. gr. (van osphys, f. de heup)
Med. de heup- of lendepijn ; — osphytis, f.
ontsteking van het celweefsel op het heupbeen.
Ossa, f. gr. de Faam, als godin en bode
van Zeus = lat. F am a.
ossa, pl. lat. (van os, n. gevit. ossis) been,
gebeente ; ossa nudat, z. o s 2); ossa sepiae,
inktvischbeenen (vgl. sepia); — ossarium

,
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'of ossuarium, een beenderhuis, knekelhuis;
— ossatuur, f. nw.lat. Med. de beenderbouw; — ossëa tibia, f. lat. eig. de beenen
fluit, een van de eerste blaasinstrumenten der
Ouden ; — ossëus, lat. Bot. beenachtig ; — Ossi$eeeren, nw.lat. verbeenen, tot been worden; — ossi$cátie (spr. t=ts) f. de verbeening, de beendergroei; — Ossilegium, n.
.beenderlezing, verzameling van beenderen ; —
ossivórisch, adj . beendervretend.
Ossáten, m. pl. een in den westelijken
Kaukasus wonend volk van den iranischen stam.
Ostagra, f. gr. (van ostéon, been) Chir.
de korentang, een werktuig om de beensplinters, door verettering losgemaakt, weg te nemen ; ook een werktuig om de beenderen behoorlijk te plaatsen; — ostalgie, f. of os
-tealgi,f.bendrpij;—Ostalgi of
osteitis, f. pijnlijke beenderontsteking.
Ostar, m. naam der maan of des maangods in de noordsche mythologie.
,

,

Ostara, z. o s t e r a.
Ostealgie, osteitis, z. ond. o s t a g r a.
ostensíbel, adJ. nw.lat. (van 't lat. osten-

d%re, toonen) toonbaar, wat vertoond kan of
.moet worden; ook toonenswaard; ook dikwijls
verward met het volgende woord : duidelijk uit
ostensief, adj. enkel aantoo--komend;—
nend, zonder verklaring der verschijnselen, b.v.
ostensievee methode, aantoonende (niet
verklarende) leerwijs; aanschouwelijk, handtas
jk, zonneklaar ; pronkend, pralend ; — Os--teli
tensorium, n. het toonvat in de R. Kath.
kerk, z. v. a. monstrans; — ostentee.ren, lat. (ostentáre) tentoonstellen, vertoonmaken, pralen, prijken, pronken ; — ostentarium, pl. bij de oude Romeinen : boek met
iaanteekeningen omtrent wonderteekenen en wonderversch(jningen; — ostentatie (spr. tie =
tsie) f. (lat. ostentatio) de tentoonstelling, ver
pronkerij, opsnijderij,-tonig,vermak
het pronken, pralen, prijken ; de praalzucht,
grootspraak, ijdelheid; — ostentum, pl. o st e n t a, lat. wonderteeken ; iets ongewoons als
voorteeken voor toekomstige gebeurtenissen.
Osteoc81e, f. (van ostéon, been) de beenderbreuk; — osteoehemie, f. de leer van
de chemische natuur der beenderen; — osteodermen, pl. kraakbeenvisschen ; — OsteOdiastásis, f. Med. het uiteenwijken van gebroken beenderen ; — osteodynie, f . gr. been-derpijn, beenpijnen ; — osteogangrsena, f.
-de vochtige beenversterving, het vochtige beenuur; — osteogenie, f. de beenwording,
beenvorming, het ontstaan der beenderen ; —
osteographie, f. de beenbeschrijving; —
osteohelkósis, f. de beenderverzwering;
— osteide, n. abnormaal beenachtig voor
dierlijk lichaam; — Osteoka--werpinht
chexie, f. gr. Med. de ziekelijke gesteldheid
,ier beenderen; — osteoklasis, f. eene been-derbreuk ; — Osteokólla, f. (beenderen bevattende) tufsteen, beenbreuksteen ; — osteolith, m. eene beenversteening, beendersteen;
,

,
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ook beenbreuksteen; — Osteoloog, m. een
beenkundige, beenkenner; — osteologie, f.
de leer der beenderen, beenderleer ; — OsteolÓgisch, adj. beenkundig, de beenderleer betreffende; — osteomalaeie, f. de beenverweeking, beenverweektheid; — Osteomaláktiseh, adj. door beenverweeking aangedaan;
— osteóncus, m. het beengezwel ; — Osteonekrósis, f. de droge beenversterving;
— osteopeedion, n. eig. beenderkind, eene
verbeende lichaamsvrucht ; vgl. 1 i t h o p w d ion;
— osteopatholoog, m. iemand , die zich
met de ziekte der beenderen bezighoudt; —
osteopathologie, f. de ziekteleer der beenderen; — osteophthorie, f. de winddoorn,
het beenbederf; de beeneter; — osteoph^i ma, n. het weeke beengezwel, de beenuitzetting ; — osteophyt, n. een beenderuitwas;
— osteoplastiek, f. de beendervorming; —
osteoporósis, f. de beenopzetting met ver
beenmassa; — osteopsathy--hardinge
resis, f. murwheid der beenderen, brosheid
der beenderen; — osteopyósis, f. beenettering; — osteopyr, n. beenbrand, beenversterving; — osteosarkóma, n. beenvleeschgezwel; — osteosarkósis, f. verandering
der beenderen in eene vleeschachtige zelfstandigheid; — osteoscirrhus, m. een beenuitwas; — osteosklerÓsis, beenverharding,
de bovenmatige hardwording der beenderen ; —
osteosteatóma, n. een beenspekgezwel;
— osteotoom, m. een werktuig tot beensnijding, eene beenzaag; — osteotomie, f.
de ontleedkunde der beenderen ; — osteotÓmiseh, tot de osteotomie belioorende; — OSteot^lus, n. het beeneelt.
Ostéra of Ostara, f. oudd. (angels. Eastre,
oudhoogd. óstar, adv. naar 't oosten) Myth. eene
vooral bij de oude Saksen vereerde godin der
lente, welker voorname feest In April werd gevierd, waarvan deze bij de Duitschers den
naam van 0 s t e r m o nat en het feest der opstanding van Christus of het Paaschfeest dien
van O s t e r n kreeg.
Osteria, f. it. (vgl. h o s t e r i a) herberg,
logement, tapperij in Italië.

Ostiaken, z. O s t j a k e n.
Ostiarius, m. lat. (van ostium, de deur)
een deurwachter, portier, deursluiter in kloosters ; in de R. Kath. kerk diegene, welke de
laagste der 1 kleine wijdingen heeft ontvangen.
(De andere drie zijn in opklimmende volgerde :
lector, exorcist, akolyth); — ostiariaat, n. nw.lat. het ambt van portier; de
eerste of laagste priesterwijding; — ostiën,
pl. (v. lat. osIum, de monding) de mondingen;
— ostiënstenose, f. lat. gr. vernauwing der
hartmondingen.
ostináto, it. (= lat. obstinátus, a, um) Muz.
volhardend.
Ostitis, f. gr. (van ostéon, been) Med. de
beenontsteking; — o^Stóma, n. een beenuitwas ; — OsthSis, f. verbeening.
Ostjáken, Ostiáken, m. p1. een tot den
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aziatischen stam behoorend volk In de siberische provinciën Tobolsk en Tomsk.
Ostrakísmos of ostracíisme, n. gr.
(van dstrakon, schort, schelp, mosselschelp, enz.)
het schervengerecht of schelpvonnis, bij de oude
Grieken eene 10jarige verbanning uit Athene
van eenen te machtigen en te gevaarlijken staatsburger, waarbij de stemmende burgers den naam
van dengene, dien zij verbannen wilden, op
schelpen of scherven schreven, enz.; — OStracieten, m. pl. versteeningen van oester
schelpdieren; — ostrakodermata,-vormige
B. pl. oesterschalen, dieren met harde schalen.
ostrëa edulis, f. lat. de eetbare oester; —
ostreïeten, m. pl. nw.lat. z. v. a. o s t r ac i e ten ; — ostreopeetinieten, m. pl. gr.
lat. versteende kammosselen.
Oswald, Oswin, z. 0 s m u n d.
Otagra, n. gr. (van oes, gehit. ótós, het
oor) de oordwang, eene foltering voor het oor;
de oorjicht ; — otakustiek, f. de kunst om
den gehoorzin te versterken; — otakustiseh,
adj. gehoorversterkend; — otalgie, f. oorpijn;
— otalgika, n. pl. of otalgische middelen, middelen tegen de oorpijn; — otenehta, m. Med. een oorspuitje; — othelkösis, f. oorverettering; — otiáter, m. een
oorarts; — otiatrïe, f, de oorheelkunde; —
otika, m. pl. oormiddelen, middelen tegen oor lijden; — otitis, f, de oorontsteking; — otodyme, f. oorpijn ; — otogl. íphis, f. en
otogl phon, n. bet oorlepeltje; — oto-

graphie, f. de oorbeschrgving; — otologie, T. de leer of wetenschap van het oor; —
otophoon, f een gehoorwerktuig voor hardhoorenden; — otoplastiek, f. de oorvorming; — otorrhagie, f. de bloedvloeiing uit
het oor; — otornccea, f. de slijm- of etter-

achtige vloeiing uit de ooren, het loopen der
ooren ; — otoskoop, m. een oorkijker, oorspiegel, een werktuig ter onderzoeking van het
oor; — ototomie, f. de ontleding der gehoordeelen, oorontleding.
o tempora, o mores! lat. o tijden, o zeden!
Otfried, oudd. (Ot(rid, dut frid) mansnaam : de beschermer van het goede, fortuinbeschermer.

Othelkósis, otiatrie, otika, otitis,
z. ond. otagra.
Othello, m. de moor van Venetië, in
Shakespeare's treurspel van dien naam ; sprw.
een ijverzuchtig echtgenoot.
Otium (spr. ti=tsi) n. lat. de ledige tijd,
rust, lediggang, werkeloosheid; p1. otia, vrije
uren, snipperuren ; otium cum dignitate, eervolle rust; per otium, tot tijdverdrijf; — otia
dant via, sprw.: de ledigheid baart ondeugd,
ledigheid is het beginsel van alle kwaad of
des duivels oorkussen; — otiëus (spr. ti=tsi)
adj. (lat. otiósus, a, um) ledig, ongebruikt, b.v.
geld laten liggen.
Otmar, z. Ottomar, ond. Otto.
1

Otodynie, enz. — ototomie, z. ond.
otagra.

Otoeraklen of Otoeraks, m. pi. turk.
(sing. ótoerák, van ótoermak, zich nederzetten,
blijven) oude soldaten, die van den dienst zijn
ontslagen (invaliden, veteranen).
ottáva, f. it. (v. ottavo, a, de achtste; otto•
et lat. octo, acht) Muz. de octaaf (z. aid.);
— all' ottáva, Muz. in het octaaf, acht tonen
hooger; — alta ottáva, alt' ottáva, het hoogere
octaaf, aanwijzing dat men een octaaf hooger
spelen moet, dan er geschreven staat; — ot
p1. it. achtregelige versafdeelin--távarime,
gen, de italiaansche s t a n z e (z. aid.); — ottavina, f. Muz. kleine o c t a a f (z. aid.); —
ottet, n. (it. ottetto) een achtstemmig muziekstuk.
Otto, duitsche mansn.: de gegoede, de rijk
bedeelde, gelukkige, z. v. a. 0 d o, z. ald.; fem.
Ottilia; — Ottókar, mansn. (oudhoogd.
ótkár, van gar, speer ; vgl. Edgar) de voor
zijn vermogen zorgende; — Ottomar of Ot—
mar, mansn. (van mári, beroemd) de door rijk
-dom
uitblinkende.
Ottománisch of osmánisch rijk,
het rijk der Osmanen, het turksche rijk
(naar Osman of [daaruit verbasterd] Ottoman,
den stichter daarvan in 't jaar 1300); — Otto—
manische of osmánische porte, ook
verheven p o r t e, het turk. keizerlijke hof
(naar de hoofdpoort, die naar het keizerlijk paleis voert); — Ottomane, f. een turksch rustbed, eene lage sofa voor verscheiden personen.
Ottone, m. it. messing, brons, kopergeld.
Oublietten, f. pl. fr. (spr. oebl—; van
oublier, vergeten, van 't lat. obtivisci) kerkers
der vergetelheid, onderaardsche gevangenissen,
van boven met eene valdeur voorzien, waarin
de ongelukkigen, die men heimelijk uit den weg
wilde ruimen, onverhoeds nederstortten en uit
de maatschappij verdwenen, inz. in Frankrijk ten
tijde der Valois gebruikelijk; — oubliëux,
adj. (spr. oebliéoi) vergeetachtig.
Ougiah, z. o e d s j i a.
Ounce, n. eng. (spr. owns') het ons.
Ouragan, fr. z. orkaan.
Ourang-outang, z. orang-oetanb
out, eng. uit, buiten, b. v. out of employment, buiten werk, geen bezigheid hebbende,
broodeloos; — out—cast, m. (spr. —kaast)
uitgestooten persoon, verworpeling, paria; —
out—poor, m. (spr. —poer) buiten het armenhuis wonende arme, bedeelde (in tegenst.
met in poor, in het armenhuis wonende arme);
— outside, f. (spr. —said') de buitenzijde
(tegenover inside, binnenkant); — outsider,
m. (spr. —saider) bij wedrennen : van twee voor
denzelfden wedren door denzelfden eigenaar ingeschreven paarden datgene, dat schijnbaar geeno
kansen heeft.
Outer, z. v. a. alt a a r, z. ald.
Outil, n. fr. (spr. oeti; oudfr. ostil, ustil,
waarsch. van 't lat. utensile, gereedschap, van
utens 'lis, e, bruikbaar, v. uti, gebruiken) werktuig, handgereedschap.
outrageeren, fr. (spr. oetrazjéeren; van
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't later lat. ultragium, gevormd V. 't lat. ultra
en agora) beschimpen, grot of gevoelig beleedigen, voor het hoofd stooten ; — outrage, f.
(spr. oetráázj') grove beschimping, smadelt ke
beleediging, smaad, hoon ; — outrageánt
(spr. oetrazján) of outrageux (spr. oetrazjéi) adj. smadelijk, hoonend, beschimpend, uiterst
of hoogst beleedigend.
outreeren, fr. (outrer, spr. oetr—; prov.
ultrar, van 't lat. ultra, z. ald.) overdrijven, te
ver drijven, te veel vergen, overspannen, tot
het uiterste brengen ;— g e o u t r e e r d, overdreven, bovenmatig ; — á outrance (spr. oetrans')
op het uiterste.

Outremer, n. fr. (spr. oetremèr) z. v. a.
ultramarijn (z. ald.)

Ouvert, ouverture, z. ond. o u v r e eren.
Ouvrage, n. fr. (spr. oewráázj'; van 't
mid.lat. operagium, van 't lat. operári, arbeiden) een arbeid, werk; — ouvrier, m. (spr.
oewri-é; = lat. operareus) een handwerker,
handwerksman, werkman, daglooner; — pl.
ouvriers (spr. oewri-é) werklieden, de handwerkende klasse.

ouvreeren, fr. (ouvrir, spr. oever--; provenc. obrir, ubrir, oud-it. oprire, oudfr. aovrir,
auvrir, provenc. adubrir, als 't ware van lat.
ad-deoper"are, v. de-openre, openen, ontblooten,
nw.prov. durbir) openen, ontsluiten, onthullen,
openslaan, openbreken, openleggen; aanvangen,
op de baan brengen, voorstellen (een gevoelen,:
enz.); — ouvert, adj. (spr. oewèr) geopend,
open ; openhartig, vrijmoedig ; openlijk, openbaar; — ouvertement, adv. (spr. oewert'mán)
openhartig, ronduit, onbewimpeld; — ouvertüre (spr. oewertuur') f. de opening, openleg
verklaring; de aanvang, inleiding, voor--gin,
sla ; Muz. een openingsstuk, aanvangs- of 'inleidingsspel van eene opera, een concert, enz. ,

Ovaal, ovarium, enz. z. ond. ovum.
Ovatie (spr. t=ts) I. lat. (ovatio) een
kleine triumf of zegevierende intocht bij de
oude Romeinen, waarbij de v e r o v e r e n d e of
zegepralende veldheer niet op eenen wagen,
maar te voet of te paard zijnen intocht hield,
en, in plaats van eenen os, een schaap (ovis)
offerde.
Overland—mail, eng. (spr. óverlend meel)
overland-post, de brievenpost van Indië, die
deels over land naar Europa gebracht wordt;
vgl. mail L).
Overman, in. eng. (spr. —men) hoofdman,
voorman ; — overproduction, f. eng. (spr.
—duksj ën) overmatige pro du e ti e (z. ald.), die
niet met de behoefte overeenstemt.
ovum, n. (pl. ova) lat. het ei; vandaar : ab
ovo aanvangen, van het ei, d. i. van het
begin of den eersten oorsprong eener zaak aan
ab ovo usque ad mala, sprw.: van-vange;
bet ei tot de appelen of het ooft, d. 1. van het
begin tot het einde (ontleend aan de oud-rom.
maaltijden, die gemeenlijk met eieren begonnen
en met ooit eindigden) ; — ovaal, adj . nw.lat.
-

eirond, eivormig, langwerpig rond of langrond;
— het ovaal, het eirond of de eirondheid ;,
— Ovarium, n. de eierstok, pl. overla. of

ovarxën, eierstokken bij de dieren ; bij de
planten de vruchtbeginsels, het benedenste deel.
van de stampertjes, welke de eitjes en later,.,
bij verkregen rijpheid, de zaden bevatten; —
ovariférisch, adj. nw.lat. een eierstok dra-gende ; — ovarisme, n. de stelling, welke al
de bewerktuigde wezens uit een ei doet voortkomen ; — ovarist, m. een aanhanger van
dat stelsel; — ovaritis, f. (fr. ovarite) de
ontsteking van den eierstok ; — ovatus, a, inn,
lat. Bot. eivormig; — ovatifÓlisch, adj. met
ovale bladeren ; — ovato—oblong, barb.lat..
meer langwerpig dan eirond ; — oveolieten,
z. ovulieten; — ovifëriseh, adj. eieren

dragende of inhoudende ; — oviform, adj.
eivormig; — ovipáren, n. pl. lat. eierleggenden, dieren, die zich door eieren voortplan-.
ten ; — ovipárisch, adj. eierleggend ; --

oviparisme, n. ovipariteit, f. nw.

lat.

de natuur der eierleggende dieren; — ovi--

vóriseh, adj. eieretend ; — ovoïdisch,
adj. eivormig ; — ovologie, f. de leer der
eieren ; — ovovipáren, n. pl. dieren, wier
eieren In het moederlijf uitkomen, of die uit
eieren levend geboren worden ; -- ovulieten,,
m. pl. versteende eierslakken.
OW., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Richard Owen.
OWenisme, n. het stelsel van, verbroedering, van samenwerking, uitgevonden door
Robert 0 w e n, hetwelk berust op de gemeen --.
schap van den arbeid en zijne producten ; ---

Owenist, m. een aanhanger van, dat stelsel.

Ox, m. eng. os; in de beurstaal: z. v. a,haussier; — oxtailsoup, f: eng. (spr.
oksteelsoep, v. ox, os, tail, staart, soup, soep)
ossestaartsoep.
Oxacidum, n. lat.-gr. Chem: de verban-^
ding der zuurstof met een enkelvoudig lichaam;
— oxalidéën, pl . zuringplanien, zuringsoor-ten ; — oxalis, f. gr. de zuringklaver, zurkel; o. acetosélla, gewone zuring ; — oraal—
zuur, of lat. actidum oxaltcum, ii. zuringzuur;.
— oxaláten, n. pl. Chem. zuringzure zouten; — oxalideën, pl. zuringachtige plan-=
,

ten ; — oxaliet, n. een. uit zuringzuur ijzerbestaand mineraal,_ ook hum- -oxydulenwatr

boldtiet; — oxalisch, adj . zuringzuur; '
— oxalium, n. zuringzout, dubbel zuring ,

zuur kali.

Oxálme, m. fr. zoutazijn ; met, zout be -;
zwangerden wijn (munia acida).
Oxhoofd, z. okshoofd .

Oxonia, f, lat. Oxford (eene stad In Engeland).
oxyacanthifolius, a, um, lat. Bot. hagedoornbladerig ; — oxyacantholdes, Bot. hagedoornachti;.

Oxyaphie, f, gr. (v^. ovis, scherp ; zuur,
enz., en hápteinn, aanvatten, aanraken) scherp,
gevoelvermogen, fijn gevoel ;, -- oxyehlori—
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den, pl. verbindingen van metaaloxyden met
chloorverbindingen; — oxycroeeum-pleister, f. (van krókos, lat. crocus, saffraan) een
zure safraanpleister; — oz^de, n. Chem.
zuurstofverbinding, verbinding van een lichaam
met de zuurstof; inz. de met zuren zouten
vormende verbindingen van een metaal met
zuurstof; in engeren zin: de voor zoutvorming
vatbare metaalkalk, die de grootste hoeveelheid
zuurstof bevat, z. v. a. p e r o x y d e, in tegenst.
met oxydul of protoxyde; — oxydee.ren, gr. -lat. (oxydrzre) en oxygeneeren,
verzuren, met zuurstof verbinden, verkalken; —

oxydábel of oxydeerbaar, adj. verkalk-

baar, met zuurstof te verbinden; — oxyda-.
biliteit, f. de verkalkbaarheid, het vermogen
tot verbinding met de zuurstof; — oxydatie
(spr. t=ts) of oxydeering, oxygenátie
(spr. t=ts) of oxygeneering, f. verzuring,
verkalking, verbranding, het verbinden met zuurstof; — oxyde-hydraat, n . verbinding van
een oxyde met water; — Oxydi 1, of p rot0 x y d e, n. een voor zoutvorming geschikte metaalkalk met geringer hoeveelheid van zuurstof
dan in het oxyde; — oxyduleeren, tot op
glen staat van oxydul met zuurstof verbinden;

.— oxydercéa of oxydoreèa, n. pl. gr.
(van dérkein, zien) Med. middelen tot versterking van het gezicht; — oxyderkie of
oxydorkie, f. de scherpzichtigheid; T- oxykoie, f. het te gevoelige gehoor; — oxy-ga1a, n. zure melk ; — oxygarum, zu-

gen verzoek; — oxymuriat(cus, geoxydeerd zoutzuur, chloorhoudend, met chloor verbonden; --,oxynitron, n. salpeterzuur; — OXynoSB-ina, n. OXy11usïe, f. heete ziekte ; — Oxyop%e, f. (van Optein, zien) scherpzichtigheid; Med.
eens oogziekte, waarbij men in het donker of bij
zwak licht beter ziet dan bij klaren dag; —
oxyosphrasie, f. (vgl. o s p h r a s i e) te
scherpe reuk, te sterk reukvermogen; — OX phlegmasie, f. hevige, snelle ontsteking ;
— oxyphonie, f. schelle stem; — Oxyregmie, f. Med. de zure oprisping, het maaguur; -- oxyrrhodine, f. de rozenazijn; —
oxyrrhy'nehen, pl eig. spitssnavels, kegelvormige, langwerpig spitse belemnieten (z.
ald.) ; — oxysaccharum, n. azijnsuiker,
een mengsel van suiker en azijn.; — oXytës,
f. de zure toestand, verzuring ; — oxythymie, f. de opvliegendheid, het driftig gestel;
— oxythymisch, adj. driftig, opvliegend;
— oxytoneeren (gr. oxytonein) Gram. eene
lettergreep, inz. de laatste van een woord, met
den hoogen of scherpen toon (a c u t u s) uitspreken; — oxytónon, n. Bot. de klaproos, de
roode korenbloem; Gram. een woord met het
hoofdaccent op de laatste lettergreep ; — OxyuriS, f. spitsstaart, een soort draadwormen.
Oyster, f. eng. (vgl. ostrea) oester; —

oysterhouse (spr.

kous) of oystershop

(spr. sjóp), n. oesterhuis, oesterwinkel.
Ozeena, f. gr. (Ozaina) Med. eene kwaad
neuszweer.
-ardige,slchtkn

ringsaus; — oxygenium, oxygeen, n.

Ozelot, z. ocelot.

,de zuurstof, zuurverwekkende stof, het hoofd-bestanddeel der levenslucht, enz. ; - oxygeneeren, enz., z. v. a. oxydeeren, enz.
(z. boven) ; — oxygeusie, f. het ziekelijk
verhoogde smaakvermogen; — oxygoon, m.
Geom. een spitshoek, eene spitshoekige figuur;
— oxygoon of oxygónisch, adj. spitshoekig; — oxyhyapie, f. de bovenmatige
verfijning van het gevoel of den tastzin; —
,oxykraat, n. (vgl. k r a s i s, enz.) azijnwater,
een mengsel van azijn en water; — O$ykrateeren, met azijnwater wasschen; —
•oxymél, n. gr.-lat. honigazijn, azijnmede ; ^oxymel squillit~ícum of scilliacum, zeelookzuurhonig; — oxymeter, m. gr. een zuurmeter; — Oxymoron, n. (van mórós, ir, ón,
dom, onnoozel) Log. een scherpzinnige onzin,
•eene spitsvondige of scherpzinnige gedachte, die
-eene schijnbare tegenstrijdigheid bevat (b. v.
een stomme kreet, een luid geheim en dgl.)
een met onbehaagl(jken woordentoot voorgedra-

-,

Ozokeriet, n. gr. (v. ódzein, rieken, en
kérós, was; eig. reukwas, wegens den aangenamen geur) aardwas, een in Moldavia, in Galicië, enz. voorkomend, bij 611_800 C. smeltend,
uit verscheiden koolstofverbindingen bestaand
mineraal, waaruit eene witte op was gelijkende
stof (cerasine) verkregen wordt.
Ozon, n. of ozone, f. gr. (van ódzein,
rieken, stinken) de in 1840 door Schonbein te
Bazel ontdekte opgewekte of actieve zuurstof,
een door inwerking van electrische vonken of
vochtig phosphor veroorzaakte allotropische toestand van de zuurstof, waarin deze zich onder
eigenaardige reuk, sterker oxyda--scheidtor

tievermogen enz. ; — ozoniseeren (spr. s=z),
(zuurstof) in ozon veranderen ; — ozonome
-ter,m.
een meter voor het ozongehalte der
lucht, met jodkalium gedrenkt papier, dat door
ozon blauwgekleurd wordt ; — ozophyllon,
n. gr. Bot. reukblad, stinkblad, een struikgewas in Guiana.

P
P. als getalteeken : gr. 71' = 80, ,n =80,000;
:it. P. = 4000 ; — P., lat. afkorting voor Publius ook voor pars, pater, patres, patriae,
Pius, pontifex, populus, post, pridie, -- P., fr.
;

afkorting voor pied, voet, ponce, duim, père,
vader; ook Kmt. voor protét, protesté; met
het teeken °/ o, als 5 p. 0 1 ' e cinq pour cent,
vijf per cent ; — p , Muz. it. afkorting voor
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piano, zacht ; op recepten p = pugillus ; — P.
(in almanakken) = paardenmarkt; — p ° = primo,
de eerste der maand; — p. of pag. --= pagina;
-- P. 4. = propri^té assurée, fr. verzekerd
eigendom; — p. a. op adressen van brieven =
par ami, fr. met vriend; — Pa. = Pennsylvanië in Noord - Amerika; — P. A. C. L
propriété assurée contre incendie, fr. eigendom
tegen brand gewaarborgd; — p. aeq. = partes
,aequales, gelijke deelen; — Part. of Partic. =
particula of participium, z. onder part ; —
Pass. = passivum; — P. C. = patres con.scripti, beschreven vaders (oud-rom. senatoren);
-- p. e. = pro cent, z. onder c e n t 1), ook
par couvert, z. c o u v e r t, en pour condoléance,
voor rouwbeklag ; — p. compl. = complaisance,
z. onder complaisant ; — p. d. = per dediquïum, z. ond. deliquesceeren; ook =
,.pro deo, om niet, gratis; — p. e. of p. ex. =
par exemple, fr. of per exemplum, lat. bij voor
— p. expr., z. per expressom; — Petr.-beld;
=• Petrus (de algemeene zendbrief in den bij
— p. f. = pour féliciter, om geluk te-bel);
wenschen ; ook op ingesloten brieven = par
faveur, uit gunst ; — P. f. a. f., z. ond. pastor; — p. f. v. = pour faire visite, z. ond.
'visite ; — P. G. =.protestantsche godsdienst;
— p. g. = it. per governo, tot narieht, tot
richtsnoer; — Phil. D. = philosophiae doctor,
doctor in de wijsbegeerte ; — P. ka. of kal.
prille kalendas, den dag voor de kalenden,
1. e a 1 e n d a e ; — P. L. = pastor loci of poéta
laureatus; --T pl. = plaat; — pl. of plur. =
. pluralis, meervoud; — P. 111 = pro memoria,
z. meinoria; — p. m. = pagina mea of pondus
medicinale ; — p. m. = pour mille, fr. of pro
mille, lat. per duizend; — p. n. of P. N.
,

-

,pro notitia; — P. 0. of p. o. (voor naamtee-

keningen) = per order, op last van ; — p. o.

= par occasion, fr. of per occasiónem, lat. met
,gelegenheid; — Pont. Max. = Pontifex Maximus;
— P. P. = pater patr'i'ae, vader des vader+lands; z. ook praemissis, etc. ond. p r a mitt e e r e n; — P. P. (voor naamteekeningen) =
lat. per procurationem, uit volmacht, als gevolmachtigde; (op adressen) = eng. post paid,
vrachtvrij, franco ; — p. p. = piu, piano, it.
zachter ; — p. p. c. = pour prendre congé,
z. congé; — P. P. 0. = professor publicus
ordinarius; — p. p. p. = pianissimo, It. zeer
zacht; fr. voor protesté, geprotesteerd; — p.

ptr. = praeter propter; — P. R. = populus
romiinus, lat. het rom. volk; -- P. R. J.
eng. President (of the) Royal Academy, voorzitter der koninklijke academie; — praef. =
. praePatio, voorrede; — praes. = praesens, tegenwoordig; — P. R. C. = post Romam con,ditam, lat. na de bouwing van Rome ; -- Pred.
= predikant of (het boek genaamd de) prediker; — Prof. = professor; — prov. =
provincie ; ook: provisioneel, voorloopig, tijde
R. S. = eng. President (of the) Royal-lijk;—P.
.Society, voorzitter van het koninklijk genootschap;
p. r. v. = pour rendre visite, z. ond. v 1 s it e;
VIERDE DRUK.
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pf-. C. = pro aura; — pr. lig. act. = pro li
z. ond. 11 g e e r e n; — praet.-gaturcom,
= praeteritum ; — publ. = publice of publicus
etc. ; — pulv. = pulvis, poeder; — P S., Z.
post-scriptum; — ps. = psalm; — p. t.
z. pro tempore, ond. t e m p u s ; ook voor post
trinitutis, na het feest der heilige Drieëenheid,
of voor pleno titulo, of praemissa titulo, de
volle titel worde hier Ingevoegd, bijgedicht,
enz. Chemische teekens zijn : P = phosphorus,
phosphor; — Pb = plumbum, lood; — Pd

= palladium ; — Pe = pelopium; — Pl =
platina. — P. als muntteeken voor Oostenrijk:
Praag ; voor Frankrijk : Dijon ; voor Polen (voorheen) : Posen ; voor Portugal: Porto ; voor den
kerk. staat : Perugia.
Paaij emént, n. (fr. pavement, v. 't mid.
lat. pagamentum, z. p a g a m e n t) betaling, betalingstermijn (p aa i), betaaldag; inz. klein geld
tot volmaking eener som, pasmunt.
Paal, m . afstandsmaat in 0. Indië : op Java
= 1507 meters (20 minuten gaans).
Paamylien, f. pl. feesten ter eere van
Paamyles, v. s. de Priapus der Egyptenaren; V. and. een der namen van Osiris;
bij die feesten droeg men een zeer oneerbaar
beeld van de godheid In processie rond.
Paan, m. (fr. pagne) een stuk stof, dat de
Negerinnen om haar onderlijf slaan en dat de
plaats van een rok vervangt.
Paap, m. (oudd. phaffo, nw.hoogd. pfafe,
V. 't lat. papa, z. ald. ), eig. vader, weleer een
Berenaam der geestelijken ïnz. in de gr. Kerk,
vroeger ook in de lattjnsche, later als verachtelijk scheldwoord gebruikt voor de R. Kath.
In het algemeen, en als zoodanig verkort van
paapschen of papisten.
Paatwerk, n. (van het nederd. paten,
voor planten) in Sleeswijk een soort levende
haag ter afpaling van landerijen.
pabulum, n. lat. (v. pasei, weiden) de voeding, het voedsel, voeder; — pabulum vitae,
n. lat. Med. levensvoeding, oneig. voor lucht;

-- pabulátor, m. pi. pabulatóren, voederhaalders, z. v. a., f o u r a g e u r s; eerre monnikensecte der 3de eeuw, die in de bosschee
en woestijnen een schier dierlijk leven leidden
en zich enkel de schaamdeelen bedekten.
Paca of paka, m. (port. en brazil. ; in
andere gedeelten van Z. Amerika pak of pag
geheeten, nw.lat. Cavia paca) het gevlekte halfkon(jntje of varkenskonijn, van het geslacht der
scaviën.
Paeanvellen, n. pl. Kmt. gevlekte wezelsvellen uit Brazilië.
Pacascas, m. de palmsapsuiker van de
Philippijnsche eilanden.
Paeátie, f. later lat. (paca(io, v. pacáre,
tot vrede brengen, bevredigen, van pax, genit.
pacis, de vrede) de bevrediging, vredestichting;
paeátor, m. lat. de vredemaker, vrede stichter, rusthersteller.
Paeco, m. it. (van het duitsche pak,
pack) Kmt. een goederen-pak, eene baal met
all
—
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koopwaren, een bundel ingepakte waren; ook
eene voormalige graanmaat van verschillende
grootte.
Pace, L eng. (spr. pees; = fr. pas, lat.
passus) de schrede, de pas ; als maat = $;
eng. voet = 0,762 M.
pace tua, pacem, z. ond. p ax.
Pacha, z. pasja.
Pachacamac, m. naam van het Opper
zijn voornaamste tempel stond-weznIPru;
in een dal bij Lima.
Pachométer, m. gr. (v. pdchos, n. de
dikte, pachys, dik, dicht) een diktemeter, werktuig om de dikte van een belegd spiegelglas
te meten; — pachyeemie, f. (van haima,
bloed) Med. verdikking des bloeds, dikbloedigheld; — paehyeemisch, adj. dikbloedig; —
pachyblepharon, n. en pachyblepharÓBiB, L de ooglidverdikking, de eeltachtige vergroeiing of ontaarding der ooglidranden; — pachycholie, f. de galverdikking;
— pachychymie, f. de sappenverdikking;
-- pachyderma of pachydermen, n.
pl. N. H. eig. dikhuidige dieren, die zoogdieren, welke meer dan twee teenen of hoeven aan
eiken voet hebben, veelhoevigen, b. v. olifanten,
zwijnen, enz. ; — pachydérmiach, adj.
dikhuidig; — pachymenie, f. (van hymen,
vlies) verdikking der vliezen ; — paehyntika, n. pl. verdikkende geneesmiddelen; —
pachystachys, Bot. met dikke aren; —
paehytës, f. dikte, opgezetheid, de eeltachtige misvorming der ooglidranden ; — paehyterium, n. eene voorwereldlijke zoogdiersoort, welker overgebleven gebeente men in
Brazilië vindt; — pachytroop, m. een toestel aan magneto-electrische machines, waardoor
de electrische stroom veelvuldig gewonden spiralen moet doorloopen.
Pacificãle, n. nw.lat. (v. paci((cus, vrede
stichtend, v. pax, genic. pacis, vrede; eig. het
vredeaanbrengende) een voorwerp ter bewaring
van heilige zaken, b. v. de hostie-vaas In de
R. Kath kerk; — pacificeeren, lat. (pacifcure) bevredigen, den vrede herstellen, oneenigheden of twisten bijleggen, stillen, verzoenen, tot vergelijk brengen ; — paci$eátor,
lat. of fr. pacificateur, m. een vredestichter, bemiddelaar, verzoener; — pacificatie
(spr. t=ts), f. (lat. pacificatto) de vredestichting,
herstelling des vredes, vereffening, bijlegging,
bevrediging; verdrag, vredesonderhandeling; —
Paci$c-Ocean, m. eng. (spr. péssifik oosjén)
de Stille of Groote Oceaan; vandaar Pacific-railway (spr. réelwee), of -spoorweg, de
groote noordamerikaansche spoorweg, die de
kusten van den Stillen Oceaan met die van de
Atlantische zee verbindt.
Pacinisehe lichaampjes, n. pl. (naar
den ital. geneesheer P a c i n i dus geheeten)
nlikroskopisch waarneembare, door 't gansche
lichaam heen voorkomende lichaampjes van de
grootte van gierstkorrels.
pacisceeren, lat. (pacisci) een vergelijk
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treffen, verzoenen, vrede maken, zich wederzidag
verstaan ; — paciseenten, m, pl. of de
pacisceerende partijen, de verzoenende,,.
twist vereffenende partijen, de vredeslusters.
Packet-boat, f. eng. (spr. pékkitboot;
vgl. p a k e t) een postschip, licht vaartuig, dat
tot overbrenging van personen, brieven en goederen op bepaalde dagen van de eene haven~
naar de andere vaart.
Packfong, z. pakfong.
Paco of pako, m. ook paco-kameel,
m. (peruaansch paco) een schaap in Peru, eens
soort van 1 a m a (z. aid.), dat veel naar de•
v i g o g n e of den schaapkameel gelijkt, met.
eene voortreffelijke fijne wol, p a c o- h a a r of
v i g o g n e -wol, die thans in Engeland als kamof kaardwol verwerkt wordt.
Pacotille, f. fr. (spr. —tiélj'; verklw. v_
paquet, z. p a k k e t) het reisgoed, de b a ga ge,,
inz. z. v. a. portage.
PactÓlus, m. lat. (gr. Paktólós; vgl. M l-d a s) oude Geogr. eene rivier van Lydië, ver- maard door het goudzand, dat hare bedding
bevatte; oneig. de bron van rijkdommen ; al
het goud van den Pactolus, al de schat-ten der aarde; Pactölus tibi fluat, moge er een.Pactolus voor u vloeien.
Pactum of pact, n. (lat. pactum, eig...
portie. V. pacisci, z. pacisceeren) pl. pact&
of pacten, het verdrag, vergelijk, de afspraak,
overeenkomst ; ook verbond, verbintenis ; -- expacto, naar luid des verdrags, volgens overeenkomst ; ex pacto et convento, volgens verdrag
en afspraak; pactum acquisitions of acquisiti-vum, koopverdrag, verwervingsverdrag; p. addictiónis in diem, een verdrag, waarbij bepaald,
wordt, dat een koopverdrag nietig zal zijn, wanneer binnen een bepaalden tijd den verkoopermeer mocht geboden worden ; p. adjéctum, bij-verdrag; p. antichretacum, verdrag, waardooraan den schuldelscher op pand het gebruik derverpande zaak in plaats van de renten wordt
vergund; p. confraternitdtis, erfverbroedering,.
erivereeniging; p. conjugum of conjugale, ook
P. dotale of pacta dotalia, pl. een huwelijks-verdrag ; p. de quota litis, verdrag over het
evenredig aandeel in de bestreden zaak, waar
zich een advocaat voor bet geval, dat hij-dor
het proces wint, een gedeelte van het voor
waarover de strijd loopt, als honorarium-werp,
laat beloven; p. de re communi non dividénda,,
een verdrag omtrent de ondeelbaarheid van een
gemeen goed; p. de retroeméndo, een verdrag,..
waarbij de verkooper zich verbindt de verkochte zaak terug te koopen ; p. de retrovendéndo, een
verdrag, waardoor de kooper zich verbindt, den
verkooper de verkochte zaak weder te verkoo-pen; p. dilatorium, een verdrag waarbij uitstel verleend wordt; p. dotale, z. p. c o n j u-g u m; p. famil'iae, een huiselijk, familie-ver-drag; p. feudale, een leenverdrag; p. heredí-tarium, een erfverdrag; p. juris hypothecae,
een verdrag, waardoor een pandrecht wordt.
vastgesteld; p. legitimum, een wettig, in rechten
-
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geldig verdrag ; p. moratorium, eene overeen
omtrent uitstel; p. nudurn, een naakt-komst
d. 1. niet verbindend verdrag; p. pallidtum of
simuhitum, een schijnverdrag; p. personele,
een persoonlijk (niet erfelijk) verdrag; p. protimiséos, (v. gr. protimesis, het voorrecht) een
vóorkoopsverdrag, d. 1. zulk een, waarbij aan
iemand het recht van vóorkoop eener zaak, in
geval van hare vervreemding, wordt toegekend;
p. reále, een zakelijk verdrag; p. reciprócum,
een wederz(jdsch verdrag; p. remissorium, afstandsverdrag,, waardoor iemand geheel of gedeeltelijk van eene vordering wordt ontheven;
p. reserváti dominii, een verdrag, waardelor
de verkoopende eigenaar zich tot op het plaats
deze of gene omstandigheid tot-grijpenva
eigendomsrecht voorbehoudt ; p. simulátum, z.
p. p a l l i at u m; p. subjectiónis, een onderwerpingsverdrag ; p. successor"tum, erfverdrag ten
aanzien der erfopvolging; p. tactitum, een stil
verdrag; p. uniónis prol`ium, een ver--zwijgend
drag tusschen echtelieden bij het tweede, derde,
enz. huwelijk, waarbij bepaald wordt, dat de
reeds aanwezige kinderen met de nog te komen gelijk erfrecht zullen hebben; — pacta
convénta, pl. punten van overeenkomst; —

paetie (spr. t=s), f. (lat. pactio) de afspraak,

overeenkomst, het verdrag, vergelijk; — paCtoeren, nw.lat. bij verdrag of overeenkomst
bepalen ; gepacteerd, adj. bij overeenkomst
of verdrag vastgesteld; gepacteerde constitutie. eene staatsregeling of grondwet,
vastgesteld in overeenstemming met 's lands
vertegenwoordigers; vgl. geoctrooieerd e
constitutie, onder octrooi.
Padan, in Surate eene som van 1000 mitlioen ropijen.
Pádda, m. Chin. de r(jstmusch (Loxia

oryzivora).

Padding, n. eng. (spr. pédding). uit lom
bereide, ongeschoren wollen stof; — pad--pen
dingmachine, f. toestel tot het wasschen,
stijven of spoelen van linnen weefsels.
Paddock, m. eng. eig. padde ; ook : om
plaats in dierentuinen en stoeterijen voor-heind
paarden.

Paddy t), z . p a d i.
Paddy 2), m. spotnaam der Ieren In Engeland en N. Amerika (bedorven uit St.-Pat rick,
den beschermheilige of patroon der Ieren).
Pali, paddi, f. mal. rijst in de aar,
zooals zij gesneden wordt (in Ned. - Indië) ; vgl.
bras.
Padeiro, m. port. (spr. ei=ee) de bakker.
Padisjah, m. perz. (padisjáh, pádsjáh,
badsjah, v. pad, beschermer, v. 't sanskr. pati,
heer, v. pá, heerschen, en sjah, koning; vgl.
pasja) eig. heer der koningen, keizer, groote
heer, sultan of groot sultan
Padoggen, pl. russ. liever b a t o g g e n
of b a to k k e n (z. het laatste woord).
padre, it. (lat. pater) vader; padre nobile,
heldenvader, edele vader (als tooneelrol, fr.
père noble) ; — padróne, m. it. (= lat. pa-
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trónecs, z. patroon) heer, meester, gebieder;
scheepsbevelhebber, schipper, kapitein; begunstiger, beschermer.
Padri, padrie, m. mal. (v. port. padre,
lat. pater) geestelijke, priester (in Ned. -Indië).
Pads, n. p1. eng. (spr. peds) dames-over-

schoenen.

Paduánen, m. p1. naam van zekere onechte medailles der oudheid, kunstig nagemaakt
door eenen graveur van Padua.
Paean, Peeón, m . gr. (Paián, Paión) Myth.
de arts der goden; bijnaam van Apollo, als god
der geneeskunst ; — paean, ook : een loflied
op Apollo; in 't alg. een plechtig veelstemmig
gezang, zegelied, jubellied; -- pseónisehe

kunst, de geneeskunst.
Peedagoog, m. gr. (paidagogós, v. pills,
paidc s, kind, knaap, en dgein, voeren, leiden)
kinderleidsman, -bestuurder, -opziener, -opvoeder; ptedagogáreh, at een opziener
—

over de opvoeding; — peedagogiek, f. de
opvoedingsleer of - wetenschap, opvoedingskunst;
— peedagogicus, m. een wetenschappelijk
gevormd pwdagoog, een geleerd opvoeder; opvoedkundige; paedagógiseh, adj . opvoedkundig, tot de opvoeding behoorende; — p mdagogïsche schriften, opvoedkundige werken, opvoedingsboeken; paedagogium,
H. (lat. van 't gr. paidagoge on) een huis van
opvoeding, opvoedingsgesticht; — poedagogíst, m. een kweekeling daarin; — peedanehone, f. (vgl. a n c h o n e) gr. Med. eerre
kwaadaardige keelontsteking van kinderen; —
pi edarthrocace, f. ontsteking en opvolgende verzwering der beenderen omtrent de
gewrichten bij kinderen; — poedatrophie,
f. uittering der kinderen; — poederást, m.
—

—

(van eren, liefhebben) een jongensminnaar, kna-

penschender, sodomiet; — peederastie, f . de
jongensschenderij, jongelingsonteering, schande
mannen, onnatuurlijke on--lijkevrnga
tucht, sodomieterij ; — poedeuterium, n.
(gr. paideuterion, van paideuein, opvoeden, vormeni eene jongensschool, kloosterschool; —

piedeut3ek, poedeutika, f. het door
P p t h a g o ras dus geheeten onderricht in de
deugdenleer; -- paedeutiseh, adj. deugdbevorderend ; dienstig tot verbeteringen deugd;

— p^ediáter, m. een kinderarts; — p8e-

diatriek, pi diatrika, f. de kindergeneeskunde; — ps'dikteirus, m . de geelzucht
der kinderen ; — peediometer, m. Med. (v.
-

paidion, kindje, verklw. van pais) een kindermeter, eene balans ter bepaling van het gewicht, de lengte en de grootte des hoofds der
pasgeborenen (door Dr. Sieboid uitgevonden) ;
peediotheologie, f. bewijs voor Gods
bestaan uit de kinderwereld; — paedobaptísme, n. de kinderdoop ; — peedonoom,
m. een opziener van knapen ; peedophilos, m. een kindervriend; poedophlebotomie, f. het aderlaten der kinderen ; -peedopceie, I. het kindertelen ; peedo stathmiuln, n. eene kinderweegschaal; —
—

—

—

—
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pa dothysie, f. offering der kinderen ; —
paedotribie, f. de kunst om kinderen bezig
te houden; — peedotrophle, f. de kinderverpleging, het grootbrengen der kinderen.
Peegilia, n. pl. gr. (paignia, van den sing
paignion, spel, scherts) kleine, lichte, boertige

lyrische gedichten.

Peenula of penula, t. lat. een regenof wintermantel, reisrok bij de Romeinen.
Pteon, m. z. v. a. paean, z. ald. ; Poët.
de danser, een versvoet of liever een oratorische voet met 3 korte lettergrepen en eene
lange, van vier verschillende gedaanten, n.l.
iste pa on : — ^- - - --, 2de pwon : .- — ^- ,
1 —.
3de peon : -- — .— , Ode pwon :
Poeonie, f. gr. Bot. peonie, pioen, de
pinksterroos, koningsroos, een bekend tuingewas,
oorspr. uit P w o n i e in 't oude- Macedonië; —
pceoniforus, a, um, Bot. pioenbioemig.
Pistak, pl peetaki, russ. (v. pdtj, vijf)
een russ. muntstuk van 5 k o p e ken.
Pieterik, m. russ. (van pd j, vijf; vgl.
p w t a k) een russ. gewicht =$ g o e d of 5
russ. ponden = 2,047 K.G.
Paga, f. it. (van 't mid.lat. en it. pagare,
provene. pagar, payar, fr. payer, betalen, dat
van 't lat. pacáre, bevredigen, afkomt; vgl.
p ac a t i e) let loon, de bezoldiging ; een afrekeningboek, betaal- of loonboek in vele Werkhuizen, enz. ; — pagaméut, n . mid. lat. (pagaméntum) mengmetaal; ongemunt zilver; gestempeld geld In 't alg., inz. klein geld; Kmt.
betaalgelden, gereede betaling; ook betalingstermijn, p a ai e m e n t, fr. pavement (spr.
péj'mán) ; — pagarés, pl . sp. schuldbrieven,
obligatiën.
Pagaai, f. Mar. korte riem, met eene kruk
tot handvat, waarmede de Indianen hunne
prauwen voortbewegen en waarvan men zich
ook wel op de oorlogssloepen bedient ; -- pagaaien, met eene pagaai roeien.
Pagament, z. ond. p a g a.

Paganaliën, n. pl. lat. (paganatta, van
pages, streek, dorp) landelijke feesten, dorps-

feesten; inz. die, welke bij de oude Romeinen
op den 4sten Januari gevierd werden ; — paganIsme, n. nw.lat. (van paganus, pl. pagi ni, oorspr. dorpsbewoners, landlieden, later
heidenen, omdat het heidendom zich het langst
op , het land staande hield) het heidendom ; —
paganiseeren, heidensch maken, door het
heidendom misvormen of verontreinigen.

Pagat, pagaat, z. ond. t a rok.
Page, 1) m. fr. (spr. paazj'; mid.lat. paglus, it. paggio, longobardisch pahis, pais, dienaar; van 't gr. pais, verklw. paidion, knaap;
vgl. het deensch pog, eng. boy, knaap) een edelknaap, hofjonker, jong mensch van adel ter bediening van vorstelijke personen ; ook een ja-

ponhouder van gummi, om op te schorten.
Page, 2) f. fr. (vgl. p a g i n a) bladzijde, z.
metteur en pages, mise en pages (ond.
.rise) en fausse-page.
Pagger, m. mal. (pagar) en jay. (pager)
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heining, haag, heg, scheidsmuur, omtuining (in
Ned.- Indië).
Pagina, f. lat. afgek. pag. of p., zijde, bladzijde, bladzijdental; — paginae, pl. Bot. de
vlakten, de zijden; — pagineeren, nw.lat.
de bladzijden met volgnommers teekenen; —
pagina mea, op mijne bladzijde, d. i. op de zooveelste bladzijde mijner uitgaaf, der voor mij
liggende editie (bij citaten) ; — paginátie
(spr. t=ts) f. de benommering der bladzijden;
— paginatuur, f. de volgorde der bladzijden.

Pagliaecio of pagliazzo, m. it. z. b a-

j az zo.

Pagne, f. fr. (spr. pant) p aan, het katoenen
schort der negers in Guinea en Senegambië,
ook als ruilmiddel gebruikt.

Pagóde, f. (hindost. en perz. boet-kadah,
v. 't perz. boet, afgod, afgodsbeeld en kadah,
een huis, een tempel) een afgodstempel in Indië en China; een afgodsbeeld; eene kleine
figuur met beweegbaar hoofd ; ook eene indische goudmunt van verschillende waarde =
f 4 tot f 4,80 ; halve- en kwart-pagodes, oost
zilvermunten = 2 en 1 gulden waarde;-indsche
— pagodiet, n. of pagodine, f. chi- ,
neesche speksteen, beeldsteen, z. v. a. a galm at olith.
Pagomantie (spr. t=ts) f. waarzeggerij
door indompeling in water.
Pagoplexie, f. gr. (van págos, m. ijs,

vorst) Med. bevangenheid, verlamming door
koude.
Pal, z. phal-noeng.

Paillard, m . fr. (spr. paljár, v. fr. paille,
stroo; eig. stroobed) een hoereerder; — pail-

lardeeren, hoereeren — paillardeering
;

of fr. paillardise, f. de hoererij.
Paine, f. fr. (spr. palj' provenc. palha,
it. paglia, v. 't lat. paléa, kaf, stroo) stroo ; —
pailles, f. pl. kleine, langwerpig vierkante
goud- of zilverreepjes tot seldeeren; hamerslag,
;

schilfers; — pwille geel of enkel paille,
stroogeel, strookleurig, bleekgeel ; — paillasse, f. (spr. paljáss') een stroozak, bultzak,
stroomatras ; eene hoer; ook m. een p a 1 j a s,
een hansworst ; — paillasson, m. (spr. pal-

jassón) strooien dekmat voor tuinbedden, enz.;
venstermat; — paillessons, pl. (spr. palje-

són) grove stroohoeden ; — pallet, m. (spr.
paljè) bleekert, bleekroode wijn, inz. - uit Provence; — paillette, f. (spr. paljèt') gebrek

in diamanten; — paillettes, f. pl. (spr.
paljett' verklw. van paille) schilfers, goudloovertjes; — pailleux, adj. (spr. paljéu) lei;

achtig, schieferhoudend ; — paillon, n. (spr.
glansblaadje, foelie (onder de gezette
edelsteenen) .
Pain, n . (eig. m.) fr. (spr. pen; van lat.
panic) brood, b. v. pain de ménage (spr. menaazj') huisbakken brood; pain d'épices (spr.
depíes) peperkoek, kruidkoek ; ook een als farce
bereid gerecht in den vorm van een brood.
Paina, panha, f. port. braziliaansch katoen.

paijOit)
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Painoeng, z. phai -noeng.
pair, adj. fr. (spr. pèr; = lat. par) gelijk;
even; pair et impair (spr. —e eyipèr) of pair
ou non (spr. —oe non) even of oneven, z. V.
a. lat. par et impar (z. par); au pair (spr. o
pèr) z. V. a. het it. al pari, z. ond. pari.
Pair, m. fr. (spr. pèr), eng . peer (spr.
pier; van het lat. par, genit. paris, gelijk) pl.
pairs (lat. pares), eng. peers, d. t. eig. geliken : aatsbisschoppen, hertogen, graven of baronnen enz., die oorspr. als onmiddellijke kroon
voorts als medeleden van het hoogste-vaslen,
gerechtshof, in rang en voorrechten elkander
gelijk zijn: gelijke rijksraden, leden van het
Hoogerhuis in Engeland of der voormalige Eer-

ste kamer (pairskamer) in Frankrijk ; —
pairie, f. fr. of peerage, eng. (spr. pieridzj') het pairschap, de waardigheid en het
lichaam der pairs; peeress, f. eng. (spr.
pierés) de gemalin van een pair.
Pais, m. (fr. paix = lat. pax) vrede ; —
paisible, adj. fr. (spr. pèziébl') vreedzaam,
rustig, vredelievend.
Paixhans, m. fr. (spr. pèzdi&) eene soort
van lange 80ponds mortieren met kogelvormige
kamers, naar den uitvinder, den franschen marine-overste Paixhans, dus geheeten.
—

Paj I s, paj ázzo, z. b a j a z z o.
Pajók, n. russ. (geschr. pajek, verklw.
van pai, deel, aandeel) de maandelijksche meelmaat (r at i o n) van eenes soldaat = 2 t s j e twerik.
Pajonisme, n. de leer van de genade
Gods jegens de uitverkorenen, zoo geheeten naar
den verdediger daarvan, den franschen gereformeerden godgeleerde Claudius P a j o n.
Pájong, f. mal. zonnescherm, parasol; ook
regenscherm.

Paka, z. p a c a.
Pákan, n. het vel van den canadaschen
wezel.

Paket, z. pakket.
Pakfong, n. witkoper, nieuw-zilver, een
chineesch wit, smedig metaalmengsel, bestaande
uit koper, zink, ijzer en nikkel, z. v. a. a rgent aan.
Pakket, n. (het naast van 't fr. paquet,
it. pachétto, pacco, deze echter van bet duit
pak, pack, oudn. baggi, last) een pakje,-sche
bundel; — pakketboot, z. packet-boat;
— pakketpost, f. die afdeeling der posterijen, die met de verzending van kleine pakjes
belast is.

Pako, z. p a c o.
Palabber, m. sp. (palabra, woord; vgl.
palaver) mondgesprek, onderhandeling (op de
"gust van Guinea).
Paladijn, m. (van 't mid.lat. palatines,
pl. palatini, d. i. palatii optimátes, heeren van
het paleis of hof) ridder uit het gevolg van
Karel den Grooten, hofridder ; oneig. een dapper en hoffelijk held; ook dolend ridder, avonturier.
Palsemon, m. gr. (Palaimón) Myth. een
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zeegod, die den zeevarenden gunstig was, bij
de Romeinen P o r t u m n u s; ook eene soort
langstaartkreeften.
Palseodoxie, f. gr. (van palaiós, a, on,
oud) oudgeloovigheid ; — pa]. ographie, f.
de kennis van de schrijfkunst en het schrift der
Ouden;
pal2eográphisch, adj. de oude
schrijfkunst betreffende ; — pa18eo1oog, m.
een oudgeloovige, aanhanger van het oude geloof; — paleeologen, pl. heette de laatste
vorstenfamilie uit het oostromeinsche of byzantijnsche rik; — pa18ao1og1e, f. de oude leer,
in tegenst. met n e o l o g i e; de oudheidkunde;
palaeontographie, f. de beschrijving
van de fossiele overblijfsels der voorwereld; —
pal8eontolo i e, f. de kennis, de wetenschap
van de voorwereldlijke schepselen en hunne fossiele overblijfsels palaeontologiseh, adj.
die wetenschap betreffende ; palieophrón,
m. een oudgezinde, oudgeloovige; — p&18eophytologie, f. de leer van de fossiele plantenoverbl(jfsels der eerste wereld; — pal8eo—

—

-

; —

—

therion, n. pl. palseotheriën, eene voorwereldlike diersoort, die het midden houdt tusschen den tapir en den neushoorn; —palaeotypen, pl. z. v. a. incunabelen (z. aid.);
paleeozóon, n. een voorwereldlijk dier;
palweozóïsch, adj. deze dieren betref
fende; in de gebergtekunde : overblijfselen der
oudste dierwereld bevattende ; p al ae o z o ï s c h do
formaties, pl. = primaire formaties
(de Silurische, devoniscbe, steenkolen- en permische formaties); — palecozoölogie, f . dierenkunde der eerste wereld.
Paleeste, f. gr. (palaiste, de vlakke hand)
een handbreed, een oudgr. lengtemaat.
PalBestzna, n. (gr. Palaistine, hebr. P' lescheth, naar de Philistijnen genoemd, die een
groot deel des lands bezaten) het beloofde land,
het land der Hebri eën, Kanatin.
Pal stra, f. lat. (palaestra, v. 't gr. palaistra, van palaistés, de worstelaar, palaiein,
worstelen) de worstelschool, kampplaats, vechtplaats bij de oude Grieken en Romeinen ; —
pal8estr ëk, palmstrika, f. de vecht kunst, worstel - , kampkunst ; ook z. v. a. gym—

-

—

.

nastiek;

—

palaestriet, m. een leerling

in 't worstelen, worstelaar; - p al ae s t r i s c he
oefeningen, de oefeningenin de palmstra,
worstelen, wedloopen, schijfwerpen, enz.; — pa18estrophla$, m . een wachter van de kamp -

plaats.
Palais, n. fr. (spr. palé ; v. lat. palatium)
paleis, vorstelijke woning, prachtig gebouw;
ook een hoogere rechterlijke autoriteit in het
oude Frankrijk ; Paleis Royal, n. (spr.
—roajáal) het koninklijke paleis, thans een met
tuinen en galerijen omgeven paleis te Parijs.
Palamédes, m. zoon van Nauplius, koning van Euboea, bekend door den haat, dig
tusschen hem en Ulysses bestond; — pala—

medische letters, naam, dien men aan
de 8 gr. letters j, W 2 ^, ,9 2 ^, tJ), x, p,

PALAMNEEN
(é, ó, dz, th, x, ph, ch, ps) geeft, omdat men
meent, dat Palamedes die gedurende het beleg
van Troje heeft uitgevonden.
Palamneën, m. pl. gr. (sing. palamnaios,
moordenaar; kwelgeest) onheilstichtende godheden bij de Ouden.
Palanche, f. fr. (spr. palánsj') eene grove
stof uit wol en linnengaren tot voering, matrozenmantel, enz.
Palánder, m. (it. paldndra) een plat vaartuig, eene bombardeergaljoot.
Palankijn, z. palanquin.
Palánque, f. fr. (spr. paldhk'; turk. palankah, v. 't Kong. palánk, pia a k) eene verschansing van paalwerk.
Palanquin of palankijn, m. port.,
(fr. en eng. palanquin, hindost. pálki, in de telingische taal, die men het land van Madras
spreekt, pallakt, in de kawitaal op Java palangkan) een oostindisch draagbed, draagzetel,
draagstoel.
Palatalen of palatinen, z. ond. pa-

latum.
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paal' frod) een staatsiepaard, paradepaard, ook
damesgaard.
Paleis, n. (fr. palais; van 't lat. palatium,
oorspr. de naam eens heuvels van het oude
Rome, waarop de woning der keizers stond)
een groot prachtig woonhuis, vorstenwoning,
burg, slot, prachtgebouw.
Palephátus novas, eig. een nieuwe of andere
P al e p h a t u s, d. i. een sprookj esopdissch.er,
een wonderverhaler, naar den gr. schrijver van
dien naam, die een boek vol ongelooflijke zaken schreef.
Pales, f. rom. Myth. de herdergodin, godin
der veeteelt en des landbouws; haar jaarlijksch
feest heette: palilia of paliliën, n. pi.; -Pales, f. Astron. een in 1857 door Goldschmidt ontdekte asteroïde.
Palét, n. (fr. palette, it. paletta, van het
lat. Pala, spade, schop) bet verfbordje der
schilders ; de mannen van 't palet, de schilders; dat stuk verraadt het palet, de
kleurmenging is gebrekkig.
Paletot of palletot, f. (eig. m. spr.
pa-ltd ; oudfr. palletoc, sp. paletoque, een overrok zonder mouwen) eene wijde, laag neerhangende overrok voor mannen, die als een zak
of overtrek de gestalte en houding geheel verbergt (sedert 1838 in zwang gekomen).
Palfrenier, z. p a l e f r e n i e r.
Pali, n. (sanskr. páli, d. i. maat, maatstaf,
de maataangevende taal) de heilige taal van
Achter-Indië, in welke de heilige boeken van
den goddtenst van Boeddha geschreven zijn, eene
taal, die door zachtere uitspraak, afkorting, vermenging der vormen enz. uit het sanskrit is
ontstaan.
Pali$aátie (spr. t=ts) f. nw.lat. (van 't
lat. pales, de paal) het heiwerk, heien, het inrammen der palen om op te bouwen; bevestiging van den grond door paalwerk.
Palikári's of palikáren, m. pl. (nw. gr.
pallikdri, pallékdri, een jong mensch, een jongeling in de volle kracht des levens, een jonge
held, een dappere) onregelmatige troepen, vrijwillige soldaten bij de nieuwere Grieken.
Palilia, z. ond. Pales.
Palillo, m. sp. (spr. palíeljo) stokje; tandenstoker; ook z. v. a. b a n d e r i 11 a.
Palillogie, f, gr. (van palin, terug, wederom, en légein, spreken, lógos, het woord)
Log. de woordherhaling aan het einde en het
begin der zindeelen ; — palimbacehius,
ook a n t i b a c c h i u s, m. gr. Poet. een drielettergrepige versvoet, die uit twee lange syllaben en een korte bestaat (-- o ), b. v. p ra alzuchtig, het tegengest. van b a c c h i u s;palimpsést(us), m. (d. I. eig. weder opgekrabd, van psdein, krabben, schaven) z. v. a.
codex rescriptus, z. codex ; -- palind.rómos, m. (lat. versus cancrinus) een kreeftdicht (z. ald.) ; — palindroom, n. een
woordraadsel over een woord, dat voor- en
achterwaarts gelezen eene verschillende beteekenis heeft, b. v. neger, regen, room,
;

Palatin, m. of palatine, f. fr. (la palatine, van palatin, paltsisch, omdat men wil,
dat deze dracht uit de Palts naar Frankrijk is
gekomen) een pelskraag, halskraag, sabel, halsstrook of halsbekleeding der dames.
Palatinen, z. ond. palatum.
Palatinus, m. lat. (soil, tollis of mons)
de palatijnsche heuvel of berg te Rome, waar
het eerst gebouwd is; later daarop de keizer
(vgl. paleis); —pa--l(jkeburg,patim
latinus, m. nw.lat. (scil. comes, z. ald.; v.
palatium = palts, paleis) een paltsgraaf; koninklijke grootgraaf of onderkoning in Hongariie ; — Palatinaat, n. de Palts, het Paltsgraafschap.
Palatnó, ook p o 1 o t n ó, n. russ. linnen,
lijnwaad.
palatum, n. lat. het verhemelte ; ad palatum, naar den smaak; naar den mond (praten); palatum durum of osseum, het harde of
beenige, p. mobile of molle, het zachte verhemelte; — palatum arii/iciále, n. lat. Med. een
kunstverhemelte ; — palatum fissum, een gespleten verhemelte, wolfsmuil; — palatalen of
palat nen, f.. pl. nw.lat. (palatinae, scil.
titterae) verhemelteletters; — palatief, adj.
nw.lat. welsmakend.
Palaver (van 't port. palavra, sp. palabra,
f. het woord, v. 't lat. parabola, gr. parabole,
gelijkenis, mid.lat. spreuk, gezegde, woord) ver
Negers tot godsdienstige ver--zamelptsdr
richtingen of tot rechtszittingen; vgl. pa1abb er.
Palazzo, m. it. z. v. a. paleis.
Paleo, m. it. de stellage ; inz. (p. scenico)
het tooneel.
paleacëus, a, um, lat. (vgl. p a i 11 e) Bot.
strooachtig, vlokkig.
paleeren, opschikken, optooien.
1'alefrenier, m. fr. (spr. paal'fre-njé) stal
palfrenier ; — palefroi, m. (spr.-knecht,
-

PALINURUS
moor, enz.; -- palindromie, f. Med. z.
V. a. r e c i d i v e (z. ald.); — palingenesie,
i1 de wedergeboorte, wedervoortbrenging of
hervorming, omvorming, het bekomen eener
nieuwe gestalte, gelijk b. v. met de rupsen plaats
heeft ; — palingeneseeren, wedergeboren
worden; — palingraphie, de wederdruk, de
door Camphausen te Keulen gedane uitvinding
y om houtsneden, kopergravuren en dgl. ,getrouw
op steen over te brengen, zonder dat het oor
daardoor lijdt; — palinodie, f.-spronkelij
de gezangherhaling ; de tegenzang, herhaling
van een vroeger gezang ; Jur. de herroeping
van datgene, wat men smadelijk van iemand
- gesproken of geschreven heeft ; actin ad palinodiam, lat. een eisch tot vormelijke herroe
palinodee--pingerbld,z.;ren, nw.lat. herhalen; herroepen, terugnemen;
— palintokie, f. gr. de teruggaaf van rente
na woekerwinst.
-
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Palinurus, Palinuur, m. de stuurman
van Eneas, die door den god des slaaps in
zee geworpen werd en na vele dagen zwemmens aan eene kaap der Tyrrhenische zee te
land kwam, waar hij door de inwoners werd
gedood. Op bevel der godspraak werd er een
grafsteen voor hem opgericht en de kaap kreeg
zijnen naam.

Palissáde, f. fr., ook palisade, f. (provenc. pallissada, paliza, it. palizzata, palizzo,
mid.lat. pal-issata, palitium, paalwerk, van 't
lat. palus, paal) een schanspaal ; -- pl. palissáden of pallisáden, schanspalen, een
paalwerk, boom- of paalheg; — palissadeeren (fr. palissader) met schanspalen voorzien,
met paalwerk insluiten, afpalen.
Palissy–waren, pl. pottenbakkerswaren
van of in de manier van den leemvormer en
glasschilder Bernard de Palissy (1510-1590).
Palixánder– of palissander–hout
(soms verbasterd tot polisander- of polysander-hout) purperhout, violethout, een vioolblauw hout uit Guiana, dat in de lucht van
kleur verandert en tot fijn schrijn -, ingelegd
werk, enz. gebruikt wordt.
Paljas, z. b aj az z o.
Pall., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor P. S. Pallas (gest. 1811).
Palla, t. lat. een lang overkleed der aan
vrouwen in het oude Rome ; — palla-zienljk
corporális, t. eig. lichaamsmantel of - hulsel, een
altaar- of kelkdoek, offerdoek in de R. Kath.
kerk, die het altaar en den kelk bedekt.
Pallas, f. gr. Myth. of ook At h ë n e, z.
v. a. Minerva bij de Romeinen, de godin
van de wijsheid, de schoone kunsten, de krijgsdapperheid en het krijgsbeleid, enz.; — Pal–
las, f. ook eene door 01 b e r s te Bremen in
1802 ontdekte planeet ; — palladium, n. gr.
( palladion) eig. een fabelachtig Pallasbeeld,
waarvan het lot der stad Troje afhing, die men
n.l. voor onneembaar hield, zoolang zij dit zorg
bewaarde heiligdom bezat ; vandaar in-vuldig
tt alg. een beschermend voorwerp, beschuttend

heiligdom, beschermgod; de privilegien eener
stad, de grondwet van .oenen staat enz.; — ook
een metaal, in 1803 door Wolliston in het platina ontdekt en veel overeenkomst met dit laatste hebbende.

Pallas, hoogd. pállaseh, m. (oudfr. pa.
tache en palanche, it. palascio, - poolsch palasz,
russ. palásch, serv. pálosch, van 't Kong. Aallos , spr. pallosj) een lang slagzwaard der ruiterij.
Palliatie, palliatief, z. ond. p a 11 i u m
Pau diteit, f. nw.lat. (van 't lat. paladus,
a, um, bleek, v. pattere, bleek zijn) de bleekheid ; vgl. pallor.
Pallikáren, z. p a l i k a r i' s.
Pallissade, z. palissade.
Pallium, n. lat. (v. palla, z. ald.) in 't alg.
huisel, bedekking, gewaad; een mantel, in de
oudheid inz. het grieksche overkleed, in tegenstelling met de romeinsche toga; de bisschopsmantel, sedert de Ode eeuw door de rom. kei
aan de hooge bisschoppen als teeleen hun--zers
ner geestelijke macht gegeven; pallium caritátis, de mantel der christelijke liefde; — palliátie (spr. t=ts) f. nw.lat. de bemanteling,
omhulling; verzachting, verschooning, bewimpeling; oppervlakkige genezing; — palliatief,
n. nw.lat. (van 't lat. palliàtus, a, um, met
eenen mantel bekleed, bemanteld) een beman -'
telend middel, omhullingsmiddel, schijn- of ver
voor eenen tijd lang; middel-zachtingsmdel
van uitstel, van vertraging, hulp voor het oogenblik, pijnstillend middel zonder geneeskracht,
enz.; — palliatieve kuur, f. de genees
niet tegen de ziekte zelve, maar te--wijze,d
gen hare verschijnselen (symptomen) is gericht, in tegenstelling met radicale kuur;
— palliatus, a, um, eig. met een pallium omhangen of bedekt; vandaar: palliatum negoaum, een bedrijf, dat voor zoover de zaak betreft verboden, maar volgens den vorm geoor-

loofd Is.

Pall–mall, n. eng. (spr. pel -mel ; oudfr.
palemail, it. pallamaglio, v. Aalla, bal, en maglio, fr. en provenc. mail, eng. mall, v. 't lat.
malléus, hamer, kolf) z. v. a. het malie-spe:
(z. mail), kolfspel, baanbalspel ; ook de maliebaan, de baan tot balslaan ; vandaar de naam
eener alle e of straat, b. v. te Londen, te Altona, waar het in pailmaille, f. (spr. palmálj') verbasterd is.
Pallor, m. lat. (v. pallére, bleek zijn) de
bleekheid, doodsbleekte, het verbleeken.
Palm, f. lat. (pasma) 1) de palmboom, een
talrijk geslacht van boomen in Azië enz., die
takken noch twijgen hebben en alleen aan den
top bladeren en vruchten dragen ; ook z. v. a.
de palmtak, als zegeteeken en • als zinnebeeld
des vredes ; 2) de vlakke hand (lat. palma, gr.
paldmë); 3) eene span, eerre it., sp. en port.
lengtemaat (palmo); eene nederl. lengtemaat ._
ia el of meter, een decimeter, afk. dM.;
— palmo de craveiro, m. eene port. lengtemaat
= 0,2i M. — palma Christi, f. de wonderboom; palma-Christi -olie, f. z. v. a.
;
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Ricinus -olie ; — palmáruin (eig. genat.
p1. van palma; dies of Dominica palmarum, de
palmdag) de Palmzondag, zondag voor Paschen,
op wolken voor Jezus, bij zijne intrede In Jeruzalem, palmtakken op den weg gestrooid werden ; — palmacieten, m. pl. lat. gr. versteende palmstammen; — palmarium, n.
lat. zegeloon ; geschenk aan een advocaat na
een gewonnen proces; — palmarósa-olie,
f. een wtherische olie uit de bladeren van Pelargonium radula; — palmatus, a, um, lat. Bot.
handvormig; — palmestrie, f. nw.lat. z. v.
a. chiromantie (z. ald.); -- palmétten,
f. pl. fr. Arch. naar palmbladen gelijkende sieraden aan gr. zuilen; — palmiet, n. het
palmmeel, palmmerg; — palmifolius, a, um,
palmbladerig; — pa1mipes, m. eene rom.
lengtemaat = 4 rom. voet; — palmipédes,
f. pl. lat. (v. palmipes, breedvoetig) N. H. zwem
palmins, f. een kunstmatig vet-vogels;—
uit ricinus-olie, door salpeterigzuur bereid ; —
palmitine, f. Chem. een vast vet voor kaarsen uit palmolie; — palmolie, palmwas
of palmboter, olie en was, die door koking
en persing uit de vruchten van verschillende
palmsoorten, inz. uit de kokosnoten gewonnen
„en tot kaarsen, zeep, enz. wordt gebruikt.
Palmos, m. gr. (palmós, v. pállein, zwaaien,
springen) Med. het slaan, kloppen, inz. de hartklopping, de polsslag; — palmoskopie, f.
de beschouwing van den polsslag of de voor
daaruit.
-zegin
Palrnseet, m. een aangename, zoete wijn
(sect, z. ald.) van het Canarische eiland
Palma.
Palmwas, z. ond. palm.
Palomantie (spr. t=ts) f. gr. (van pálos, het lot, v. pállein, zwaaien) z. v. a. kieromantic.
Palombella, f. it. (kleine) duif.
paloteeren, fr. (paloter, v. oudfr. palot,
spade, v. lat. Pala, spade, schop) met de spade
op een akker voren trekken of uitgraven.
palpabel, lat (van palpáre, betasten, aanraken) of palpable, adj. fr. tastbaar, grijpbaar, voelbaar, handtastelijk; duidelijk, zonneklaar, licht begrijpelijk, dood eenvoudig; —
palpabiliteit, f. nw.lat. de grjpbaarheid,
tastbaarheid, voelbaarheid, handtastelijkheid;
zonneklaarheid; — palpatie (spr. t=ts) f. (lat.
palpat)o) het bevoelen, betasten, streelen ; —
palpen, pl. (fr. palpe) voeldraden, voelhorens der insecten; — palpeeren (lat. palpere) zacht aanraken, betasten, streelen.
palpebraal, adj. lat. tot de oogleden (palpebrae) behoorende; — palpebreeren (lat.
palpebráre) de oogleden snel bewegen, blikke
ren; — palpebrátie (spr. t=ts) f (palpebrai het blikkeren der oogen.
palpeeren, z. ond. palpabel.
palpiteeren, lat. (palpitáre) slaan, klop
trillen; — palpitatie (spr. tie=tsie) -pen,
het kloppen, slaan, de hartklopping, polsslag,
ledentrilling.

PAN

Palts of Paltz, f. (hoogd. Pfalz; V. 't lht:.
palatium, mid.lat. palantia, oudd. phalanza, palenze = paleis, z. ald.) weleer slot, kasteel,
paleis, inz. keizerlijk paleis, waarin een p alt sg ra a f als rechter en opperambtenaar regeerde;
ook het daartoe behoorende, onder den keizer
staande gebied, vandaar nog de P alt s aan.
de Rijn, de Opperpalts in Beieren, enz.
Paludaméntum, n. lat. overkleed, mantel, inz. krijgs-, veldmantel; keizersmantel.
Paludier, m. fr. (spr. paluudjé) een zee-zoutzieder, een zoutboer op de westkust van.
Frankrijk.
paludosus, palustris, lat. Bot. moerassig,
moerasbewonend, oorspronkelijk in moerassen.
groeiende.
Pambióma, n. gr. (van pun, alles en bioen,.
bezielen) het algemeen levensbeginsel.
Pamela, f. eene heldin der deugd, naar
den dus geheeten roman van den Engelschman
Richardson.
Pampa, f. pl. pampa's, peruaansch.
(pampa, vlakte, vrij veld) groote grasvlakten
in Z.Amerika; — pampéiro, m. port. of
pampero, sp. de koude hevige zuidenwind,
die over de vlaktén van Paraguay, enz. heenstrijkt.
Pampelmoes, f. de oostindische oranje
grootte eens hoofds, met den smaak-apel,vnd
van aardbeziën.
Pamphilos, gr. mansn.: de algeliefde ; —
pamphilus, m. (fr. pamphile) zeker kaartspel, in 't welk de klaverenboer den naam van.
p a m p h i 1 u s draagt en bijzondere voorrechten,
heeft.
Pamphlet, n. eng. en fr. (oud-eng. pamflet,
pam/ilet, V. 't oudfr. palme-fueillet, een handblad, blad, dat men licht in de hand houdt,
v. 't oudfr. palme, nu paume, de vlakke hand,
lat. palma [z. p aim, 2 j, en 't oudfr. (ueillel,
nu feuillet, blad, verkiw. v. fueil, m , nu feuille,
f., v. 't lat. folium, pl. folta, blad) een vlugschrift, klein geschrift, inz. een politiek of polemisch geschrift, ook niet den bijzonderen zin
van een beleedigenden inhoud; een blauwboekje,
schotschrift; — pamphletier (spr. —fie -tjé).
of pamphletíst, m. een schrijver van vlugschriften, van blauwboekjes; smaad- of schotschriftschrijver.
Pamplegie, f. gr. (van pan, al, geheel,.
en plëgé, slag) Med. de algemeene beroerte,
algemeene verlamming.
Pampoesjes, n. pl. (v. jay. parapoes, korte
laarzen, hooge schoenen) Mar. soort van scboenen van zeildoek.
Pan, 1) m. in vele slavonische talen, inz..
in 't poolsch: de heer.
Pari 2), m. gr. Myth. de veld- en herders-god, de god der herders en kudden, enz., zoon
van Hermes en eene nimf; bij had boksvoeten
en twee horens en was over 't gansche lijf ruig:
behaard ;— pansfluit, f. ook s y r i n x en
p a g a g é n o - fluit, de herdersfluit, veldfluit,
het zevenmondig riet, een blaasinstrument, uit

-
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zeven trapsgewijze afnemende, naast elkander
verbonden pijpen samengesteld; — panische
schrik, m. of paniek, f. (fr. panique, terreur panique, eng. panic) een plotseling blind
alarm, plotselinge, maar onnoodige of ongegronde schrik, eene algemeene, onnoodige ontsteltenis, naar Pan genoemd, die men in de
oudheid als de oorzaak er van beschouwde;
als beursterm : plotselinge daling aller staatspapieren en fondsen, een algemeene schok van
het krediet; — panophobie, f. Med. het
schrikken in den slaap, in den droom
Pánabad, m. een perz. zilvermunt =
k r a n (z. ald.).
Panacéa, f. lat., of fr. panacee (van
't gr. pan-dkeia, van pin, al, en akeïn, genezen) een algemeen geneesmiddel, eene universeele artsenij, wondermiddel; Myth. de alheelster, godin der genezing, eene dochter van
. sculaap; — panacea mercuriális, z. v. a. k a1 o m el ; — panai of panaxplant, het
heelkruid, z. opopanax en lazerkruid.
Panache, m. fr. (spr. pandcj, sp. pencho, it. penndcchio, van 't lat. penna, veder) de
vederbos, helmbos, pluimbos; - panaehé,
n. (spr. panasjé) eig. vederachtig, bont gestreept,
geschakeerd ; allerlei veelkleurig ijs als confituur; - panachure, f. gestreepte kleuring,
kleurmenging.
Panachia, z. Panagia.
Panáden, f. fr. (van 't lat. panic, brood)
broodsoep, inz. vleeschnat of bouillon met geraspt brood ; — panadéro, sp. bakker.
Panagia, Panachia, f. naam, dien bij
de nieuwe Grieken de moeder van Jezus draagt;
ook de naam eener ceremonie der grieksche
monniken, waarbij zij een stuk brood in den
naam der Maagd inzegenen en het onder elkander aan het einde van den maaltijd verdeelen.
Panama(-hoed), m. stroohoed in Z.
Amerika uit bladeren eener soort Ludovica palmata vervaardigd ; — panama's, pl. halfwollen stoffen met driedraadsch katoenen ketting en dubbelen wollen inslag.
panamerikaansch, adj. nw.lat. (v. gr.
pan, al) geheel Amerika betreffende.
Panariclum, n. lat. (bedorven uit paronychium, z. p a r o n y c h i e; fr. panaris) de vinger- of nagelzweer, de fijt.
Panatheneeen, n. pl. gr. (pan-athénaia),
volksfeesten der Atheners ter eere van A t h ene
of Minerva.
Panax, z. ond. panacea.
Panax-gom, z. opopanax.
Pancake, f. eng. (spr. pénkeek) pannekoek.
Pancárte, f. fr. (mid.lat. pancharta, van
gr. pan, al, en lat. charta, gr. chartes, z.
charta) een aanplakbiljet, plakkaat ; bordpapieren omslag; groote uitslaande lijst van artikelen, tarief.
Pancárpum, n. of pancárpus, m.
een gevecht van allerlei dieren, dat de romein
keizers ter verlustiging van het volk deden-sche
plaats hebben.
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Panchrëstrum, n. gr. (van piin, al, eur
chréstós, ón, bruikbaar) Med. eig. een alhelpend, ten minste veelheipend geneesmiddel, vgl.
p a n a c e a; — panchrestisch, adj. afhelpend, algenezend.
Panchymagóga, n. pl. gr. Med. afvoerende middelen voor alle kwade vochten bij de
Ouden; — panchymagógum minerale, n. z. v. a.
kalomel.
Pancratium, lat. of pankraton (sprt=ts), gr. n. (van pan, al, en kratós, kracht,,
geweld) een gezamenlijke, algemeene strijd, wedstrijd met alle lichaamskrachten en kampmiddelen, eene strijdoefening bij de oude Grieken,
die het worstelen en den vuistkamp vereenigde
en alle lichaamskrachten vorderde ; ook een&
uit vele raderen en veeren bestaande machine,
welker eerste rad door een gewicht in beweging gebracht wordt, tot opheldering van vele
waarheden, die op tijd en krachtuitsparing betrekking hebben ; - pankratiást, m. (gr..
pankratiastès) een alstrijder, een vechter in het
p an k r a t i o n; heldhaftig ridder; - Pankratius, n. mansn.: de algeweldige.
Pancreas, z. p a n k r e a s.
Panda, m. de kattebeer of waschbeer Ira
de Himalaya (Aïlurus refulgens).
Pandsemonium, n. gr. (vgl. daemon)
een algemeene tempel voor daemons of halve
goden; ook de gezamenlijke booze geesten of
duivelen, het rijk des satans.
Pandékten, pl. gr. (v. pandéktes, alom vattend, van pijn, al, en déchesthai, opnemen)
eig. alomvattende boeken, het gezamenlijke rom.
recht, eene uit 50 boeken bestaande verzameling van rechtsbeginselen, die onder Justiniaau
in 't jaar 530 kracht van wet kregen ; afgekort
17, welke zonderlinge verkorting uit de grieksche aanvangsletter 7r door de onkunde der
afschrijvers ontstaan is (volgens anderen is zij
voortgesproten uit de met een dwarsstreepjevoorziene D., d. I. Digesta) ; z. ook d i g e s t a.
en corpus juris — pandektist, m. eera
pandektenkenner, een pandekten-leeraar.
pandemisch, adj. gr. (pandemíos, on,
van pan, al, en demos, volk) het gansche volk
betreffende, algemeen, overal verbreid, b. v.
pandemische ziekten of kwalen, algemeene ziekten, enz. ; — pandemie, f. Med.
eene algemeene volksziekte ; - Venus pandémos, z. Venus.
Pandiculátie, f. nw.lat. (van 't lat. pan-diculárz, zich uitzetten) de uitstrekking en uit
spieren van het gansche lichaam,-zetingdr
waardoor eene krampachtige trekking wordt ver
uitrekken der leden bij koortsen.-orzakt,he
Pandoer, m. een hongaarsch soldaat te
voet (zoo geheeten, omdat zij oorspr. uit het
dorp P a n d o e r en de naburige bergen in Neder-Hongarije kwamen) ; — pandoeren, n.
zeker bekend kaartspel tusschen 3 personen ; —
pandoerenkling, m. een gebogen hartsvanger.
Pandora i), f. gr. (v. pan, al, en duronz,.
,

;
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geschenk) vr.naam: de albegiftigde, _Myth. een
schoon meisje, kunstwerk van Vulcanus, door
alle goden met geschenken en bevalligheden
toegerust. Zij droeg het gansche heer der menschelgke kwalen in een gesloten doos. E p1in e t h e u s, door de schoonheid van het meisje
bekoord, opende bet deksel, en nu vloog er
allerlei ellende uit en verspreidde zich over de
aarde; alleen de h o o p bleef In de doos achter,
enz. ; vandaar : Pandora's doos, de bron
van alle kwaad; Astr. een in 1858 door Seark
ontdekte asteroïde.

Pandora 2) , liever pandoera, z. manlo I 1 n e.
]Paneel, n. (oudfr. panel, pannel, eng. panel,
nw. fr. panneau, vierkante plank of steen, veld,
van pan, het pand van eenen rok, vak van
eenen muur, enz., v. 't lat. pannus, een stuk
ddoek, een lap) houten beschieting, beschot,
wandbekleeding; de dunne plank achter eenen
spiegel, eene schilderij ; de plank, waarop een
schilderstuk is gemaakt ; — paneleeren,
met houten bekleeding voorzien.
paneeren, fr. (paner, van pain, = lat.
panis, brood) vleesch met beschuitkruimels bestrooien; — panetier, m. (spr. paan'tjé)
broodmeester, een grootofficier der kroon in het
voorm. Frankrijk.

Panegyr^tcus, m. lat. of panegyrfkos, m. gew. panegyriek, f. gr. (van
panégyris, algemeene volksvergadering, feestvergadering) eene feestrede voor eene volksver-

gadering gehouden, plechtige lofrede, lofdicht,

eereschrift ; — panegyriseh, adj . plechtig,
loftuitend, op lofredenaars wijze ;
panegyríst, m. (panegyristes) een lofredenaar.
Panelle, f. fr. .(port. panda) ruwe, gele
-suiker in schijfvormige stukken uit Z. Amerika
en de Antillen.
panem, enz., z. ond. panis.
Panergesie, f. gr. (v. pan, al, en érgein,
doen, werken) algemeene opwekking tot verbetering; — pangermanisme, n. het streven der duitsche volken naar een inniger ver
elkander, het streven naar een--enigmt
heid voor alle Duitschers ; panglossie,
f. eene verzameling van geschriften in vele ta
babbelzucht; — panglóssus, m. een-len;
-alspreker, zwetser; Panhagia, f . de alheilige, in de grieksche Kerk, de naam der
moeder van Jezus; panharmon&kon,
Fn. een door M d l z 1 te Weenen uitgevonden
-muziekinstrument, dat vele blaasinstrumenten
in zich vereenigt ; — panharmónisch,
adj. geheel en al samenstemmend, volmaakt
harmonisch; — panhellenion, n . (vgl. H e l-1 a s, enz.) de opperste staatsraad der nieuwe
Grieken ; bij de oude Grieken de naam van
Jupiter als schutsgod van geheel Griekenland;
panhistorie, f. de alweterij.
Panetier, z. ond. paneeren.
Pangeran, m. jay. hoogste eeretitel van
een regent op Java.
Panichida, f. pl. paa ichidy, ruls.
—

—

—

—

—

PANNEAU
(uit. gr. pannykhis, verlengde nachtwaak, vooravond, v. ' pan, al, en nyx, nacht) de zielmis,
de doodendienst der gr. orthodoxe kerk ; vgl.
requiem en vigiliën.
Panicographie, f. lat. gr. (v. lat . pani
cum, gierst en graphein, schrijven) een soort
van etkunst, waarbij de teekening op gierst
gekorrelde zinken platen wordt opge--vormig
dragen en dan en relief geëtst wordt.
Panicula, f. lat. Bot. pluim ; — paniculat_us, a, um, Bot. pluimvormig.
Paniek, panique, terreur panique, fr. z.
ond. Pan.
Panier, m. fr. (spr. paanjé) mand; ook:
een mandenwagen, zeker rijtuig; papier percé,
bodemlooze mand; oneig. verkwister, doorbrenger.
Paneten, m. pl. versteende zeeooren.
panis, m. lat. brood; vandaar: panem et
Circénses, brood en schouwspelen van den Circus! (z. aid.), de leuze van het volk in het
oude Rome, waarmede zij te kennen gaven,
dat zij, in 't bezit van die gaven, zich weinig
om het overige bekommerden; en dus het middel, waardoor zij door de tyrannen in bedwang
gehouden werden; de pane lucrdndo, lat. om
zijn brood te verdienen, van wege de winst;
— panisbrief, m. een broodbrief verzorgingsbrief, duitsch- keizerlijke aanbeveling om
den houder van zulk eenen brief levenslang in
een klooster op te nemen ;
panist, m.
nw.lat. een broodeling, verzorgde provenier; —
pani$cátie (spr. t=s), f. nw.lat. de broodbereiding, de verandering van melige stoffen in
brood, de broodgisting ; — panificeeren,
tot brood maken.
panische schrik, z. ond . Pan .
Pankratesie, f. gr. (v. pan, al, en kratëin, heerschen) alheerschappij, alleenbezit.
-

,

—

Pankration, pankratius, enz., z.
pancratium.

Pankreas, n. gr. (van pan, al, geheel,
en kréas, vleesch, dus eig. geheel vleesch), of
de pankreátische klier, f. het alvleesch,
de groote maagklier, buikspeekselklier, binnen
de platen van het darmscheil des karteldarms,
tusschen de maag, de groote slagader, den
twaalfvingerigen darm en de milt ; — pankreáatiseh, adj . het alvleesch betreffende; —
pankreatalgie, f . pijn in het alvleesch; —
pankreatemph.raxis, f . overvulling der
buikspeekselklier; — pankreatitis, f. ontsteking van het alvleesch ; — pankreatorrhagie, f. de bloedvloeiing uit de buikspeek
-selkir.
Panmelodion, n. gr. een nieuwelings
uitgevonden muziekinstrument, waarop de tonen
door middel van toetsen en eenen cylinder op
metaalstaven worden voortgebracht.
pannationaal, adj. gr. lat. (v. gr. pan,
al, en lat. natio, volk) een geheel volk betreffende.
Panne, I. fr. eene fluweelachtige stof uit
zijde en wol, pluistuweel; fulp.
Panneau, n. pl. panneaux, pl. fr.
(spr. pannó ; vgl. p a n e e 1) verdiepte velden aan
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deuren, wanden, enz. voor versieringen, opscbrif-

-ten en dgl.
Pannel, n. eng. (spr. pénnel) z. v. a. p am e e l en fr. p a n n e a u; ook de lijst der ge-

zworenen.
Pannotypie, f. (vgl. p an n u s) photographie op wasdoek.
pannus, m. lat. een stuk doek, lap ; — pan-mus cutanéus, m. Med. eene huidvlek, honig
— pannus oculi, im. lat. Med. eene vlek-vlek;
of een vel op het oog ; — panniculus, m. eig.
een lapje ; Med. vaste, dichte huid ; — pannosus. a, um, Bot. gelapt, pelsachtig.
Panochie, f. lat.-gr. (v. panus, gr. penos,
Bene klierbuil) Med. een liesgezwel.
,

Panopa, f. een in 1861 door Goldschmidt
ontdekte asteroïde.
Panophobie, z. ond. Pan.

Panoplie, f. gr. (van pan, al, geheel, en
.hóplon, 'wapentuig) de volledige wapenrusting;
— panophthalm tis, f. algemeene ontsteking van den oogappel; — panoptikon,
gr. of panopticum, nw.lat. n. _ weidsch
klinkende naam van verzamelingen waar »alles"
te zien is : te Londen eene inrichting, waar
men allerlei verzamelingen en toestellen vindt
ten toon gesteld, met welker gebruik men zich
door uitlegging en proeven kan bekend maken;
te Amsterdam en elders groote collectie van
wassen beelden en groepen, inz. van beroemde
yen beruchte personen ; — panóptisch, adj.
:gr. alziend; — panorama, n. gr. (v. pan,
al, en horán, zien) het algezicht, de albeschouwing, eene cirkelvormige schilderij, die een geheelen horizon voorstelt, in welks middelpunt
de aanschouwer staat en zoo het overzicht,
b. v. over eene gansche stad, krijgt; — panoramagraaf, m. een door Gavard uitgevonden toestel om deze gezichten te teekenen.
Pánoro, m. it. eene oude veld- of vlaktemaat in Toscane van 144 vierkante ellen =
,

ongeveer 49 M 2 .

Pansfluit, z. ond. Pan.
Panslavisme, n. (van 't gr. pan, al, en
't nw.lat. slavisme, de gezamenlijke slavische
natiën, het Slaven- of Slavonendom), woordelijk : het al-Slavendom, het streven naar ver^eeniging der gezamenlijke slavonische volksstammen tot een rijk, of althans tot éene natie; -panslavist, m . een aanhanger en voorstand er van dat streven ; — panslavistisch,
-adj. daarop betrekking hebbende.
I'ansooph, m. gr. (v. pin, al, en sophós,
,ë, on, wijs, een alwijze, alweter, afgeleerde,
een, die alles verstaat; — pansophie, f.
de aswijsheid, algeleerdheid; de waan van alles

te weten ; — panspermium, n. gr. het
,alzaad, de grondstof, oorspronkelijke of eerste
stof; — pansperifie, f . (vgl. sperma) de
leer eener algemeene verspreiding van de kiemen der levende wezens, volgens welke tot
hunne ontwikkeling slechts eene bepaalde aanleiding wordt vereischt ; — panstereoráma,

m. de voorstelling van een voorwerp in geheel
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verheven werk en in zijne ware grootte ; vgl.
relief.

Pant, pont of poent, , Chin. z. t s o en
en tsjt.
Pantagóga, pi. gr. (v. pán(a, alles, en
ágein, drijven) Med. alles uitdrijvende, geheel
buikzuiverende middelen.

Pantalon of pantáleon, n. een groot,
naar het klavier gelijkend vertikaal instrument,
naar zijnen uitvinder P a n t a l ë o n H e b e nst r e it (1718) benoemd.

Pantalon, m. fr. (spr . pantalón) of pantalóne, it. (v. Pantaleone, den schutspatroon
der Venetianen, dien zij bijzonder vereerden
en met wiens naam zij vaak gedoopt werden,
waarom zij dan ook den toenaam van pantalons
kregen; de naam des heiligen is echter reeds
een oudgrieksche: Pantaléón, geheel leeuw) eig.
eene maskerrol in het stal. volksblijspel (commedia dell' arte) : eene slimme, rijke, nu gierige,
dan jaloersche, menigmaal verliefde Venetiaansche koopman, doorgaans een huisvader, oud
en mager, op pantoffels, die behalve hij, niemand op het tooneel draagt ; verder in het algemeen potsenmaker, hansworst; van zijne wijde
matrozen -kleederen, de in Venetië algemeen
heerschende dracht, komt : pantalon, f. eene
lange, wijde broek, lange broek; — pantalonnáde, f. fr. de pantalons-dans ; allerlei
grappen, zotte figuren; geveinsde betuiging van
vreugde of smart, veinzerij ; narrenstreek om
zich uit de verlegenheid te redden.
Pantamorphie, f. gr. (pánta, alles; vgl.
a m o r p h i e) volledig gebrek aan vorm; — pan-

taphobie, f. z. p a n t o p h o b i e; — pantaskie, f. (vgl. as c i i) algeheele schaduw

pantatrophie, f. geheele a t r o--losheid;—
p h i e (z. ald.) ; — pantatyp ie, f. (vgl. t yp u s) de verandering der voor kopergravure en
lithographische persen uitgevonden graphische
werken (radeeringen, gravures, krijtteekeningen,
enz.) in verheven platen voor de boekdrukpers.
Pantáno, m. it. (mid.lat. pantanum ; vgl.
het eelt. -wallisch pant, eene holle, lage, ingezonken, omsloten plaats, eng. pond, een vijver,
en gr. póntos, de zee) moeras, poel; pl. pantáni, groote marschlanden en poelen in Sardinië.
Pantelegraaf, f. gr. (vgl. telegraaf)
een door Caselli te Florence in 1856 uitgevonden telegraaf, waardoor ook de schrifttrekken
van het opgegeven telegram, teekeningen en
dgl. teruggegeven worden.
Dantes, pl. schelpgeld, schelpmunt, z. v. a.
kauri.

Pantheisme, n. gr. (van pan, al, en
theos, God), de alvergoding, het wereldgod-ge-

loof, die richting der philosophie, volgens welke
God en de wereld een zijn en niet tegenover
elkander staan als de schepper en het geschapene; vgl. deïsme; — pantheist, m. iem.
wiens godheid het heelal is, die God en natuur voor een houdt; — pantheistisch

;

adj. dat geloof betreffende; — pantheolo gie^ f. de leer van het pantheïsme, de algo•

PANT14ER

892

denleer; — panthèon, n. in 't oude Rome
een tempel voor alle goden; later onder de
pausen de kerk van de maagd Maria en alle
heiligen, ook rot o n d a; het pantheon te
Parijs, de voorm. kerk der heilige Genoveva;
gedurende de revolutie en tot 1814 (ook thans
weder) een eeretempel voor overleden groote
en beroemde mannen, tempel der onsterfelijken;
— pantheoniseeren (spr. s=z), de eer
van het pantheon toekennen, in bet p a n t h e o n
overbrengen.
Panther, m. het pantherdier of de
parder (gr. panther, lat. panthera) een roofdier in Afrika en O.Indië, dat naar den tijger
en luipaard gelijkt (Felis pardus), het kleine
pantherdier, z. v. a. de o n c e, de pantherkat, een soortgelijk kleiner, maar wreed
roofdier in Z. Amerika; — pantherhaai,
m. soort van haai (Squalus catulus).
Panthére, f. (fr. pantière; van het gr.
panthéra, d. i. alvangst, v. pin, al, en thera,
jacht, jachtbuit,, vangst) een hangnet, spiegelnet of vogelnet met spiegels, in Italië zeer gewoon, om allerlei vogels te vangen.
Pantin, m. fr. (spr. pantèh) bordpapieren
ledepop, draadpop; ook oneig. voor een persoon.
Pantjen, m. heerendienstplichtige op Java.
Pantófi'el, f. een halfschoen, gemakkelijke
huisschoen; iron. het vrouwelijk huisgezag; -pantoffelpromenade of -parade, f.
het wandelen van den voornamen stand op eene
bepaalde plaats en een bepaalden tijd.
Pantograaf, m. gr. (v. pan, genit. pantós , al, geheel, en grdphein, schrijven, enz.) eig.
een alteekenaar, alschrijver, een teekenknaap,
werktuig tot nateekenen en verkleinen der omtrekken; — pantographie, t de alschrijfkunst, de kunst om met den pantograaf te werken ; — pantokratie (spr. tie=tsie), f. gr.
de heerschappij, alregeering; — pantokrátiseh, adj. albeheerschend, alregeerend ; -pantokráator, m. een alheerschér, beheer
alle dingen, de Almachtige ; — pan--schervan
tométer of h o l o m é t e r, m. een almeter,
hoekmeter, een werktuig om allerlei afmetin
gen op het veld en aan den hemel te bepalen; — pantomime, f. (van het gr. pantómimos, d. i. alles nabootsend) eig. alnabootsing; het mi e n e n- en gebarenspel, de gebarenspraak; ook eene dramatische handeling, die
alleen door gebaren wordt voorgesteld; — pantomimiek, f. gebarenkunde, de kunst van
de gebarenspraak of het gebarenspel, de kunst
om gedachten, gewaarwordingen en handelingen
enkel door gelaatstrekken en gebaren of dans,
zonder woorden aan den dag te leggen ; —
pantomimisch, adj. door gebaren uitgedrukt ; — pántomimische dans, pantomimisch ballet, zulk een dans of ballet,
waarin de handelingen enkel door gebaren worilen uitgedrukt, gebarendans ; — pantomimiseeren, door gebaren uitdrukken; — pantomimist of pantomimicus, m. een
gebarenspeler of gebaren-tooneelspeler, die ge-
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dachten, gevoelens en handelingen alleen door
gebarenspel of dans zonder woorden voorstelt;
-- pantomorphisoh, adj. alvormig; —
pantophaag, m. (van phagein, eten) een
aleter, asvraat (veelvraat) ; — pantophagïe,.
f. het genot der eetbare dingen zonder onder
vrees voor al--scheid;—pantob,f.
les ook watervrees; — pantosophie, z.
V. a. pansophie.
Panurgus, m. fr. panurge(spr. -nuurzj')
(van pan-oergos, d. i. eig. alles doende of tot,
alles in staat) doortrapt, geslepen persoon, schelm,
spitsboef; — panorgie, f. gr. arglistige boosheld, schelmerij, geslepenheid; -- panar--.
giseh, adj. arglistig, geslepen, doortrapt.
Panos, n. lat. (gr. pènos, dorisch pános)
Med. een kliergezwel.
Panzoötie (spr. t=ts), f gr. (v. pan, al,
geheel en zoon, levend schepsel, dier) Med. eene
algemeene dierenziekte; — panzoötisch,
adj. het gezamenlijke leven ot het leven in het
algemeen betreffende.
Paolo, m. it. (= Paulus) eene oude ital.
rekenmunt, in Toskane 27 cent te Rome ongeveer 2611- cent in waarde; — paolotti, m.
pl. it. Paulinen, z. minimen.
Papa, m. lat. (ook nederl., fr., eng., hgd..
in denzelfden vorm; gr. pdppas, een algemeenk
kinderwoord, van Benen natuurklank uitgaande),
vader; z. v. a. paus (hoogd. pabst, fr. papa,
eng. pope), de heilige vader, het geestelijk opperhoofd der R. Kath. Kerk; ook een op bisschop gelijkende drank; — papaal, adj. pauseljk; — papaalsysteem, n. het stelsel
der pauselijke opperheerschappij in de kerk; -papaat, n. (it. papdto) de pauselijke waardigheid; de geestelijke regeering van den paus
als opperhoofd der kath. christenheid, afgescheiden van de wereldlijke macht in zijn eigen staat;
— papábel, adj. nw.lat. (papabilis) bevoegd
om tot paus gekozen te worden ; — papalfni,
m. pl. it. (stil. soldati) de pauselijke soldaten;
— papaliteit, f. de pauselijkheid, pauselijke
waardigheid; — papas, m. naam, dien velechristenen aan hunnen priester, bis--osterch
schop en patriarch geven; de opperpriester bij
de Peruanen; — papisme, n. het pausdom,
inz. de leer der R. Kath. Kerk van den paus
als stadhouder van Christus en van zijne onfeilbaarheid; — papist, in. een pausgezinde,.
onvoorwaardelijke aanhanger van den paus ; —
papisterij, f. de blinde gehechtheid aan den
paus; — papístisch, adj. pauselijk; — papoo sarie, de pauselijke opperbeheersching,
het ingrijpen van den paus in de rechten van
wereldlijke vorsten; — papoldter, m. lat. gr. een pausdienaar, pausvereerder of -aanbidder; — papolatrie, f. lat.-gr. bovenmatige
vereering of aanbidding van den paus ; -- papomaan, m. een hartstochtelijk pausvereerder; — papomanie, de hartstochtelijke paus-vering.
Papagaai, doorgaans papegaai, m. (sp.
papagayo, it. papagallo, midlat. papagallus,
,
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provenc. papagai, oudfr. papegai, papegaut; V.
het turk. papagd , papagdn, pert. bapgd, crab.
babagd, maleisch bayan) een zeer talrijk geslacht van meestal zeer schoone woudvogels in
Azië, Afrika en Amerika (Psittacus).
I'apagállo, m. de papagaai (z. aid.); ook
een zalmachtige visco, die gezouten uit Newfoundland komt.
Papageno$uit, z. v. a. pansfluit,
z. ond. Pan.
Papalëthra, f. de t o n s u u r bij de griek.
sche geestelijken
Papatace, m. it. (spr. — tátsje) eig. zwijgvader ; een goede ziel, onnoozele hals.
Papaver, i. lat. de mankop, slaapbol ; —
papaveraeéën, pl. papaverachtige gewas
papa`verine, f. nw.lat. een in den-sen;—
opium gevonden planten-basis.
Papaya, f. peruaansch, de meloenvrucht;
-- papaya—boom, de m e l o e n b o o m;papayaoéën, pl. meloenachtige gewassen.
Pape$guier, m. fr. (spr. —figjé) bij Rabelais : ketter, booswicht.
Papelard, at fr. (spr. pap' ldr) een hui
-chelar,
schijnheilige, pilaarbijter.
Papelíne, ook popeline, f. fr. eene
halfzij den stof, eene soort van gros 'de Tours,
waarbij de inslag niet uit zijde, maar uit floretzijde of katoen bestaat.
Papelíta's, pl. sp. (v. popel, papier) papiersigaren, cigarette.
Paperassen, p1. fr. (van papier, papier)
onbruikbare, beschreven papieren, scheurpapier;
— papeterie, f. papierhandel; waren van
papier en karton.
Paperhunt, f. eng. (spr. péeperhunt) eig.
papierjacht (v. paper, papier, hunt, jacht) rui
bestaande in een navolging der-terofnig,
vossenjacht, waarbij een ruiter den vos voor
zijn spoor door papiersnippers aanwijst-steln
{hgd. Schnitzeljacht).

Papéto, m. eene voormalige rekenmunt
te Rome, = $ p a o 1 i of ongeveer 52 centen.
Paphia, f. bijnaam van Venus, naar de
stad P a p b o s op Cyprus, alwaar zij haren
schoonsten tempel had.
Papier—Jesus, m. fr. (spr. papjé zjezu;
vroeger geheeten papier nom de Jésus, dewijl
het den naam van Jezus [J. II. S.] tot merk
droeg) of enkel Jésus, eene papiersoort van
groote afmeting, voornamelijk gebezigd voor
werken van groot formaat en voor platen ; —
papièr—Joseph, n. fr. (spr. zjozéj), filtreerof doorzljgpapier voor de apothekers, enz. ; —
papier—maché, n. (spr. —masjé van mdcher, kauwen) eig. gekauwd papier, tot brij
gestampt papier, papierdeeg, papierstof voor
duozen, kistjes, enz. ; — papier—méean.i—
que, machinaal-papier; — papier—sans$n (spr. san fen) papier zonder einde ; —
papier—nautilus, z. argonaut; —papier—stramien, n. karton met gaatjes om
te borduren.
Papilio, m. lat. de vlinder, inz. dagvlin;

der; — papilionac .us, a, um, Bot. vlindervór
mig; — papilionaceën, pl. N. H. vlinder

planten.

-bloemig

Papillen, f. pl. lat. (papillae) tepeivormige, wratachtige verhevenheden op de huid,
de tong, enz., inz. de borsttepels; -- papil
-lifórm,
adj. nw.lat. wratvormig ; — papil—
lone, f. een tepelvormig gezwel; — papil—
leus, adj. wratachtig, met naar wratten gelijkende hoogten bezet; — papillosus, a, um,
Bot. tepelig.
Papillón, m. fr. (spr. papa-ljón; V. 't lat.
papil%) vlinder, kapel, witje, inz. een dagvlinder, in tegenst. met phalnna en sphinx;
ook een wispelturig mensch; — papillótten, f. pl. papierrepen of -rolletjes om het
haar ter kruiling In op te rollen (wegens de
overeenkomst in gedaante met eenen vlinder
dus geheeten); — papilloteeren (fr. papil
het haar op zulke rolletjes winden; ook-loter),
blikkeren (van de oogen) ;— g e p a p i 11 o t e e r d,
adj. te opgesierd, 'te bloemrijk (van den stijl,
van eene redevoering enz., Pict. met te veel
verschillende lichte partijen; Typogr. gesmeerd,
met dubbel en onduidelijk staande letters.
Papiniaansche pot, een sluitpot, een
ijzeren pot, in 1681 door den Franschman Papin
(spr. papen) uitgevonden, die door een schroefdeksel zoo nauwkeurig gesloten is, dat de waterdamp, welke zich daarin door de hitte ontwikkelt, geenen uitweg vindt, en men daardoor
beenderen kan oplossen en tot gelei koken; ook
digestor en autoclave geheeten.
Papinianisten, m. pl. Jur. aanhangers of
volgelingen van de uitspraken des rechtsgeleerden Papiniánus; ook juristische studenten, die
in het 3de studiejaar zijn, omdat dan weleer
Papinianus verklaard werd.
Papinka, m. -russ. vadertje.
Papisme, papist, papoceesarie, enz.
z. ond. papa.
Pappus, m. lat. Bot. bet zaadpluis ; —
papposus, a, um, Bot. van zaadpluis voorzien.
Papoea's, m. pl. (van het maleisch papoeah, kroes, wolharig) de kroesharigen, de zwarte
bewoners van Nieuw-Guinea, en in 't algemeen
de negerstam in Australië, australische negers
(vgl. negr1tos).

Papolater, papolatrie, papoma.nie, enz. z. ond. papa.
Paprika, f. hong., turksche of spaansche
peper (Capsicum annum) 'uit Hongarije.
papulae, f. pl. lat. Med. puistjes, blaartjes-;
— papulëus, adj. nw.lat. puistachtig, puistig;
— papulosus, a, um, Bot. puistig, geblaard; met
blazige holle verhevenheden ; — papuliférisch, adj. nw.lat. met puisten bezet.
Papusmossel, f. eene soort van eetbare
groote mossel in de Middellandsche zee en de
Noordzee.
Papyrus, m. gr. (pdpyros) oud-egyptisch
papier, bereid uit den papyrus— struik,
een egypt. rietgewas; — papyriferus, papyricëus, a, um, lat. Bot. papierachtig; — papy-
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'rographie, f. beschrijving van het papier;
karton-steendruk, d. i. de aanwending van kartons of bordpapieren, die met eene soort van
kleikalk overdekt zijn, In plaats van de steenen
tot den steendruk.
Paquet, z. pakket.
Paquitta, i. sp. (spr. pakietta) eene papiersigaar voor dames.
par, 1) fr. (v. lat. per) doer, uit, met, bij;
b. v. par couvert (spr. koewèr) door insluiting
(op brieven); par curiosité, uit nieuwsgierigheid;
par exemple (spr. —eksánpl') bij voorbeeld; par
force, met geweld; par occasion (spr. —kazjón)
met gelegenheid.
par, 2) lat. gelijk; —par nob )2e fratrum, z.
nobile par fratrum, ond. n o b e 1; par et impar,
even en oneven, een spel; — par ratio, i. gelijke verhouding, evenveel; Jur. gelijke grond
des wetgevers of der rechtsgewoonte ; pari passu,
met gelijken tred, met gelijke mate; — pares,
pl. gelijken, even geschikten, even sterken; inz.
gelijken In stand, in rang, vgl. p air; vandaar
judicaum parfum of p al r- g e r e c h t, dat over
de medeleden van den stand oordeelt, zoodat
de aangeklaagde alleen door zijns gelijken
wordt gevonnisd; — paria (stil. vota) pl. gelijke of evenveel stemmen, stemmengelijkheid
(bij verkiezingen); pariter, op gelijke wijze, gelljkmatig.
Para, m. (van 't perz. párah of pdreh,
stuk) ook ahtsjeh of atsjeh, eene reken
Turkije en de Krim = .) plaster of-munti
ongeveer rya cent.
pará- of voor klinkletters par-, gr. voor
vele samenstellingen, beteekenende-letrgpin
oorspr. bij, nevens, vervolgens, heen; langs,
bovenuit; vandaar inz. een gemis, iets gebrekkigs of verkeerds, z. v. a. ons mis-, v e r-,
een overschrijden of overtreffen; wederstreven
of bestrijden, z. v. a. ons tegen en weder
(in dezen zin ook in fr. woorden, b. v. p a r afoudre, parapluie, enz.); eindelijk eene
verandering, vervorming, omkeering, z. v. a.
ons om-.
paraat, lat. (parátus, a, um, van parare,
bereiden, toerusten) gereed, bereid, vaardig, wil
toegerust ; — parate executie (spr.-lig,
tie=tsie) Jur. dadelijke uitwinning ; parata pecunïa, baar of gereed geld; ad utrumqu, paratus, tot beide bereid, op beide voorbereid.
Parabaan-zuur, n. Chem. een zuur,
dat zich uit het met salpeterzuur verhitte piszuur ontwikkelt, ontdekt door Wbhler en Liebig.
Parabasis of parabase, f. gr. (v. para
daarnevens gaan, overschrijden) Log.-baine,
bet overspringen van het eene voorwerp op
het andere ; in het oud-gr. blijspel de toespraak
van den koorvoerder in naam des dichters aan
bet volk, welke in geen samenhang met het
stuk stond ; -- parabaten, m. pl. zij, die in
den circus, na het wagenrennen, ook aan den
wedren te voet deelnamen.
Parábel, f. gr. (parabolé, d. i. eig. naast
elkander-plaatsing, van para-bállein ; lat. para-
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bola) Log. gelijkenis, gelijkenisredè; — para
Math. die kegelsnede, welke parallel
-bol,
loopt met eene zijde des kegels; — parabóliseh, adj. bij wijze van gelijkenis; de gedaante van bovengenoemde kegelsnede hebben
paraboliseeren (spr. s=z)- door ge---de;—
likenissen spreken ; — paraboloïde, 1. een
door omwenteling eener parabool om haar as
ontstaan kegelvormig lichaam en zijn kromme
oppervlakte ; in uitgebreider zin de naam voor
zekere vlakken der tweede orde.
Parablépsis, f. gr. (v. para-blépein, voorvoorbijzien, overzien; Med. het valsch- -b(jzien)ht
of verkeerdzien.
Parabolaan, m. lat. (parabolanus, van
het gr. pardbolos, daaraan wagend) een waag
pl. parabolánen, geestelijke zieken--hals;
verzorgers, krankenoppassers (om het gevaar
der besmetting, waaraan zij zich wagen, dus
genoemd).
parabolisch, paraboliseeren, enz..
z. parabel.
Parabrahma, m. ind. (van het sanskrpara, het beste, voortreffelijkste) eig. de beste
Brahma (z. aid.), het hoogste wezen.
Parabysma, n. of parabystie, f. gr.
(van bi ein, volstoppen) Med. het volproppen,,
volstoppen.
par accident, z. accident ; — par acclamation, z. a c c l a m e e r e n; — par accord, zaccord.
Paracentésis of paracentese, f. gr..
(van para -kentein, aan de zijde doorsteken) deaftapping van het ziekelijk opgehoopte water
met een puntig stekend werktuig uit eenige
holte des lichaams, inz. bet onderlijf of de
borst ; — paracenteseeren (spr. s=z) in-steken en aftappen.
paraeéntriseh, adj. gr. niet juist om een
middelpunt gelegen, uitmiddelpuntig.
paracharákt, m. gr. (para-charaktes) de
valsche munter, vervalscher.
Parachrcea, f. gr. (van chroid, chroma,
huid, huidkleur, kleur) Med. ziekelijke verandering, inz. der gelaatskleur; -- parachroma ,
n. kleurbegoocheling, gebrek van het gezicht,,
waardoor men kleuren waant te zien, die niet
werkelijk aanwezig zijn; — parachroma
f. het onvermogen om de kleuren be--topsie,
hoorlijk te onderscheiden; — paraehrósis,
f. het verkleuren, bederven door de kleuring.
parachrónisch, adj. gr. (van chrónos,
tijd) ontijdig, met den tijd strijdig ; — paran. gr. eene tijdfout, een misslag -ehronísm,
tegen de tijdrekenkunde, inz. zulk eene, die
eene gebeurtenis later opgeeft, dan zij heeft
plaats gehad, in tegenstelling met p r o c hr o-n1sme.
Parachrosis, z. ond. p a r a c h r oe a.
Parachute, m. fr. (spr. —sjuut', van het.
gr. para, tegen, of fr. parer, afweren, beschutten, en ;r. chute, val) een valscherm aan een
luchtbal, uitgevonden door Lenormand in 1783..
Paracleet, z. parakleet.,

,
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Paraerótte, f. fr. (v. fr. parer, afweren
en crotte, slijk) het sltjkscherm boven de raderen der wagens, spatleder.
Paracy sis, t gr. (van para, z. aid., en
kyësis, zwangerschap) de zwangerschap buiten
de baarmoeder.
Paracynánche, f. gr. (vgl. c y n an c h e)
Med. een lichte graad van keelontsteking, ontsteking der halsspieren.
Parade, f. fr. (van parer, opsieren, en dit
van 't lat. parare, bereiden) een plechtige optocht, inz. van krijgsvolk ; pronk, pracht, praal
schermen: de afwering van eenen-verton;I'
stoot, de 'dekking; vgl. p a r e e r e n, 1);—parade–bed, vertoonbed, pracht -, pronk-, staatsie- of praalbed ; — parade-paard, prachtof staatsiepaard; - parade-plaats, monsterplaats; — Wacht-parade, optrekkende
staatsiewacht ; — paradeeren, prijken, pronken , praalvertooning maken; ter monstering
staan; zich in 't beste pak laten zien; —
paradist, m. de potsenmaker op kleine tooneelen.
Paradiastole, f. gr. (vgl. di a s t o f e) Log.
eig. het scheiden van naast elkander staande
dingen ; de opheldering eener zaak door het tegendeel.
Paradiazeuxis, f. gr. gebrekkige, ver
scheiding of onderscheiding ; Muz. In--kerd
terval van éenen toon.
paradigma, n. (gr. para-deigma, v. para
daarnevens of als voorbeeld bijbren--deiknya,
gen) een voorbeeld, model, monster; Gram. een
modelwoord, woord tot voorbeeld om daarnaar
alle andere woorden van dezelfde soort te verbuigen of te vervoegen; — paradigmat Cus, m. levensbeschrijver van heilige en vrome
menscben; — paradigmatisch, adj. voorbeeldig, als voorbeeld dienende; door voorbeelden leerende ; — paradigmatika, f. de
kunst om beelden en figuren van gips te maken ; — paradigmatiseeren (spr. s=z)
door voorbeelden leeren.
Paradijs, n. (het naast van 't lat. paradistas, gr. parádeisos, en dit uit het oudperz.
paradaésas, sanskr. paradésa, vreemd land. en
beste, schoonste land ; hebr. pardêz, pert. en
arab. firdaus, pl. farád3s, lusthof) een boomgaard ; eene diergaarde ; lusthof, pleiziertuin,
lustwarande, elk hoogst genoeglijk buitenverblijf; de woonplaats van het eerste menschenpaar voor den zondeval, als ook die der zaligen na dit leven ; iron. ook de bovenste galerij in den schouwburg ; — paradijsachtig, adj. heerlijk, verrukkelijk; — paradijsappel, adamsappel, eene soort van citroen
ook eene soort van smakelijke, roode-vrucht;
en blanke appelen ; — paradijsdruif, eene
soort van corsicaansche druiven ; — paradijshout, een kostbaar, welriekend, roodbruin hout
uit Bombay, Sumatra enz.; -- paradij skorrels (lat. grana paradisi) de zaden van een
oostind. gewas (Cardamómum max)mum), wel
als specerij gebruikt ; vgl. k a r d a mom;-er
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— paradijsvijg, de vrucht van den p15 a n g ; — paradijsvogel, een talrijk geslacht van buitengemeen schoone vogels in
Nieuw -Guinea, enz.
Parados, m. fr. (spr. paradó; v. parer,
afweren, beschutten, en dos, rug) een rugwering, schouderwering opgeworpen in den rug
eener verschansing.
paradóx, gr. (parddoxon, van para, tegen.
en dóxa, de meaning) wonderspreukig, strijdig
met de gewone leer en gevoelens, bevreémdend, ongewoon, afwijkend, zonderling, in 't
oog springend; — het paradóxe, het vreemde, schijnbaar strijdige, tegen het gewone gevoelen, tegen de heerschande begrippen indrui--

schende ; -- de paradox, f. z. v. a. p a r ad ó x o n, z. lager; — paradoxaal, onjuist
gebr. voor paradox; — paradoxes, f. de
zonderlingheid in gevoelens of -denkwijze ; de
liefde tot , bet vreemde, opzienbarende ; ook a.
v. a. paradóxon, n., pl. paradóXa of
paradóxen, de schijnbare tegenstrijdigheid,
vreemdsoortigheid, zonderlinge gevoelens, bevreemdende stellingen of grondregels ; -- pa-radoxologie, f. het spreken of schrijven in
vreemdsoortige, wonderspreukige uitdrukkingen,;.

— paradoxisme, n. Rhet. eene figuur, diezeer strijdige attributen in zich vereenigt ; --

paradoxomanie, f. de overdreven neiging
of zncht tot zonderlinge, wonderlijke gevoelens
en leerstellingen.
Pareenésis of pareenése, f. gr. (parat- nésis, van par- ainein, toespreken, opwekken,
enz.) de vermaning, opwekking, overreding, ver•
toepassing, stichting ; — parse--manigsred,
netisch, adj. vermanend, opwekkend, stichtend.
Pareesthesïe, f. gr. (vgl a e s t h e s i s)
Med. gevoelsverandering, ziekelijke . of onregelmatige gesteldheid des gevoels.
Parafa, z. paraphe.
Paraffine, f. fr. (v. 't gr. para, tegen, of
lat. paruur, weinig, en 't lat. alf inis, verwant,
wegens 't gebrek aan verwantschap, dat hij jegens de meeste lichamen, inz. jegens de alka-liën en de zuren aan den dag legt) eene ia
1830 door K. v. Reichenbach ontdekte, witte,
voornamelijk uit bruinkool verkregen stof, vettig op 't aanvoelen, naar 't olievormend gas gelijkende en als materiaal voor kaarsen - dienende.
.

Paraflanes, pl. fr. (v. parer, beschutten,

en ilanc, pl. jlancs, de zijde) een zijwering, die•
te gelijk -den rug eener vesting dekt.
Parafoudre (spr. —foedr') of para-(spr. —tonèr') m. fr. (van 't gr....-toner
para, tegen of fr. parer, afweren, beschutten, ~,
en fr. foudre, bliksem, tonnerre, donder) een
bliksemafleider, onweersafleider; een regenscherm,
met een bliksemafleider..
Parageusie, f. gr. (van geuein, proeven,,..
smaken) Med. verkeerde smaak, ontstemdheid:
van den smaak, smaak.. zonder voorwerp ; --parageustie, f. de valsche gewaarwording—.
die de smakende voorwerpen geven.
Paragum, n. mid.lat.. (y. 't.lat. par, ge---
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lijk) Jur. inachtneming der gelijkheid, medebeParaiba—katoen, n. eene soort van zuid
leening, het gelijke recht, Inz. bij het scheiden
boomwol (naar den stroom Pa--ameriknsch
der vorstelijke nalatenschappen, de bedoeling raiba in Brazilië).
-tiener zijlinie door haar eene zekere landstreek,
Parakleet, m. gr. (para-klétos, d. i. bijlanderijen enz. af te staan, die echter onder of te hulp geroepen) een raadgever, helper,
het toevoorzicht van den regent blijven (onder
trooster, bijstand, voorspreker, bemiddelaar; de
paráge,m. fr.-scheidnvapgum);— heilige Geest ; naam van het klooster niet ver
(spr. paráázj') afkomst, stand; — de haut pa- van Troyes in Frankrijk, dat het toevluchts-rage (spr. de , ho—) van hooge afkomst ; - oord van den beroemden Abelard (in de 1tde
parageeren, afdeelen, elk zijn deel aanwij- eeuw) was; — parakletikon, n. een troostzen; — geparageerde linie, de zijlinie van schrift, inz. een grieksch kerkboek, dat troosteen vorstelijk geslacht, die met landgoederen spreuken bevat; — paraklétisch, adj. verenz. is bedeeld (onderscheiden van g e s p a na- troostend, troostrijk.
geerde linie).
Parákme of parakmásis, f. gr. (paParaglosse, f. gr. (vgl. glosse) Med. rakme, vgl. a k m e) Med. de afneming eener
Longuitpuiling, waarbij de tong door hare on- ziekte na haren hoogsten graad van hevigheid;
natuurlijke grootte uit den mond puilt ; ontste- — parakmástisch, adj. afnemend, van het
king der tongspieren.
toppunt weder afdalend.
Paragóge, f. gr. (van par-dgein, daarbij
Parakópe, f. gr. (van para -kóptein, d. 1.
voeren) Gram. eindverlenging van een woord eig. daarbisiaan, vervalschen, enz.) Med. voorbij
door toevoeging van eene letter (b.v. n i e mand,
krankzinnigheid, verstandsverwarring, il--gande
•vit het oudn. n i e ma n) ; buiging, afleiding; hoofdigbeid in koortsen.
Med. de beenderafwi jking ; — paragógiseh,
Parakusis, f. gr. (van para -kuein, veradj. aan 't einde verlengd.
keerd hooren) het verkeerd-hooren, bedrog in
Paragomphósis, f. gr. (vgl. go m p ho- bet hooren ; ook het oorgesuis.
eis) Med. de onvolkomen inklemming van het
Parakyesis, z. p a r a c y e s i s; — para
hoofd des kinds in het bekken.
-kynache,
z. paracynanche.
Paragon, f. fr. parangón, n. (it. paParalalie, f. gr. (van para- lalëïn, valsch
-ragone, sp. paragon, parangon, van 't sp. para spreken) onvolkomen, onduidelijke uitspraak.
-con, in vergelijking met) eig. bet model, paParalámpsis, f. gr. (van para -lámpein,
troon; de vergelijking; Typogr. eene drukletter
daarbij schitteren) Med. eene krijtwitte, glinsteongeveer 18 à 20 punten, die het-sortvan
rende vlek op het hoornvlies.
midden houdt tusschen dubbele d e s s e n d iParalipoména, pl. gr. (van para-leipein,
aan en tekst (z. drukletters); bij juwe- voorbij-, uitlaten) uitgelaten en overgeslagen din'liers : een steen van buitengewone grootte en gen, toevoegsels of bijdragen tot een werk, aan
schoonheid, een onberispelijke diamant ; — pa`benaming van de boeken der-vulingschrfte,
ragonpaarlen, telpaarlen van bijzondere Kronieken in den bijbel, als aanvullingen der
'grootte; — paragóne, m. it. toetsteen; eene boeken van Samuel en de Koningen ; — pazwarte ital. marmersoort.
ralipsis of paralïpse, f. gr. (pará-leipsis)
Paragraaf, f. gr. (para-grkphos, f. eig. Log. de voorbijgang, het schijnbaar overslaan,
'bijschrift, teeken aan den rand) afdeeling in een terwijl men op iets opmerkzaam maakt, dat
geschrift, in eene verhandeling, enz., inz. in ju- men voorgeeft niet te willen aannemen, lat.
ristische werken ; ook het toeken daarvan (4); prmteritie.
— paragrapheeren, in zulke afdeelingen
Parapage, f. gr. (van par- allássein, afsplitsen, met 44 voorzien; — paragrámma, wisselen, afwijken) de afwisseling, verwisseling;
II. (van grámma, het geschrevene, gráphein,
Med. ook verstandsverwarring; — paralláx(e),
schrijven) een toevoegsel, iets ingeschovens in f. (par-alláxis) de hoek, dien twee verschileen geschrift ; verandering of vervalsching in lende gezichtslijnen tot een en hetzelfde voor
een geschrift ; ook z. v. a. anagram, z. aid.
elkander maken ; inz. in de Astron.-werpmt
Para—gras, n. eene in Curacao wassende dienende om het onderscheid tusschen den wagrassoort (Pan)cum juméntórum), nu ook in ren en schijnbaren stand eener ster en daarEuropa gezaaid.
door haren afstand te berekenen; — paralParagréle, m. fr. (van het gr. para, tegen láktiseh, adj. de parallaxe betreffende.
of fr. parer, afweren, beschutten, en het fr.
parahol, gr. (par-állelos, on, eig. naast
gréle, hagel) een hagelafleider.
elkander zijnde) gel(jkloopend, evenwijdig, op
Paragua, m. een braziliaansche papegaai.
alle punten even ver van elkander staande;
Paraguatan—bast, m. een tot roodver- oneig. gelijkluidend, met elkander overeenkomven gebezigde bast van een amerik. boom (Con- stig; — parallel— Cirkels, cirkels op de aard
daminéa tinctoria).
hemelglobe, die evenwijdig met den mqua.--en
Paraguay—thee, f. de bladeren van een tor of de evennachtslijn getrokken worden; —
zuidamerikaanschen boom (Ilex paraguayensis), 'parallel-linen, evenwijdige lijnen; — paz. mabe.
rallel-lineaal, f. een uit twee aan elkan.
Parah, m. eene oostind. inhoudsmaat voor der bevestigde linealen bestaand werktuig on
zout, rijst, koren enz.; vgl. p 0 e d d y.
lijnen op gelijken afstand te trekken; — pa-

-

-
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aallel-plaatsen, gelijk- of overeenkomstigluidende plaatsen, inz. in den bijbel; — pa—
-ra1181, als subst. f. (fr. le parallèle) de verelking, tegenover-elkander-plaatsing; de lijn,
f11et vlak, dat op gelijken afstand van een ander blijft; Fort. de verbinding tusschen twee
l uopgraven ; — - parallelisme, n. het gelik1 ,open der lijnen of vlakken enz.; gelijkluidendheid, overeenstemming, gelijkvormigheid, even.nnatigheid, overeenkomst van sommige plaatsen
in den bijbel, inz. gelijkvormigheid der vers
psalmen ; — parallelepipédum,-ledni
. (van 't gr. epidedon, vlak, oppervlakte) Geom.
ten langwerpige teerling, eene figuur door 6
p a r a l l e l o g r a m m e n ingesloten, waarvan de
tegenoverstaande aan elkander gelijk zijn; —
paralleliseeren (spr. s=z) barb.lat. gelijk
vergelijkend naast elkander stellen ; —-steln,
Tparallelográm, n. (gr. parallelógrammon,
van grdmma, teekening, figuur) het vierzijdig
vlak, waarvan de tegenoverstaande zijden even'sv jdig en daarom ook gelijk zijn ; — p ara 1 l elogram der krachten, Phys. de verhouding, die twee of meer krachten, welke van een
gemeenschappelijk punt naar divergeerende richtingen werken, tot de daarpit voortvloeiende
beweging des lichaams hebben; — paralleiograaf, m. z. v. a. r a s t r a al.
Paralogee, f. gr. (vgl. 1 o go s) strijdigheid
niet het verstand; dwaling; Med. het ijlen; —
'paralogí sme, n. (vgl. 1 o gis m e, ond. 10.
« o s) een valsche sluitrede; — paralogiseeen (spr. s= z) verkeerde sluitredenen, valsche
-gevolgtrekkingen maken ; — paralogiatiëk,
1. de kunst om valsche sluitredenen te maken,
2. v. a. sophistiek.
Paralysis, f. gr. (eig. oplossing, van pa°ralyein) de verlamming, geraaktheid, beroerte;
.-- paralyseeren (spr. s=z) barb.lat. (fr.
paralyser) verlammen; in 't alg. verzwakken,
krachteloos maken, de uitwerking beletten; —
paraly'tieus, m. lat. (gr. paralitikós) een
lamme, geraakte; — para1 tiSoh, lam, ver
aan eene beroerte onderhevig, aanleg-'lamd;
daartoe hebbende.
paramagnetisch, adj. door den magneet
aangetrokken, b. v. ijzer, het tegengest. van
tiamagnetisch (z. ald.)
Paraménten, n. pl. nw.lat. (paraménta,
"van Varàre, bereiden, toerusten, later ook : opsieren) kostbaarheden der kerk, kostbare altaarooi, misgewaden.
Parameter, m. gr. (v. para, naast, en
-vnétron, maat) Geom. eene rechte, onveranderi(jke lijn, wier verhouding tot de coördinaten
aden vorm der kegelsneden en van andere krom,ne lijnen bepaalt.
par ami, fr. (afgek. p. a.) met vriend.
Parami, pl. russ. vlotten.
Páramo, m. sp. eene heide, een woest
held ; pl. paramo's, inz. de met alpenplanten bewassen hoogvlakten van 't Andesgebergte
In Z.Amer-ika, ook pazonáles.
Paramorphisme, n: gr. (van morphé,
,

-

,
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vorm, gestalte) het tegelijk optreden der beide
vormen van een dimorph lichaam bij een en
hetzelfde kristal

Paramythiën, pl. gr. (para- mythia, f.
het toespreken, de vermaning, opwekking; vgl.
m y t h o s) onderwijzende en vermanende fabel
dichterlijke vertellingen ; ook troost--verdichtsln,
spreuken ; — paramythetiach of paramythisch, adj. opwekkend, troostend.
Parangarïën, pl. z. v. a. angari ën.
z. ald.
Parangon, z. paragon.
Parandea, f. gr. (paranoia, van noes, verstand) Med. de verstandsverwarring, krankzinnigheid.
Paranomre, f. gr. (vgl. n o m o s g) het
handelen tegen de wetten ; eene handeling, die
met de wetten strijdt.
Para-noot, f. amerikaansche kastanje, de
vruchtkern van de Bertholletia excelsa.
i'aranthin, z. v. a. s k a p o l i t h.
Paranymphus of paranymph, m.
gr. (van nymphë, de bruid) een bruidgeleider,
bruidjonker, die bij de Ouden de bruid in het
huis des bruidegoms voerde; speelnoot; de opziener, ceremoniemeester bij bruiloften; de lofredenaar bij de uitdeeling van academische
waardigheden ; ook de geleider van den candidaat, die ter bekoming van den meestergraad
in een der geleerde vakken eene verhandeling
in het openbaar verdedigt.
1'arapégma, m. gr. (pard-pëgma, eig. iets
daaraan gevoegd, aangeslagen, van pegnynai,
vastmaken) eene vettafel bij de Ouden, tidtafel, astronomische rekentafel, kalender.
Parapét, n. (fr. parapet, spr. pè; van
het it. parapetto, van paráre, fr. parer, afhouden, afweren, beschutten, en het ital. petto =
lat. pectus, borst ; vgl. p a r e e r e n 1) de borst
-weringva
wal, de leuning, enz
Parapetalum, n. gr (vgl. p et a 1 o n) het
bijbloemblad.
Parapetásma, n. gr. (van para petan,nynai, daarvoor uitspreiden) het voorhangsel,
de gordijn, inz. van het tooneel.
Paráphe of paraaf, t. fr. (samengetr.
uit het gr. parágraphos, vgl. p ara graaf) een
naamtrek, pennetrek, handtrek met de pen,
dien men onder de naamteekening pleegt te
halen; de stempel, waardoor de naamteekening
of handteekening wordt opgedrukt; -- para
(fr. parapher) met
-phern,af
de handteekening voorzien of bestempelen, een
naamtrek maken, zijn merk onder iets zetten.
Paraphernalien of paraphernale
goederen, n. pl. gr.-lat. (van 't gr. parápherna, wat de bruid bij den bruidschat
[ phernë] ontvangt); Jur. het eigen of bijzondere goed der vrouw, waarover zij zich het
vrije beheer heeft voorbehouden, de buiten.

huwelijksgoederen.

Paraphie, f. gr. (v. para, z. ald., en haphé,
het gevoel) Med. ziekelijke verandering van liet..
uitwendig gevoel.
117
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Paraphimósis, f. gr. (vgl. ph i m o s 1 s)

Med. de samensnoering der voorhuid achter he
roedehoofd, met zwelling van het laatste ge-

paard, de spaansche kraag.
Paraphonie, f. (van phóné, geluid, stem)
een gebrek der stem, eene onaangename stem;
ook: de bijtoon, het meeklinken, medezingen;
—
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paraphonist, m. een medezanger, koor -

zanger; ook de voorzanger.
Paraphóra, f. gr. (van paraphérein, ter
zijde of van den rechten weg voeren) Med. een
lichte graad van krankzinnigheid.

Paraphrásis of paraphrase, f. gr.
(van para phrddzein, daarbij spreken, iets aan
eene rede toevoegen) eene uitbreidende, verklarende, ophelderende omschrijving, overzetting
van een tekst ; — paraphraseeren (spr.
s=z) omschrijven, verklaren; paraphrást,
m. gr. (paraphrastés) een omschrijver, omschrijvend uitlegger of verklarend omschr(jver van
een geschrift; paraphrástisch, adj . omschrijvend, verklarend.
—

—

Paraphrenésie of paraphrenitis, f,
gr. (van phrén, pl. phrénes, het middelrif) Med.
de ontsteking van het middelrif en daardoor
ontstane razernij, de dolheidskoorts.

Paraphronésis of paraphrosne,
f. gr. (vgl. p h r o n e s i s) verstandsverwarring,
voorbijgaande ijlhoofdigheid, zinneloosheid; -paraphronétiseh, adj. ijlhoofdig, waan
-zing.
Paraph^ sis, f. gr. (v. paraphyein, daarbij
groeien) de bijwas, bijgroei; de vochtdraden of
sapdraden aan planten.

Paraplegie of paraplexie, f. gr. (paraplexia, van para plessein, aan de zijde, aan

Parasoenium, n . gr. (para -sk°nion, vgl,.
scene) de kleedkamer in schouwburgen.
Paraseeve of paraskéue, f. gr. (para
skeué, toebereiding, van skeué, toerusting) lat,
festurm parasceves, n. de rust- of voorbereidingsdag, de Goede Vrijdag, vrijdag voor Paschen,,
ook vooravond van een feest, heiligavond, sab-bath -avond der Joden.
Paraseléne, f. gr. (vgl. s e 1 e n e) eenluchtof schaduwbeeld der maan.
Parasémon, n . gr. (parásemon, van sèma,
teeken) een kenteeken, merk, wapen, enz.
Parasiet, m. gr. (pard-sitos, van para,.
z. ald. en sitos, spijs) tafelbroer, schotelvriend,
mede-eter, een schuimlooper, tafel-, teljoor ot
pannelikker, klaplooper; — parasieten, pl.
ook: woekerplanten, woekerdieren, zulke planten of dieren, die op andere organische lichamen leven en aan deze haar voedsel onttrekken; — parasiticus, a, um, lat. Bot. woekerend,,
op andere planten ontstaan en daarop groeien
parasitisch, adj. schuimloopend;-de;—
naar woekerplanten gelijkende, daartoe behoor
rende.
Parásj en, pl. hebr. (pdrdsjáh, van para sj,
scheiden, bepalen) afdeelingen der boeken van
Mozes, die bij de Joden op den sabbath wor.
den voorgelezen.
Paraskeue, z. parasceve.
Parasol, f. (eig. m.) fr. (it. parasóle, v. parare, afweren, beschutten, fr. parer, en sole,
lat. sol, fr. soleil, zon ; vgl. p a r e e r e n 1) een.
-V

(draagbaar) zonnescherm.

Paraspadie of paraspadiásis, f (van
't gr. para páein, ter zijde trekken) Med. deopening der pisbuis op de zijde van 't. mannelijk lid, eene misvorming (vgl. e p i s p a d i e);

een deel slaan, enz.) onvolkomen verlamming
van enkele ledematen na eene beroerte; -- pa-

—

rapléktiseh, adj. gedeeltelijk door eene beroerte verlamd; verlammend.
pleuritis)
Parapleuritis, f. gr. (vgl.pie
een geringe graad van borstvliesontsteking.

—

Parapluie, f. (eig. m.) fr. (van parer afweren en fr. pluie, regen; vgl. p a r e e r e n 1)
;

een regenscherm.

Parapontisehe stoel of zetel,. gr.
(para -póntios, bij- of op de zee) een waterof zwemstoel, te Parijs door een Duitscher uitgevonden.

Parapoplexie, f. gr. (vgl. apoplexie)
Med. een geringe graad van beroerte; slimberoerte.
Pararrhythmus, m. gr. (vgl. r h y t hm u s) Med. een ongewone, tegennatuurlijke pols
ten aanzien van den aard der ziekte en des
ouderdoms.

Pararthréma of pararthróma, n. ook
pararthrésis, f. gr. (par-drthréma, pararthrèsis, van art/iron, lid, gewricht) Med. de
onvolkomen ontwrichting, verrekking.
Parasánge, f. gr. (parasdnges, m. van bet
perz. farsang; vgl. fa r s a n g) eene perz. -mijl,
wettelijk = 6720 M., gewoonlijk echter iets
kleiner.

paraspadieeus, m . iemand, die daarmedebehept is.
Parastáten, pl. gr. (van para-states, daarnaast staande) Arch. bij- of zijpilaren, stutten.;
parastátisch, adj. bistaand, helpend;.
ook slechts schijnbaar onderschragend, enz.
Parastichon, n. z. v. a. a k r o s t i c h o n.

Parastrémma, n. of parastróphe, f.
gr. (vgl. stro p h e) Med. krampachtige trekking
der lippen, des monds, der oogen.
Parasynánche, L gr. (vgl. s y n a n e h e).

z. v. a. paracynanche (z. ald.)
Parasynáxis, f. gr. (para synaxis) eene
heimelijke vergadering, verboden ketterbijeen-

komst.

Parathésis, f. gr. (pard-thesis; vgl. th e-s i s) de bij- of toevoeging, bijplaatsing, het aanvergelijking, de tegenstelling.
-hangsel;d
. Parathymie, f. gr (van thymós, gemoed>
Med. gemoedsontstemming.
Paratonie, f. gr. (vgl. toon) ziekelijke
spanning, onnatuurlijke spanning, overspanning.
Paratonnerre, z. p a r a f o u d r e.
.

Paratrímma, n. gr. (para- trimma, van
para -tribein, daaraan wrijven) Med. de ontvel
dijen en op de billen door rij-lingtusched
den of loopen, de blikaars.
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Paratrophie, f. gr. (van trophè, voeding,
van tréphein, voeden) tegennatuurl41ke, onregelmatige voeding.
Paratropee, f. gr. (van para - trépein, af- of
wegwenden) Med. de gebrekkige plaatsing van
een lichaamsdeel.
paratus, ad utrumque paratus, z. paraat.
par avance, z. a v a n e e.
Paravént, m. fr. (spr. parawah; it. para
afhouden, beschutten, fr. pa--vento,.pará
rer, en vento, fr. vent, wind; vgl. pare er e n 1) een windscherm of -schut, blind of luik
buiten vóor de vensters, deuren enz.; spaan
-schewand.
Paravol, m. fr. (van fr. parer, afweren,
en 't fr. vol, diefstal) slag- of knalslot, eene
nieuwe uitvinding ter beveiliging tegen diefstal.
Parazonium, n. gr. (vgl. z o n e) iets aan
den gordel hangends, inz. een zijdgeweer, dolk
bij de Ouden.
Parbaj olle, z. p a r p a j o l e.
parble.u, fr. (ontstaan uit par Dieu, bij God,
gelijk morbleu uit mordieu, d. i. par la mort
de Dieu) te drommel! sakkerloot ! verdord ! enz.
par boutades, z. b o ut a d e ; — par bricole,
z. bricole.
Pare, z. park.
Pareans, m. pl. groote end. schepen, die
men van voren en achteren kan sturen.
Farce, f., pl. Farcen, z. ald.
Parcelle, f., pl. parcelles (mid.lat. parcélla, van 't lat. pars, deel) deeltjes, stukjes
van een geheel; ieder klein gedeelte lands, van
de naburige landerijen gescheiden en aan een
verschillenden eigenaar toebehoorende, p e r e e e1 e n; -- pareelleeren, in stukken verdeelen, verbrokkelen; -- pareelleering, f. ver
-deling,
verbrokkeling.
Farcen, f. pl. (Parca, pl. Parcae), gr.
Muren, Myth. de drie levensgodinnen, schikgodinnen, die als Jupiters dienaressen het menschelijk leven, onder het beeld van eenen draad,
besturen ; eene van haar, Kl o t h o, houdt het
spinrokken en zet den draad op, de tweede,
L a c h é s i s, spint den draad, en de derde,
Atropos, knipt hem af.
Parcheminist, m. basterd-fr. (van parchemin, perkament) iemand, die van zijne renten leeft, die staatsschuldbrieven (perkamenten)
bezit.
Parcimonie, f. fr. z. v. a. p a r s i m o n i e.
par ci par la, fr. hier en daar, heen en weder ; op onderscheiden plaatsen.
par complaisance, z. ond. complaisant;
— par conséquence, z. ond. e o n s e q u e eren;
— par couvert, z. c o u v e r t; — par curiosité,
z. ond. curl ë u s; —par dépit, z. d e p i t.
Pardáo, z. p a r d o.
Pardel en parder, m. (gr. en lat. pardos, pardus, pardulís) z. p a -n t h er.
Pardessus, f. (eig. m.) fr. (par- dessus, spr.
desa, d. i. daarover heen; vgl. dessus) de overrok, overjas.
par Dieu, fr. (spr. djeu) bij God!

PAPEIRA

Pardo, pardáo; ook xerafin, m. eene
voormalige en gedeeltelijk nog gebr. rekenmunt
in portugeesch O.Indië, oorspronkelijk = g zilveren ropij van Goa en 45 cents waard.
Pardoenen, f. pl. Mar. lange sterke touwen tot bevestiging van de stengen en bram
aan beide boorden van het schip;-steng
sprw.: een Chinees bij zijn slingerpardoen trekken, hem bi zijnen haarstaart
trekken.
Pardon, n. (van 't mid.lat. perdoni re, vergeven, van per, en dondre, schenken, vergeven)
vergiffenis, vergeving; strafontheffing, genade,
begenadiging (in deze beteekenis fr. grace); in
Bretagne : bedevaart, b. v. le Pardon de Ploërmel, eene opera van Scribe en Meyerbeer; =pardonneeren (fr. pardonner), vergeven,
genade schenken, ten goede houden, door de
vingers zien, van de straf verschoonen, het leven schenken; — pardonnábel, adj. (fr. pardonnable) vergeeflijk, te verontschuldigen.
Pareátis, n. lat. (van parere, gehoorzamen) eig. gehoorzaamt ! een voltrekkingsbevel
van eene hoogere aan eene lagere rechtsmacht.
Pareehésis, f. gr. (van par- echeln, den
klank nabootsen, van èche, galm, geluid) klanknabootsing; verbinding van gelijkluidende woorden ; — pareehétiseh, adj. klanknabootsend.
Parédren, paredrisohe goden (van
't gr. páredros, bezitter, deelgenoot) menschen,
die in den rang der goden zijn geplaatst ; ook
de godheden, die in denzelfden tempel ver
zijn; men noemt ook de twaalf groote-enigd
goden de parédres van Jupiter.
pareeren 1), (van 't lat. paráre, bereiden,
toerusten; opschikken; vervolgens in de romanische talen: ten einde brengen, iemand ophouden, afhouden, hem ontwijken; vandaar 't it.
paráre, fr. parer, afhouden, afweren, beschutten, it. pararsi, fr. se parer, zich hoeden, beschutten) in de schermkunst : eenen houw afweren, hem ontwijken (fr. parer, vgl. p a r a d e);
in de rijkunst : stilhouden, stilstaan.
pareeren $), (lat. parère) gehoorzamen;
volgen; — parítie (spr. t=ts) f. nw.lat. volg
gehoorzaamheid, gevolggeving; —pa--zamheid,
rftor, m. later lat. een dienaar, volgeling; lijfwachter, gerechtsdienaar.
pareggeeren, it. (pareggiare, spr. paredzj' —; v. pari, gelijk) Kmt. vereffenen, rekeningen sluiten.
Paregoricum, n. gr. (van par-ègorein,
eig. toespreken ; troosten, lenigen) Med. een ver
lenigend, verwarmend, weekmakend-zachtend,
en oplossend middel; — paregóriseh, adj.
pijnstillend.
pareil, adj. fr. (spr. parélj; v. 't lat. par,
paris, gelijk) gelijkvormig, eveneens; — sans
(spr. san) pareil, zonder weerga, onvergelijkelik; — pareillement, adv. (spr. parelj'man) van
's gelijken, ook zoo, insgelijks.
Papeira, papeirabrava, f. of pareirawortel

(spr.

ei =ee), m. (Cissampëlos

pareira; eig. port. parreira, van parrs, wijn-
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gaardrank) de gruiswortel, een geneeskrachtige
wortel in Z. Amerika, inz. tegen steenljden
dienstig.
Parekbásis, f. gr. (van par-ekbiiinein,
van den weg afgaan, afwijken), z. v. a. d igressie (z. aid.).
Parektasis, f. gr. (vgl. e kt a s i s) Med.
tegennatuurlijke, bovenmatige uitzetting.
Parellipse, f. gr. (par-élleipsis ; vgl. eilip s) de uitlating van het daarnaast staande,
inz. van eene klinkletter.
Parembóle, f. gr. (par-embolé, v. parembállein, daarnevens inschuiven) eene inlas
een tusschenzin, vgl. parenthese. -sclhing,
Parements, m. pl. fr. (spr. pa-r'máü;
V. parer = lat. parare, bereiden, opschikken,
optooien) versierselen, tooi, opschik.
Paremptósis, f. gr. (par-émptósis, van
empiptein, daarin vallen) Med. het indringen
des bloeds in deelen, waar het niet behoort,
als vermoedelijke oorzaak van ontstekingen.
Pareneephá1is, f. gr. (vgl. e n c e p h a1 o s) Med. de kleine hersenen; — pareneephalitis, f. de ontsteking der kleine hersenen'.
Pareneh ma, n. gr. (par-enchyma, van
par-enchain, daarbij ingieten) eig. een vulsel,
iets ingevulds; Med. de zelfstandigheid der ingewanden, het kliervleesch; ook (bij de planten) het binnenste merg, het vleeschachtig plantensap ; — parenchymátisch en parenchymateus, adj. het parenchyma betreffende of daartoe behoorende.
Parénèse, f. fr. (spr. —nèz') eene ver
voordracht, opwekking tot deugd. -maned
paréntes, pl. lat. fr. parents (spr. pardie)
- ouders; nabestaanden, bloedverwanten; — parentáge, f. fr. (spr. parayctddzj) maagschap,
verwantschap ; familiebetrekking; — paren
of parentaliën, n. pl. lat. rom.-talí
plechtige lijkoffers, inz. ter eere van overleden
ouders, doodenoi%rs, begrafenismaaltijden; —
parenteeren (lat. parentáre), een lakoffer
brengen; eene lijk- of grafrede houden bij de
doodbaar of het graf des overledenen ; — g ep a r e n t e e r d, adj. bast, fr. vermaagschapt, van
de familie ; — parentátie (spr. tie=tsie), f.
(parentatio) lijkrede bij bet graf, dankzegging
aan ben, die den doode de laatste eer aandeden ; — parentátor, m. nw.lat. een lijkre-tienaar; — pa-rente, f. fr. (lat. parentela)
de verwantschap; de gezamenlijke afstammelingen van éenen stamvader, z. v. a. geslachtslinie (z. linie).
Parenthésïs of parenthese, f. gr.
(parénthesis, van par-enthèinai, daarbij inplaatsen) tusschenzin, ingelaschte zin, inlassching,
tusschenvoegsel ; bet teeken 'der insluiting, tusschenstellingsteeken, de haakjes [()] ; — in parenthési of parenthétiseh, ook fr. par parenth,.ce (spr. paraictèz'), ingelascht, ingesloten,
tusschen haakjes - gezet; in het voorbijgaan;
tusschenbeide, en passant.
Parenthyrsus, m. gr. (v. thyrsos, t h y rs u s, de staf der bacchanten, met klimop en

wijnloof omwonden) de uitdrukking van valsche
opgewondenheid, de overdrijving, overspanning,
gezwollenheid, hartstochtelijke overdrijving der
voordracht.
Parepigraaf, f, gr. (par-epigraphè, het
daarnevens geschrevene) Rhet. eene figuur, door
welke hetgene men moet voorbijgaan, noch
stilzwijgend kenbaar wordt gemaakt.
-tans
Parére, n. it. (van parére, schijnen, dunken = lat. parère, verschijnen) Kmt. de mee
goeddunken of goedvinden bij geschil--nig,het
len over handelszaken; ook het gevoelen van
een gerechtelijken arts.
Parérgon, n. gr. (pdr- ergon, van érgon,
werk), pl. parerga, bijwerk, aanhangsel, bijzaak, bijfiguur.
Parermenie, f. gr. (parermeneia), eig.
eene valsche uitlegging; eene verkeerde i n t e rp u n c t 1 e, die een anderen zin oplevert dan
de bedoelde.
pares, lat. z. par.
Patéais, f. gr. (pdr-esis, eig. het voorbijlaten, nalaten, v. pariémi, ik laat voorbij) de
verslapping, ontspanning; Med. de onvolkomen
verlamming; onmacht; — parétiseh, adj.
toe- of medegevend, slap, verslappend.
Parésse, f. fr. (provenc. en sp. pereza,
it. pigrezza, van 't lat. pigritia, traagheid, luiheid, van piger, traag, lui) luiheid, traagheid,
vadzigheid; — paresseux, adj. (spr. —séu)
lui, traag, vadzig, nalatig; fem. paresseuse,
vandaar: paresseuse, f. (spr. --seuz') eene
soort van damesmuts, die los op het hoofd
wordt gezet om in éen oogenblik gekapt te
zijn; ook een oorkussen op eene sofa ; een
licht sluitend lijfje, in plaats van het corset,
door dames gedragen.
par et impar, lat. z. ond. par.
parátisch, z. ond. paresis.
par excellence, z. onder e x c e 11 e e r e n; —
par exemple, z. ond. e x e m p e 1; — par exprès, z. ond. exprimeeren.
parfait, adj. en als adv. par faitement, fr.
(spr. parfè, parfèt'mah; van 't lat. perfectos,
a, um) volkomen, volmaakt, ten volle, geheel
en al — parfait-amour, n. (spr. parfitamóér) volmaakte liefde, eene soort van fijne
likeur.
par faveur, z. and favor.
par force of parforce, fr. z. ond. force;
— parforce-hond, een brak; -- parforce–jacht, eene loop- of renjacht, groote
jacht, jacht met brakken; -- parforcewerken, sterke oeverbevestiging, om aan
eene rivier een anderen loop te geven.
Parfum, m. fr. (spr. par fui n ; V. par =
lat. per, door, en fumes, rook, geur, fumáre,
rooken, rieken, dus een doordringende, zich verspreidende geur) reukwerk, welriekende dingen,
aangename lucht ; — parfumerie–waren
of parfumeriën, welriekende waren, reuk
reukwater, reukpoeder, enz. ; —-werk,b.v
parfumeeren (fr. parfumer), welriekend
maken, met aangename geuren vervullen; be;
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rooken ; — geparfumeerd, adj. welriekend
gemaakt, met geuren doortrokken; — parfumeur, m. parfumerie-koopman,
een handelaar in reukwerken; — parfumoir,
n. (spr. --moor) een reukkistje, reukvaatje,
waarop datgene wordt gelegd, wat den geur
der welriekende dingen moet aannemen,, die in
een daarondergeplaatst komfoor verbranden.
Pargasiet (spr. s=z), n. hoornblende uit
P a r g a s in Finland, een mineraal in ronde
korrels.
par grdce, z. g r a e e; — par hasard, z.
hazard.
Parhárri, m. ind. hoogepriester.
Parheliën, pl. gr. (sing. pancëlios, lat.
parhelium, vgl. h e 110 s) bijzonnen, dampbeelden van de zon, door welke men haar meermalen te gelijk waant te zien.
par honneur, z. honneur.
pári of al pari, it. (= lat. par, fr pair),
au pair, fr. (spr. o pèr) Kmt. naar de gelijk
gelijk, gelijkgeldend, van gelijke waarde-heid,
of gehalte, gelijk opgaand, zonder opgeld, zonder aftrek of verlies ; b. v. de wissels staan
al pari, d. 1. er is niets te winnen of te verliezen bij de remises van geld van 't eene
land naar 't andere ; — pari-rekening,
berekening over de gelijke innerlijke waarde
der munten en de verhouding der wisselkoersen
van de verschillende handelssteden.
Pari, m. fr. (vgl. pariëeren) eene weddingschap.
paria, z. ond. par.

PARITEIT

inter pariétes, intra pariétes privátos, tusschen

de muren, tusschen de privaatwanden, d. I. te
huis; inzonderheid in 't geheim, heimelijk, in
vertrouwen, onder vier oogen ; — parietaria,
f. het wand- of muurkruid, glaskruid, eene
plantensoort, die aan muren, op puinhoopen,
enz. groeit en tot het schoonmaken van het
glas gebezigd wordt.
pari$eeeren, nw.lat. (van 't lat. par, gelijk) gelijkmaken, gelijkstellen; — pari$cätie (spr. t=ts), L de gelijkstelling.
par incluse, fr. (spr. — ehkluzíz') door ingeslotene, door inliggende, met bijgaande.
Pariliën, z. v. a. p a l i l i ë n onder pa1 es.
pari passe, lat. z. ond. par.
Páris, m. de zoon van koning Priamus
van Troje, die den twist der godinnen Juno,
Minerva en Venus, over den voorrang der schoonheid, ten voordeele der laatste besliste, welke
beslissing men het oordeel van Paris
noemt. Door de schaking van Helena, de gemalin van Menalaus, gaf Paris vervolgens aanleiding tot den oorlog van Troje; -- parisappel, duivelsappel; — parispeer, eene
aangename, zuurachtige peersoort; — pariskruid, de eenbezie, eene plant, die tot de
achthelmigen (o c t a n d r i a) behoort en zwarte,
min of meer vergiftige bessen draagt ; — parisvogel, eene soort van . vogel met dikken
snavel.
páriseh marmer, eene zeer schoons
witte marmersoort van het eiland P a r o s in
Pariah of paria, m. pl. pariahs, den griekschen archipel; — panische marparias, ook pareyeras (van 't tamoelisch merkroniek, z. ond. marmer.
Parisien, m. fr. (spr. —zjeh) een parijpareyer of v. 't hindost. pandrijác, bergbewoner,
omdat de door de sanskritsche stammen over- zenaar, d. I. kleine, lichte stootdegen z. v. a.
wonnen en vernederde eerste bewoners in 't fleuret, floret; — parisienne, f. fr.
gebergte teruggedrongen werden) de laagste (spr. —zjènn') eig. eene par(jsche vrouw, pakaste of volksklasse in Indië, die door de Hin- rtjsch meisje ; naam van eene kleine latijnsche
does als onrein veracht en geschuwd wordt, drukletter van 5 punten, ook s é d a no i s e geeen verworpeling. (Op nog lager trap staan heeten (z. drukletters); het fijnste katoen;
de p o e l i a b s, die zich zelfs geene hutten, ook een parijsch volkslied, in de omwenteling
maar eene soort van nesten in het loof der van 1830 door Casimir Delavigne vervaardigd,
boomen maken, en zich steeds op 100 schre- en beginnende met de woorden : »peuple franden afstands van personen uit andere kasten pais, people des braves, fransch volk, volk der
moeten houden) ; oneig. ook een paria, een dapperen"; een geliefkoosde rondedans.
Parisis, m. fr. (spr. parizi) eene oude
arm, ongelukkig, tot de laagste klasse behoomunt der hertogen en graven van Parijs : d e
rend mensch.
Pariámbus, m. gr. bij de Ouden eene gouden p a r i s i s werden in 1330 geslagen en
fluit of een snarenspeeltuig ter begeleiding van hadden koers tot 1336; de zilveren p a r i s i s
jambische verzen; Bene versvoet van twee korte bleven gangbaar tot de regeering van koning Jan.
Paristhmia ot paristhmiën, n. pi.
lettergrepen, ook p y r r hi c Muu s geheeten ; ook
een versvoet van éene korte en twee lange, gr. (par-isthmia. vgl. is th mu s) Med. de amanalsmede van éene lange en vier korte letter- delen in den hals en hunne ziekten ; inz. de
ontsteking der amandelen, ook paristhmïgrepen.
pariëeren (van 't later lat. pariáre, ge- tis, f, geheeten.
parisyllábiseh, adj. lat.-gr. (vgl. syllijkmaken, van par, gelik; vandaar ook: aflabe) gelijklettergrepig.
betalen), eig. gelijk tegen gelijk zetten, vandaar
Pariteit, f. lat (par)'tas, van par, gelijk)
wedden (fr. parier) ; — pariátie (spr. t=ts),
de gelijkheid der rechten, rechtsgelijkheid, inz,
f. mid.lat. de vereffening, schulduitdelging, gereede betaling; ook het gelijke kindsrecht, de der geloofsgenooten van onderscheiden belgdenissen voor de rechtbank en in het staatsbedeelhebbing als kind.
pariês, m. lat. (genit. pariëtis) muur, wand; heer; — paritietiseh, adj. gelijk berech-
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tigd; gemeenschappelijk; -- pariteetische

kerken of pariteits—kerken, gemeen-

Parmezaan of parmezaan-kaas,

schappelijke kerken van onderscheidene kerk
-genotschap.

pariter, z. ond. par.

paritie, paritor, f. z. ond. p a r e e r e n2) .
Park ., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor J. Parkinson.
Park, n . (eng. park, fr. pare, hoogd. park,
provenc. part, pargue, it. parco, mid.lat. partus,
parricus van het oudd. per/can, park, enz. d. I.
bergen, ik borg), perk, een omtuind woud,
inz. diergaarde; warande, lustwarande, wandel boschje, openbare wandeltuin, enz.; Mar. scheepsmagazijn; -- part d'artillerie, f. (spr. dartielj'rie),
artilleriepark, de bewaarplaats voor het
grof geschut en noodig krijgsgereedschap ; ook
de gezamenlijke voertuigen, die in het gevolg
eens legers bet materieel der artillerie, genie,
enz. aanvoeren.
Parkesine, f. een door Parkes uitgevonden surrogaat van gutta-percha.
;

Parket, z. parquet.

parleeren (it. parláre, fr. parler vgl.
p a r o 1 e) spreken, praten; — parlando of parlánte, it. Muz. sprekend, sprekenderwijs, meer
gesproken dan gezongen ; — parlage, f. (spr.
-laazj') gepraat, woordenkraam, nuttelooze rede;
— parleur, m. fr. een prater, snapper, babbelaar; — parlatorium, n. mid. lat. (it.
parlatorio) of parloir, h. fr. (spr. parlodr)
eene spreekkamer, spreekzaal in een klooster;
— parlour, n. eng. (spr. párlur) spreekka
-mer,
ontvangkamer.
Parlement, - n . (fr. parlement, spr. parlemdn ; eng. parliament, spr. párliment; mid.
lat. parlaméntum, v. parlare, fr. parler, spreken ; vgl. parleeren) in Frankrijk vóor de
revolutie het hoogste gerechtshof eener provincie, dat ook deel aan de hooge regeering had;
in Engeland de rijksraad, volksraad. de rijks
bespreking der openbare-vergadin,t
staatsaangelegenheden vergaderde rijksstanden
of afgevaardigden der hoogste macht ; nu ook
in andere landen : rijks- of statenvergadering,
rijksdag, landdag, vereenigde kamers of huizen
met werkelijk aandeel in de wetgeving, enz.;
— parlements—acte, f. het gemeenschap
genomen besluit van het eng. parlement;-pelijk
— parlementair, adj. het parlement betreffende, daartoe behoorende; met zijn gebruiken en voorschriften overeenkomende; z. onder
adat; — parlementair, m. (fr. parlementaire) Mil. een onderhandelaar, inz. wegens wapenstilstand of overgave, een krijgsbode; -- parlementairsehip, n. een vaartuig, dat met
den vijand onderhandelt; — parlementarisme, n. nw.lat het wezen der parlementen
in hun wijze van werken en hun beslissende
medewerking bij het regeeren; — parlementeeren (fr. parlementer), onderhandelen, in
onderhandeling treden, voorstellen doen en aan
om eene plaats over te geven, tot schik--horen
king komen, bespreken.
;

par malheur, z. m a l h e u r; — par mégarde,

z. megarde.
f.

eene welsmakende ital. soort van kaas in de
omstreken van Parma en in het Milaneesche.
Parnáe, m. gr. (Parnassós, lat. Parndssus) de Muzenberg, de berg der Zanggodinnen
of Muzen (z. aid.), een aan Apollo en de Muzen gewijde berg in het gr. landschap Phocis,
aan welks voet de stad Delphi lag; vandaar
oneig. de woonplaats der dichters, het gebied
der dichtkunst, b. v. den P am a as b e stijgen,
zich op de dichtkunst toeleggen, als dichter naam
maken; zoon van den Parnas, dichter; —

Parnassiden, pi. z. v. a. Muzen.
par nobile fratrum, z. ond. n o b e 1.
par occasion, z. ond. o c c a s i e.
Parochie, f. (lat. parochïia, ook paroecia,
uit het gr. par-oikia, d. i. het daarbij-wonen,
de nabuurschap) het kerkelijk gebied; kerspel,
de kerkgemeente ; — parochus, m. kerkleeraar, predikant in eene parochie; kerspelpriester, ook parochi^.nus, m. ; — pa-

rochiále kerk, parochie-kerk, de
hoofdkerk, in tegenst. met f i 1 i a 1 e k e r k; —

parochiale scholen, met de parochie
verbonden scholen (sedert het jaar 529) ; —

paroehialia, n. pl. zaken of aangelegenheden van de parochie, van het leeraarsambt,
daarin; — parochianen, m. p1. kerspelbewoners, leden van de kerkgemeente.
Parodie, f. gr. (par -odia; vgi. o d e) een
bijgezang, tegengedicht, Bene vernuftige toepas
vorm eens dichtstuks op een ver--singvade
anderd onderwerp ; eene spotachtige, ironische
nabootsing van een ernstig gedicht, enz. ; vgl.
travestie; — parodieeren, spotachtig
nabootsen, schertsend navolgen; iemands gebaren, manieren, spraak, enz naapen, om hem
belachelijk te maken; — paródisch , adj.
spotachtig of schertsend nagevolgd of omgevormd; -- parodist, m. wie parodiën maakt,
een geestig navolgend of omvormend dichter.
Parodontïdes, pl. gr. (v. para, z. aid.,
en odoes, gr. odóntus, tand) Med. pijnlijke tand
-vleschbartj.
Paródos, f. gr. (v. hodós, gang) het optreden en het eerste gezang van het koor in
de gr. trag(cdie.
Paroekie, f. gr. (par-oikia, v. óikos, wo
wonen op eene plaats als vreemde--nig)het
ling zonder burgerrecht; — paraeken, m.
pl. (gr. pároikoi) vreemdelingen zonder burgerrecht.
Parcomie, f. gr. (paroimia, v. pároimos,
wat naast den weg [oimos] is, dus eig. eene
van den gewonen weg afwijkende, zinnebeeldige, figuurlijke uitdrukking) een spreekwoord;
— parcemia juris, lat. een tot spreekwoord geworden rechtsregel ; — paraemiograaf, m.
een spreekwoordenschrijver of verzamelaar; —
parcemiographie, f. het spreekwoorden schrijven ; de spreekwoorden-verzameling ; —
pareomiográphiseh, adj. spreekwoorden
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paroemiologie, f. spreek
-vordenku.

Parconien, -pl. gr. (par-oinia, scil. mélé,
'van óznos, wijn) drinkliederen, vooral bij wijn -gelagen.
Parole, f. fr. (it. paróla, provene. paraula,
van 't mid.lat. parabola = gr. parabolë, samen'stelling, vergelijking, z. p a r a b e 1; sp. palabra,
'woord ; van parola werd het romaansche par2are, fr. parler, gevormd, z. p a r l e e r e n) oorspr. een leerrijke spreuk, dan in 't algemeen:
de rede, het woord; inz. de belofte, het eerewoord, woord van eer; Mii. het woord, teeken, ken- of herkenningswoord, -leus, wachtwoord, waaraan wachten en posten elkander
herkennen; — parole d'honneur (spr. —donéur),
bet woord van eer.
Pároli, n. sp. en fr. in 't pharaospel: het
drievoud of de drievoudige winst van den eersten inzet; ook de vouw, die men als teeken
van die verdriedubbeling aan eene kaart maakt;
oneig. de verzwaarde vergelding. (Laat de
pbarao-speler zijn gewonnen p a r o ii staan en
leekent hij telkens de kaart naar behooren,
dan kan hij het zesvoud of six-e t-1 e-v a (spr.
size-lewá, v. va = vade, inzet) het zevenvoud
of sept-e t-1 e-v a (spr. set-e-lewd), het twaalf
oud of d o u z e- e t- l e- v a (spr. doe- ze -lewá)-'v
enz. van den eersten inzet op eene kaart winnen).
Paromcaósis, f. gr. (par-homoiósis, van
hómoios, overeenkomstig), paroíuceum, n.
Log. gelijkvormigmaking van de op elkander
volgende leden of de uitgangen van eenen volzin.
Paromologie, f. gr, (par-homologia, vgl.
h o m 010 o g) Log. het schijnbaar toegeven of
Inwilligen.
Paromphalocé1e, f. gr. (vgl. o m p h a'l o c e 1 e) Med. eene breuk naast of in den omtrek van den navel, buikbreuk.
Paroniem, z. p a r o n y m e n.
Paronomasie, f. gr. (par-onomasia, v.
5noma, naam) de gelijkluidendheid der woorden
van verschillende beteekenis en de samenstel
zulke woorden ; een woordenspel, dat-lingva
op de overeenkomst van den klank berust, z.
v. a. annominatie; eene zin- of toespeling
op eenen naam; — paronomaseeren (gr.
:par-onomádzein) gelijkluidende woorden in ver
gebruiken; ook op eenen-schilendbtk
naam toespelen.
Paronychie, f. gr. (v. onyx, de nagel)
Med. de worm aan den nagel, fijt, z. v. a.
panaricium; ook een nij(d)nagel.
Paronymen, paroniemen, pl. gr. (v.
ónyma = ónoma, naam) stamverwante woorden, woorden, die van denzelfden wortel zijn
,afgeleid : — paronymisch, paroniem,
.adj. stamverwant; gelijkluidend (van woorden);
— paronymika, f. de leer van de afleiding
der woorden; de kennis van gelijkluidende,
-
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maar in schrijfwijze of beteekenis 'verschillende

*woorden.
Paropium, n, gr. (par- tipion, van ups,
,gezicht) een oogscherm; — parop ën, t.

Med. de uitwendige ooghoeken ; — parópsis,.
f. , eig. het voorbij-zien ; Med. ziekelijk zien ; -paroptika, f. de leer van het voorbijzien;
— paróptisch, adj. daartoe behoorende.
Paroptésis, f. gr. (v. par-optdn, aan de
zijde of van boven braden) een zacht braden,
schroeien; Med. een zweetbad In warme asch
of warm zand.
Paroptika, paroptisch, z. ond. par opium.
d
Parorásis, f. gr. (van par-horn, daar
voorbijzien) Med. het voorbijzien, over--nast
zien, verkeerd zien; het gezichtsbedrog.
Parorchidium, n. gr. (vgl. o r c h i s)
Med. het gebrek, waarbij een teelbal of de beide
teelballen in de buikholte zijn teruggebleven,
een liesbal, liesgezwel.
par ordre, fr. z. order.
Parosrnie, f. gr. (van osmë, reuk) eene
ziekelijke verandering van het reukvermogen.
Parötis, f. pl. parotides, gr. (v. parótis, van oes, genic. otós, het oor) Med. de
oorklier; — parotidóncus, m. het oor
ontsteking-kliergzw;—paots,f.de
der oorklier. •
ParoxYsme, n. gr. (van par- oxynein,
scherpen) de versterkte aanval, koortsaanval,
de aanval eener tusschenpoozende koorts; oneig.
de hoogste graad van smart, kommer, enz.
Parpaillots, m. pl. fr. (spr. parpaljó,
van het ital. farfalla, vlinder; v. a. naar eenen
P ar p a ill e) een spotnaam der Calvinisten in
sommige oorden van Frankrijk.
Parpajole of parbajóllo, m. eene voor
kleine stal. rekenmunt in Lombardije- _-malige
2 tot 3 soldi (z. s o l d o).
par pari refertur, lat. sprw. men betaalt u
met gelijke munt: loontje komt om zijn boontje.
par pistolet, z. ond. p 1 s t o o 1; — par pré caution, z. ond. p r w cave eren ; — par pré
férence, z. ond, preferentie.
Parquet, fr. of parkét, n. (v. p arc,
z. aid.) eene afgezonderde, ingesloten ruimte.
in gerechtszalen, waar de rechters gezeten zijn
en de advokaten hunne plaats hebben ; eene
afdeeling met afgescheiden zitplaatsen in de
schouwburgzalen; afgesloten plaats op beurzen
voor de beëedigde makelaars; een ingelegde
vloer ; ingelegd werk ; ook een zeker spel met
verschillend gekleurde plankjes; i n e e n m o e Ie1 ij k p a r k e t z ij n, zich in eene netelige, bezwarende omstandigheid bevinden, eene moeieljke keus te doen hebben, enz. ; — parqueteeren (fr. parqueter), inleggen (een vloer) ;
— g e p a r q u e t e e r d, adj. ingelegd; —parqueeren of parkeeres (fr. parquer), In
eene ruimte besluiten of afzonderen, in- of afperken.
par raillerie, z. ond. r a 111 e eren.
Parrain, m. fr. (spr. —ren; prov. pairti,
mid.lat. patrinus) peter, doopvader, doopgetuige,
getuige bij het opnemen in eene orde.
par ratio, lat. z. ond. par.
par renommée, z. ond. r e n o m m e eren.
,

,

1

PARRHESIE

Parrhesïe, f. gr. (parrhesia, van pan,
alles, en rhèsis, het spreken, van réó, eró, ik
zeg) de vrijmoedigheid, driestheid In het spreken ; -- parrhesiást, m. een vrijmoedig,
rondborstig spreker.
Parric da, m. lat . (samengetrokken uit pa tricida, van pater, vader, en caedere, houwen,
doodslaan) de vader -, moeder- of bloedverwantenmoorder ; ook vorstenmoorder, boogverrader;
— parrieidïum, n. de vader- of moeder
-mord,
ouders- of bloedverwantenmoord.
Parrot, m. eng. papegaai; ook de naam
van een australischen vogel.
1

pars, z. part ;

—

Parzen of Parsi, die

Perzen, welke na de verwoesting van het rijk
der Sassaniden door de Arabieren, aan de oude
leer van Zoroaster trouw bleven en naar Indië
vluchtten, waar zij nog heden in handelsbetrekkingen grooten invloed uitoefenen;. vgl. G e b e -

r e n ; — het parsi of parsiseh, een dialect van het Zend.
Parsimonie, f. lat. (parsimonta, v. parcére, verschoonen, sparen) de spaarzaamheid.
zuinigheid ; vrekkigheid.
Part, n. (van 't lat. pars, f. deel, gedeelte,
partij enz., pl. partes) het deel, aandeel, b. v.
een scheepspart, het aandeel in een schip;
pars advérsa of contraria, de tegenpartij ; pars
aliquánta, een onevenmatig deel ; p. aliquóta,
een evenmatig deel; p. litigans, de twistende
partij ; p. pro toto, een gedeelte voor het geheel (b. v. als redefiguur d a k voor h u i S);
p. quánta, het onvoorwaardelijk bepaalde deel
eener erfenis; p. quota, het verhoudingsdeel
eener erfenis, dat alleen bepaald is volgens zijne
verhoudingen tot het geheel; p. salarii, deel
der bezoldiging; p. succumbens, de onderlig
verliezende partij ; p. vincens, de zege -gend,
partij ; partes aequiiles, pl. gelijke dee--viernd
len ; p. constitutïvae, bestanddeelen, samenstellende deelen ; p. genitizles, de teeldeelen ; p.
infidettum, z. in f i d e e 1; p. orations, de taalof rededeelen; — ad partem, met elk deel In
't bijzonder, stuk voor stuk (b. v. iets behandelen; ex parte, ten deele; van wege, enz.; --

partiaal (spr. t=ts) nw.lat. (partiulis), of
partiëel (spr. t=s; fr. partiel) adj. deelswijze; afzonderlijk, gedeeltelijk, enkel; partij-

dig; — partiálen, partieele loten, partiëele Obligation, Kmt. afzonderlijke, in
kleine gelijke deelen gesplitste en met voort loopende nommers geteekende schuldbrieven op
Bene leening; — partialist, m. een partij-

dige, een partijman; — partialiteit (spr.
ti=tsi) t. de partijdigheid; — participee
lat. (participáre) deel of aandeel nemen-ren,
of hebben, een deel krijgen, medegenieten ; --participant, m. (participans) een deelne mer, deelhebber, deelgenoot, medegenoot ; ook
geheimschrijver, proto- of oppernotaris aan het
bof van Rome, die een deel der expeditiegel-

den trekt;

—
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participatie (spr. tie=tsie) f.

(participatzo) de deelneming, deelname; —
participatie -- conto, f. Kmt. de deelne-

minfis- of aandeelrekening; — participium,
n. Gram. de adjectivale vorm van het werk
werkwoord-word,iebtknsvah
ta den vorm van een bijvoeglijk naamwoord uitdrukt, dus aan den aard van beide rededeelea
d e e l n e e m t, het deelwoord, b. v. zingend, geprezen, enz.
Parta, f. hang. een hoofdsieraad der hon-gaarsche meisjes.
Partage, f. (eig. m.) fr. (spr. partáázj'
van het mid.lat. partag)um, van 't lat. pars,
deel) de deeling; het aandeel; -- partage
-trac,n.
een verdeelingsverdrag, de onderhandeling over de verdeeling eener zaak ; —
partageeren, fr. (partager) deelen, verdeelen, elk zijn aandeel geven.
;

parteeren, lat. (partïre en partiri, van,:
pars, genit. partis, deel) deelen, afdeelen, in-deelen, verdeelen of toedeelen; ook listen ge -.
bruiken om iets te verkrijgen, iets op eene bedrieglijke wijze zich toeëigenen, heimelijk ontvreemden, voorts z. v. a. smokkelen; -- par-tirer, m. hoogd. een marskramer, kleinhandelaar; een ontvreemder,. bedrieger; — partibel, ,
adj. (later lat. partib)'lis, e, fr. partible) deelbaar; — partibiliteit, f. nw.lat. de deelbaarheid; — partite, f. (it. partita) deel, post,
schuldpost; — partieten, n. pl. (mid.lat_
partituur, heimelijke beraadslaging, afspraak; it_}
partito, verdrag, besluit; manier, enz.) listige`
streken, schelmstukken, z. v. a. p r a e t g k e n
partitie (spr. tie=tsie) f. lat. (partit%o)^
—

de deeling, indeeling; —partitief, adj. nw.lat._
deelend, een deelbegrip uitdrukkend, eene indeeling bewerkend; als subst. n. een deel of
indeelingswoord; — partito, it. Muz. in stemmen
verdeeld; — partitus, a, um, lat. Bot. gedeeld,
In slippen verdeeld; — partituur, f. nw.lat.
een stemmenboek of alstemmig muziekstuk, met
overzicht der samenstelling van al de tot een
muziekstuk behoorende deelen of stemmen.
Parterre, n. fr. (samengetr. uit par terre,;
d. 1. op de aarde, op den grond) de ondersteverdieping of gelijkvloers (bij misbruik voor het
fr. rez-de-chaussée); een tuin- of bloembed ; een.
gedeelte van de schouwburgzalen, gelikvloers,
tusschen de loges, het orkest en het amphitheater.; ook de aanschouwers zelven, die deze
ruimte innemen ; een soort van damast met ingewerkte bloemen en guirlandes; -- een par-térre maken, ir on. een val doen, den grond;
kussen.
Partes, enz. pl. v. pars, z. ond. p art.
Parthenie, f. (van parthénos, maagd) dei
juffer- of maagdenbloem, het basterdmoeder -.
-

kruid;

—

partheni©n, n. pl. (gr. parihénia)j

Med. de teekenen des maagdoms; parthe -niërs, pl. maagdenzonen, d. I. die Spartanen,
welke gedurende den eersten messenischen oorlog,
zoo men wil, geboren waren uit huwelijken van;
Spartaansche maagden met heloten; zij verhuis-den naar Italië en stichtten Tarente ; — parthe-nïOS, f. eene meisjesziekte, inz. de bleekzucht .
-- parthenogenésis, f. de eigenaardige
—
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voortteling der bijen en andere insectensoorten;

tusschen twee personen met twee ballen ; ---^

-- parthénon, m. gr. de tempel van Mi

partie civile, civiele partij, de eischer

te Athene ; — Parthe--nervaopdbug
nope, f. de eerste der sirenen; een door De
Gasparis te Napels in 1850 in de Weegschaal
ontdekte asteroïde ; — parthenopeesche
republiek, f. de republiek, waarin het koninkrijk Napels, vroeger Parthenope genoemd,
door de fr. republikeinen veranderd werd.

wegens persoonlijke schadeloosstelling in crimi"
neele zaken, hij, die in zijn eigen naam, tegen
een beschuldigde voor burgerlijke belangen optreedt ; — parties honteuses, pl. (spr. parti' hoictéuz') de schaamdeelen ; oneig. de schandvlekken, onzedelijke, schandelijke dingen, b. v. van~
een gezelschap; — partij (fr. le parti) zijde,
aanhang; iemands partij nemen, zich aan
zijne zijde scharen, hem verdedigen, enz.; --partiëel, z. ond. part.
Partikel, z. particula.
partim, lat. (van pars, deel) deelswljze ; ook in
gelijke deelen, van elk soort een even groot deel.
partiménto, n. it. (eig. deeling, indeeling, ver
v. partire, deelen ; vgl. p a r t e e r e n)-delïng,
Muz. becijferde basstem, begeleiding (a c c o mp a g n e m e n t) naar de regels van de generalebas; partimenti, m. pl. oefeningsstukken ter begeleiding van becijferde loopen.
Partisan, m . fr. (spr. —zán ; van le pert,.
de partij) een aanhanger, partijganger; vrijbuiter; partisane, f. (it. partigiana; fr. pertuisane, vervormd als kwame 't van een werkwoord pertuiser, doorboren; waarsch. oorspr.
het eenen partijganger passende wapen) p e rt i z a a n, eene soort van hellebaard, lans of
spies met pene tweesnijdende bijl onder de spits.

partiaal, participant, participeeren, participium, onz. z. ond. part ; —
partibel, z. ond, p a r t e e r e n.
particula, f. lat. (verkiw. van pars, deel) of
partikel, n. een deeltje, stukje; Gram. rede
onbuigbare, d. I. onveranderlijke woor--deltj,
den, waartoe de bijwoorden, voorzetsels en voegwoorden behooren; particulair, adj. (lat.
particuláris, e) bijzonder, afzonderlijk, op zich
—

zelve bestaande; omstandig, nauwkeurig; —

particularia of particularxën, n. pl.
ook particulariteiten, f. pl. nw.lat. de
bijzondere nadere omstandigheden of nauwkeurige berichten, bijzonderheden, eigenaardighedee, het bijzondere, eigenaardige; partieularisme, n. de zelfzucht, bijzondere mee
Joden, dat God-nig;z.1)dem r
onder alle volken hen alleen tot het voorwerp
zijner zorgen en der eeuwige zaligheid deelachtig maakt; 2) de leer van de bijzondere genade, dat n.l. Christus alleen voor eenigen gestorven is en dat slechts enkelen kunnen zalig
worden; 3) in de staatkunde de meening, dat
de voorrechten of de zelfstandigheid van een
enkel deel niet aan het welzijn van het groots
geheel ondergeschikt zijn en daaraan opgeofferd moeten worden ; -, particularisten,
m. pl. aanhangers van deze meeningen ; — particulariter en particulatim, lat. of fr. en particulier of particulièrement (spr. —ljèr'mán) in
het bijzonder, stukswize, enkel, deelswize, in
bijzonderheden; particulariseeren (fr.
par ticulariser) afzonderen, op zich zelven plaat
beschouwen, enz.; omstandig, in alle bij --sen,
zonderheden beschrijven, vertellen; partiGulier, adj. fr. bijzonder, afzonderlijk, z. p a rti e u 1 a i r; eigenaardig, wonderlik; — particulier, m. een op zich zelven staand of ambteloos levend persoon, iemand, die geen openbaar ambt bekleedt, onbeambte, p r i v a a t per—

—

—

soon, eenvoudig burger;

—

partieulátie

(spr. tie=tsie) f. (later lat. particulatio) de ver
-deling,
verbrokkeling.
Partie, f. fr. (la partie, it. partita, van
't lat. partitus, a, um, gedeeld, van partire,
partiri, deden ; vgl. p a r t e e r e n) , partij., f.
een deel, gedeelte, b. v. van eene schilderij;
een aantal, eene menigte, onbepaalde hoeveel
koopwaren ; een gezelschap;-heidofp,b.v
ook uitstapje, pleizierreis, jachtpartij enz.; een
geheel spel, b. v. eene part ij biljart, een huwelijk of verbintenis; in rekeningen een post,
schuldpost; eene afzonderlijk uitgeschreven stem
in de muziek ; -- partie blanche, f, fr. (spr.
--bláni') op het biljart: een eenvoudig spel

—

Partite, partitie, partitief, partituur, z. ond. p ar t e e r e n.
Partner, m . eng. een deelhebber, handels
vennoot, compagnon ; mededanser,-genot,
dansgenoot ; speelgenoot ; — partnership, n.
eng. (spr. —sup) associatie tusschen arbeiders✓
en werkgevers, deelgenootschap der arbeiders
In de winst eener fabriek.
partout, adv. fr. (spr. partóé) overal, aller
ook wel voor volstrekt, geheel en al;-wegn;
—

partout biljet, n. eene toegangkaart tot
-

alle plaatsen in eenen schouwburg.

parturiunt moutes, nascetur ridiculus mus,,
lat. eig. de bergen baren en er komt eene belachlgke muis ter wereld, d. I. er wordt groots
verwachting opgewekt en ten slotte weinig_ tot
stand gebracht ; — parturitie (spr . tie=tsie)
f. (later lat. parturitio) het baren; partus,
m. lat. (partus, pl. partus, van parére, baren)
de geboorte, bevalling; een geboren kind; p.,
abortivus, ontijdige geboorte, miskraam; p. immaturus of praecox, eene onrijpe, te vroege geboorte; p. legitimus, eene echtelijke, te rechter
tijd plaats hebbende, of althans volgens de wetten als zoodanig aangenomen geboorte ; p. serotinus, eene te late geboorte; p. supposititius, een ondergeschoven kind; p. vulgo quaesï-tus, een hoerenkind van onzekeren vader.
Party, f • eng. (spr. párti) partij.
Parulis, f. gr. (par-oelis, van oelis, tand
een gezwelletje aan het tand-vlesch)Md.
-vlesch.
paruur refert, lat. er ligt weinig aan gelegen.
Parure, f. fr. (van parer, opsieren, van het
lat. parelre, bereiden, enz.; vgl. parade) de
—
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opschik, tooi, het tooisel, sieraad, pronkgewaad;
hij juweliers : een stel of garnituur van dia
robijnen ; in den modehandel: een-manteof
stel, bestaande uit kraag en manchetten; — en
parure (spr. an paruur') in 't staatsiekleed, opgepronkt, in 't beste pak.
Parurïe, f. gr. (v. para, z. ald., en oeréin,
zijn water loozen) Med. ziekelijke urine-looting;
pisverplaatsing.
Parusie, f. gr. (par-oesia; van pare nai,
i.anwezig zijn) de tegenwoordigheid; de wederi omst, wederverschijning van Christus.
Parvenu, m. fr. (v. parvenir, tot iets geraken) een gelukskind, fortuinskind, een heer
van gisteren, iemand, die van niet tot iet Is
gekomen.
Parvis, n. (eig. m.) fr. (spr. parwi, it.
paraviso, paradiso, een voorhof, alwaar in de
oude Kerk de boetenden moesten staan, v. 't lat.
paradisus, lusthof, bekoorlijk oord, z. par ad (j s) de voorhof, het voorplein van eene kerk.
parvus, a, um, lat. klein, z. onder c o n e o rd i a ; — parvi/lorus, Bot. kleinbloemig; — parvi. folius, kleinbladerig; — parviteit, f. (lat.
:parvitas) de kleinheid, geringheid.
Pas, m. fr. (spr. pá; van 't lat. passus) eene
schrede, een tred, stap, p a s ; inz. kunstmatige
danstred; een zekere gang der paarden, waarbij
:.zij den voor- en achterpoot op éene zijde te
gelijk oplichten; een vrijbrief, geleibrief, reis
om ongehinderd de reis voort te zetten (fr.-biljet
passe port); ook een nauwe doortocht, de doorgang of overgang in een gebergte; ook eene
zeeëngte, b. v. Pas de Calais, de straat van
Calais, de zeeëngte bij de fransche stad van
dien naam; voorts z. v. a. paspoort (z. ond.
'p a s s e e r e n); -- pas bourn! (spr. — boeré) de
danspas vbor en tusschen de walsen; pas re,doublé, de verdubbelde of gezwinde pas; —pas
-seal, pas de deux (spr. —deu), pas de trois (spr.
--troá) bij den ballet- of tooneeldans: een solodans, een dans met twee, met drie personen;
-- pas de charge (spr. --sjárzj') Mil. de stormpas met geveld geweer.
Pasacalle, z. passaeaille.
Pasan, pasen, pasang of paseng,
'm. de bezoar- antilope, eene soort van wilde
geit op de perzische bergen, van welke de b ez o a r (z. ald.) komt.
Pascaline, f. of pasealisch rad, n.
eene door Pascal uitgevonden rekenmachine.
Pascha, 1) of passah, passa, n. hebr.
F(pesach, van pttcach, overgaan, voorbijgaan en
verschoonen) eig. de voorbijgang, de verschooning; het joodsche offerfeest ter gedachtenis
van den uittocht der Joden uit Egypte, toen
de doodsengel (de pest) vooraf de huizen der
Israëlieten verschoonend voorbijgegaan was, terwijl bi de eerstgeborenen der Egyptenaren had
gedood (Exod. XII ; 23-27), het Paaschfeest,
Paschen.
Pascha, 2) z. pasja.
Paschalis, m. lat. eïg. Paschen betreffende
(vgl. p a 5 c h a) een mansnaam.
-

,

-
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Paschmaklik, n. turk. (van paschmak,
báschmak, sandaal, pantoffel) eig. het schoengeld; het zoogen. speldengeld voor de moeder
des sultans, waartoe de inkomsten van ver
steden zijn aangewezen.
-overd
Pasen of paseng, z. p a s a n.
Paséo, m., pl. pasvos, sp. (v. paseár,
gaan wandelen, it. passeggiáre, v. 't lat. passus,
schrede) openlijke wandelwegen in de spaan
-sche
steden.
Pasigraphie of pasigraphiék, f. gr.
(van pats, pása, pin, al) het algemeene schrift;
de kunst om door zekere algemeene of voor
ieder verstaanbare schriftteekens zijne gedachten uit te drukken; — pasigráphiseh, adj.
het algemene schrift betreffende; — pasilalie, pasilogie of pasiphrasie, f. eene
algemeene taal, gelijk Leibnitz, Wolke
Wilkins, Siccard en Kalmar die ver
pasitelegraphie, f.-gefswncht;—
eene soort van telegraphic, Welker teekens voor
alle volken verstaanbaar moeten zijn.
- Pasja, pascha, pacha, ook bassa,
m. (perz. básjá, verkort uit bádisjáh, vgl. pad i s j a h) een turksch stadhouder, landvoogd,
staatsraad ; voornaam krijgsbevelhebber, heervoerder; — pásjalik, de waardigheid, het
gebied van eenen pasja.
Pasma, n. gr. (v. pássein, strooien) Med.
een strooimiddel, ingestrooid geneesmiddel.
Paso, m. sp. (v. paso, schrede, tusschenvoorval, v. lat. passus, schrede) eene tusschengebeurtenis, tusschenhandeling, tusschenspel,
voorspel, een soort van sp. drama's.
Paspoort, z. ond. p a s s e e r e n.
Pasquino of pasquín, m. it. een aartsschalk, een bijtend, scherp vernuft, eig. en
oorspr. de naam van een zeer schranderen en
spotzieken schoenlapper te Rome ; vervolgens
de naam van een verminkt standbeeld op den
hoek van bet paleis Orsini, alwaar men wil,
dat vroeger do winkel of het stalletje van gezegden schoenlapper stond, en waaraan men
schimp- en spotschriften placht vast te hechten; — vandaar pasquináde, f. schalkschë
potsen, spotrede, eene meer vernuftige dan boosaardige schets; — pasqull, n. (it. pasquináta,
pasquillo) een schotschrift, schimpschrift, las
pasquillant, m. een schot--terschif;—
schriftschrijver, eerroover, grove lasteraar; -pasquillántiseh, adj. op de wijze van
een schotschrift, eerroovend; — pasquilleeren of pasquineeren, lasteren, smalen,
schimp- of schotschriften maken.
Passaat, passaatwind, m. bestendige
wind, zulk een wind, die op zekere zeeën in
een bepaald jaargetijde geregeld en aanhoudend
waait, inz. de tusschen de keerkringen op alle
zeeën waaiende bestendige oostenwind (onderscheiden van moesson, z. aid.)
passable, fr. of passabel, adj. (vgl.
p a s s e e r e n) draaglijk, tamelijk, matig, middelmatig, zoo zoo.
Passacaille of passeeaille, f. fr. (spr.
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passacaglio m. of passacaglia, f. it: (spr. —káljo en —kája) van 't sp.
pasacalle, m. (spr. —kálje; van pasar, d. I.
,passeeren, doorgaan, en calle = lat. callis,
straat ; dus eig. straatgang) een gezang met
begeleiding der gitaar, waarmede men door de
straten trekt ; een langzame dans met bevallige
beweging ; ook de daarbij behoorende muziek.
Passade, f. fr. (van passer, z. passe er e n) de doorreis, doorgang door eene plaats;
de hoefslag, een term uit de m a n è g e of rij
passage, f. fr.-scbol;depanh—
(spr. passádzj') de doortocht, doorvaart, doorreis, doorgang, doormarsch, overvaart; de heen=en weergang, het doortrekken van rijtuigen en
menschen door eene plaats; in sommige groote
steden zekere met vloertegels geplaveide en
niet glaswerk overdekte doorgangen of straten,
alleen voor voetgangers bestemd en met winkels, koffiehuizen enz. bezet ; eene plaats, uit
volzin uit een boek of opschrift; eene-druking,
plaats, een gedeelte van een muziekstuk; eene
verfraaiing, een sieraad van een gezang, een
loop, eene variatie; in de rijkunst : een afgemeten pas of gang van een paard; — passagier, m. (spr. passazjé, doorgaans passazjiér)
een reiziger, doortrekker ; mederijdende, medevarende ; een blinde p a s s a g i e r, een medereiziger, die geen vracht betaalt, die 't betalen
-der vracht weet te ontduiken ; — passagieren, voor eenen dag aan wal gaan; — passaglum, n. midlat. een legertocht, een kruistocht.
1'assah, z. p a s c h a.
Passant, en passant, z. passe eren.
Passaríllen of pasarillen, f. pl. sp.
(fr. passarilles, van 't-lat. eig. uva paso, d. i.
gedroogde druif, rozijn, van passus, a, um, gedroogd, en pandere, uitbreiden, uitspreidend
•drogen; sp. pasa, uva pasa, port. passa, rozijn)
zeer goede spaansche rozijnen, gedroogde druiven in Spanje en Frankrijk.
passato, m. it. (van passare, z. p a s s e e r e n)
Kmt. de verleden of laatstvoorgaande maand,
b. v. den Oden passato; op den 5den der vorige of verleden maand; — tempi passáti, z.
;ond. tempo.
passato it periculo, gabbato it santo, It. sprw.
als het gevaar voorbij is, lacht men den hei
-lige
uit.
Passauer kunst, f. de kunst om zich
schot- en houwvrij te maken, zoo geheeten ten
gevolge der briefjes, die eenmaal een Passauer
scherprechter onder troepen uitdeelde, waarbij
hun die onkwetsbaarheid werd toegezegd.
?Passavant, z. ond. p a s s e e r e n.
Passe, f. fr. (van passer, z. p a s s e eren)
In de schermschool: een uitval, sprong naar
de tegenpartij ; — passeballe, z. ond. pa sseeren; — passecaille, z. passacaille.
Passeerbaan, f. jay. (paséban) vergader_plaats, waar de Javaansche ambtenaren ambtshalve samenkomen met hunne hoofden en waar
de rechtszittingen gehouden worden.
passeeren (it. passare, fr. passer, van
—ká) en

-
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het lat. passus, de schrede, pas, z. aid.) voorbijof doorreizen, doorgaan, doortrekken, doorvaren ; overschrijden, te boven gaan ; voorvallen,
gebeuren; doorgaan, bewilligd of aangenomen
worden ; aangaan, schikken, door den beugel
kunnen (vgl. p a s s ab 1 e); doorbrengen, verdr(jven (den tijd); voor iets p a s s e e r e n, voor
iets gehouden worden, gelden, doorgaan ; p a sseeren en repasseeren laten, vrij of ongehinderd laten heen- en weder- of in- en uit
gepasseerd, voorbijgegaan ; verloopen,-gan;
verbruikt; z. ook n o n p a s s é e; — passeer baar, adj. begaanbaar, berijdbaar ; door te
laten; — passeerbriefje, een geleibriefje,
loopbriefje voor waren; — pour passer le temps,
fr. (spr. poer passé l'tán) om den tijd te verdrijven, voor tijdverdrijf; — en passant, fr. (spr.
an passdh) in 't voorbijgaan, ter loops, in der
haast, vluchtig; — passant, m. een doorrei
voorbijgaande ; — passanten-huis,-zend,
n. gebouw bestemd tot logies van doorreizenden ; — passanten –lijst, lijst der doorrelzenden; — passavánt, m. (spr. passawáh)
een passeerbriefje, doorgangsbewijs; — passebálle, m. eene kogelmaat, kogelmeter, de kogelproef; — passe-eheval, pl. passechevaux, m. soort pont of veerschuit om
paarden over te zetten; — passe–dix (spr.
—diés) boven 10 of meer dan 10, een dobbelspel, waarbij men met 3 dobbelsteenen ten minste elf, en daarbij op 2 steenen gelijke oogen
werpen moet, om te winnen; — passe– droit,
m. verongelijking, het voorbijgaan (bij eene
ambtsbegeving) van iemand, die meer rechten
had dan de benoemde ; — passe–parole, f.
fr. Kmt. een loopbevel, krijgsbevel, dat van
mond tot mond van het eene eind des legers
tot het andere gaat ; — passe–partout, m.
(spr. pass'partóé) een hoofdsleutel, looper, keizer, dievensleutel ; lijst om verschillende platen
of teekeningen in te zetten, inz. voor photographiën; Typogr. een sieraad ter inzetting van
eene beginletter ; — passe–passe, n. een
goochelstukje, goochelwerk; — tours de
passe–passe, pl. (spr. toer—) goochelaarskunsten; ook spitsboevenstreken; — passe–
pied, m. (spr. pass'pjé) een voormalige leven
vlugge dans in $ maat, veel overeen -digen
hebbende ;— passe--komstednu
poil, m. (spr. pass'poál) een smalle boord of
strook aan een kleed; bonte broekstreep (inz.
bij soldaten); — passe-pórt, m. (spr. pass'pór)
paspoort, een verlofbrief, vrijgeleide; zeebrief; -- passe-temps, m. (spr. pass'tdh) een
tijdverdrijf, middel om den tijd door te brengen of te dooden ; — passe– volant, m. (spr.
pass'woláil) een ingeschovene, plaatsvuller, vol
getal; een niet inge--makervn'tisch
schreven passagier op den postwagen enz., een
binnengeslopen toeschouwer, enz.
assedies, n. z. passe-dix, ond. pass e e r e n; — passediezen of passedijzen, het passé - d i x spelen.
Passementen., n. pl. (fr. passements, spr.
-
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sel, omboordsel.

Passus, m. pl. passus, lat. (v pandére,
passum, uitspreiden, dus eig. het uitspreiden der

Passe–parole, passe–partout, enz.
z. ond. passeeren.
Passer, m. mal. en jay. (pasar) markt,
marktplaats (in Ned.-Indië).
passibel, adj. later lat. (passib'lis, e, van
pati, lijden) lijdelijk, vatbaar voor lijden en
vreugde', gevoelig; — passibi iteit, f. (passibilitas) de lijdzaamheid, gevoeligheid.
Passie, f. (lat. passio, v. pati, lijden) 1)
het lijden, de marteling, foltering, lichamelijke
smarten, inz. het laatste lijden van Christus en
de tijd, die aan de gedachtenisviering van dat
lijden is toegewijd ; ook de geheele passie of
lijdensgeschiedenis en de dramatische of muzikale voorstelling daarvan (passie - muziek,
vgl. oratorium); 2) (fr. passion) de hartstocht, hevige gewaarwording, neiging, begeerte,
liefde; liefhebberij, zucht, drift, ijver; — passieweek, de lijdensweek, week voor Paschen;
— passiepreek, f. lijdenspreek ; — passiebloem, een talrijk plantengeslacht met bloemen, op welker bladen men de werktuigen der
kruisiging van Chr., de doornenkroon, de nagels, de speer enz., meent te kunnen onder
— con passióne of passionáto, it. Muz.-scheidn;
met hartstocht of gevoel, hartstochtelijk, nadrukkelijk ; — passionaal, n. nw.lat. eene
verzameling van christelijke legenden der middeleeuwen, hoofdzakelijk betreffende Jezus, Maria en de apostelen, dus geheeten omdat de
p a s s ie, d. 1. het lijden van Christus, de schering en Inslag van 't gansche werk is; — zich
passioneeren, fr. (se passionner) In hartstocht, in drift geraken, zich door iets geheel
laten innemen, zich driftig maken; — g e p a ss i o n e e r d, adj. hartstochtelijk, volijverig, geheel met iets ingenomen ; — passionisten,
m. pl. eene geestelijke broederschap in Italië.
passief, adj. (lat. passïvus, a, um) lijdend,
duldend, lijdelijk, onwerkzaam, in tegenst. met
actief ; — passiva, p1. of passieve
schulden, schulden, die men te betalen
heeft, in tegenst. met actieve schulden;
— passieve handel, z. a c t i e v e handel;
— verbum passivum, een lijdend werkwoord;
— passivum, n. de lijdende vorm; — passiveeren, barb.lat. in lijdelijken toestand
brengen, lijdend of onwerkzaam maken; —
passiviteit, f. de lijdelijke toestand, de onwerkzame verhouding; passiviteit van het
ij z e r, de toestand van het ijzer, wanneer het,
in salpeterzuur gedompeld, zich met eene oxydelaag overdekt, en dan voor vorderen invloed
ontoegankelijk Is.
Pasco, m. it. (sp. paso ; van 't lat. passu s, z. aid.) eene voormalige ital. lengtemaat;
in Venetië = 5 voet (piédi) = 1,739 M.; —passo
passo, pas voor pas, langzaam, bedachtzaam.
Passulaat, m. nw.lat. (van 't it. pássola
f pássula, rozijn, van passo, verwelkt, ver4 oogel; vgl. p a s s a r i ii e n) Med. rozijnensap
•of druivenhonig.

voeten bij het gaan) de schrede, stap, pas ; als,
lengtemaat een dubbele pas = 5 voet ; geval,
voorval, tijdstip ; de schriftplaats, het punt; in
hoc passu, in dit geval ; passus concérnens, de
betreffende, bedoelde,, behandeld wordende of
in aanmerking komende plaats, b. v. in eene
gerechtelijke uitspraak; p. geometricus, eene
geometrische schrede, landmetersstap, van vijf
gewone voeten;. per oornes passus et instanties,
Jur. door alle rechtbanken of instantiën (b. v.
iets , doorzetten, winnen of verliezen).
Paste, f. (van 't mid.lat. provenc. sp. en
it. pasta, fr. paste, pate, deeg, v. 't lat, pistas,
gestampt, gekneed, onder den invloed v. pascére, pastum, voederen, voeden, pastus, voedsel, en pastilles, meelballetje) 1) plantaftreksel,
tot eene taaie massa verdikt ; 2) pl. pasten,
deegsteenen, deegafgietsels of afdrukken van
oude gesneden steenen, uit een deeg van lak,
zwavel, gips of glas, enz., vgl. c a m é e ; pasta
althaece, Med. althea-pasta, leversuiker; pasta,
amygdalina, amandelpas(t), amandeldeeg; pasta
gummusa, gummipasta; p. liquirilia, zoethoutpast; — pasteboard, n. eng. (spr. peestboord) bordpapier; — pastei, f. (mid.lat. pastata, fr. paté, m.) eene deeg- of bakspijs, een
vleeschkoek, hoender-ragout, enz. ; — pasteus, adj. (it. pastóso, fr. páteux) deegachtig,
week, zacht ; Pict. tlksch, krachtig, vet in het
rotoriet ; — pastél, m. en n. (it. pastello,
fr. en sp. pastel) verfstift, eene uit verfdeeg
gevormde en daarna gedroogde schilderstift; —
pastel–schilderen, n. het schilderen met
zulk eene verfstift ; — pastel–schilderij,
f. de verfstift-schilderij, droogschilderstuk; —
en pastel, fr. (spr. ah —) met pastelverven, met
droge kleuren (schilderen) ; — pastioeio, m.
it. (spr. pastitsjio), of pastiche, f. (spr.
pastiésj') eig. eene pastei, gemengde spijs; Piet.
eene navolging in de manier eens beroemden
schilders, welke voor diens werk wordt uitgegeven; Muz. lapwerk, eene uit stukken vaa
verscheiden meesters samengestelde opera-muziek ; vgl. c e n t o ; in 't alg. eene misleiding,
een bedrog, eene begoocheling; — pastíllus,
m. lat. pl. pastíilen, pastiel j es, balletjes uit meel, vruchtsap, suiker, enz. ; ook reukballetjes , reukkaarsen; — pastilles du sérail,
pl. fr. (spr. pastiél' du serálj) uit katsjoe (catechu) suiker, kaneel en reukwerk bereide balletjes, die men in Indië in den mond laat oplossen;
— pastilles roborantes, pl. fr. (spr. pastitlj roboráiat') versterkende balletjes; — pastílla,
pl. pastilla's, russisch ingedikt en geperst
vruchtsap ; vgl. marmelade; -- pastillages, f. pl. fr. (spr. pasti -ljáázj') klein suikergoed tot allerlei figuren gevormd.
Pastake, f. fr. (pastèque, sp. en port.
pateca, van 't arab. balhich, biththich, meloen)
de watermeloen.
Pasteuriseeren, den wijn door verwarming op 55_60 0 C. ter dooding van de gist-

pass'máh; it. passamano) snoeren, tressen, boord-
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cellen en andere kiemen geschikt maken ter
]bewaring, volgens het procédé van L. Pasteur.

pasteus, z. paste.

Fastinák(e) of pastinákel, f (lat.
pastináca) eene bekende schermdragende plant
en haar eetbare zoetachtige wortel.
]Pastoor, m. lat. (pástor, pl. pastores, v.
pascëre, weiden) eig. een herder ; zieleherder,
Zielverzorger, zielverpleger, predikant, priester
-der gemeente ; pastor fides animiirum fidelium,
getrouwe herder der geloovige zielen, uit welks
afkorting P. f. a. f. men het hoogd. woord
Pfaff, ons paap heeft willen afleiden (dat
echter uit het lat. papa [z. ald. ] ontstaan is);
pastor loci, de predikant of pastoor der plaats
(waar men is) ; pastor primarius, de eerste
geestelijke, opperpriester (in Duitschland) ; p.
secundarius, de tweede geestelijke, onderpries-

ter; — pastoraal, adj. (lat. pastorális, e),
.herderlijk, landelijk, naar herderswijze; ook den
geestelijke en zijn ambt betreffende; zielversorgend ; een pastoraal-schrijven, een herderlijke brief; — pastoraal, f. z. past orale en pastorela; — pastorale brieven, pl. de brieven van den apostel Paulus
aan Timotheus en Titus, welke aanwijzingen
voor het predikambt bevatten ; — pastorale
symphonie, f. een herders(muziek)stuk; —

pastorale theologie, f. de aanleiding of

handleiding tot de behoorlijke waarneming van
liet predikambt en de daaraan verbonden plichten ; — pastorale, f. een herdersdicht, herdersspel; herdersschouwspel, landelijke tooneelvertooning; — pastoralia, n. pl. predikants-

,

zaken, pastorieaangelegenheden ; — pastoraat, n. nw.lat. f. het ambt van eenen predikant of pastoor ; — pastorie, pastorij,
f. woning van een predikant of pastoor; —

pastoréla, f. sp. en provencaalsch, een herderslied van schertsenden inhoud en levendige
Zangwijze ; — pastoréllo, n. it. een klein
herdersdicht ; — pastorite, f. de herdersfluit, de herdershoorn ; — pastoritium (spr.
ti=tsi), n. een herderszang.

Fastophóren, pl. gr. (van pastas, eene
vrouwenkamer ; kapel) priester, die allerlei gewijde zaken in eene kast of kleine kapel ronddroegen; — pastophorium, n. (gr. pastophóreion) eene kleine kapel met een godenbeeld;
de woning dier priesters.
]Pastry, f. eng. (spr. páastri) pastei; —
pastrycook, m. (spr. —koek) pasteibakker.
pat 1), z. schaakpat, ond. schaak.
Pat 9), afkorting van ]Patrick, m. een
lievelingsnaam der leren, dien zij ter eere van
hunnen patroon St. P a t r i c i u s voeren ; vantiaar betitelt men hen in 't alg. spottenderwijze
met dien naam, gelijk de Engelschman Joh n
.Bull, de Schot S a w n y heet.

Fataat, z. bataten.
Fatáca, f. of patacón, m. sp. eene zilvermunt, een sp. kruisdaalder, omtrent =
gl. 50 ct. ; — pataca, f. ook eene rekenmunt
in Brazilië vroeger = 320, nu 640 reis of on-

geveer 87 ct. courant ; — patáeea, f. it. eerie
voormalige rekenmunt te Napels = 1 ducato
di regno = f 1,03; — patacao, m. (spr.

—kanjo) een braziliaansche rekenmunt van 3 pataca's of 1920 reis, in den handel echter meestal
liooger gerekend tot 2000 reis of 2 milreis.
Fatache, f. sp. en fr. (vgl. 't arab. batash, pl. batas, een oorlogsschip, ook vrachtschip)
een wachtschip, uitlegger; een tweemastkoopvaardijschip, inz. in Spanje en Portugal.

Fatacon, z. p at a c a.
Fatagon, m. een voormalige brabantsche
zilvermunt, een brab. daalder van 48 patars =
ongeveer f 2,10 it f 2,40.
Fatagon^ers, m. pl. een volksstam In
z. Amerika van ongewone lichaamsgrootte.
Patáke, f. (waarsch. vervormd uit pat ate,
z. b a t a t e n) eene late aardappelsoort met gele
schil.
V.•

Fatár, patárd, m. fr. (oorspr. vlaamsch
patar, zoo men wil van Peter, Petrus, omdat
deze munt den apostel Petrus in harenstempel
droeg) een oude stuiver, eene rekenmunt in
Brabant, Vlaanderen, enz. = ongeveer 4} à
5 cent.
Fataráffe, f. fr. gekrabbel, onleesbare pennetrek, slecht handschrift, onduidelijke handteekening.
Pataria, f. en patareners, pl. it. (patarene, V. pataria, de voddenraperswijk in Mi
waar zij in 1058 vergaderden) scheldnaam-lan,
der bestrijders van het huwelijk der priesters
tijdens Gregorius VII.
Fatas 1), f. z. p ata ch e.
Fatas 2), m. de roode aap in Afrika, inz.
In Senegambië.

Fataten, z. bataten.
Fataviniteit, f. lat. (Patavinitas, van
Patavium, Padua) de tongval van de bewoners
der ital. stad Padua ; inz. de schrijfwijze van
den geschiedschrijver L i v i u s, die in vergelijking
met die der Ouden eenigszins onromeinsch is.
Fátcholi of pátchoeli, n . (spr. pátsj )
—

een sterkriekend kruid in Nieuw -Holland (Plectranthus gravenlens) en eene daaruit bereide
sterk riekende reukstof.
Fate, f. fr. (pate, van 't sp. pasta, deeg,
metaalmassa, samengesmolten klomp, goud- of
zilverstaaf ; vgl. paste), pl. paten, zilverstaven , die door den smokkelhandel ongestempeld
uit de spaansche bezittingen in Amerika uitge-

voerd worden ; — pate pectorale, f. fr.
(spr. paat' pektoraal') borstdeeg, een zoogenaamd
borstgeneesmiddel ; en pate (spr. ah paat'),
In deegvorm (b. v. verfstoffen).

Pateen, f. z. patene.
Fatefaetie (spr. tie=sie), f. lat. (pate-

factio, v. patefacëre, openen) de opening, ^ontdekking, bekendmaking.
Fatelin, m . fr. (spr. pa-t'léh; V. Pathelin,
den naam des hoofdpersoons in een kluchtspel,

op het einde der 15de eeuw door Pierre Blanchet gedicht) een vleiend bedrieger, sluiper.

sluwe gast, vos, — patelineeren (fr. pa-

PATÉLLE

910

teliner), vleiend bedriegen, sluw of listig te
werk gaan; — patelinage, r. (spr. —náá.zj')
bedrieglijke vleier ij ; — patelineur, m. z.
V. a. pateli.n.
Patélle, f. pl patellen (van 't lat. patélla, schaal, schotel, verklw v. patéra, z. aid.)
napslak; — patelliet, m versteende napslak ; — patelliform, adj. nw. lat. schaalof schotelvormig; — paténe, f. mid.lat. (patëna, lat. patina, schaal) het kelkschoteltje,
ouwelschoteltje bij het avondmaal In de R.
Kath. Kerk.
patens, lat. (vgl. patent) Bot. afstaande,
openstaande.
Patent, n. (mid.lat. pátens, paténta, van
het lat. patens, open, van patëre, open zijn)
een open brief, openlijk aangeplakt of bekend
gemaakt bevel der overheid (lat. litt^rae pa .
téntes), de oorkonde of acte eener aanstelling;
een vrijbrief, waarbij iemand zekere voordeelen
of voorrechten Worden toegestaan of verzekerd;
vandaar patent-kousen, patent-knoopen,
patent- papier, in 'talg. patent- waren,
waren, die onder genot van een voorrecht ver
worden; inz. een u i t v i n d i n g s p a--vardig
t e ni of octrooi, waardoor aan een uitvinder
van eene nuttige zaak het recht van uitsluitend
vruchtgebruik dier uitvinding voor eene reeks
van jaren wordt toegestaan; verder de jaarljksche beroepsbrief, d. i. het vergunningsbewijs
ter uitoefening van een beroep, hetwelk in die
staten, alwaar beroepsvrijheid bestaat, tegen
.

eene bij de wet bepaalde opbrengst (het patentrecht) wordt uitgereikt ;— patent,
als adject.: open, duidelijk, zonneklaar; ook
gemeenzaam voor opperbest, uitstekend ; van
personen : goed, rond en eerlijk, trouwhartig,
enz. b. v. een patent menscii, enz.; patente netta, f. it. bewijs dat aan de plaats vanwaar de reiziger vertrokken of eene koopwaar
verzonden is, geene besmettelijke ziekte heerscht;
patente sporca, f. getuigschrift dat de gezond
plaats niet zuiver is; —-heidstoanv
patenteeren, bevoorrechten, een voorrecht
toekennen; een patent uitreiken.
Pater, m. lat. pater (gr. pater) pi. patres,
de vader; kerkvader, chr. kerkleeraar in de
eerste eeuwen; monnik- of ordesgeestelijke; p at e r b i er, het krachtige bier voor de oppersten in de kloosters, in tegenst. met bet c o nvéntbier; vandaar ook het patersvaatje;
— pater adoptivus, de aangenomen vader, hi,
die Iemand als kind heeft aangenomen ; — p.
familias, de huisvader, onafhankelijke huisheer,
die naar het rom. recht kinderen en slaven
onder zijn gezag heeft of kan hebben; — ' p.
patriae, vader des vaderlands; — pater peccávi, vader, ik heb gezondigd (uit de gelijkenis van den Verloren zoon, Luk. XV, 21) ; —
pater provincielis, z. p r o vi n c i all s (onder
provincie) ; — ad patres, tot de vaderen
(gaan of zenden, d. I. sterven of uit de wereld ruimen) ; — patres apostolici, z. apostolische vaders onder apostolisch; — patres
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of patres conscripti, beschreven vaders, eernaam
en titel der aanspraak van de oud-romeinsche,
senatoren ; oneig. ook van leden van de volks
raad; — patres ec--vertgnwodif
clesiastsci, kerkvaders; — patres scholárurn piárum, z. Piar is ten; — patés-na bona, pl. (v.
lat. patérnus; vaderlijk) vaderlijke goederen; -paterna hereditas, f. de vaderlijke erfenis of nalatenschap; — paterna, paternis; mates-na, maternis, de goederen van den vader aan de ver
vaders, de goederen der moeder-wanteds
aan de lijn der moeder (oude rechtsregel) ; —
paternel, adj. fr. vaderlijk; — paterniteit, f. lat. (paternitas) de vaderlijkheid, het.
vaderschap, de vaderlijke waardigheid, vaderstaat ; — paternoster, n. (van 't lat. pater
noster, d. I. onze vader) het onze-vader of va-.
der-ons, de kathol. rozenkrans, een snoer van
aangeregen balletjes tot aftelling der dagelijks
optezeggen gebeden; eig. ieder tiende grooter
balletje aan het bidsnoer ; ook eene handboei;
versiering aan het lijstwerk ; — het pater nosterwerk, eene putmachine, met eencm
uit lederen kogels bestaanden ketting, om het..
water uit de diepte op te halen.
Patéra, f. lat. (fr. patère) een vlak drinkof offervat, eene oud-romeinsche offerschaal.
Paterle- steen, m. een donkergrauwe,
harde porphyr, die nochtans in het vuur smelt .
-

paterna, etc., paternel,

paterniteit,

z. oud. pater.
patético, it. (= pathetisch, z. ond. pa-.

t h o s) Muz. verheven, met waardigheid.

pateux, fr. z. v. a. pasteus, z. paste_

Pathmos, n. (nu Patma of Patimi
naam van een eiland nabij de Westkust vary
Klein•Azië, eene dorre rotsmassa van 8 uren
in omtrek, vermaard als de plaats werwaarta
de evangelist Johannes door Domitianus gebannen werd en alwaar hij zijne Openbaringen
schreef; in 't algemeen een eenzaam, doodsch
ballingsoord.
Pathos, D. gr. (pathos, van páschein, pathéin, lijden, ook in het algemeen: zich in een
toestand bevinden) het lijden, de ziekte ; do
lijdende toestand, inz. der ziel; de hartstocht.
levendige gemoedsbeweging; inz. het aandoen
treffende, roerende in uitdrukking, de harts---lijke,
tochtelijke verhevenheid, hooge gevoeligheid van
eenen redenaar of dichter, hartroerende, diep-.
doordringende uitdrukking, nadruk; de hartstochtelike en tegelijk geestdriftvolle taal in
het drama, inz. In de tragoedie en in het alg.
Iedere verheven wijze van uitdrukken; ook:
hoogdravendheid, gezwollenheid; — pathéma,,
n. gr. (páthëma) lijden, ongeluk; inz. zielelij-den ; hartstocht; -- pathemátisch, adj. do
hartstochten betreffende ; — pathematologie, f. de leer van de hartstochten ; -pathétiséh, adj. (gr. pathëtikos, a, ón).,
hartstochtelijk, gevoelig; sterke gemoedsbeweging uitdrukkend, levendig roerend, schokkend,
nadrukkelijk, diepe gevoelens opwekkende ; vol
kracht en waardigheid, plechtig; — pathí--
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Cus, m. lat. (gr. pathikós) iemand die zich
tot onnatuurlijken wellust laat misbruiken; pathogenïe, f. Med. de leer van het ontstaan der ziekten; - pathogenisch, adj.
ziekteverwekkend ; - pathognomika, f.
de leer van de ziekteteekenen en de juiste beoordeeling van ziekten ; - pathognnmiseh
of pathognostisch, adj. ziekten bepalend
en onderscheidend - pathographie, f.
beschrijving der ziektevormen ; — pathologie, f. de ziekteleer, ziektekunde of de leer
van de ziekten, hare verschillende soorten en
indeelingen (nosologie en phwnomenolog i e), hare oorzaken en aanleidingen (w t i 010g i e) en hare kenteekenen of zich opdoende
verschijnselen en toevallen (symptomatologie); - pathológi.seh, adj. tot de ziek
zinnelijk, door-telrbhond;iPls.:
zinnelijke aandrift; - patholoog, m. een
ziekteleeraar, ziektekenner; - pathopeeie,
I. (gr. pathopoiia) de opwekking der hartstochten.
Pati, m. jay. dorpshoofd, titel op Java.
patíbel, adj. lat. (patibilis, e, van pati,
lijden) lijdelijk, verdraaglijk; lijdend; - patient, m. (lat. patsen) een lijdende, kranke,
zieke ; - patientie (spr. -tsjéntsie) f, lat.
(patientia) en patience, fr. (spr. pasjáns')
het geduld ; - patience, ook het geduldspel,
een kaartspel tusschen twee personen, dat ook
den alleen kan spelen, ook verscheiden andere
kaartspelen tot tijdverdrijf voor een enkelen
persoon; ook bet scapulier der nonnen; - patientia vincit omnia, lat. geduld overwint al;

les; - patientie-kruid (Rumex patientia)
bet geduldskruid, een bekend moeskruid; zich patienteeren (fr. patienter), lijden, dulden, geduld hebben, met geduld afwachten.
Patina of patine, f. lat. (vgl. p at e 11 e
en a e r u g o) schaal, schotel; de door verkalking bewerkte bruine of groene roestoverdekking op antieke koperen voorwerpen, munten
en dgl.; ook de door chemische kunstmiddelen
verwekte of nagebootste roest ; - patineeren, dat roestbekleedsel verwekken ; z. ook
onder p a t i n s.
Patina, pl. fr. (spr. paten ; patin, mid lat.
patinas, it. pattino) of patinen, pantoffelschoenen, overschoenen; ook schaatsen; - patingeren, schaatsenrijden ; - patineur, m.
schaatsenrijder.
Patio, m. sp. (port. páteo, patio, catalon.
pati, sp. ook patin, v. 't lat. patére, open zijn,
onbedekt zijn) de binnenhofruimte der woonhuizen, in den zomer de gewone plaats van oponthoud der huisgezinnen in Z. Spanje.
Patira, f. sp. (uit eene zuidamerik. taal)
het muskuszwijn.
Patisserie, f. fr. (van piste, deeg, pâté,
pastel; vgl. paste) bakwerk, gebak, pastei
ook de pasteibakkerij ; - patissier,-gebak;
m. (spr. -ti-s) een pasteibakker; - patisBoir, f. pasteibakkerstafel.
Patissoie, f. fr. (spr. -ti-sod) een zware
thineesche z(jdenstof.
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Patois, n. fr. (spr. -tod ; van een ondersteld oudfr. paois met euphonisch ingeschoven
t, ter vermijding van den hiatus, en dit van
't mid.lat. pagenis, landelijk, van lat. pagus,
dorp, district) de gemeene (platte) landspraak,
boerenspraak, plattelandstaal, koeterwaalsch.
Patráque, f. fr. (spr. -trdk') oud, afgesleten gereedschap, prullen, vodden.
Patres, m. pl. lat. (van pater, z. ald.);
- patria, f. het vaderland; in pats:a, in
het vaderland, in de bakermat; pro patria,
voor het vaderland; - patria potéstas, z. ond,
potestaat.
Patriarch, m. gr. (patriárchés, van patriá,.
geslacht, stam, en arc/se, aanvang) de stamvader van een geslacht, aartsvader, oudvader;
inz. de stamvaders en familiehoofden der joodsche natie; sedert de 5de eeuw de titel der
bisschoppen te Rome, Constantinopel, Alexandrië, Antiochië qp Jeruzalem; later slechts de
titel der opperbisschoppen in de oostersche
kerk; oneig. een eerwaardig grijsaard; - patriarchaal, adj. nw.lat. (patriarchs lis) aartsvaderlijk, oudvaderlijk, eerwaardig; patria rc h al e r e g e e r i n g, huisvaderlijke familie-regeering; - patriarchale kerk, eene hoofdkerk ; - patriarchaat, n. het aartsvaderschap ; de waardigheid en het gebied van eenen
opperbisschop.
Patriciër, m. lat. (Patricius, pl. Patricii,.
d, I. van senatoren of patres [z. ald.] afstam-mend) een adellijk burger in het oude Rome;.
de titel van zekere familiën, die, wegens hunne
afkomst, in den vroegeren tijd van den roan.
staat, aanzienlijke . voorrechten genoten, In 1 egenstelling met de plebejers; in de voorin.
duitsche rijkssteden : stadsadell(jken, geslachten,
waaruit de raadsheeren gekozen werden ; patricisch, adj. aanzienlijk, adellijk, raadsheerlik; - patriciaat, n. (lat. patriciatus,,
m. de burger- of stadsadel
Patrijs, 1) m. (van het lat. pater, vader)
de oorspronkelijke vorm, de stempel, waaruit
in de lettergieterijen de matrijs (z. aid.) ontstaat; - patrijs, $) m. (eng. partridge, fr.
perdrix, van 't lat. perdix, veldhoen) een wel
vogel, zeer gezocht om zijn uitmun--beknd
tend vleesch; - patrijspoort, f. Mar. kleine
poort in de batterijpoorten, om licht en lucht.
tusschendeks te brengen, als ook ter bediening
van 't geschut, als de batterijpoorten dicht zijn.
Patrimonium, n. lat. (van pater, vader)
het vaderlijk erf, erfgoed, erfdeel, erfvermogen,
aangeërfd vermogen; — patrimonium Pe-tri, het (voorgewende) erfdeel van Petrus, een
gedeelte van den Kerkelijken Staat ; het gebied van Rome, dat Constantijn de Groote in
de Ode eeuw aan den paus zou geschonken hebben; — patrimoniaal, adj. (later lat. pa-trimonidlis, e) tot het vaderlijke erfgoed behoorende, (van den vader) geërfd, aangestamd
patrimoniale goederen, pl. erfgoederen,,
vaderlijke leenen.
Patrinale, f. z. karabijn.
,
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Patrinus, m. mid.lat. (v. 't lat. pater) de
,

doopvader, peet.

Patriomanie, f. gr. de overdreven zucht
voor het vaderland, overdreven vaderlandsliefde.
Patriot, m. midlat. (patrióta, van 't gr.
patriutes, landsman, van pátrios, a, on, vader
een vaderlandsvriend, vader--lijk,vadernsch)
landsgezinde, volksvriend (demo k r a a t) ; —
patriótisch, patrióttisch, adj. vader landsgezind, vaderlandslievend, staatsburgerlijk;
— patriotisme, n. de vaderlandsliefde, opttferende ijver voor het vaderland, de burgerzin.
Patripassiãnen, m. pi. eene secte, welke
geloofde, dat God de Vader, zoowel als God
cle Zoon, de pa s Si e of het lijden had volbracht.

patriseeren (spr. s=z) nw.lat. (oudlat.
-patrissáre, van pater, vader) naar den vader
.gelijken of aarden.

Patristiek, patristika of patrolo-

gie, f. gr. (vgl. pater) de konnis der christenkerkvaderen en hunne leerstellingen ; — pa-

tristicus of patroloog, m. een kenner
,

der kerkvaders en hunner schriften; — pa-

-

tristisch of patrológisch, adj. de leer

,

„
,

der kerkvaders betreffende.
Patrocinium, n. lat., pi. patrocinia
of patrociniën (v . patrónus, vgl. p a t r o o n)
de bescherming, gerechtelijke bistand; het over,nemen van een toevertrouwde procesvoering;
00k: een verweringsmiddel; — patroeineeren (lat. patrocinari) beschermen, beschutten,
verdedigen, in bescherming nemen, behulpzaam
zijn; — patroeinátie (spr . t=ts) f. nw.lat.

,

de bescherming, verdediging, enz.

Patrologie, enz. f. z. patristiek.
Patronymikon, gr. of patronymiCum, lat. n. (van pater, vader en onyma =
inoma, naam) de vadernaam, geslachts- of stam
een van den vader afgeleide naam, b.v.-iam,
Herakiiden van Heraktes, enz.; — patronymiseh, adj. naar des vaders naam
genoemd, wat de geslachts- of afkomstnaínen
betreft.

Patroon, 1) m. lat. (patronus) een beschermer, beschutter, verdediger, voorstander, heer,
begunstiger; beschermheilige (s c h u t s patroon); kerkheilige (kerkpatroon) ; ambtsbegever, leenheer over geestelijke bedieningen;
mok iron. voor mensch, man, b. v. een v r o o1 ij k e p a t r o o n; patronus causae, een gerechtel(jk zaakvoerder, advocaat ; patronus sci, z.
v. a. fiscaal; — patróna of patrones,
•de beschermster, schutsheilige; — patronaat,
41. (lat. patronátus) de waardigheid of het ambt
van den schutsheer ; ook z. v. a. p a t r o n a a tT e c h t, z. jus patronutus.
Patroon, 2) n. (fr. en sp. patron, mid.
lat. patronus; zinnebeeldige toepassing van het
lat. patrones, z. het vorige woord; it. padrOna)
-

vorm, monster, model, voorbeeld, teekening;
--- f. de hoeveelheid kruit tot een schot benoodigd en in een papieren, houten of blikken koker vervat; — patroontasch, f. de solda-

^tentasch of -zak voor de patronen.

PAUPER

Patrouille, f. fr. (spr. patróélj', van patrouiller, oudfr. patouiller, d. I. eigenlijk met
de handen in vuil water plassen ; vandaar in
het slijk rondtreden) de zwerfwacht of ronde,
nachtelijke soldatenwacht ter handhaving van
de openbare rust en veiligheid; — patrouilleeren (fr. patrouiller) de ronde doen, overal
heengaan om op iets acht te geven.
Patruélis, m. lat. (v. patruus, des vaders broeder, de oom) een vadersbroederszoon;
pl . patrusles, vadersbroederskinderen.
Patte, f. fr. (d. i. eig. poot, klauw; dan
het vattende, grijpende, overdekkende) de klep
van een zak, van eene brieventasch, foedraal,
enz.; — patte à régler, lijntrekker voor muzieknoten; vgl. rastraal.

Pattern, n. eng. z. patroon 2) n.
Pau, eene lengtemaat in Afrika van 400
tot 750 mM.

paucus, a, um, lat. weinig; — paucis conténtus sum, lat. ik ben met weinig tevreden; natura paucis conténta, de natuur (is) met wei
tevreden; pauca, sed bona, weinig, maar-nig
goed; — pauciflorus, lat. Bot. armbloemig; -pauciteit, f. (lat. paucïtas) de weinigheid,
geringheid, het gering -getal.
Pauk, f., pl. pauken, keteltrommen, twee
koperen potten of ketels, over welke, door middel van schroeven, bereide ezelshuiden gespannen zijn, die door middel van twee stokjes met
bekleede bollen geslagen worden.

Paul, z. Paulus.
paulátim, lat. (van Paulus, weinig) allengs,
van lieverlede, langzamerhand; paulatim longius
itur, allengs of ongemerkt komt men verder.
Paulette, f. fr. (spr. polet') een jaarlUksche belasting op gekochte ambten in het voormalige Frankrijk (naar Charles Paulet genoemd,
die ze in 1604 voorsloeg) ; vandaar in het algemeen: verkoop van ambten en posten.
Paulieiánen, m . pl. overblijfsels der Manichoeërs en Gnostieken in Armenië, sedert de
8ste eeuw, naar een partijhoofd Paulus zoo genoemd — Paulinen of Paulanen, z.
M i n i m e n; — paulinisme, n. de eigenaar
apostel Paulus, in tegenst.-digelrvan
;

met het zoogenaamde jodenchristendom en andere bijzondere meeningen der apostels Petrus
en Johannes; — paulinisch, adj. van (den
apostel) Paulus afkomstig.
Pauliet, n. hoornblende (naar de plaats,
waar zij gevonden wordt : bet St. Pauls-eiland
aan de kust van Labrador).
Paulus of Paul, m. lat. (van panlus, a,
um = gr. panros, klein, gering) mansn.: de
geringe, kleine, nederige, eenvoudige ; — Pau-

line en Paulíska, vr. namen : de geringe,
kleine, eenvoudige ; — Paulowitsch, m. en
Paulówna, f. russ. de zoon van Paul, de
dochter van Paul.
Paume, f. fr. (spr. poom'; vgl. p al m a)
de (hand)palm, de binnenste handvlakte; het
balspel (jeu de paunne).
pauper, lat., fr. pauvre (spr. poow'r) arm,
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behoeftig, armzalig, ellendig, slecht ; — pauperies en paupértas of pauperteit, f., fr. pau*vrete, f. (spr. poowr'té) de armoede, behoefte,
Darmzaligheid; — pauperies, Jur. eene schade (in
zooverre zij den beschadigde armer maakt), inz.
de door een dier bewerkte schade ; actin de
,paupertie, een eisch, wegens de door een dier
veroorzaakte schade aan den bezitter van het
dier ; -- paupertátis j uraméntum, z. juramentum; p. testimonium, z. testimonium p.; — p.
-votum, z. v, o t u m; — pauperisme, n. (een
nieuw gesmeed woord vah fransche vinding) de
toestand der armoede, het armwezen, de leer
der verarming, hare oorzaken en geneesmiddelen ; — pauvre–honteux, m. fr. (spr.
poowr'hontéu) een beschaamde arme, huisarme,
die zich schaamt te bedelen; -- pauvret, m.
(spr. poowrè) een arme drommel, arme duivel;
-- pauvrétte, f. of pauvrésse, f. eene
arme vrouw, bedelaarster.
Paupiettes, f. pl. (spr. popi-étt') gespekte
en gefarceerde vleeschreepen, die men, in papier gewikkeld, braadt en met eene scherpe
saus opdischt.
Paus, z. papa.
pauvre, pauvreté, pauvret, enz. z. ond. pauper.
Pauze, f. lat. (pausa, van 't gr. paucis, van
pauein, doen ophouden) het rustpunt, de stilstand, rusttijd, stilhouden, zwijgen, inz. in de
muziek : een ruetteeken ; — pausis, f. gr. Med.
het ophouden, aflaten; — pauseeren (lat.
pausáre) ophouden, stilhouden, rusten, een tijd
lang of eene p o o s zwijgen, toeven.; — pausánt, m. een draler, talmer.
Pavage, z. ond. p av é.
Pavázue, m. fr. (in Florida, palame) z.
V. a. sassafras.
Pavane, t. fr. (spr. v=w ; sp. pavana, v.
't sp. pavon, pavo, pauw, = lat. pavo, de pauw)
de pauwendans, een spaansche dans van hoogst
ernstige beweging ; ook de statige, afgemeten,
trotsche gang, pauwentred; — zich pavaneeren (fr. se pavaner), eene hoogs borst
zetten, zich trotsch aanstellen.
Pavé, n. fr. (van paver, bestraten, bevloeren, van het lat. padre, vastslaan, paviméntum,
vloer) steenes bestrating, plaveisel, inz. voor
de huizen, de kleine steenen ; — pavage, f.
(spr. pawdázj') de bestrating ; het bestraten;
bet straatgeld.
Pavedétte, f. de postduif, brievenduif.
Favézen, pl. (sp. paves, it. pavese, fr. pa+nois, waarsch. van de stad Pavia, waar zij
misschien vervaardigd werden) weleer groote
schilden, met blik beslagen, van onderen met
een ijzeren prikkel, om bij belegeringen tot bescherming der handboogschutters in den grond
=gestoken te worden; ook een sebildvormïg gebak, z. b o f f e s e n; — paveaáde of pa–
voisade, f. fr. (spr. pawoazdád') Mar. het
sclianskleed of schild aan de zijden van oor
-Jogschepn.
Faviën, f. pl. fr. (sing. pavie, sp. pavia;
:naar men wil van de stad Pavia, vanwaar zij
,

,

„

-
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moeten afstammen) soort van perziken, welker
vleesch vast aan den steen zit; eene fijne, witte,
gewerkte soort van vlaslinnen.
PavillÓki, m. fr. (spr. pawl-ljón; van 't
lat. papil io, vlinder, kapel ; voorts oneig. tent;
mid.lat. ook pavil%) een tenthuis, tentdak;
tentbed; bij- of zijgebouw, vleugel aan een paleis; Inz. een zomer-, buiten- of tuinhuisje met
rond dak, koepel, paviljoen; het bovenste
deel van een gevatten briljant ; de wapenmantel, het wapendeksel; ieder vaandel, waarop
de nationale kleuren van een volk zijn aangebracht, inz. de vlag, scheepsvaan; ook de geluidstrechter der blaasinstrumenten.
Pavimént, n. lat. (pavimén tum;- vgl. p a v é)
bevloersel, veelkleurig of bont vloerwerk, vloer.
Pavone, m., pl. pavoni, it. (lat. pavo)
pauw; occhio di pavóne, pauwenoog: zekere
marmersoort.
Pavonia, f. nw.lat. (van pavo, de pauw)
eene soort van koralen behoorende tot de m ad r e p o r e n (z. aid.); — ook eene plantensoort
van de familie der maluwen
Favor, m. lat. (van pavere, uit vrees of
angst bidden) vrees, schrik; Med. schrikachtig
opvliegen in den slaap.
Pawoinik, m. russ. eene rijkgeborduurde
muts of kap, het hoofdtooisel der russ. boerenvrouw, inz. der min.
Paz, f. (gen. pacis) lat. de vrede ; rom. Myth.
de godin des vredes; ook als toeroeping : pax!
vrede ! rust ! stilte ! halt ! pax imnperai, de riksvrede ; p. publ ica, openlijke of landsvrede ; pax
vobiscum, vrede zij met u ! pax intrántibus,
vrede zij hun, die (hier) ingaan (als opschrift
op huizen van uitspanning) ; pax exeuntibus,
vrede zij hun, die uitgaan ! in pace of in bona
pace, In vrede, in goede rust ; pace tua, met
uw verlof; — pacem, n. een vredebeeld ot
agnus Dei (z. agnus), dat de R. Kath. priester na de mis der gemeente voorhoudt om het
te kussen, met de woorden pax Dom' ni vobiscum ! de vrede des Heeren zij met u ! ook de
klap op de wang, dien de vormende bisschop
uitdeelt.
payable, adj. fr. (spr. péjadbl'; van payer,
betalen, = provene. payar, pagar, it. pagare,
sp. pagar, van 't lat. pacáre, bevredigen) betaalbaar; — payement, n. (spr. péj'mdh)
de betaling, soldij ; ook het paaiement, klein
geld, brokkelgeld tot vólmaking eener som (z.
p a ale m e n t); -- payeur, m. de betaalmeester; — payeur general (spr. --zjenerál)
opperbetaalmeester.
Payánne, f. eene soort van ruwe zijde
uit Napels; — paya, f. eene soort zijde uit
de Levant; ook grof katoengaren uit Aleppo.
Payement, payeur, z. ond. payable.
Payk., bij natuurwetenschappelijke benamïngen afk. voor G. v. Paykull.
pays, n. fr. (spr. ps -i1 proven. pass, it. passe,

als kwame 't van een lat. woord pagense vgl.
patois) het land; — pays de cocagne, z. ond.
cocagne; — pays légal, z. ond. legaal; --•
;
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vin du (of de) pays, landwijn; — paysage,
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pectus, n. (genit. pectoris) lat. de borst; het
hart, gemoed, enz. ; pectus est, quod facit disértum, 't is het hart, dat welsprekend maakt ;.
pectus facit theoli gum, het hart maakt den
godgeleerde ; ab imo pectore, uit den grond des
harten, volkomen oprecht; — peetorále, n.
pl. pectoralia, het borststuk, borstschild, de
borstlap der priesters in de R. Kath. Kerk;,
ook een borstmiddel, eene borstartsenij ; —
pectoriloquia, f. nw.lat. de borstspraak.
der teringzuchtigen.
Fecul, z. pikol.
Feculaat, m. lat. (peculátus, v. peculi ri,
openbare gelden onderslaan, v. pecutum, z. aid.)
rooverij, diefstal, inz. kasbesteling, het verdonkeremanen, onderslaan van 's lands gelden, staats
vgl. crimen peculatus ; — peculator,-diefstal;
m. de kasbesteler, staatsdief.
Feculium, n. lat. (van pecus, vee) of
peeuliair–vermogen, het eigen goed, het.
bijzonder eigendom, de zelfverworven bezitting
van eenen zoon, van eenen slaaf, enz., waaraan de vader of heer geen deel heeft; pecuturn.
adventitium, het van elders (niet van den vader)
gekomen, of ook het zelfverworven eigendorp,
des zoons ; p. castrénse of militure, het in den
oorlog verworven bijzonder eigendom des zoons;
p. pagánum, het buiten den oorlog verworven
eigendom des zoons; p. profecticíum, het bij
eigendom, dat de zoon van den vader,,-zonder
of van een ander ter wille des vaders, krijgt,,
en waarvan het vruchtgebruik den vader toekomt ; p. quasicastrense, in den staatsdienst verde zonde- of schuldbekentenis; — peccutum, n.
het vergrijp, de misslag, zonde ; p. commissie- worven eigendom ; — peeuliáren, pl. kernis, wezenlijk bedreven zonde; p. omissiOnis, ken, die van het rechtsgebied van haren bisschop
zonde van nalatigheid, verzuim; p. originis, de bevrijd zijn; — peculiariteit, f. nw.lat. de
erfzonde; — peecátor, m. later lat. de zon- eigenheid, eigenaardigheid, bijzonderheid; — pedaar; — peeeabel, adj. nw.lat. (fr. peccable) culiariseeren, barb. lat. tot eigendom mazondig ; — peceabil iteit, f. de zondigheid; ken, toeëigenen.
Pecunia, f. lat. (v. pecus, vee) geld, ver— peeeadille, f. fr. (spr. —diélj') eene kleine
zonde, pekelzonde, een geringe vergeeflijke mis- mogen, have en goed; pecunia deposda, in bestap; — peeeant, lat. zondigend; kwaad, waring gegeven, toevertrouwd, ter beschikking
gesteld geld; p. hereditaria, erfgeld; p. lusoria,,
schadelijk.
Pecco of pecco-thee, f. eene fijne speelgeld, spehlengeld; p. lustrlca, peetgeld;
chineesche theesoort (zwart met witte puntjes). p. necessaria, een noodpenning; p. numeruta,
Pechtmals, pi. turk. zijden of halfzijden panito, gereed, baar geld ; p. operárum, dienst
servetten of handdoeken.
p. otidsa, ledig liggend geld; p. prae--geld,
Feehyagra, n. gr. (van pechys, de el- cépta, uitgezet geld; p. reprobuta, afgekeurd,.
in waarde verlaagd geld; — pecuniair (lat.
leboog) Med. elleboogsjicht.
Peck, n. eene eng. inhoudsmaat voor droge pecuniaríus, a, um), pecuniëel, adj. geld
waren = een vierendeel (n.l. van het bushel) betreffende, in geld bestaande, baar, gereed;
9,087 L.; vgl. quarter.
— pecuniëus, adj. (lat. pecuniósus, a, um)
Pecten, m. lat. (eig. de kam, v. pectëre, geldrijk, vermogend In geld, veel geld bezittende.
kammen) N. H. de kammossel; Med. het haar
Fecus, n. (pl. pecura) lat. vee; een dierder schaamdeelen ; ook het schaambeen daarbij. lijk dom of ruw mensch; ook pecus campi, een
Pectine of pektine, f. (v. 't gr. pektos, velddier, een aartsdommerik, koebeest.
è, on, vast, verdikt, geronnen, van pcgnynai,
Pedaal, n. lat. (pediilis, e, den voet bevastmaken, samenvoegen, laten stollen) de plan- treffende, van pes, genit. pedis, de voet) het
tengeleistof, eene eigen stof, waardoor het ge- voetklavier, voetregister aan een orgel, enz. ; —
leivormig stollen der ingekookte plantensappen pedaalharp, f. eene harp met een voetklavier.
bewerkt wordt.
pectinatus, a, urn, lat.
Fedagium, n. mid.lat. (van 't lat. pes,
pecten, de kam)
genit. pedis, voet, omdat bet door voetgangers
Bot. kamvormig; — pectin.iet, m. nw.lat.
betaald wordt ; vgl. p e a g e) weggeld, tol.
Bene versteende kammossel, een kamsteen.
f. (spr. pe-izáásj') een landschap ; — paysagist (spr. —zjíst), m. een landschapschilder.
Paz, f. sp. vrede ; j'uez de paz, vrederechter; principe de la paz, vredevorst.
Fazonales, z. paramos.
Fazzo, m. lt. (van 't oudhoogd parzjan,
barzjan, woeden, razen, vandaar 't it. pazziare,
onzinnig zijn) een gek ; in Piëmont, z. v. a.
cretin.
Peace, n. eng. (spr. pies, vrede ; — justice
(spr. dzjustis) of peace, vrederechter.
Peáge, f. (eig. m.) fr. (spr. pe- aazj'; it.
pedaggio, V. midlat. pedagium, z. aid.) het weg
-geld,
tol.
Peak, m. eng. (spr. piek) de bergtop ; de
specht; eene soort van zeeschelpen, die in
N. Am erika soms de plaats van munt vervangen.
Feake–boot, f. (spr. piek—) een soort
van reddingboot, die weder overeindkomt als
zij omslaat.
Pearl, f. eng. (spr. pérl) parel.
Peau, f., pl. peaux (spr. po) de huid,
het vel; ieder; — peau d'Espagne (spr. despdnj' )
spaansch leder; peaux de chamois (spr. d'sjamoá)
met olie bereide gemze- of schapevellen; peau
de diable (spr. —didbl') eig. duivelsvel, engelsch leer.
Pecan, z. p e k a r i.
pecceeren, lat. (peccáre) feilen, verzien,
zich vergissen, zich vergrijpen, zondigen; —
peccuvi, ik heb gezondigd, gefeild; als subst. n.
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Pedagoog, z. p ae d a g o o g.
Pedant, m. (fr. pédant, it. pedánte, oorspr.
een opvoeder of hofmeester, als ware 't het
partic. van een it. woord pedáre, van 't gr.
paideuein, opvoeden ; vgl. p w d a g o o g) een
schoolvos, waanwijze, een smakeloos geleerde,
opgeblazen schinwetx^r, een mensch, die stijf
en angstvallig aan zekere beperkte vormen en
begrippen hangt en geene vrije beweging van
den geest toelaat; — pedanterie, f. of pe-

dantfame, n. de schoolvosserij, stijfheid, letterzifterij, kleingeestigheid, smakelooze eenzij
belachelijke neiging om alles te-dighe,of
verachten, behalve wat men zelf kent en uit
-oefnt;—pdáisheant,j.
schoolvossig, smakeloos, kleingeestig, bekrompen, letterziftend; — pedantiseeren (fr.
pédantiser), den schoolvos uithangen; zich stijf
en kleingeestig gedragen.
pedati/Idus, lat. Bot. voetspletig; —pedatus,
a, um, Bot. voetvormig.
Pede, ablat. van p e s (z. ald.); z. ook.
stante pede.

Pedé1, m. (mid.lat. pedellus, bedellus, bidel bidello, sp. en provenc. bedel, fr. bédeau,
van 't oudd. putil, pitil, petit, gerechtsdienaar)
lus, it.

een voetknecht, dienaar, gerechtsbode, dienaar

of bode bij eene hoogeschool.
pede plano, it. z. v. a. parterre.

Pederast, pederastie, z. p w d—.
eedes, lat. pl. van pes, z. aid. ; — pede –

Stal, z piedestal.

Pedësis, f. en pedëthmos, m. gr. (v.
péddn, springen) Med. het springen, kloppen,
slaan, namelijk van het hart en van den pols.
pedéstrisch, adj. lat. (pedéster, v. pes,
voet) op de voeten gaande of staande, te voet;
ook z. v. a. prozaïsch; — pedeténtim, voet
voor voet, allengs, langzamerhand, van lieverlede.
Pedethmos, z. p e d e s i s; — pedi-

algie, z. ond. p e d ion.

Pedieuliris, f. lat. (van pediculus, m.
de luis) het luiskruid, eene plantensoort; —
pediculáris morbus, m. de luisziekte.
Pedi avïum, pediluvïum, n. nw.lat.
(v. pes, genit. pedis, voet, en lavare, wasschen)
het voetbad, de kerkelijke of christelijke voet
-wasching.

Pedion, n. gr. de voetzool; — pedi-

algie of pedioneuralgie, f. Med. het
zenuwachtige voeteuvel, de voetzoolzenuwpijn.
Pedisséquus, m. lat. (van pes, genit.
pedis, voet, en sequi, volgen) een dienaar, volgeling.
Peditio, f. lat. de vallende ziekte.
Pedlar, m. eng. rondreizend kramer, koopman die met een pak loopt, marskramer, inz.
in de nooramerik. vereen. Staten.
Pedométer, n. gr. z. v. a. h o d o meter (z. aid.).
Pëdra, f. port. steen ; — pedreiro, m.
(spr. ei =e) steenwerker, metselaar.
Pedro, sp. z. v. a. Pieter (z. aid.) ; —
Pedroísten, m. pl. de aanhangers van den

PEINE

keizer D o m P e d r o, die inz. in 1839 door de
verdrijving der M i g u e 11 i st e n (z. ald.) voor
de in-bezit-neming van Portugal streden ; -Pedro–Ximénes, m. een voortreffelijke
witte spaansche wijn uit de omstreken van
Granada ; — pedrolino, m. it. verkiw. van
Pedro, Pietje, een komische karakterrol van
,

het ital. theater.
Pedum, n. lat. een oud-rom. herdersstaf;
pedum episcopale, de bisschopsstaf, kromstaf.
PedUnculus, m. lat. steel, inz. bloem steel ; — pedunculatus, a, um, Bot. bloemstelig, van een steel voorzien.

Peer, peeress, z. pair; — peerage,
n. eng. (spr. píéridzj) het pairschap, de waar
-dighevanpr.
Pega, f. sp. de ekster (lat. pica) ; ook:
geelvleugelige pisangvogel.
Pëgse, f. pl. gr. (pégaí, van den sing.
pégé, de bron) bronnen, inz. geneeskrachtige
bronnen, mineraal-water; Med. de binnenste
ooghoeken, traanbronnen ; — pegiatrie, f.
genezing door minerale bronnen ; — pegologie, f. de leer der gezondheidsbronnen ; —
pegomantie (spr. t=ts), f. de voorzegging
uit het bronwater ; — Pegasus, m. (gr.
Pégasos) het fabelachtige gevleugeld paard, het
muzen- of dichterros, uit het bloed der door
Perseus gedoode Medusa ontsprongen in de nabijheid der bronnen (pëgai) van den Oceaan
(vandaar de naam; z. echter ook H i p p o k r e n e);
ook een sterrenbeeld aan den noord. hemel;
Pegasus bestijgen of berijden, d. i. zijne
krachten als dichter beproeven, gedichten of
verzen maken, dichten; — Pegasíden, f. p1.
een bijnaam der Muzen of Zanggodinnen.
Peganiet, n. (v. pëganon, ruit, tuinruit,
waarsch. wegens de overeenkomst met de vette,
vleezige bladeren dezer plant) een groenachtige,
vetglanzige, schelpachtige steen, inz. bij Frankenberg in Saksen.
Pëgma, n. gr. (v. pegnynai, vastmaken,
samenvoegen) de stellage ; het tooneel ; — pegmatiet, n. lettergraniet, graniet met naar
letters gelijkende teekeningen.
Pegologie, pegomantie, z. onder
pegae.
Pehlewi, pehlvi, n. do oude taal van
W. Perzië, een mengsel van 't perzisch en Se mitisch, waarbij de perzische spraakleer inz.
uitkomt.

Pehliwan, liever pehloewan, m. perz.
(pehloe, sterk, stout, krijgshaftig) een turksch
worstelaar, kampvechter.
Pehlvi, z. p e h l e w i
Peignoir, m. fr. (spr. peinjoár; v. pei.gner, kammen = lat. pectináre, v. pecten, de
kam) een haarmantel, poedermantel, kamdoek;
ook een witte, gemakkelijke damesoverrok als
morgen- of avondkleed.
Peik, m. p1. peiles, perz. (pa'ilc, v. pas,
voet) boden, loopers, lakeien; wachters: in
Turkije de adellijke garde of lijfwacht des sultans.
Pene, f. fr. (van 't lat. poeha, straf) de
.
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pijn, moeite, het bezwaar, de zwarigheid; zorg,
onrust, verlegenheid, bekommering, angst, nood;
— en peine (spr. an--) zij n, in verlegenheid
zijn ; niet der peine waard, niet der moeite
waard.
Peiráma, n. gr. (van peirlrn, beproeven)
de proefneming, proef; het beproefde, de stelling uit de ervaring ontleend; — peirfsis,
f. het beproeven, de proef; — pei.ramologie of peirasmologie, f. de leer der
proefnemingen, 'handleiding tot het nemen van
proeven (experimenten).
Peisa, ook pegs of pysa, m. (hindost.
paisa, perz. paisah) eene O.Ind rekenmunt =
-61. ropij = ruim 1 cent.
Peitho, z. p i t h o.
pejereeren, lat. (pejerdre, uit perjurrire,
ontstaan) valsch zweren, eedbreukig of meineedig zijn, eenen meineed doen ; — pejurátie
(spr. t=ts), f. nw.lat. Jur. de meineed, opzetlelijke of voorbedachtelijke schending van Benen
plechtig voor de overheid afgelegden eed.
pejor, pejus, lat. (als compar. van malus,
a, um, dienende) erger, slecht, slimmer; in
pejus of in durzus r e f o r m e e r e n, Jur. (van
een hooger gerecht) nog harder, nog nadeeliger voor den beklaagde vonnissen, hem eene
nog zwaarder straf toewijzen; pejor avis aetas,
de tegenwoordige tijd is slechter dan de verleden, wij zijn minder dan onze vaderen (citaat van Horatius); — pejoreeren (later
lat. pejoráre), verergeren, erger of slechter maken; slechter worden; — pejorátie (spr.
t=ts), 'f. nw.lat. de verergering, verslimmering.
Peka, pekas, eene rekenmunt : te Goa
= 1_ ct., te Guzerata, Camboja, enz. omtrent
= 1 cent.
Pekan, m. eene soort van steenmarter
en zijn kostbaar vel, in Canada.
Pekan–noot, f. de walnootachtige vrucht
van een boom in Louisiania (Carya olivaeformis).
Pekári, ook t a j a s s o e, n. het muskus
dat in Z. Amerika bij troepen leeft en-zwijn,
op zijn hoogst 30 kilo zwaar is.
Pekesje of liever b e k i e s j e, f. (poolsch
bekiesza, hong. bekes) een poolsche overrok,
met tressen en kwasten omzet.
Pekin, peking, z. pequin.
Pékmes, turk. druivensap tot stroopdikte
ingekookt.
Pekoe, eene munt op Batavia = 1000
caches (z. ald.).
Pekoel, z. pikol.
Peláche, f. fr. (spr. —ldsj'; v. 't oudfr.
pel, haar, nu puil, lat. pilus; vgl. p1 u e h e)

beweerde, dat de mensch uit eigen kracht kan
zalig worden ; — pelagianíeme, n. de leer
van Pelagïus.
pelagisch, adj. gr. (van pélagos, de zee)
in de zee gevormd, inz. van Jura- of krijtformatiën; — pelagoskoop, m. een zeekijker,
werktuig, waarmede men naar de diepte der
zee ziet (door den Engelschman Collins uit
pelagüren, pl. eene soort-gevond);
van ammonshorens (z. ald.).
Pelams, pelangs of palings, pl. zijdeof atlasachtige chineesche en oost-indische stoffen.
Pel ►mys, f. naam van verscheiden soorten van tonijnen (visschen).
Pelargonium, n. gr. (van pelargós, de
ooievaar) kraansnavel, eene geraniumsoort in
meer dan 300 verscheidenheden.
Pelásgen, m. pl. gr. (Pelasgoí) de oor
bewoners van Griekenland, In wier plaats-spr.
later de Hellenen traden.
Pelekaan, z. pelikaan.
pêle-mêle, fr. (waarsch. van pelle, en méler,
mengen, alsof men met de schop verschillende
graansoorten ophoopt en mengt) bont onder
elkander, onordelijk, verwardelul, overhoop.
Pelerinage, f. fr. (spr. --ndázj'; van
pèlerin, de pelgrim, uit het lat. peregrines,
ontstaan) de pelgrimsreize, bedevaart; — peleríne, I. een pelgrimskleed ; een vrouwen
kraag.
-mantelof
Pelidnóma of pelióma, n. gr. (van
pelidnós, of peliós, zwartachtig, loodkleurig)
Med. eene loodkleurige, ook groene of gele gekwetste plaats der ' huid; — pelf dnus, m.
Med. eene soort van zwartzucht.
Pelikaan of pelekaain, m. (lat. petecánus, gr. pelekán of peleki s, oorspr. de boomspecht; van pelekán, pikken) de kropgans, de
grootste zwemvogel met een buidelvormigen
krop ; ook de snaveltang, een werktuig tot het
uittrekken der tanden ; een verouderd geschut;
een glazen distilleervat.
Pelings, z. p e l a m s.
Pelióma, n. gr. z. p e l i d n o m a;pelióm, n. ook dichroiet en jolith,
blauwe doorschijnende schorl; — peliósi$,
f. gr. (van pelióen, zwartachtig of loodkleurig
maken, v. peliós, zwartachtig of loodkleurig)
Med. de bloedvlekkenziekte.
pelisse, f. fr. (it. pelliccia, oudhoogd.
pelliz, p e 1 s, van 't lat. pellicêus, a, um, uit
pelzen gemaakt, v. petits, vel, pels) een pels,
pelsrok; vrouwenoverrok.
Pelissier, m. (spr. peliesjé) een naar onderen wijder wordende overjas met zeer wijde

grof pluche, grof trijp.

mouwen, zoo genoemd naar Pelissier, hertog

Peláde, f. fr. (vgl. het sp. pelada, een
schapevel, waarvan de wol wordt uitgetrokken,
v. pelado, kaal, geplukt, v. peaár, uitplukken,
het haar of de wol, v. pelo, haar = lat. piles)
door bijtmiddelen verkregen, niet afgeschoren wol
Pelagianen, m. pl. eene chr. secte, aanbangers van P e 1 a g i u s, een eng. monnik in
de 5de eeuw, die de erfzonde loochende en

van Malakoff, bekend uit den Krimoorlog.
Pellagra, n. gr. (van pella, huid, vel)
Med. enne pijnlijke, vlokachtige huidziekte, inz.
in Italië : de zoogenaamde milaneesche roos of
't lombardisch uitslag; — pellagreus, adj.
gr.-lat. met die ziekte bezocht.
Pelleterie, f. fr. (v. pelletier, bontwerker, als kwame 't van een lat. pellitiarius, v.
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pellis, vel, pels) pels- of bontwerk ; ook de
handel in pelterijen.
pelliceeren, lat. (pellicére, van per en
lacëre, lokken) door schoone, gladde woorden
lokken, aanlokken of aan zich zoeken te trekken.
PelieUla, f lat. (verklw. v. pellis, huid,
vel) het vlies ; huidje ; — pellieulair, adj.
nw.lat. naar vliezen geljkende, vliesachtig; —
pelliculeeren, lat. met een vlies, eene
blaas overtrekken ; — pelliCUleus, nw.lat.
vol vliezen ; — pellinatus, a, um, Bot. huid
huid ontstaande.
-achtig,opde

Pellies, f. z. pelisse.
Pellónes, pl. (van den sing. pellon) sp.,

PENETREEREN

geringste zijdetonnetjes (in tegenstelling met o rgansin•z(jde) ook pelo nero of cremense
genoemd.

Pembe, f. perz. (pernbeh ; turk. ook paraboek, panroek) boomwol, katoen.
Pémmikan of pémmekin, n. noord
zonder beenen, dat bij hooge-amerik.vlsch
temperatuur gedroogd, gepulveriseerd, met vet
vermengd en in hermetisch gesloten bussen bewaard wordt, inz. als voedsel voor jagers en
reizigers in 't hooge noorden van Amerika.
Pemphigus, m. nw.lat. of pemphix,
t. gr. (eig. adem, lucht, luchtbel) Med. de blaar
uitslag, de netelzucht ; — pemphi--vormige
gódisch, adj. naar blaren gelijkende, blaar verwekkend, b. V. zulk eene koorts.
Pempteeos, m. gr. (pemptuios, a, on, vijfdaagsch, v. pémptos, de vijfde) Med. eens vijf
wisselkoorts.
-dagsche
Penaliteit, f. barb.lat. (fr. pénalité, van
't lat. pcenális, tot de straf behoorende, van
poeha, z. aid.) de strafbaarheid; de strafbepaling.
Penaten, m. pl. lat. (Peni tes, v. penitus,
inwendig, in 't binnenste) beschermgoden van
den Staat en van bijzondere familiën bij de
oude Romeinen, huisgoden; oneig. woning, eigen

pelsdekken, doorgaans van geitevellen, die men
in Z. Amerika op reis over den zadel legt.
pellucide, adj. lat. (pelluczdus, voor perlu)dus, ontstaan, v. lucidus, licht, helder, v.
lux, genit. lucis, licht) doorzichtig, het licht
doorlatende of geleidend; — pelluciditeit,
f. (pellucidi tas) de doorzichtigheid.
Pelo nero, z. pel - zijde.
Pelops, m. gr. de zoon van Tantalus
(z. aid.), van wien de P eb o p o n n é s u s (gr.
Peloponnésos, samengest. uit. Pelops en nésos,
eiland, dus eiland van Pelops) het schiereiland
Morea, zijnen naam heeft ontleend; — pe- huis, eigen haard.
Pence, z. penny.
lopium, n. nw.lat. (van Pelops) een nieuw
Penchant, m. fr. (spr. pansján, v. pencher,
metaal, door H. Rose in het t a n t a 1 i e t ontdekt.
Pelorion of pelóron, n. gr. (van pé- neigen, provenc. pengar, als 't ware van lat.
lóros, ei, on, ontzagwekkend groot) Med. een pendicáre, van pendére, hangen) de bijzondere
genegenheid, neiging, voorliefde voor iets.
lid of lichaamsdeel van bovenmatige grootte.
Pendaculum, n. nw.lat. (van 't lat. penPelotage, f. fr. (spr. —táázj') lijn kemelshaar; ook eene soort van v i g o g n e -wol. dére, hangen) een tooversnoer, amulet aan den
Pelóte, f. fr. (provenc. sp. en port. pelota, hals; — pendant, m. fr. (spr. pandan) een
It. pillotta, mid.lat. pelota, pilots, van 't lat. tegenstuk, tegenbeeld, zijstuk, eeae schilderij
pita, bal) een bal, kluwen, inz. In de Chir.: om tegenover eene andere te hangen, ook tede breukbandsbal of -knop, waarmede het naar genhanger genoemd ; bij den kousenweefstoel do
aan beide zijden aangebrachte stangen; — penbuiten getreden deel weder ingedrukt en terug
dard, m. (spr. pandar) galgebrok, galgenaas,
wordt ; ook de bles aan den kop der-gehoudn
paarden ; — peloton, n. (spr. p' lotón) Mí1. schelm; — pendeloque, f., pl. pendeloeen kleine hoop voetsoldaten van 20 tot 40 ques (spr. pandelókk') de onderste afhangende
man, die tegelijk afvuren; vandaar het pelo- gedeelten aan versiersels, aan oorringen, horlotonsvuur; — ook een niet overtrokken gekettings, kroonluchters enz., hangers; peerkaatsbal, kolfbal, enz. ; — pelótte, f. fr. een vormige edelsteenen; — pendente lite, lat. z. lis;
— pendentief, n. fr. Arch. de overhangende
klein postschip.
Pelta, f. gr. (pélté) een klein rond schild; boog van een gewelf, hangboog zonder rechtvandaar peltáast, m. (gr. peltastés) pl. pel- stand; — pendule, m. fr. (spr. panduin'; v.
't lat. pendules, hangend) de slinger (van een
tasten, met zulke schilden voorziene licht
uurwerk); — pendule, f. slingeruurwerk, inz.
soldaten ; — peltatus, a, um, Bot.-gewapnd
staande klok; — penduline, f. z. v. a. c otschildvormig; — peltifórm, gr.-lat. of pel
t o n v o g ei ; — pendulus, a, um, lat, Bot. hangr. adj. schildvormig.
-toídisch,
peluche, f. fr. (spr. peluusf) z.v.a. plu c h e. gend, afhangend.
Pendsche of pendsje, n. turksch. naamPelusiOten, m. pl. gr. (v. pélós, drek,
vuiligheid, enz.) letterlijk: de drekmannen, spot- of handteekening, onderteekening
Penelope, f. gr. de gemalin van Ulysses
benaming der orthodoxen in de eerste eeuw,
(z. aid.), beroemd om hare huwelijkstrouw jeomdat zij de opstanding der lichamen leerden.
Pelvimeter, m. lat. -gr. (van 't lat. pelvis, gens haren i0 jaren lang afwezigen gade, ook
bekken), liever pelykometer, n. gr. (van om hare huiselijke werkzaamheid, enz.
penetreeren, lat. (penetráre, van penitus,
pélyx, pelíke, bekken) Med. een bekkenmeter,
een werktuig tot meting van het vrouwelijke tot In het binnenste) doordringen, Indringen;
doorzien, doorgronden, uitvorschen; — penebekken.
Pel–zijde, f. (van 't it. pelo = lat. pilus, tránt, ad). (penétrans) doordringend, b.v. eene
haar) haarzijde, zijde met groven draad van de penetrante koude ; scherpzichtig, scherpzin•
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nig, b. v. een zoodanig verstand; — pene
(spr. t=tsi) pi. doordringende genees-trani
penetrábel, adj. (lat. penetra--mideln;—
bilis, e) doordringbaar; uitvorschbaar; — penetrabi iteit, f. nw.lat. de doordringbaar
penetrále, n. het binnenste eens-heid;—
tempels of eene bewaarplaats voor heilige zaken; de plaats, waar men vorstelijke lijken bijzet; — penetraliën, n. pl. lat. (penetralïa)
liet innerlijke, binnenste, de geheime diepten
eener zaak; — penetrantie (spr. tie=tsie)
f. nw.lat. de indringende kracht, scherpzinnig heid; — penetrátie (spr. tie=tsie) f. (pene tratio) het indringenn; doordringen; de doorgronding, het inzicht, de scherpzichtigheid, verstandsscherpte, een doordringend verstand, scherpzinnigheid.
Penguin, z. pinguin.
Penla, f. gr. (v. pénesthai, arm of behoeftig zijn) de armoede, behoefte; Myth. de godin
der armoede.
penibel, adj. fr. (pénible, v. peine, moeite
--= lat. poena, straf) moeilijk, bezwaarlijk, pijn
lastig; — penibiliteit, f. barb.lat. de-lijk,
pijnlijkheid, bezwaarlijkheid, moeilijke omstandigheden.
Penfche, f. fr. (spr. peniésj') eene nieuwe
soort van gewapende schepen in Frankrijk.
Penicu lum, n. lat. (eig. een staartje, verkiw. v. penis) een penseel, inz. een wondpenseel van pluksel; — penicilliformis, lat. Bot.
penseelvormig.
Penied—suiker, f. (fr. pénide, nw.lat.
saccharum penidium, v. 't perz. pánid, pánldh,
fánid, arab. fán$dh, turk. fánid, gezuiverde suiker, suikergoed, perz. fdnidan, suiker zuiveren)
gezuiverde suiker in pijpen of stangen; gedraaid
suikergoed; ook gerstesuiker.
Peninsula, f. (lat. paeninsula, v. paene,
bijna, schier, en insula, eiland een schiereiland;
-- peninsulair, adj. tot een schiereiland
behoorende, dat betreffende; de p e n i n s u 1 a i r e
oorlog, de spaansch-portugeesche bevrijdingsoorlog.
Penis, m. lat. (eig. en oorspr. de staart,
later cauda geheeten) het mannelijk lid, de roede.
Penitent, penitentie, enz. z. p oe n i.
tentie.
Penn., bij natuurwetenschappelijke benamingen afkorting voor Th. Pennant (gestorven
1798) .

penna, f. lat. de pen, veder, schrijfveder; —
penna duplex, f. lat. eig. de dubbele schrijfpen,
een werktuig om een geschrift te verdubbelen
(copiëermachine);— pennaaf, n. mid.lat.
(pennále) de pennekoker; (sedert het einde der
16de door de gansche 17de eeuw heen) een spotnaam voor pas aangekomen studenten, pennelikker; -- pennalisme, n. de beschimpende
behandeling of mishandeling der aankomelingen
op hoogescholen door hunne oudere ruwe mede
-studen,iDchlatjre162do
Gene rijkswet formeel opgeheven; — penniform, adj. vedervormig.
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Pennon, m. fr. (spr. pènón) en eng. (spr.
pénnen) banier.
Pennsylvanicus, a, um, lat. Bot. uit Pennsylvanië (in Amerika); — pennsylvaniseh
straf- of gevangenisstelsel, n. het i s o1 e e r s t e 1 s e 1 (z. aid.), het eerst door de Kwa•
kers in Pennsylvanië ingevoerd.
Penny, m., pl. pence (spr. pens) eng.
een p e n n i n g. stuiver, de kleinste eng. zilvermunt = r a pond sterling of ongeveer 5 ets.;
— penning, als voorm. ned. rekenmunt =
T stuiver of Tr cent ; de tegenwoordige duit
(pfennig) is het i v van een-schepnig
mark of 1 cent nederl.; — penny-a-liner,
m. (spr. —e-lainer) berichtgever voor couranten, r e p o r t e r, die na penny a line (spr. —e
lain')", d. i. voor een penny een regel schrijft;
— penny-bank, f. eene spaarbank voor de
mingegoeden te Londen ; — penny—magazine (spr. —zien) n. penningmagazijn, de titel
van goedkoope populaire tijdschriften, stuivers
penny—post, de penningpost,-magzin;—
de stadspost in Londen ; — penny—weight,
n. (spr. -- weet), afk. dWt., het gewicht van
een penning = 1. gram.
Penombre, z. p enumbra; — pensa s
.z. pensum.
Pensacola-boomwol, f. eene in den
handel zeer geachte soort van katoen van de
Pensacola-baai in Florida.
Pensátor, m. mid.lat. (v. 't lat. penslre,
wegen, enz.) eig. een weger; een schatter, z.
v. a. taxator.
Pensée, f. fr. (spr. pansé; van penser,
denken, provene. en sp. pensdr, it. pensáre, en
dit van 't lat. pensáre, wegen, afwegen ; oneig.
overleggen, in de gedachte wegen) gedachte, overdenking; meening, gevoelen; inval; ook eene
bekende bloem, het stiefmoedertje, vergeet-mijniet, het gevlamd driekleurig viooltje (Viola
tricolor); --- pensée fugitive (spr. — ftezjetiew' )
fr. een vluchtige gedachte; — pensief (fr.
pensi/', spr. pansiéf; of it. pensieróso, penseróso) nadenkend, peinzend, diepzinnig, zwaarmoedig.
Pensioen, n. (fr. pension, spr. pansión;
van 't lat. pensio, betaling, opbrengst, pacht,
enz., van pendére, wegen, betalen) de dienst
rustgeld, jaarwedde ; ook-belonig,rwd
kostgeld, bekostiging; een kost- of opvoedingshuis, ook pensionaat, n. genoemd ; — en
pension, fr. (spr. an pansjon) tegen vast geld
inwoning en kost genietende, b. v. in een hotel ; — pensionaire, fr. (pensionnaire) of
pensionaris, m. een kostganger, kostleer
pensionaris, m. weleer-ling,kwe;—
raadgevend advocaat of rechtsgeleerde bij de
stedelijke regeeringen onder de republiek der
Vereenigde Nederlanden, (bij H o o f t) loontrekkend raadsheer; — raadpensionaris, voorheen de opperste staatsdienaar der Algemeene
Staten; later van 1805 tot 1806 de titel van
den voorzitter der Bataafsche republiek; —
pensioneeren (fr. pensionner), iemand —,
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bem een jaargeld of eene jaarwedde geven, om
dat in ambtsrust te genieten.
Pensum, n., p] . pensa, lat. (eig. het
toegewogene, van pendére, wegen) het toebedeelde, opgegevene, toegemetene, de taak, opgave, het werk aan eenen leerling opgegeven.
Pent, een gewicht op de kust van Guinea
= 4 lood.
Pentachóxd, n. gr. (van pénte, vijf) een
vijfsnarig speeltuig; — pentadakt^los, m.
een vijfvingerige.; de vijfvingervisch; — pentadaktylisch, adj . vijfvingerig; — pentáde, of gr. pentas, f. vijf stuks bijeengenomen, b. v. een vijftal jaren, een tijdsverloop
van vijf jaren, een lustrum ; pentade,

,kagoon, m. een vijftienhoek ; — pentag
diek, pentadika, f. het talstelsel, welks
grondtal vijf is, het 5tallig stelsel; — pentadráehmon, n. eene oud-gr. munt van vijf
drachmen, z. ald.; — pentaédrum of
pentaéder, n. Geom. een vijfvlak; — pentaedriseh, adj. vijfvlakkig; -- penta;glótte of pentápla, f. een boek, en inz. de
bijbel in vijf talen; —pentagoon, m . een vijf-

,

hoek; -- pentagóniseh, pentagonáál,
adj. vijfhoekig; —pentagrámma, pentál-

pha, n . de drudenvoet, het vijfhoekteeken, ook
alpen- of alfenvoet, alpenkruis geheeten, oorspronkelijk de figuur, welke ontstaat, wanneer alle zij
een regelmatigen vijfhoek zoo ver ver-denva
worden, dat de verlengde lijnen elkander-lengd
raken ; voorts ook de twee in elkander geschoven driehoeken, als geheimzinnig zinnebeeld en
tooverteeken in de oudheid en in de middel
pl. Bot. eig. vif--euwn;—ptagyi8,
v jvigen, vijfstijligen, planten met vijf stijltjes; —
.pentakosiareh, m. een aanvoerder van 500
,man; — pentakriniet, - z. medusa-palm;
- pentakrostichon, n. (vgl. a k r o st ïc h o n) een vijfregelig naamdicht; — pentalemma, n. eene vijfledige sluitrede ; — pentalpha, z. pentagramma — pentamé ;

ter, m. een vijfvoetig vers, inz. in de elegische versmaat (in het distichon) bet daktylische vers, dat met den hexameter afwisselt;

-- pentamétriseh, adj. in vijfvoetige ver
— pentampron, n. een zalf uit vijf-zen;
.bestanddeelen; — pentandria, n. pl. Bot.
?eig. vijfmannigen, vijfhelmige planten met 5
.meeldraden (de 5de klasse in het stelsel van
Linnmus) ; — pentangulum, n. gr. - lat. z.
v.a. pentagoon en pentagramma, z.boven; — pentanguiair, adj. vijfhoekig; —
pentapetáliseh, adj. gr. vijf bloembladeren
hebbende; — pentapharmákon, n. een
vijfvoudig .geneesmiddel; — pentaphonium,
n. een vijfstemmig muziekstuk; — pentaphylliseh, adj . vijfbladerig ; — pentapla, z . p e nt a g l o t t e; — pentapólis, f. bet gebied of
district van 5 steden; — Pentapotamie, n.
,

-

,

het vijfstroomenland, P e n d s j a b of P u n d s j a b
In Voor-Indië; , pentaptérisch, adj. vijf
— pentaptôton, n. Gram. een-vleugi;
zelfstandig naamwoord met vijf naamvalsbuigin-

PEPANSIS

gen; — pentárch, m. een vijfman, een van
vijf gezamenlijk regeerende personen; -^ pent arChaat, n. de vijfheerschappij, het vijfmanschap, de regeering van het directoire in Frankrijk; inz. de oppermacht der vijf groote mogendheden van Europa; — pentas, f. de vijf,
bet vijftal, vijf stuks (vgl. boven p e n t a de);
— pentaspást, m. een katrol met vijf schij-

ven; — pentaspermiseh, adj. vijfzadig; —
pentastichon, n . een vijfregelig gedicht ; -=

pentastylon, n. een gebouw met vijf zuilenrijen; — pentasyllabum, n. een vijIlettergrepig woord; — pentateuchus, m . (van
tëuchos, n. oorspr. gereedschap, toerusting, later ook: boek) de vijf boeken van Mozes; —
pentáthlon, n z. v. a. q u i n q u e r t ï u m,
z. ald.; — pentatánon, n. Muz. een interval van vijf heele tonen, de kleine septimé; —
pentaura, f. een steen, van welken men ' wil,
dat hij andere steenen aantrekt en de kracht
der andere edeisteenen in zich vereenigt ; —
pentekontáreh, m. een bevelhebber of
aanvoerder van vijftig man; --pentekáste,
f. (van pentekostós, e, ón, de of het vijftigste)
de 50ste dag na Paschen, Pinksteren; — penthemeron, n. een tijd van vijf dagen; —
penthemimeris, f. (v. pénte, vijf, en hemimerés, halfdeelig) Poët. een verslid, bestaande
uit vijf halve voeten of derdehalven gebeelen
voet ; inz. de ewsuur na derdehalven voet of
in den derden voet (van den hexameter).
Pente, f. fr. (spr. pant'; van pendre =
lat. pendere, hangen) een afdak ; de val, het
vallen van het water.

Pentekoste, penthemeron, enz. z.
ond. pentac'ho'rd.
Penthesiléa, f. gr. Myth. -eene dochter
van Mars en koningin der Amazonen (z
ald.), die den Trojanen bare hulp bewees, totdat zij door Achilles werd gedood; vandaar
penthesiléën, f. pl. krijgshaftige, strijdlus
vrouwen.
-tige
Penultïma, f, lat. (v. pene of paene, bijna,
schier, en ultimus, a, um, de of het laatste)
de voorlaatste lettergreep van een woord (fr.
pénultièrne); — penultimus, m. de -voorlaatste, inz. in schoolklassen; — penumbra,
nw.lat. (van umbra, schaduw) of fr. penorbre, f. (spr. —nonbr') de halfschaduw, die zich
onmerkbaar in licht verliest.
Penurie, f. lat. (penuria) drukkend gebrek.
Penus, m. lat. de mondvoorraad.
Peo, port. (eig. de voet) Kmt. z V. a. fust i
(z. aid.)
Peon, m. sp. voetknecht bij het stierengevecht ; ook boer, daglooner, knecht.

Peóte of peótte, f. it.

(peota, peotta,

V. ons b o o t) een klein vaartuig, inn. bij de
Venetianen, een overdekt bootje, gondel.

Pepánsis, f. of pepásme, n. gr. (vat
pepainein, rijpen, pépun, rijp) Med. rijpwording,
koking der ziektestof, waardoor zij voor de ont.
lasting rijp wordt ; — pepasticum, een mid.
del, dat de koking der ziektestof bevordert ; —
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pepástiseh, adj. rjpmakend; kokend ver•
terend.

Peperf no, m. it. (van pepe = lat. piper,
peper) pepersteen, eene grauwe vulkanische
bergsoort, menigvuldig in de vlakte van Rome
voorkomende ; -- peperland, n. naam, dien
men aan dè Oost placht te geven; — peperbnis, pl. ingemaakte spaansche peper.
Pepiet, m. (sp. pep`fta) de kern ; — pepieten, pl. do in de gouddistricten gevonden
groote goudkorrels en klompen gedegen goud.
Pepin, z. pippin.
Pepinière, f. fr. (van pdØn, de vruchtkern) de boomkweekerj ; oneig. eene kweek
voor velddotters te Berlijn se--schol,inzde
dert 1796.
Peplos, m. gr. of peplum, n. lat. een
plooimantel, plooirijk staatsiekleed, een grieksch
wijd en fijn vrouwengewaad ; ook een sluier,
omhangsel.
Pepo, m. lat. Bot. de kalebasvrucht (kalebassen, komkommers, meloenen, enz.)
Peppo, it. manse., verbasterd uit Guiseppe
(spr. dzjoezéppe) z. v. a. Jos e p h.
Pepsis, f. gr. (van péssein, péptein, koken, verteren) Med. de vertering, verkoking;
— pepsine, f. een door W a s m a n n en
S c h w a n n uit het slijm van 't maagvlies bereide stof, waarin de voedseldeelen volkomen
opgelost worden; — peptisch, adj. verterend,
de vertering bevorderend; — peptika, n. p1,
verteringsmiddelen; — peptóma, n. de door
vertering omgezette voedingsstof.
Pepuziánen, z. M o n t a n i s t e n, onder

moos.
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ren) voleindigen, volbrengen ; ook behandelen;,.
afhandelen ; — peráctis paragéndis, na voleinding van datgene, wat behoort te geschieden
— peractie (spr. t=s) f. (lat. perac(o) de
afmaking, voleinding.
peragreeren, lat. (peragráre) doorwandelen, doorzwerver ; — peragrátie (spr. t=.
is) f. de doorwandeling, doorzwerving; Astron..
de loop eenex ster door den dierenriem, tot zij,
weder op hetzelfde punt wederkeert.
Perálta, m. spaansche sec (z. ald.) uit-,
P e r a 1 t a In Navarre.
per alvum, z. ond. alvus; — per ambages.
z. ambages.

perambuleeren, lat. (per-ambuWre) door-wandelen ; — perambulátie (spr. t=ts) f.
nw.lat. de doorwandeling, bezichtigingsreis ; --perambulátor, m. z. v. a. h o d o m e t er
per angdsta ad augdsta, z. ond. augustus
—per anum, z. 'anus.
perareeren, lat. (per-arare) doorploegen,
met voren doortrekken ; letters ingritfelen, gra-veeren, schrijven.
per aspéra ad astra, z, aspor.

Peratiei, m. pl, eene secte in Sicilië, die
aan negen personen der godheid geloofde.
per bacco! It. als bezwering: bij Bacchus..
Percale, f. fr., z. perkaa1.
per capita, z. ond. caput; — per cassa, r ^
ond. c a s s a; — per casum obliquum, z. ond_
casus; —per cent, z. v. a. pro cent, z. ond.
cent.
percé, fr. doorboord ; z. ond. c h als e eng
panier.
Perceel, g. pare e l l a.
-

Pequin, m. fr. (spr. pekeit), pekin of
peking, n. chineesche gestreepte zijdestof
(naar de gelijknamige stad in China); — pequin of pékin, fr. ook voor burger, In te-

Percepteur, perc eptibel, perceptie,_ enz. z. ond. percipiëeren.

genstelling met militair.
per, lat. door, doorheen ; wegens, voor ; in
samenst. ook z. v. a. uit-, ver-, enz.; It. Kmt.
voor, b. v. p e r centenaar, voor het centenaar, enz.
Pér., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor F. Péron (gest. 1810).
Pera, eene voorstad van Constantinopel,
bet verblijf der meeste _ voorname christenen en
de zetel der gezanten.
per abusum, lat. z. a b u s u s ; — per aecidens, z. accidentie.

pert(ca, z. ald.) eng. perch of pearch (spr:.
pertsj") eene roede, stang, inz. meetroede, van-

per acquit, z. ond. acquit.

Peráetie, z. ond. p e r a g e e r e n.
per adrésse, z. ond. adres.
pereequeeren, lat. (per-aequáre) vereffe-

nen, gelijk verdeelen, inz. door gelijkmatige ver
hetgeen opgebracht moet worden-delingva
over vele belastingschuldigen, enz.; — pereequátie (spr. t=ts) f. de vereffening, gelijk
namelijk door verdeeling van lasten-making,
van enkele personen, inz. die onder een geheel
aantal zwaarder belast zijn; — peraequátor, m. een vereffenaar, scheidsman.
Perageeren, lat. (per-agëre, vgl. age e-

per chartam, z. ond. c h ar t e.

Perche, 1) f. fr. (spr. persj's van 't lat:

daar eene eng. lengtemaat van 5,5 yards of 16,5,
eng. voet = 5,029 M.; in Frankrijk vroeger 18tot 28 fr. voet of 5,847 tot 7,146 M.
Perche, t) t (spr. perej') hansch linnen,,
naar de gelijknamige provincie benoemd ; —
percheron-paarden, n. pl. eene soort van
paarden, oorspr. uit de provincie Perehe.
Perchloraat, n. overchloorzuur zout ; —
perchloride, n. eene verbinding van 3 atomen chloor met 1 atoom van Bene andere stof.
perepieeren, lat. (percipére, v. capére,.
nemen, vatten) ontvangen, beuren, Innen; vatten, waarnemen, gevoelen, begrijpen, doorzien,.
doorgronden, verstaan ;. — percipiént, m.
(pereiptens) een ontvanger ; — perceptibel,
ad.). nw.lat. bemerkbaar, waarneembaar, zichtbaar, voelbaar, enz ; — perceptibiliteit,
f, de waarneembaarheid, bemerkbaarheid, enz.;
— perceptie (spr. t=:) f. lat. (percep(io)
Jur. de ontvangst, inzameling, heffing of Inning
der inkomsten of belastingen, gelden, vruchten Philos. waarneming, voorstelling met bewust
perceptief, adj. nw.lat. ontvangend,-zijn;—
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waarnemend, vernemend; — peroeptiviteit, f. het waarnemingsvermogen; -- peroepteur, m. fr. de ontvanger der belastingen, tollen, accijnzen.
pereoleeren, lat. (percoláre) doorzijgen;
— pereolátie f . lat. (percolatio) de doorzijging, loutering.
per condótta, z. ond. c o n d o t t a; — per
consénsum, z. ond. consensus; — per consequenttam, z. ond. c o n s e q u e e r e n.
per eontdnte, z. ond. conto.
perconteeren, lat . (percontári ot percunmctári) uitvorschen, navragen, onderzoeken;

— pereontátie of pereunetátie (spr.
tie=tsie) f. (percontatio) de uitvorsching, navorsching, het onderzoek, de navraag.
per conto, z. ond. conto.
per couvert, liever par couvert, fr. z. ond.

couvert.

pereurreeren, lat . (per-currére) doorloopen, vluchtig doorzien ; pereursie, f. (lat.
percursio) het doorloopen; het vluchtig doorzien of overdenken.
pereuteeren, lat. (percutëre, v. per en
quatëre, schudden, stooten) schokken, stooten;
— pereutient (spr. —tsient) lat. (percutiens)
schokkend, slaande; — percussie, t. (lat.
percussie) do stoot, slag, schok, het aanstooten
of botsen van twee lichamen ; het opwekken
van geluid In lucht bevattende holle ruimten
door kloppen aan de wanden, inz. Med. het
aankloppen op het lichaam des li'ders, om uit
den daaruit geboren klank over de gesteldheid
der organen, b. v. der borst, des onderlljfs enz.
te oordeelen ; percussie geweer, n.
slag- of stootgeweer, waarvan de lading ontstoken wordt door den slag van een hamervormigen haan 'op een buisje of slaghoedje, dat
knalpoeder bevat; — percussie-machine,
f. eene stoommachine, een werktuig tot bet
nemen van proeven over de snelheid van bewogen lichamen na den stoot, enz.; percussie-slot, n. slagslot, hamerslot; — pero snor, m. een werktuig om te verbrijzelen.
perdáble, adj. fr., pérdábel (v. perdre,
verliezen, van 't lat. perdre) verliesbaar; —
perdánt, m. (spr. chin) de verliezer;
perdü, adj. verloren.
per dativum, z. datief, ond. datum.
per deliquium of afgek. p. d., z. ond. deliquesceeren.
perdéndo et perdéndosi (spr. s=z) it. Muz.
zich verliezend, verdwijnend, allengs afnemend.
Perdicieten, m. pi. nw.lat. (van 't lat.
perdix, patrijs) patr(jssteenen, steenen met patrijsveerachtige figuren, eene speling der na—

—

-

—

—

—

tuur.

Pérdida, f. sp. verlies, z. pert e ; — per-

dido, adj. verloren ; bedorven, slecht; raza
perdida, bedorven geslacht.
per Dio, it. bij God!
per diréctum, z. ond. din i g e eren.
pérdita, f. it. z. v. a. fr. perte, z. ald.
Perdítie (spr. t=ts) f lat. (perditio, van
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perdcre, verderven) de eeuwige verdoemenis,
de' eeuwige dood.
Perdoen, z. p a r d o e n e n.
Perdrix, f. fr. (spr. perdri V. lat. perdir
gen. perdicis) de patrijs; toejours perdrix (spr.
toezjoer perdri), altijd patrijs! d. I. altoos iets
lekkers, een uitroep van oververzadiging of tegenzin; — perdreau, n. fr. (spr. perdrá, v.
perdrix, patrijs, en dit van 't lat. perdix) een
jonge patrijs; — pl perdréau$, Mil. hagelgranaten, die in menigte, evenals een zwerm.
patrijzen, uit eenen mortier geworpen worden;.
— perdrigón, m. fr. (van perdrix, patrijs,,
wegens de kleur, welke naar die van den patrijshals zweemt) verscheiden zeer smakelijke
pruimensoorten, wit, blauw, rood of zwart.
perdu, z. ond. p er dab l e.
Perduellie, f. lat. (perdueltTo, van duellwm = bellum, oorlog) het hoogverraad, de
staatsverraderij ; ook bet dooden of de moord
eens medeburgers; — perduéllis, m. een.
staatsvijand (rebel), oproermaker, muiter.
perdureeren, lat. (per-duráre) volharden, uithouden; — perdurábel, adj . nw.lat.
voortdurend, volhardend, altijddurend, duurzaam;
— perdurabiliteit, f. de volhouding, volharding.
perduto, it. verloren (fr. perdu).
peréat! lat. (van perire, omkomen) hij of het
kome om, ga verloren, sterve ! weg met hem !
naar de galg ! (pl. peréant); — het pereat,
als subst. in de studentaal het tegengest. van
het vivat, b. v. iemand een pereat breng e n, d. I. hem zijnen ondergang toewenschen,
hem naar de galg wenschen.
Peregourdine, z. p e r i g o u r d i n e.
Peregrïnus, m. lat. (van perégre, overland, van per en alter, akker, veld, land) eenu
vreemdeling, ook een mansnaam; — Pere-.
grina, vr. naam : de vreemdelinge ; péregrineeren (lat. peregrinári) in vreemde oorr
den leven, zwerven, rondreizen, ter bedevaart
gaan ; peregrinátie (spr. t =^ts) f. (pere
grinatio) de omzwerving, het oponthoud in een
vreemd land; — peregriniteit, f. lat. (peregrin"itas) de hoedanigheid van buitenlander;
-- peregrinomaan, m. lat.-gr. een liefhebber van het omdolen, een overdreven reiszuchtige ; — peregrinomanïe, f. de zwerf- ot
reiszucht.
Perélle, f. Min. eens grauwe kalkachtige
aarde uit Auvergne in Frankrijk.
Perémptie (spr. t=s) I. lat. (perempíir,,
T. perimëre, vernietigen) eig. vernietiging, doo-.
ding; Jur. het vervallen, de verjaring, het ongeldig worden van een eisch; het eindbescheid;
;

}

.

—

—

—

-

peremptórisch of doorgaans porem -

tÓrisch, adj. (lat. peremtor)us, a, um, en at..
adverb. pene ntorwe) eenen strijd opheffend, ver
beslissend; onverwijld, zonder verder-nietgd,
uitstel, eens voor altijd; — peremtoria citatio,.
z. citatie ; — peremtora exceptio, z. e x c e ptie, ond. eieipiëeren; — terminus perenzptorius, m. z. termijn.

PERENDINUS DIES

perendinus dies, m. lat. (van perendie, overmorgen) de derde dag van heden af, overmorgen.
perenneeren, lat. (perenneire, van per-,énnis, e, het jaar door durend, v. annus, jaar)
doorduren, uitduren, overwinteren; p e r e n neer e n d e p1 a n t e n, planten, die het geheele jaar
voortduren, overblijvende gewassen; -- peren
f. (lat. perennitas) de voortduring,-uite,
-overblijving, overwintering.
Perenticida, m. lat. (v. pera, zak, en
-caedêre, nederhouwen, snijden) de beurssnijder.
Pererrátie, f. nw.iat. (van 't lat. pererrd re, doorzwerven) het doorzwerven, omzwerven, rondreizen.
Peretsrion, n. gr. (van perán, doordringen, doorboren) Med. eene boor, inz. schedel,boor, vgl. trepaan.
Perette, f. fr. (van 't it. pera, de peer)
de peercitroen, eene soort van kleine bleek.gele, zoete, peervormige citroenen.
Perewós, m. russ. (van pere, over, en
wositj, voeren, varen) het veer, de overvaart,
:het overzetten; — perewostjik, m. veerman.
per expréssum, z. ond. e x p r i m e eren.
per [as et netas, z. tas.

perfect, perfectibel, perfectie,
tnz., z. ond. perficiëeren.
perfer et obdura, lat. verdraag en lijd; —
perferéntie (spr. t=ts), f. (later lat. per(erentia) bet verdragen, bet lijden.
per$eieeren lat. (per/iccre, v. per, en
. facére, maken) tot stand brengen, voleinden; —
'perféet, adj. (lat. per(éctus, a, um) volkomen, volmaakt, voltooid, voleindigd, klaar; —
perféctum, n. Gram. de tijdvorm der voleindigde handeling in den tegenwoordigen tijd,
de voleindigde tegenwoordigheid, volmaakt verleden tijd, b. v. ik heb gelezen, enz. ; — perfectibel, adj. nw.lat. voor volmaking vatbaar, volmaakbaar; — perfectibiliteit, f.
de volmaakbaarheid; — perfectibilisme,
n. de leer van eene voortgaande volmaking des
aenscheliken geslachts, bet geloof aan den
vooruitgang der menschenwereld; — perfeetibi asten, m. pl. aanhangers van die leer;
— perféctie (spr. t=s), f. lat. (perfectio) de
voleinding, volkomenheid, volmaaktheid, voor
perfectioneren (spr. t=s),-'treflijkhd;—
nw.lat. (fr. perfectionner) volkomener maken,
volmaken, voltooien, de laatste hand aan iets
leggen; — perfeetioneering, f. de vol
verbetering; — perfectionist, m.-making,
die zich voor volkomen houdt, een p u r i t ei n;
-- perfétto modo, it. Muz. volkomen tijdmaat
(zoo beet de driedeelige maat, omdat het gelal 3 niet juist verdeeld kan worden).
perfide, fr. (spr. perfiéd'; van 't lat. perfidus, a, um) trouweloos, ontrouw, valsch,
arglistig, verraderlijk; — perfidie, f. (lat.
perfidia) of perfiditeit, t. nw.lat. trouwe
ontrouw, trouwbreuk, verraad.
-losheid,
perfoliatus, a, um, adj. lat. Bot. doorgroeid
(van een blad dat zich rondom om den stengel
,

;

-

-

-
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sluit, zoodat deze er uitziet als ware hij er
doorheengegroeid) .
perforeeren, lat. (perforáre) doorboren;
inz. van papier, waarvan strooken moeten gescheurd worden, het op de plaats waar de afscheuring moet plaats hebben met de perfo-reermaehine doorboren om het afscheuren te
vergemakkelijken; — perforátie (spr. t=ts),
f. nw.lat. de doorboring; — perforátief of
perforatoriuin, n. eene been- of schedelboor, hersenboor; — perforatief-.trepaan, •m. eene boor, waarmede men een been
eenvoudig doorboort, zonder er een rond stuk
uit te boren; — perforatus, a, um, lat. Bot.
doorstoken of doorboord.
Perfórmer, m. eng. uitvoerder van muziekstukken, kunststukken, enz. ; — perfórmance, f. (spr. —mens) uitvoering daarvan;
bij wedrennen : performances, hetgeen een
renpaard op de baan vermag, de ten uitvoer
gebrachte wedloopen.
perfríetie (spr. t=s), f. lat. (perfrictáo,
van per(rigescêre, koud worden) de koudwording, verstijving; -- perfrigerium, n. nw.
lat. (v. lat. per(rigeráre, afkoelen) een hooge
graad van koudegevoel in koortsziekten.
Perfunetie (spr. t=s), f. lat. (per func(io,
v. perfungi, verrichten, beheeren) het beheer,
de verrichting; — perfunetóriseh, adj.
(lat. perfunctor)us, a, um, en als adv. per(unctorie) oppervlakkig afgemaakt, nalatig, ter
loops.

1'efu.sie (spr. s=z), f. lat. (perfusio, van
perfundére, begieten) de begieting, overgieting.

Pergamént of perkament, n. (gr.

pergamene, lat. pergamena, scil. charta, d. i.
papier van de stad P e r g á m u s in Azië, alwaar
het als surrogaat voor papyrusbladeren vervaardigde, wier uitvoer uit Egypte door de
ijverzuchtige Ptolemrën verboden werd, toen
Eumenes II van Pergamus ook een bibliotheek
ging bijeenverzamelen) schrijfleder, gelooid, met
kalk gebeten en op eene eigenaardige wijze
toebereid ezels -, schape- of kalfsleder, enz. inz.
om op te schrijven; — perkamentdrukken, boeken die minstens in eenige exemplaren op perkament zijn afgedrukt; — perkamenttoon, m. de toon bij de a u s c uit a tie
(z. aid.) ; -- pergamenéus, lat. Bot. pergamentachtig.
perge, lat. ga voort ! verder ! — pergeeren (lat. pergére), voortgaan, voortvaren, inz.
in 't spreken, enz.
per genitivum, z. g e n i t i vu S.
Pergola, f. it. (v. 't lat. pergula, latwerk
voor wijnstokken) loofprieel, wijngaardpriëel;
een met loof overdekte booggang in tuinen;
een priëelvormige aanbouw bij een huis; —
pergoláto, n. Arch. bindwerk, traliewerk.
Pergoleze, f. de pareldruif, eene bijzondere soort van druiven, zoo genoemd naar hei
vlek Pergola, in het hertogdom Urbino.
per governo, z. ond. gouverneeren; —
per gradus, lat. langs trappen, trapsgewijs, al-

PAR HABITUM

tengs; — per grato govérno, z. ond. g o u v e rneeren.
par hab2 tum in sum, z. ond. habitus.

perhorreseeeren, lat. (perhorrescére)
alg. voor iets sidderen, ontstellen, ijzen; iets
verafschuwen, afweren, afwijzen ; Jur. wraken,
verwerpen, voor partijdig verklaren (eenen rechIer of getuige) ; — perhorrescéntie (spr
i=ts), f. nw.lat. Jur. vrees voor de partijdig held eens rechters, enz., gerechtelijke verwerping of wraking van den rechter; — perhorrescéntie–eed, m. de verzekering onder Bede, dat men eenen rechter - of getuige
niet voor onpartijdig kan houden.
Pen, m. en f. pl. peris, perz. (v. peil,
bevleugeld, van per, vleugel) Myth. zachtzin nige, liefelijke, naar feeën of elfen gelijkende
*wezens, die beschermengelen der menschen te-gen de dews (z. aid.) zijn.
peri, gr. voorzetsel: om, rond, over, wegens, enz. ; in samenstellingen beteekent het
inz. omgeving, uitbreiding, ook voleinding van
tenen cirkelloop, z. v. a. om, rondom, omheen ; verder een overschrijden, overtreffen, eene
opklimming of versterking, z. v. a. over, zeer.
Periaerésis of periserese, f. gr . (van
peri-airein, in de rondte wegnemen) Med. af
verzweringen, afneming van eenig lid.-snijdgva
Perialgie, f. gr. (v. algos, n. smart) Med.
eene zeer hevige, algemeene pijn ; periál
gisch, adj. daaraan lijdend of daaruit voort
-spruitend.
Periámma, n. gr. (van peri-áptein, ombinden). z. V. a. amulet (z. aid.).
Perianthium, n. gr. (vgl. a nth o s) het
bloemhulsel, de bloemscheede, het bloembekleedsel.
Periautologie, f. gr. (van autos, zelf,
en légein, spreken) zelflof, eigenlof, grootsprekerij, pocherij, snoeverij ; — periautoloog,
m. een pocher, praalhans, snoever, blaaskaak.
Peribléma, n. gr. (van peri-bállein, omwerpen ; vgl. p e r i b o l e) de omslag, het omhangsel, hulsel, de omhulling ; de band van
een boek.
Periblépsis, f. gr. (v. blépein, zien) het
-omzien; Med. het angstig, verwilderd heen en
weder zien der krankzinnigen.
Peribóle, f. gr. (v. peri-bállein) omwerpen, omleggen) de omvang, . omtrek; Log. de
tooi, waarmede men eene gedachte omkleedt ;
-een omweg, eene wijdloopige beschrijving; Med.
z. V. a. perikardion; — peribolus, m.
de omvang, insluiting, eene met boomen of
,
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wijnstokken bezette, afgesloten plaats rondom
Benen tempel der Ouden.
Peribrósis, f. gr. (v. bibróskein, vreten,
knagen) eig. het rondknagen ; Med. eene klier.achtige, kwaadsappige ontsteking of verzwering der oogleden of ooghoeken, ooglidschurft.
Pericardium, z. perikardion; —
periearpium, z. perikarpion.
Pericharie, t. gr. (v. chairein, zich ver
verrukking, groots, levendige vreugde.-ieugn)

Pericholie, f. gr. (van chólos of cholë,
gal) Med. overmaat van gal; — perieholuS, m. een galzuchtige.
Perichondrium, n. gr. (van chóndros,
kraakbeen) het kraakbeenvlies ; — periehondritis, f. de kraakbeenvliesontsteking.
Periehorésis, f. gr. het bestaan van de
drie personen der godheid in elkander.
perieliteeren, z. ond. p e r i c u l urn.
Pericranium, z. perikranfon.
periculum, n. pl. pericula, lat. de proefneming, proef ; het gevaar, perikel; — periciclum in mora, lat. (fr. peril en demeure) gevaar bij verwijl, vertraging met gevaar verbonden, dringend gevaar bij talmen of toeven ; —
periculeus, adj. (lat. periculósus, a, urn),
gevaarlijk, hachelijk ; — periculositeit, f.
de gevaarlijkheid; — perieliteeren (lat.
periclitdri) gevaar loopen, in gevaar zijn; wagen, beproeven; perielitánt, adj. (periclïtans) wagend, gevaar loopend; — perielit^tie (spr. tie=tsie), f. (lat. periclitatio) het
in-gevaar-stellen, het waagstuk, de proefneming.
Peridesm um, n. gr. (v. desinós, band)
Anat. het celweefsel, dat de banden omgeeft;
— peridesmitis, f. ontsteking van het celweefsel der banden.
Peridót, m. fr. z. v. a. c h r y s o 1 i t h.
—

^eridromis, f. of peridrómos, m.
gr. (v. drómos, loop, v. tréchein, loopen) eig.
de omloop, omweg; een zuilengang, gang tusschen zuilen en muur; ook een soort koordedans.
Periëgésis, f. gr. (v. peri egeisthai, omvoeren) het rondleiden en aanwijzen van merk
plaats- en landbeschrijving;-wardighen;
— perisgeet, m. (gr. periégëtes) een rondleider, aanwijzer en verklaarder van het merkwaardige; steden- en landenbeschrijver.
Periërgïe, f. gr. (v. peri-ergos, overvlijtig, overdreven zorgvuldig) overmatige zorgvuldigheid, kleingeestigheid en angstvalligheid, inz.
de al te gekunstelde, gezochte schrijftrant.
Perigat3um, n. gr. (peri-gaion ; vgl. g m a)
de aardnabijheid, het standpunt eener planeet,
in hetwelk zij de aarde het meest nabijkomt,
-

bet tegengest. van a p o g mum.

Periglóttis, f. gr. (vgl. glosse) de
tonghuid.

Perigonium, n. gr. (van gone, het telende, de teling) het bloemdek, de binnenste
bloemkroon, het bloesemhulsel; — perigonaliën, pl. de bladeren, die de binnenste
bloemkroon vormen.
Perigórd (spr. — gór) of perigueux
(spr. —geu), n. fr. zwartsteen, bruinsteenerts,
naar eene fransche provincie van gelijken naam

benoemd; — perigourdine of peregourdine, f. een fransche dans in $ maat in den
vorm van den menuet.
Perigyniën, pl. (van 't gr. gyné, vrouw,
d. i. stampertje) planten, welker bloesemgeslachtsdeelen op den kelk zitten; — perigyna, f. het vruchtbeginsel.
Perihelium, n. gr. (v. hëlios, zon) de
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zonsnabijheid der planeten, het tegenpest. van
aphelium.
Perijkel, n. (lat. periculum) . gevaar, z.
periculum.
Perikardion of pericardium, n. gr.
(van kardía, hart} het hartzakje; — perikárdiseh, adj. tot het hartzakje behoorende,
daarop betrekking hebbende (b. v. p e r i k a rd i sche arteriën, enz.); — perikarditis,
f. ontsteking van het hartzakje.
Perikarpion of pericarpium, n. gr.
(v. karpos, vrucht) het zaadhuisje, zaadhulsel,
de zaaddoos bij de planten; Med. (v. karpos,
de handwortel) een huidmiddel, dat om den
handwortel gelegd wordt ; — perikárpiseh,
adj. het vruchthulsel betreffende.
Perikel, z. perijke1.
Periklasis, f. gr. (van peri-kldein, ombreken) Med. eene breuk, inz. beenbreuk.
Perikiine, f. gr. (van peri-klines, zich
rondom neigend, afhellend, met opzicht tot de
ligging van de eindvlakken der prisma's) kie
-zelspath,n
soort van veldspaath.
Perikoehlion, n. gr. (v. kochlias, slak,
schroef) de moerschroef.
Perikópe, f. gr. (van perikóp(ein, rondom besnijden, afsnijden) eene afdeeling, inz. eene
afdeeling uit de evangeliën en brieven der apostelen, die bestemd is om op zon- en feestdagen voorgelezen en verklaard te worden.
Perikranion of pericraanium, n. gr.
(vgl. k r a n i o n) het schedelvlies, het beenvlies
van het bekkeneel.
per it violino, it. Muz. voor de viool.
perimadárisch, adj. gr. (van madards,
kaal) Med. huidbedervend, huidinvretend.
perimeeren, lat. (per-imére) vernietigen,
vernielen, dooden, ombrengen.
Perimeter, m. gr. (pen-metros) de omvang, omtrek; — perimetriseh of perimetraal, adj. tot den omtrek behoorende,
omtrekmetend, in den omvang, volgens den
omtrek.

per impacco, z. impacco.

Perimysium, n. gr. (v. m!s, muis, spier)
Anat. het spiervlies.
Perinseum of perinéum, n. gr. (perínaion of períneon) Anat. de bilnaad, de ver
schaamdeel en den aars;-bindgtusche
-- perineeoeéle, f. eene bilnaadsbreuk.
perinde ac cadaver, lat. als een lijk (vgl.
e a d a v e r) wordt inz. gezegd van de lijdelijke,
volstrekte gehoorzaamheid gelijk van de jezuïeten
verlangd wordt, wier devies het wel eens gezegd wordt te zijn.
per indirectum, lat. z. indirect ; — per
inductiónem, z. ond. i n d u c e e r e n; — per inspirati nem, z. onder i n s p 1 r e e r e n; — per
intervalla, z. in t e r v a 1.
Perinyktides, pl. gr. Med. z. v. a. cp i
-nyktides(z.a)
Periócha, f. gr. (periochë, v. peri-échein,
omvatten) de omvang, omgeving; het kort begrip, de saamgedrongen, verkorte, zakelijke in-
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houd, b. v. van een boek ; ook een op zich
zelve staand gedeelte, een stuk uit een geschrift,
dat een geheel uitmaakt.
Periode, f. gr. (periódos, van hodós, f_
de weg; lat. periódus, eig. omweg, omgang,
omloop) Astron. de cirkelloop, regelmatige omloop eener planeet; Chronol. eene reeks van
Jaren, na welker verloop dezelfde gebeurtenis
of hetzelfde tijdteeken terugkeert, z. c y c lu 5;
Med de maandelijksche zuivering van huwbare
meisjes en van vrouwen; list. een t(jdkring,
tijdperk, dat tusschen twee hoofdgebeurtenissen
in ligt; Log. een volzin, een uit onderscheiden
zindeelen of enkele voorstellen bestaande uit
een logisch samenhangende zin van-druking,
onderscheiden leden ; — periodeut, m. p1.

periodeuten (gr. periodeutes, v. perideuein.,
rondreizen) rondtrekkers, omzwervers ; rondreizende artsen, enz.; in de middeleeuwen ook
rondtrekkende helpers der bisschoppen; -- pe-riodeutiseh, adj. rondtrekkend, omloopend;
kwakzalverachtig; — periodiciteit, f. nw
lat. de omloop, de terugkeer in bepaalde tijd
kringloop der natuur ; -- perio--ruimten;d
diek, periódisch, adj. (gr. periodikós, ë,
ón) omloopend, kringvormig, cirkelvormig, op
zekere tijden regelmatig wederkeerend; wisselend, afwisselend, voorbijgaand; p e r i o di eke
s c h rift e n, tijdschriften (maandwerken, week-.
bladen, journalen, enz.); periodieke ziekt e n, geregeld wederkeerende, afwisselende ziek-ten; periodieke winden, tijdwinden, wisselwinden, op gezette tijden waaiende winden;
periodieke maand, de tijdsomloop der maan
van het lentepunt af gerekend tot aan hetzelfde
punt terug (vgl. siderische maand) ; p e-r i ód i sch schrijven, in welafgeronde volzinnen en daardoor welluidend schrijven; -periodíst, m. (fr. périodiste) een tijdschriftschrijver — periodiseeren, in perioden
verdeelen, de perioden vaststellen ; -- periodoloog, m. iemand die zich bezighoudt met
de leer van den periodenbouw; — periodo..
l0gbe, f. de ~leer van de welafgeronde, goed
gebouwde, geregeld samenhangende volzinnen,
leer des redebouws; — periodológiseh s
adj. redebouwkunstig.
Periodynie, f. gr. (v. odyne, smart, pijn)
Med. eene hevige pijn door het geheele lichaam,
z. v. a. perialgie.
Periceci, m. pl. gr. (peri-oikoi, van ózkos,.
woning) omwoners, naburen; Geogr. de rond
omwoners, zulke aardbewoners, die-omwners,
dezelfde parallel of dezelfde breedte hebben,
doch twaalf uren in tijd verschillen, d. i. een
tegengestelden meridiaan hebben.
Periope, f. gr. (v. óps, gezicht) het rond
een sterrentoren; — perioptriek,-omgezicht;
perioptrika, f. de omstralingsleer, de leer
van de buiging der lichtstralen aan de oppervlakte der lichamen ; — perióptriseh, adj.
tot die leer betrekkelijk.
Perioráma, n. gr. (van perioriin, rondomzien) een rondomgezicht, eene beweeglijke
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schilderij, die den ganschen omtrek rondom een
punt te zien geeft ; vgl. panorama.
Periorbita, f. gr.-lat. (vgl. o r b i t a) Anat.
bet beenvlies, dat de oogholten bekleedt.
Periostéum, n. gr. (van ostéon, been)
liet beenvlies; — periostitis, i de ontsteking van -het beenvlies; — periostósis, f.
een beengezwel, dat zich rondom het been uit
-strek.
Peripátos, m. gr. (v. perí patëzn, rondomgaan) de wandeling en de daartoe bestemde
plaats ; — peripatéma, n. of peripatèsis, f. de omwandeling, het rondomgaan, wandelen ; een ernstig onderhoud ; — peripatetieus, m. pl. peripatétiei, aanhangers
der leer van Aristoteles, die op eene wandelplaats, het Lykeion (Lyceum) bij Athene, gewoon was onderwijs te geven (vgl. 1 y e e u m);
oneig. wandelaars, liefhebbers van wandelen,
menschen, die gaarne wandelen en het lang
kunnen uithouden; — peripatétisch, adj.
tot de leer en de school van Aristoteles beboorende, al wandelend onderwijzende; — peripatetisme, n. de leer der peripatetïci.
Peripetásma, n. gr. (v. petannynai, uit breiden) de omhulling, bet in de rondte uitgebreide, een tapijt, voorhangsel.
Peripetie, f. gr. (spr. tie=tsie) (peripéteia,
van peripiptein, omvallen, omslaan) de plotselinge ommekeer der fortuin, de onverwachte
verandering, de oplossing van den knoop in
tooneelspelen, de uitslag.
Periphacitis of periphakitis, t. gr.
•(v. phake, line) Med. ontsteking van het liesbeursje des oogs.

Peripherie, t. gr. (periphéreia, v. peripherein, ronddragen, periphéresthai, zich rondbewegen) de omtrek, cirkelomtrek ; omvang, het
,gebied, district ; — peripherie –hoek, m.
een door 2 koorden gevormden hoek, welks
hoekpunt in den cirkelomtrek ligt; — peripheriseh, adj. omloopend, aan den omtrek
aanwezig; — peripheriseeren (spr. s=z),
In omtrek meten. •
Periphrasis of periphráse, f. gr.,
z. v. a. p a r a p h r a s 1 s; — periphrás–
tisch, z. v. a. paraphrastisch.
Periphrix1s, f. gr. (v. phrissein, huiveren, koud zijn) Med. de huivering van koude,
bibbering.
Peripleróma, n. gr. (vgl. p 1 e r o m a) de
aanvulling, vergoeding.
Periplóee, f. gr. (periploke, van periplékein, omwikkelen) het omwikkelen; Log. de
kunstmatige omhulling of inkleeding van dingen,
die men niet ronduit of platweg mag zeggen.
Períploes, m. gr. (van plóos, ploes, de
scheepvaart) de omvaart; kustbeschrijving.
Peripneumonie, f. gr. (vgl. p n e u m o:i i e) de longontsteking; — peripneumóniseh, adj. tot de longontsteking behoorende,
of daaraan lijdende.
peripolygónisch, adj. gr. (vgl. polygo o n) veelkanti , veelhoekig, veelvlakkig.

,
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Peripsëma, n. gr. (van peripsán, afwisschen) eig. afgewischte onreinheid; een slecht,
ondeugend mensch; een zoenoffer.
Peripsyxis, f. gr. (v. psixis, verkoeling)
volledige afkoeling of verkouding; Med. Bene
algemeene huivering, het zoogenaamde kippevel.
Periptelros, m. gr. (eig. rondom bevleugeld, v. pterón, vleugel, vlerk, vgl. dip t eros)
een gebouw, dat rondom door zuilengangen is
omgeven ; — peripterium, n. een uitwendige zuilengang.
Periptósis, f. gr. (van peripiptein, omvallen, omslaan) Med. de beslissende wending;
het omslaan eener ziekte.
Peripyéma, n. gr. (v. pion, etter) Med.
de omettering, de verweeking of het ontstaan
van etter rondom eenig deel.
Perirrhanterion, n. gr. (v. perirrhainein, besprengen) een sprengvat of een gereed.
schap tot besprenging, een wijwatervat ; wij
-kwast.
Perirrhéxis, f. gr. (vgl. rh e x i s) Med.
de afscheuring, afbreking, b. v. van een been.
Perirncc a, f. gr. (perrirhoia, v. perirrhëin, rondom omvlieten) Med. de afscheiding
van vochten over den geheelen omvang des li
waardoor het van de overtollige voch--chams,
ten wordt bevrijd.
Përis, f. gr. (van përa, zak, tasch) Anat.
de moederscheede.
Perisen, m. pi. gr. (peri-skioi, van skid,
de schaduw) Geogr. omscháduwigen, dicht bij
den pool wonende menschen, voor wie de zon
vele dagen of maanden lang in het geheel niet
ondergaat, zoodat hunne schaduw in 24 uren
naar alle zijden om hen heen loopt.
Periseythisme, n. of periseythisis,
f. gr. (periskythismós) het villen, zoo als het
bij de Scythen in gebruik was, het afstroopen
der huid van het bekkeneel (s c a 1 p e e r e n,
z. ald.).
periskópisch, adj. gr. (v. peri-skope n,
rondomzien) rondomziende, omzichtig; — periskopische glazen, rondomschouwingsglazen) convex-concave kijkglazen (door W 01.
1 a s to n uitgevonden), bij welke men aan de
randen even goed ziet als in het midden.
Perispermium, n. gr. (v. spérma, het
zaad) z. v. a. perikarpion.
Perisphyrion, n. gr. (v. sphyrón, knok
een band of ring om den knokkel, een-kel)
voetring als sieraad.
perissábel, adj. fr. (périssable ; spr. pertS—; van périr, omkomen) vergankelijk, broos.
Perissologle, f. gr. (v. perissós, ë, ón,
overmatig, en légein, spreken) de woordenkraam,
overvloed in woorden of in rede, de wijdloopigheid ;— perissóma, m. z. p e r i t t o m a.
peristáltiseh, adj. gr. (van peristéllein,
omgeven, omvatten) Med. wormvormig, z. mo4

tus peritalticus.

peristátisch, adj. gr. (van peni4asis, de
omstandigheid) omstandig, uitvoerig.
Peristerion, n. gr. (verklw. v. peristerd;

,
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T. duif) weleer eene boven 't altaar zwevende
kunstmatige duif ter bewaring van de gewijde
hostiën.
peristigménisch, adj . gr. tusschen punten staande ; — peristigmenisehe dipla,
een kritisch teeken tusschen twee punten staande,
bij verschillende leeswijzen of verworpen verzen

>of<

(

Peristóle, f. gr. (vgl. peristaltisch)
Med. de wormsgewijze, kronkelende beweging
der darmen.
Peristóma of peristomium, n. gr .
(v. stóma, de mond) Med. de mondrand, monding, mond.
Peristróma, n. gr. z. v. a. p e r i p e-

t asma.

Peristróphe, f. gr. (vgl. stro p h e) de
omkeering; Log. de omkeering van het bewijs
der tegenpartij tot haar eigen nadeel.
Peristyle, f. of peristyhum, n. gr.
(peristylon, van stylos, zuil) Arch. een zuilengang, eene open plaats, rondom met zuilen om-

geven.
Perisyllogisme, n . gr. (vgl. (syllogisme) Log. eene sluitrede, welker eerste voorstel het besluit van eene onmiddellijk vooraf
sluitrede is.
-gande
Perisystóle, t. gr. (vgl. systole) Med.
de stilstand des harten, de tijd, die tusschen
twee polsslagen, tusschen de verwijding en ver
slagaderen plaats heeft, de pols--nauwigder
pauze, inz. bij stervenden opmerkelijk.
perste, z. peritwc.
Peritoneum, n. gr. (peritónaion, eig. het
daarover gespannene, van peri-teinein) Med. het
buikvlies, darmvlies, dat al de deelen, tot de
chijlbereiding behoorende, omvat; — perito,

naeaal, nw.lat. of peritoneeiseh, adj. tot
het buikvlies behoorende ; — peritoneeitis
of peritonitis, f. de buikvliesontsteking; —
peritoneeorrhéxis, f. de scheuring van
het buikvlies.

Peritroch;ïon of peritroehium, n.
gr. (v. trochós, rad) de as van een rad of wiel;
ook een aan zijn as bevestigd rad.
Perittóma, n. gr. (van perittós = perissós, é, On, overvloedig) het overgeblevene, overschot ; Med. het overblijfsel van spijs en drank
na de spijsvertering, drekstof en pis; overblijf
ziekten.
-selvan
peritus, a, um, adj. lat. ervaren ; peritus
antis, een kunstkenner, In de kunst bedrevene,
zaakkundige; — peritus juris, een rechtskundige ; — perite, adv. met doorzicht, met bedre
-venhad.
perizóma, n . gr. (van peri-dzónnynai, omgorden) eig. gordel, schort ; Med. een breuk
aan navelbreuken, navelbreukband; ook-band
het middelschot, middelrif; — periZÓZis, f.
de omgording, ombinding.
per jocum, lat. uit gekheid, uit joks.
per Jovem ! lat. bij Jupiter!
Perjurmm, n . lat. (fr. parjure, eng. per-

jury) een meineed, valsche eed ; — pcena perjurii, f. de straf des meineeds; perjuriëus,
adj. meineedig; — perjureeren (lat . perjuráre) valsch zweren, eenen meineed doen; zijnen eed breken; perjuratie (spr. t=ts)
—

—

f. nw.lat. het valsch zweren, de meineed; —
perjurus, m. een meineedige.

Perk, z. p a r c.
Perkaal, n. (fr. percale, v. 't perz. pargdlah, grove stol) oostind. katoen, eene dicht geweven boomwollen stof, fijner dan m i t k al
(z. aid.)
Perkan, z. ber kan.
Perkinísme, n. eene bijzondere genees
i n s (gest. 1799) in N. Amerika-wijzedorPk
uitgevonden, bestaande in het bestrijken der
ziekelijke deelen met twee naalden van verschillende metalen.

Perkins—kanon, het door P e r k i n s uitgevonden stoomkanon ; — Perkins —machine, de stoommachine van onbepaalde drukking.
Perl., bij botanische namen afk. K. J. Perleb (gest. 1845).
Perla, f. mid.lat. (ook perula, pirula, peertje) de parel; Med. eene melkwitte, parelach-^
tige vlek op het hoornvlies; — perliet, n.
parelsteen ; -- perlure, f. fr. de parelachtige,
knobbeltjes op 't hertsgewei.
per littéras, lat. z. ond. littéra.
perludeeren, lat. (van ludére, spelen)
schertsen, voorspiegelen; — perlusóriseh ,
lat. (perlusorius, a, um) schertsend, spelend,
voorspiegelend, in schijn, begoochelend.
perlustreeren, lat. (perlustráre) doorloopen, doorwandelen; doorzien, nauwkeurig
doorloopen en bezichtigen; perlustrátie
(spr. tie=tsie) f, nw.lat. het doorzien, monstering_
Perma, n. een russ. gewicht — 3582 kilo._
per majóra, lat. z. ond. major.
—

per mandatarium, z. ond. mandamus.

permaneeren, lat. (permanere) voortduren, verblijven; — permanent, adj. (permunens) voortdurend, bestendig, blijvend, onveranderlijk, onafgebroken; het tegengest. van i nterimistisch; zich permanent verklar e n, niet uiteengaan (van landsvergaderingen,
enz. ); — permanentwit, n. eene blijvende
waterverf, uit zwaarspaath of witheriet vervaardigd, ook b a r y t w it geheeten ;— per--

manéntie (spr. t=ts) of permantie, f..

nw.lat. de voortduring, bestendigheid, voortdurendheid; de stilstand, het aanblijven, b.v. eener
wetgevende of uitvoerende vergadering; — á
permanence, fr. (spr. —nales') op den duur, bij
voortduring.
Perm, perme, f. turk. (peremeh, van 't
gr. péráma, plaats ter overzetting, overvaart,
waarvan ook ons praam) een klein vaartuig
ter overvaart naar Azië, naar eene gondel.
gelijkende.

per me, lat. mijnentwege; — per me licet, z_
licet.
permeabel, adj . lat. (permeab)'lis, e, van,

PERPENDTCULAIR

927

PER M ESE

permeáre, doorheengaan) doordringbaar (p e n e-

t r a b e l); -- permeabiliteit, f. nw.lat. de
doordringbaarheid; — permedtie (spr. t=ts)
f. het wederkeerig doordringen van twee li
-chamen.
per mese, z. mese; — per mille, per duizend,
van de duizend.
Permeeeíden, t. pl. nimfen ; ook muzen
of zanggodinnen, naar den P e r m e s s u s, Bene
beek In Baeotië, waar men mede hare woon
-plats
onderstelde.
per mille, z. mille.
per mio, Z. mio conto.

permisceeren, lat. (per-misere) vermengen, verwarren; permiselbel, adj . nw.lat.
vermengbaar; - permixtie (spr. t=ts) f.
(lat. permixt(o) de vermenging.
Permisehe formatie, f. de inz. in het
gouvernement Perm in Rusland ontwikkelde,
tusschen de steenkolenformatie en het zoogenaamde trias liggende gebergte-formatie, die in
Duitschland het roodliggend en het zechstein

omvat.

permitteeren, lat. (permittëre) veroorlo-

ven, vergunnen, toestaan, toelaten, bewilligen;
— gepermitteerd, adj. veroorloofd; — permissie, f. (lat. eermiss o, fr. permission, spr.
— mi- sjó.h) de vergunning, het verlof, de toelating, inwilliging; — avec permission, fr. of con
permissione, it. met verlof, met vergunning; —
permissu superiorum, lat. met verlof of ver
oppersten, oversten, der regeering,-gunider
enz.; permis, n. (eig. m.) fr. (spr. —mi;
lat. permissus, verlof) een verlofbriefje, vrijbriefje, geleibriefje; — permis de séjour, n. (spr.
permi d'sezjoer) de verblijfkaart; — permis —

geld, wisselgeld, eene (gefingeerde) rekenmunt,
in welke te Antwerpen, Brussel, Gent, enz. wis
worden getrokken; — permissie -ton--sel
nen, het bepaalde getal scheepstonnen, dat in

Spanje de raad van Indië vergunde, aan waren met de g a l j o e n e n naar Amerika te verzenden ; — permissionisten, p1. vreemdelingen, die verlof hebben tot inwoning in eene
stad; — permissive, adv. nw.lat. bij wijze van
verlof, onder toelating.
Permixtie, z. ond. permisceeren.
per módum, enz. z. oud. modus.

permoveeren, lat . (per-movëre) bewegen,
roeren, treffen, opwekken ; , permótie (spr.
t=ts) f. (permotïo) de beweging, aandoening,
opwekking.
permuteeren, lat. (permutiire) omzetten,
verplaatsen, verwisselen ; permutábel,
adj. nw.lat. omzetbaar, verplaatsbaar; per—

—

mutant, m. (lat. permütans) de omzetter,
ruiler, verwisselaar; — permutatie (spr. tie
=tsie) f. lat. (permutatio) de verruiling, verplaatsing, verwisseling; Math. de omzetting of
verplaatsing der grootheden.

Pernambuk, z . v. a. f e r n a m b u k, z. aid.
pernegeeren, lat. (pernegbire) volstrekt
ontkennen, geheel en al loochenen.
pernicieus, adj. lat. (perniciósus, a, um,

van pernictes, het verderf) schadelijk, verderfelijk, vernietigend; boosaardig, b. v. Med. pern i c i ë u s e wisselkoortsen.
Perniciteit, f. lat. (pernicYtas, van pern >
behendig, snel) de behendigheid, viugheid, snelheid.

Pernieten, m. pl. gr. (van pérna, ham)
versteende schelpdieren, die den vorm van eene.
ham hebben.
Perniónen, pl. lat. (penraio, p1 perniónes)
zoogenaamde winters aan de voeten, winter-hielen, kakhielen.
pernocteeren, lat. (pernoctáre, van nox,.
genit. noctis, de nacht) overnachten, zijn nacht verblijf houden; pernoetánt, m. (pernóctans) een overnachten; — pernoet^tie (spr.
tie=tsie) f. (later lat. pernoctatio) de over—

nachting.

Pero, it. mansn. z. v. a. Pieter.
per obitum, z. o b it u s; — per obliquwm, z.
ob1iquu`s; —per occasiónem, z. occasie.
Perodél, n. een geelachtige, met grauw
vermengde topaas in Brazilië.
Perodynie, f. gr. (van përa, zak, voor

maag) Med. maagpijn, z. v. a. kar d i a l g i e.
Peróma, n. gr. (van përoen, verlammen)
Med. verlamming, beschadiging aan de zins
organen ; — perósis, f . de-werktuignof
verminking.
per omnes passus et instanaas, lat. Jur. door
alle gerechtshoven en instantiën (b. v. iets winnen of verliezen).
Perone, f . gr. (perónë) elg. spits, tong eener
gesp, spil; Med. het kuitbeen, de kleine beenpip; — peronéen, pi . (nw.lat. musculi peronëi) de kuitbeenspieren.
per ora, it. te dezer ure, voor het tegenwoordige, thans, voorshands.

peroreeren, lat. (per-oráre) eene openbare redevoering houden; eene rede ten einde
brengen, besluiten; perorátie (spr. t=ts)
f. de slotrede; eens openbare redevoering, inz..
—

eene school- of oefeningsrede.
per ornaménto, ter versiering, voor den schijn,
voor de leus.
per os, z. os.

Perosis, z. ond. p e r o m a.
per ot um, z. otium.

Peroxyde, z. ond. o x y de.
per pedes, z. pea.

perpendeeren, lat . (perpendére) eig..
nauwkeurig afwegen ; overwegen, onderzoeken.
Perpendiculair, f. (fr. perpendiculaire,
lat. perpendiculum, n. van pendêre, hangen) de
loodlijn, loodrechte lijn, die lijn, welke met de
lijn of het vlak, waarop zij valt, rechte hoeken maakt, de verticale lijn; als adject.:
loodrecht, te lood, rechtstandig, naar geene
zijde overhellend, lijnrecht naar het middelpunt
der aarde gericht ; — perpendieularisee-

ren (spr. s=z) loodrecht opzetten, den loodrechten stand geven; perpendieulari--—

teit, f. nw.lat. de loodrechte stand, het lood- recht zijn.
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Perpéssie, f. lat. (perpessio, v. perpéti,
dulden) het dulden, verdragen, lijden, uitstaan.
perpetreeren, lat. (perpetráre) begaan,
bedrijven, volbrengen, inz. eene slechte daad;

-- perpetránt, m . nw.lat. de bedrijver, vol brenger, uitvoerder; — perpetrátie (spr. tie
=tsie) f. de volvoering, het bedrijven, volbrengen, bet begaan eener misdaad; — perpetrátor, m. de voltrekker, bedrijver, dader.
Perpetua, f. lat. (van perpetuus, a, um,
onafgebroken, bestendig) vr.naam: de besten
— in perpetuum, voor altijd, ten eeuwl--dige;

'gen dage; — perpetuum mobile, z. m ob i le perpetuum; — perpetuum silentium,
,

z. s i l e n t i u m; — perpetuáne, perpe-

tuelle, ook s e m p it é r n e, f. fr. eig. altijd
nooit verslijtend, eene zeer sterke, duur--duren,
zame portugeesche wollen stof, eene soort van
.s e r g e ; — perpetuélle, f. ook z. v. a.
immortelle; ook eene papierbloem; — perpetuóel, adj. (fr. perpétuel) altijddurend, on.afgebroken, onophoudelijk, bestendig, levenslang,
eeuwig; — perpetueeren, lat. (perpetul re)
voortdurend onderhouden of voortzetten, vereeuwigen, altijd doen voortgaan, op de lange
baan schuiven; immer voortduren; — perpetu^►tie (spr. tie=tsie) f. nw.lat. altijddurende
voortzetting of voortgang, bestendige duur; —
perpetuïteit, f. lat. (perpetuitas) onafgelroken voortduring, bestendigheid ; — d perpétuité, fr. (spr. —twité) voor altijd, voor eeuwig;
— perpetuïteiten, f. pl. eig. onophoudelijkheden; liggende stichtsgoederen, onvervreemdbare grondbezitting.
perpléx, adj . lat. (perpléxus, a, um, eig.
verwikkeld, ineengevlochten, verward, van plec'lére, vlechten) verward, verlegen, bedremmeld,
onthutst, verbluft, bedeesd; — perplexeeren, verbluffen ; — perplexiteit, f. (later
'lat. perplexitas) de verlegenheid, bedremmeld beid, besluiteloosheid, angstvalligheid.
per posta, z. ond. p o s t; — per procuratiónem, per procuratoren, z. ond. p r o c u r e eren.
perquireeren, lat. (perquirére, v. quaerére, zoeken) onderzoeken, nazoeken, uitvorschen ; T perquisitie (spr. —zi- tsie) f. nw.
lat. het gerechtelijk onderzoek; — perquisitia
.domestïca, huiszoeking; — perquisitie -pro tést, een protest in den wind, de wisselverwerping, wanneer de betrokkene op den ver
wissels niet te vinden Is op de plaats-valtijdes
-der betaling; — perquisitor, m . lat. de navorscher, onderzoeker.
per ricápito, it. z. r i c a pit o.
per risum multum enz., z. ond. rises.
Pérro, m. de hond; perro volador, vliegende hond of vampyr.
Perron, n. fr. (spr. perrón; voor pieron,
van pierre, steen) een steenen optred, trap,
bordes, stoep voor een huis; op spoorwegstalions : de verhoogde plaats om uit- en in te
stappen (fr. quai).
Perroquet, m. fr. (spr. perrokè) eig. de
papegaai (it. parrocchetto, misschien z. v. a.
-
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paapje, van 't lat. parochus, sp. parroque, paap,
omdat de geestelijken bet eerst dien vogel gehouden hebben; gelijk het sp. papagayo, it. papagallo, letterlijk papenhaan beduiden) eene soort
van veldstoel, vouwstoel met eene rugleuning;
scheepssteng; — perruóhe, f. (spr. perrüüsj')
de langstaartige papegaai.
Perrotine, f. eene door P e r r o t te Rouaan
tot het bedrukken van stoffen uitgevonden machine, door welke 3 kleuren te gelijk kunnen
opgedrukt worden.

Perruche, z. ond. p e r r o q u e t.
Perruque, f. fr. (it. perruca, parruca ;
sp. peluca, van pelo = lat. piles, haar) p ar u i k, p r u t k, een hoofddeksel vain vreemde
haren, haarmuts, haarkap; — perruquier,
m. (spr. —kid) een pruikmaker, haarkapper.
Perry, eng. (fr. poiré, van poire, peer =
lat. pirum) perenmost ; ook een roode Champagne -wijn.
Pers ., bij botanische benamingen afk. voor
C. H. Persoon (gest. 1837 te Kaapstad) .
per saldo, it. z. s a 1 d o; — per saltum, lat.
z. Baltus.

Persan, m. fr. eig. een Perzer, inz. een
bewoner van 't hedendaagsche Perzië ; Arch. een
beeld, slavenbeeld als drager of zuil, een balkdrager (vgl. perzische orde, ond. Perzië).
perseribeeren, lat . (perscribëre) opschrljven, opteekenen, aanteekenen; overschrijven ; —
persoriptie (spr. t=s) f. (lat. perscrip(io) de

opteekening, ter- neder -schrijving, te-boek- stelling.
per scrutincum, z. ond. s e r u t i n i u m.
peraeruteeren, lat. (perscrutáre) doorzoeken , uitvorschen, nauwkeurig onderzoeken;
— perserutátie (spr. tie=tsie) f. (perscrutatto) het nauwkeurig onderzoek, scherpe doorzoeking.
per se, lat. op zich zelve, door zich zelve,
van zelf; — perseïteit, f. barb. -nw.lat. het
op- of door zich-zelven-zijn.
perseeutánt, persecutie, enz. z . ond.
p e r s e q u e e r e n; — per sedes, z. sedes; -Persephone, z. Proserpina.
Perseïteit, z. ond. per se.

Persenning, f. z. presenning.

persequeeren, lat . (perséqui) en persequiteeren, fr. (persécuter) vervolgen, voort
uitvoeren, tot stand brengen ; gerechtelijk-zetn,
vervolgen, lastigvallen, in de engte driven, benauwen; — persecutie (spr. t=ts) f. lat.
(persecud'o) de vervolging, najaging, nazetting;
— persecutor, m. later lat. de vervolger,
najager, een Indringend, lastig mensch; — perseeutánt, adj. fr. vervolgend, opdringend,
lastigvallend.
Perseus, in. gr. (spr. uit als 2 lettergrepen) Myth. een grieksche held, zoon van Ju-

piter en Danaë, die de G o r g o n e Medusa bedwong en Andromeda bevrijdde.
Persevanten, m. pl. (v. 't fr. poursuivants, eig. partic. v. poursuivre, vervolgen, najagen, nagaan, lat. prosequi) de helpers van
eenen heraut.
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persevereoron, lat. (perseveráre) vothaa.
den, standvastig blijven, volhouden, voet bij
stek (of stuk) houden; -- perseverátttie
(spr. t=ts) f. lat. (perseverantïa) de volharding,
standvastigheid, volhouding.
Persco, f. (eig. m.) it. (van pérsica, perzik, sp. pérsigo, v. 't lat. persïcum, eig perzische vrucht ; fr persicot) brandewijn op perzik
getrokken, perzikbrandewijn ; — persicus,-piten
a, um, lat. Bot. Perzisch; — persicaefolius, Bot.
.perzikbladerig.
Persiel, persienne, enz. z. Perzië.
persifleeren, fr. (persi/ler, eig. uitfluiten,
van si f er, fluiten, van 't lat. sibil áre, sissen,
fluiten) op eene fijne wijs bespotten, iemand
tot voorwerp en slachtoffer (dupe) van de
spotternij maken, iemand hoonen, bespotten, belachelgk maken; uitjouwen, voor den gek hou-den ; foppen ; — persiflage, f. (fr. m.) (spr.
--fláázj') bespotting, spotternij, hoonende plageri, fijne bespotting, bespottende lof, fopperij;
-- persiflet r, m. een scherp bespotter.
Persil, m. (spr. perst) peterselie (Apium
petroselinum).
Persimon, m. de dadelpruim, de virginiache lotusboom, een pronkgewas uit Amerika
met groote bladeren en purperroode ' bloemen
(Diospyros virginiana).
Persio, z. c u d b e a r -- persisch, z.
perzisch, ond. Perzië.
persisteeren, lat. (persistëre) op iets blij
yen staan, aanhouden, aandringen, volharden;
-- persistens, lat. Bot. blijvend ; — persistén–
tie (spr. tie=tsie) f. nw.lat. het aandringen
op iets, 'Iet volharden; ook hardnekkigheid,
.eigenzinnigheid.
persolveeren, lat. (persolvëre) betalen,
geheel afdoen, ten volle vereffenen.
persona, f. lat. (eig. een masker) een peris o o n, d. i. een zedelijk, vrij, op zich zelve
.staand wezen, inz. met betrekking tot zijne
:standplaats in het leven of de rol, die hij in
'het leven of op het tooneel speelt, menschel(jk
wezen, zonder onderscheid van ouderdom, kunne
of stand ; Jur. een persoon of mensch, in zoo
verre bij bevoegd is in de burgerlijke maat
zekere rechten te hebben (ieder, die-schap(j
geen slaaf is); ook het uiterlijk voorkomen van
een mensch, b. v. groot of klein van persoon
zijn ; persona in fi mis, een eerloos persoon ; p.
miserabïlis, een medelijdenswaardig, ellendig
persoon, b. v. een wees; p. publtca, iemand,
*die een openbaar ambt bekleedt (in betrekking
tot dat ambt) ; een staatsbeambte, schrijver, tooneelspeler; ook iron. een veil vrouwspersoon,
Bene hoer; p. suspécta, een verdacht persoon;
p. turpis, een berucht persoon; in persona, in
persoon, persoonlijk, zelf; pro persona, per persoon, per hoofd, per man; — personalien,
pl. persoonlijkheden, persoonlijke beleedigingen;
inz. de nadere omstandigheden of levensbijzonlerheden van een persoon, b. v. van een overledene; — pronomina personalia, z. ond. Aron o m e n; — personaliseeren (spr. --zee
;

.

—)
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fr. (personnaliser) persoonlijkheden zeggen, op

den man aan spreken, beleedigingen zeggen of
toespelingen maken ; — personaliteit, f. nw.
lat. de persoonlijkheid, eigenschap van een persoon ; ook het op zich zelve bestaan van een
verstandig denkend' wezen ; — personaliteiten, f. pl. persoonlijke - beleedigingen, toespe
scherpe beleedigende zetten, die iemands-linge,
persoon raken; — personaat, n. eene kerkelijke waardigheid of prove in eene dom- of
stichtkerk ; bloot persoonlijke voorrang zonder
kerkelijk gezag (het tegengest. der ware di g n i
i t met kerkelijk gezag); — personátus, a, um,-te
lat. Bot. gemaskerd; — personeel, adj. fr.
(personnel) als adv. lat. personatíter, fr. personnellement (spr. personell'má;&) persoonlijk, in
eigen persoon, zelf; -- personeel–arrest,
persoonlijke gevangenhouding ; -- personeel
crediet, n. Kmt. persoonlijk vertrouwen; —
personeele crediteur, wie voor zijne
schuldvorderingen geen onderpand heeft ; —
personeele belasting, belasting, die men
voor zijn persoon moet betalen, hoofdgeld; -personeele unie, t verbinding van 'twee
landen door de omstandigheid, dat zij éen vorst
hebben; — personeel, als subst. n. het aantal
personen, waaruit een college, een bureau, eene
werkplaats, enz. bestaat ; ook z. v. a. p e r s oneele belasting; – personi$(ei)ëeren,
verpersoonlijken of persoonlijk maken, In eenen
persoon veranderen, algemeene begrippen, eigen
onbezielde dingen, of-schapenz.,lvo
ook dieren als menschen voorstellen, als personen sprekend invoeren ; — per-sonifïeatie
(spr. t=ts) f. de voorstelling eener zaak als
persoon, persoon van verdichting, persoonsverbeelding, z. v. a. prosopopàeie; -- perso(n)nage, I. en n. fr. (le personnage ; spr.
personádzj') een persoon, mensch, inz; een voor
persoon, de rol, die iemand op het too--nam
neel te spelen heeft ; dikwijls ook iron. een
zonderling mensch, een vreemd slag van een
menscb.
per sortem, z. ond. sons.
Perspectief, n. nw.lat. (van perspicIre,
z. p e r s p i c i ë e r e n) een verrekijker, kijker;
de verte-teekening, de vergezichtscbilder- of teekenkunst; de doorzichtkunde, de kunst 'om do
voorwerpen zoodanig af te beelden, gelijk zij
zich van een gegeven standpunt in vorm en
kleur aan het oog voordoen, en de leer van
de grondbeginselen dezer kunst; ook bet uit
verte, in de toekomst, het voorko--zichtnde
men der verafzijnde dingen; v o g e 1- p e r s p e ctie f, voorstelling, teekening of gezicht op een
voorwerp schuin van boven; k i k v o r s c h-p e rs p e c t i e f, hetzelfde schuin van onder ; ruiter-perspectief, hetzelfde half van boven,
half van ter zijde; — perspectivisch, adj.
in de verte geteekend of geschilderd, doorzichtkundig, van verre gezien.
perspieiëeren, lat. (perspicére) doorzien,
doorschouwen, nauwkeurig bezien, bezichtigen,
erkennen; — perspicaciteit, I. (lat. per
59
-
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spicacïtas) de scherpzinnigheid, de scherpe, hel -

dere blik; — perspicue; adv. lat. duidelijk, hel -

der, zonneklaar;

—

perspieuïteit, f. (lat.

perspicu" as) de duidelijkheid, klaarheid, ver
-stanbrheid.
perspireeren, lat. (perspiráre) uitdam=

pen, zweeten, uitwasemen ;

—

perspirábel,

adj. nw.lat. tiitdampbaar, uitdampend zweetend;
;

— perspirátie (spr . t=ts) L de uitdamping,
het zweet, de onmerkbare uitwaseming; per
spiratorisch, adj . de uitwaseming bevorde,

—

rend.
per stirpes, z. ond. stirps.
perstringeeren, lat. (perstringére) eig.
sterk binden; doorhalen, scherp berispen, hekelen.

. persuadeeren, lat. (persuadére, V. suadere, raden, aanraden) overreden, overhalen,
overtuigen ; doen gelooven, wijsmaken ; — Zich
persuadeeren, zich inbeelden, gelooven; —
persuasibel, ad). (lat. persuasibilis, e, fr.
persuasible) overtuigend, duidelijk; ook licht te
overreden, te overtuigen; -- persuasie (spr.
s=z) f. (lat. persuasio) de overtuiging, overreding; — persuasief, adj . overredend, overtuigend ; — persuasTh dolisa, sluwe of arglistige
overreding ; — persuasoria of persuasoriën, n. pl. nw.lat. overredingsgronden, overredingsmiddelen.
per sub- et obreptiónem, z. ond. s u b r e p i-

eeren.
perte, t. fr. of përdita, it. verlies, schade;
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per traditiónem, z. ond. t r a d e e r e n; — pertransactiónem et cessionern, z. transactie.
pertransiit benefaciendo, lat. hij ging (het land);
door goeddoende (door Petrus gezegd van Jezus).
Pertuisane, z. p a r t i s a n e.

perturbeeren, lat . (perturbare) storen,,.
verontrusten, verwarren, in verwarring brengen, ontstellen ; — perturbátie (spr. tie=tsie}
f. de storing, onrust, verlegenheid, ontsteltenis,.
wanorde, verwarring; — perturbatiën, f...
pl. Astron. storingen, afwijkingen der planeten
op hare elliptische banen om de zon, door deft.
invloed van andere planeten veroorzaakt; -perturbatio critica, Med. de spanning, opwek-- king, welke de beslissing (c r i s is) eener ziekte voorafgaat.
per turnurn, z. t u r n u 3.
pertusus, a, um, lat. Bot. doorstooten, hier
en daar van gaten voorzien.
Peru, n. een goud -. en zilverrijk land inZuid-Amerika; de schatten van Peru, de.
goud- en zilvermijnen van dat land; oneig.
groote rijkdom, verbazende schatten ; peru -

—

-

aansche balsem, m. (lat. balsumum peruviánum) een welriekend, dikvloeibaar hars, dat
vooral uit het peruaansche balsemhout (Myro ej lon perm forum) gewonnen en bij de chocolade gevoegd of tot reukoliën gebruikt wordt ;r
— peruaansche bast, z. k i n a b a s t; —
peruvienne, fr. (spr. peruwiènn') of p r u s-s i e n n e (spr. prusjènn') f. gebloemd gros d e-

tours.

Kmt. verlies, inz. aan wisselbetalingen; perte

Ferula, f. lat. (verklw. van pers, ransel,_

du Rhóne, de streek waar de rivier de Rhóne

knapzak) een zakje ; Bot. een vliezig of bastachtig omhulsel van een plantdeel, b. v. van..
een knop.
per unanimia, z. unaniem.
Peruvienne, z. ond. Peru..
pervageeren, lat . (pervagure ; vgl. v ag e eren) doorzwerven ; zich uitbreiden, uitspreiden of verbreiden.
per varios casus, enz. z. ond. varia.
Perv^ sie (spr. s=z) f. nw.lat. (van 't lat.
pervadëre, doorgaan) de doordringing.
perverteeren, lat. (pervertëre ; vgl. v e r-•
t e e r e n) verdraaien, vervalschen, bederven, ver-leiden, ten kwade veranderen ; pervers,.
adj. (lat. pervérsus, a, um) verward, wonder-lijk, verkeerd, verstokt, verdorven, slinksch ; -pervérsie, f . (perversio) de verergering, het:
bederf; de verplaatsing uit een goeden toestand
In een minder goeden; perversiteit, f.
(lat. perversitas) de verkeerdheid, verdorven
slechtheid, b. v. van bet hart.
-heid,

zich in den grond verliest, onder rotsen ver
la perte des dents (spr. dè dan) het-dwijnt;
verliezen der tanden ; la perte des illusions (spr.
3è-zjilusjon) het verliezen der droombeelden.
perterreeren, lat . (perterrere) verschrikken, vrees aanjagen.
per tertium, z. ond. tertius; — per testamen tun, z. testament, ond. testeeren.
Pertiea, f. lat. eene stang, meetroede; it.
eene voormalige lengtemaat, inz. in Noord-Italië,
van verschillende grootte; in Sardinië = 3,.083
M.; — pertica quadrata, een veld- of
vlaktemaat, te Milaan = 6,515 are, te Piacenza
= 7,63 are.

Pertinax, m . lat. (van tenax, vasthoudend,
z. aid.) een halsstarrige, hardnekkige ; pertinaciteit, f. nw.lat. hardnekkigheid, hals
-starighed,
verstoktheid.
pertineeren, lat. (pertinére, van tenere,
houden) op iets betrekking hebben, daartoe behooren, betreffen, aangaan; pertinent,
adj. lat. (pertinens) gepast, tot de zaak behoorend, doelmatig, juist, recht, billijk, behoorlijk,
naar den eisch ; - pertinentie (spr. tie=tsie)
f. gepastheid, geschiktheid, schikkelijkheid; —
pertinentiën (spr. —tinéntsien) pl. (lat. pertinen(l'a) het toebehooren, de bijstukken, bijbehoorende gronden, akkers of velden; cum perlinentïis, met toebehooren.
Pertizaan, z. part1sane.
1

—

—

—

-

—

pervestigeeren, lat. (pervestigare, van .
vestigáre, opsporen, v. vesti)um, voetstap) uitopsporen, doorzoeken, onderzoeken; .-vorschen,

pervestigátie (spr. tie=tsie) f. (perves
tiga(ïo) de doorzoeking, uitvorsching, opsporing_
per viam, enz. z. ond. via.

—

-

Pervigiliën, pl. lat. (pervigitla, eig. nacht-waken) nachtelijke plechtigheden of feesten, diedoor de Ouden ter eere van Ceres, Venus,,
Apollo enz. gevierd werden.
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pervolveeren, lat. (pervolvëre; vgl. vo 1v e e r e n) doorbladeren, doorzoeken.
per vostro, z. vostro; — per vota majora, z.
end. votum.
pervulgeeren, lat. (pervu1gáre; vgl. vulgus enz.) gemeen maken, bekend of ruchtbaar
maken, uitbreiden, onder de menschen brengen;
— pervulgátie (spr. t=ts) f. nw.lat. de
verbreiding, ruchtbaarmaking.
Perwáne, m. turk. vlinder; ook de van
dit zegel voorziene kabinetsbevelen.
Perzië, n. (gr. Persis, lat. Persis, Persia)
een land in Azië; — perzisch, adj. tot Perzië
behoorende; daar inheemsch, vandaar komend;
— p e r z i s c h e aarde, het engelsche bruinrood; — perzisch blauw (fr. pers of bleu
de Perse) groenblauw, donkerblauw ; — perzisch rood, koraalrood; — de perzische
orde, eene bouworde, in welke slavenbeelden
de plaats der zuilen vervangen ; — persienne,
f. fr. (spr. —sjènn') fijn gedrukt perzisch sits;
ook eene soort van zonneblinden van schuins
in een raam gezette plankjes, buiten de ven
-steramn.
pes, m. pl. eedes, lat. de voet, inz. versvoet;
— pes equinus, Med. de paardevoet, horrelvoet;
— per eedes, te voet ; — per pedes apostaldrum, te voet, gelijk de Apostelen.
Pesáde, f. fr. (spr. pezádd'; van peser, wegen, door een gewicht nederdrukken en opheffen, v. 't lat. penserre, it. pesdre) in de rijkunst:
de beweging van het paard, waarbij bet de
voorpooten opheft zonder de achterste te bewegen, het steigeren; — pesánt, adj. (spr.
pezan) zwaar, wichtig, lastig, bezwaarlijk; —
pesdnte (spr. s=z) it. Muz. zwaarmoedig, zeer
langzaam en met waardigheid; — pesanteur,
f, fr. zwaarte, logheid.
Pesee, m. it. (spr. pésje) visch; — peseadero, m. sp. vischhandelaar; — pesoatore,
m. it. visscher.
Peséta, f. (spr. s=z; verklw. v. p e s o, z.
aid.) sedert 1871 de grondslag van het spaansche muntstelsel; eene zilvermunt = 100 centimos = 11 cent.
Pesjito, f. syrisch (eig. de eenvoudige,. getrouwe) benaming van de oude syrische overzetting van het oude en nieuwe testament.
Pesj mek, m. turk. suikerwerk.
Pesma, f. serv. volkslied.
Peso, m. it. spr. s=z; van 't lat. pendére,
wegen, pensum, bet gewogene) Kmt. de last,
zwaarte, wichtigheid, het gewicht ; in Bologna
en Brescia vroeger een handelsgewicht van 25
libbre à 361,851 gram, dus = 9,046 kilo; — al
peso, naar de zwaarte, naar 't gewicht, z. v. a.
al marco (z. ond. m a r k; onderscheiden van al
numero); — peso grosso, zwaar gewicht, scheepsgewicht ; peso sottile, licht gewicht ; — peso,
vroeger ook eene sp. rekenmunt, thans nog een
mexicaansche en zuidamerikaansche rekenmunt
gemiddeld = 2,60 a 2,6 i gulden ; — peso
duro, een spaansche piaster, harde daal
(gewoonlijk kortaf duro, harde genoemd) =-der
-
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x,50 It 2,65 gulden; — peso de plata, de
zilverpiaster, een vroeger in den handel gebruikelijke rekenmunt = peso duro.
pessarium, pessulum en pessum, n. pessi4lus
en pessus, m. lat. (gr. possós, pessón) Med. een
moederkrans, eene wiek, een langwerpig rond
dotje uit wol, zijde enz., van hars of was gemaakt en met geneesmiddelen gemengd, om in
de moederscheede of den aars te brengen.
pessáme, lat. (superl. van pejus, z. paler) zeer
erg of slecht; — pessimisme, n. nw.lat. de
leer of het gevoelen, dat de wereld door en
door slecht is ; de neiging om alle dingen van
de slechtste zijde te bezien, om van alles het
ergste te vreezen; — pessimist, m. een ver
pessimisme; iemand die alles-deigrvanht
van den slechtsten kant beziet, van alles het
ergste vreest; het tegengest. van o p t i m 3 s in e
ear. (z. aid.) — pessimistisch, adj. met
het pessimisme overeenkomende, dat huldigend,
geneigd het ergste te vreezen ; — res pessími
exémpli, eene zaak, die een zeer slecht voor
geeft.
-beld
pessulus, pessus, z. pessarium.
Pestiel, n. in de streken der Zwarte zee:
een zeer sterk ingekookt pruimengnoes.
posteeren, fr. (pester) zijn ergenis door
vloeken luchtgeven.
Pestilentie (spr. tie=tsie) t lat. ( .pestilentia = pestfis) de pest, pestziekte, besmette
ziekte; — pestilentiëel, fr. pesti--lijke
lentiaal, nw.lat. (spr. —tiléntsi—) pestaardig,
naar pest gelijkende ; aan de pest blootgesteld;
verpest, aanstekend, giftig, verderfelijk, gevaar lik, schadelijk; — pestilentiarxs, m. een
oppasser van pestzieken; pestprediker, de geesteljke, die de pestzieken bezoekt ; — postilentie- wortel, m. het hoefblad.
Petalon, gr. of petalum, nw.lat. n. (fr.
pétale, m.) een blad, inz. een bloemblad ; -petalisme, n. eene verbanning voor vijf jaren uit Syracuse, waarbij de stemming voor
den te verbannen persoon op olijfbladeren (pétala) geschreven werd ; vgl. o s t .r a c i s m e; —
petaliet, n. eene soort van veldspaath ; —
petáliseh, petaloidiseh, adj. naar bladeren, inz. bloembladeren gelijkende ; — petalokéren, pl. kerfdieren met bladervormige
voelsprieten ; — petalosomen, pl. bladvisschen, bandvisscben ; — petalurg, m. gr. een
blikmunter, blikslager, goudslager.
Petaráde, f. fr. (van peter, een hoorbaar
geluid met het achterdeel geven, oneig. kraken,
knetteren, lat. pedére, pedTtum) eig. het achtergeblaas van paard of ezel, met achteruitslaan
gepaard; bespotting, door nabootsing met den
mond van 't bedoelde geluid; — petárde, f.
of petard, m. (fr. pétard, m. it. en sp. petdrdo) eene springbus, een poortbreker, een kegelvormig stuk geschut om er poorten, muren
enz. mede te doen springen; voetzoeker, zwermer, klapbus, stink- of strontpot ; e h i n e e s e h e
p e t a r d e n, eene soort van vuurwerk, dat in
de kamers kan afgestoken worden; — petar;
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deeren (fr. pétarder) springgeschut aanwenden ; — petardier (spr. —416) m. een kunst vuurwerker.

Petasus, m. gr. (petásos) een hoed met
breeden rand; inz. de gevleugelde hoed . van
Mercurius; oneig. het breede schermblad van
vele planten.

Petaud, m. fr. (spr. p'tó) volgens een
sprookje: een koning die niets te zeggen heeft,
wiens onderdanen naar eigen welgevallen te
werk gaan ; la cour du roi Petaud : het hof
van koning P., d. I. waar ieder baas wil zijn.
Petaurist, m. gr. (van petauridzein, op
eene koord dansen, pétauron, de stellage der
goochelaars enz.) een koordedanser, luchtspringer, goochelaar.
Peteehiën, f. pl. (it. petecchia, fr. petéchie;
nw.lat. petechia, mid.lat. peteccia, van 't lat.
petigo, huiduitslag) Med. kleine roode vlekken
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lat. Bot. gesteeld, met een bladsteel voorzien.
petiotiseeren (spr. s=z) zuren wijn ver
doordien mei de gek neksde druiven-betrn,
herhaaldelijk met suikerwater laat gieten (naar
de handelwijze van Petiot in Bourgondië).
petit, adj. fr. (spr. p'ti; misschien van lat.
petitum, iets afgebedelds, kleinigheid; waarschijnlijk echter van eelt. oorsprong; vgl. wallis.
pita, pitta, klein, zeer klein, pid, punt) klein,
gering, nietig, ' onbeduidend; ook : lief, b. v.
ma petite femme, lieve vrouw, vrouwtje ! —
petit, f. bij de boekdrukkers: eene soort van
letter ('1f à 8 punten) tusschen ga r m o n d en
brevier; vgi. drukletters; —petit à petit
(spr. p'ti ta p'ti) langzamerhand, allengs, ongemerkt, van lieverlede; — petit-bourgogne, m. (spr. — boergonj') geringe bourgogne
een fransche roode wijn, die ook als t a--wijn,
v e 1, 1 i r a c enz. bekend is ;— petit– ereva,

z. ond, dandin en gommeux; — petite–
flu e, t (spr. —fielj') kleindochter; — petitfi1s, m. (spr. —fles) kleinzoon; — petitsfrères (spr. —frèr') monniken van eens orde,
wier hoofdtaak het onderwijs der jeugd is; —
petit–grain, n. eene soort van g r o s de
panden; slaapjapon.
Tours; — petit -gris, n. (spr. —gri) grijs
Petént, z. oud. petére.
1'etenuche, f. fr. (spr. --nwusj') eene soort bont van siberische eekhorens; — petite
van fransche zijde, geringer dan floszijde; men guerre, f. kleine oorlog, z. v. a. g u e r i 1 a ; —
petit–loop (spr. —foe) m. een half masker,
noemt ze ook g a l e t t e.
dat alleen ougen en neus bedekt; — petit–
Peter, z. Pieter.
maitre, m. (spr. p'timétr') een pronkertje,
petëre Beet, lat. (petcfre, streven, zoeken ; vgl.
petitie) bidden is geoorloofd, men mag vrij modegek, windbuil, een jong opgepronkt, winverzoeken, aanzoek doen, naar een post din- derig, Ingebeeld heertje, een gekje; vgl. eiegen ; — petent, m. (lat. pétens) een aanzoe- g a n t; — petits–pátes, pl. vleesch- en andere kleine pasteitjes; — petit-verre, m.
ker, verzoeker.
Peterselie, f. (van 't lat. petroselinum, gr. borrel, inz. glaasje absint; — petit--laic, m.
wel, hui; --- petit–vide, m. geheel (geestepetrosélinon, van petra, steen en sélinon, epee)
de steen- of rotseppe, het eppekruid, een be- lijk en lichamelijk) vervallen petit–orevé,
die alle sporen van de betere eigenschappen
kend tuingewas.
Petersinisten, m. pl. eene door Peter- verloren heeft ; — petit–velours, n. (spr.
sin gestichte chiliastische secte in Duitschland —w'loer) het Manchester- fluweel; — petite–
misère, z. misère; — petites-éooles,
in de lSde eeuw.
pl. (spr. p'tiet'zekól') d. i. kleine scholen: kosPetéstér, m. een turksche wijn.
]?eticulae, pl. nw.lat. z. v. a. pet e- telooze kleinkinderscholen in Frankrijk ; — petitésse, f. de kleinheid, geringheid, nietigheid.
chiën.
Petitie (spr. —ti-tsie) f. lat. (petitio, pepetilleeren, fr. (pétiller, spr. petielj—;
tire, streven, zoeken, verlangen) het verzoek,
v. peter ; vgl. p et e r a d e) knetteren, knappen,
kraken ; van wijn : schuimen, paarlen ; fonke- de bede, het verzoekschrift, smeekschrift, r elen ; oneig. hij p e t i l 1 e e r t van geest; — pe- q u e s t; petitáo principii, de schijngrond, het
tillant (spr. peti-ljdh) of petilleerend, aanvoeren als bewijsgrond van datgene, wat
adj. schuimend, paarlend, opbruisend; vurig, zelf eerst bewezen moet worden (eene soort
van drogrede, eens fout in het gevolgtrekken);
levendig, fonkelend.
Petinét, n. een fijn, naar kant gelijkend — petition of rights, eng. (spr. pétiaj n ow raits)
weefsel van zijde, katoen en linnengaren tot verzoekschrift om herstel van rechten, het door
het eng. parlement in 16,28 aan koning Karel I
opschik.
Petinotheologïe af petenotheolo- ingediende verzoekschrift, hétwelk de herstelling
gie, f. gr. (van petenós, e, da, gevleugeld) vrome, der oude, dikwijls geschonden rechten en vrijgeestelijke beschouwing der vogelen; bewijs voor heden ten doel had en verkreeg, en later door
het bestaan en het werken van God uit de de habeas-corpus -acte en de declarat i o n of rights bevestigd en uitgebreid werd;
vogels.
Petiólus, m. lat. eig. een voetje (verklw. — petitie–recht, het recht tot het Indienen
van pes) de bladsteel, vrt chtsteel ; — petio- van smeekschriften; ook de grondwettige be.
voegdheid der staatsburgers, om hunne bezwa•
lair, adj. tot den bladsteel behoorend, daar
ren, grieven enz. aan de regeering te doen toe.
voorkomend, enz.; --- petiotatus, a, urn,-uit

op de menschenhuid, gewoonlijk het voorteeken
eener soort van zenuwkoorts; - peteohiale
koorts, f. vlekkoorts.
Pet-en–fair, m. fr. (spr. petar'rlèr) een
nachtlijfje voor vrouwen, nachtjak met lange

PETIT-LOUP

933

komen; -- petitionaris (spr. —titsi—) m.
nw.lat. (fr. pétitionnaire) een smeekende, die
een verzoek bij hooger gezag indient ; — petitioneeren, een verzoekschrift indienen,
petitum, n. lat.
aanzoeken, aanhouden;
het verzoek, aanzoek, de bede, het verlangen;
cum annéxo petto, met bijgevoegd verzoek; sub
petito remisstónis, onder verzoek of met de
bede om terugzending; — petitor, m. lat.
aanzoeker, dinger naar een ambt ; Jur. eischer
in civiele zaken ; -- petitorium, n. Jur. eisch
of rechtsgeding ter zake van de rechtsverkripging zelve (in onderscheiding van possessorrum,
waarin voorloopig alleen de vraag over 't b ez i t der zaak behandeld wordt) .
Petit-loup, petit-maitre, z. onder
petit.
petra inch, ad). (lat. petraeus, a, urn, gr.
petra os, a, on, van pétra, rots, steen) rotsig,
steenachtig; p e t r w i§ c h Arabië, steenachtig Arabië.
Petráreha, een Ital. dichter uit de 14de
eeuw, beroemd om zijne zuiver platonische liefde
voor L a u r a, enz.; oneig. een echt e r o t i s c h
dichter, een rein minnezanger; — petrarchiseeren (spr. s=z) op de wijze van Petrarchan
zijn hart in liefdesklachten uitstorten.
Petrefáct, n. p1. petrefácten (lat. petre fácta, gr.-lat. van 't gr. pétra, steen, en 't lat.
facëre, factum, maken) versteeningen, versteende
lichamen.
Petrel, m. fr. en eng. (lat. als 't ware
petrellus, de kleine Petrus verklw. van P e t rus,.
Peter z. ald.) de stormvogel, onweersvogel, een
zwemvogel van de grootte eens leeuwriks.
Petrel8eum, t z. v. a. petroleum.
petrificeeren, nw.lat. (van 't gr. pétra,
steen, en (acére, maken) versteenen, tot steen
worden, in steen veranderen ;— g e p e t r i f ie e e r d, adj. versteend, in steen veranderd; vgl.
calcineeren en metalliseeren; -- petri$eatie (spr. tie=tsie), f. de versteening,
verandering in steen ; — petri ith, m. gr.
veldspaath.
Petriners, m. pl. de in kleine monnikenorden levende wereldlijke geestelijken bij de R.
Kath. , die In hof- en huiskapellen voor een
bepaald loon den godsdienst verrichten.
petriniseh, adj. van den apostel Petrus
afkomstig ; — petrinisme, n. nw.lat. de
door Petrus vertegenwoordigde leer van het
nis
oorspr. jodenchristendom ; vgl. paulinisme.
Petrobrusiánen, m. pl. eene secte der
12de eeuw in Languedoc, die den kinderdoop
en het avondmaal verwierp en de kerken vernielde, zoo geheeten naar haren insteller P ieter Bruys.
Petrographie, f. gr. (van pétra, steen)
steenbeschrijving; — petrográphiseh, adj.
steenbeschrijvend; -- p e t r o g r á p h i s c h e
k a a r t e n, landkaarten, waarop de bergsoorten
en bare grenzen aangewezen zijn; — petroleum, f. nw.lat. steenolie, bergolie, aardolie,
inz. uit Amerika komende en gezuiverd als zeer
--r
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goede lichtstof dienende ; vgl. naphtha; —

petroleum-benzine, f. daaruit bereide
b e n z in e (z. aid.) ;— petroleum—spiritus, m. steenoliegeest, het bij het zuiveren
van de petroleum het eerst in, dampvorm overgaande bestanddeel, als surrogaat voor terpen
gebruikt; -- petroleur, m. en pe--tijnole
troleuse, f. fr. de (mannelijke en vrouwe
moordenaars en brandstichters te Parijs-lijke)
in 1811; — petroleeren, met petroleum
brandstichten ; — petrologà e, f. de leer der
steenen, der gesteenten, steenkunde.
Petro—Johannieten, m. pl. eene sects
der 12de eeuw, die den doop niet als een genademiddel beschouwde (gesticht door P i e r r eJean.
Petroleum, petrologie, z. ond. p etographie.
Petronella, Petrowitseh, 9. onder
Pieter.
Petrosilex, m. lat. kiezelspaath.
Pet. Th., bij botanische namen afk. voor
du Petit-Thouars (gest. 1831).
Petticoat, m. alg. (spr. —koot) (vrouwen)onderrok.
Petto, m. it. (van 't lat. pectus) de borst,
boezem, het hart, binnenste ; Iets i n p e t t o
hebben of houden, in het hart hebben, bij
zich behouden, geheim houden, verzwijgen.
petulánt, adj. lat. (petulans) moedwillig,
uitgelaten, dartel; lichtvaardig, onbeschaamd,
brooddronken ; — petulántie (spr. tie=tsie),
L de moedwil, lichtzinnigheid, lichtvaardigheid,
uitgelatenheid.
Petum, n. nw.lat. rooktabak; tabak om
te kauwen of te pruimen (eig. de Inheemsche
naam van de rooktabak op het eiland Tabago,
onder welken hij het eerst in Europa [1593]
bekend werd ; oudsp. peten) ; — petunia, f.
barb.lat. (v. petum) Bot. eene plantensoort uit
de familie der nachtschaden, die de tabak nabijkomt.
Petuntse, n. in China: wit veldspaath,
dat men ter vervaardiging van het porselein
gebruikt.
peu, adv. fr. (van 't lat. paucum) weinig ; —
pour peu (spr. poer—) om weinig, het scheelde
niet veel, op een haar af ; — peu à peu, allengs, langzamerhand, ongemerkt, van lieverlede.
Peucedánum, n. lat. (van 't gr. peukédanon) Bot. varkensvenkel, eene. soort van
schermdragende planten ; — peueedanine,
t nw.lat. Chem. eene scherp bittere stof uit
den wortel dier plant getrokken.
peupleeren, fr. (peupler; van people =
lat. populus, volk) bevolken; — g e p e u p 1 e e r d,
adj. bevolkt ; — peuplade, t een volksstam;
ook volkplanting, kolonie.
Peur, f, fr. vrees; sans peur et sans reproche (spr. sale peur é sale reprosj'), zonder
vrees of blaam.
peut—être, adv. fr. misschien.
Pevaróni, pl. it. in azijn ingemaakte pe.
perkorrels.
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Pew, m. eng. (spr. pjoe) kerkbank.
Pewter, n. eng (spr. pjoet'r) een tinlegeering (tin, antimonium, bismuth en koper).
Pexis, f. gr. (van pégnynai, vast, stijf of
hard maken, laten stollen of stremmen) Med.
het stollen, de stolling, stremming.
Peys, m. eene boden rekenmunt te Bombay, iets meer dan 1 cent; vgl. p eis a.
Peza, f. port. (peca = fr. pièce, stuk) eene
rekenmunt te Cambaja, Delhi en Surata = ,.
ropij of ongeveer 2 centen.
Pezza, f. it. (= fr. pièce) eig. een stuk;
Bene veld- of vlaktemaat te Rome ; eene voor
rekenmunt in Toscane = 5 toscaansche-malige
lire = , f 2,32 ; op Malta voor het jaar 1800 =
f 2,65 tot f 2,67; alla pezza, stuksgewijs; —
pezzo, in. it. in het algemeen een stuk, b.v.
pezzo d'artigleria, een stuk geschut ; un pezzo
di donna, een flink (stuk) wijf; un p. d'uomo,
een geweldig groot (stuk) kerel of spottend:
een mooi stuk vent ; un bel pezzo, een goede
poos; pl. pezzi, inz. munten, geldsoorten;
pezzi concertanti, Muz. concert- of orkeststuk-

ken, waarin obligate passages voor enkele instrumenten voorkomen; pezzi di bravura (spr.
u=oe), bravoerstukken, z. b ray o u r- a r i a enz.;
— al pezzo, bij bet stuk, stuk voor stuk,
stuksgewijs; — pezzolájo, m. een kleedingstuk der vrouwen in Genua.
Pf., bij natuurwetenschappelijke benamingen
afk. voor C. Pfeiffer (gest. 1852).
Pfennig, m. hoogd. penning, eene kleine
kopermunt, het r h van een rijksmark = s
cent (z. aid. ; z. ook penning en- penny).

Phacéllus, m. nw.lat. (v. 't gr. phdkelos
en phakéllos) een bundel, zakje.
Phaeiet, m. gr. (van phaké, ' linze, lens)
linze-, penning- of vruchtsteen, eene versteende
kamerslak, z. v. a. l e n t i c u l i et ; — phaeitis, f. Med. lensontsteking, ontsteking der
kristallens.
Pheeáken, m. pl. (gr. phaiákes) de fabel
oud-gr. bewoners van bet eiland Scheria-achtige
(Corcyra), bij welke, naar het verhaal van Homerus, Ulysses te land kwam, en die zich door
zeevaartkunde, rijkdom en gastvrijheid onder
vandaar oneig. rijke, in weelde le--scheidn;
vende menschen.
Phaedra, f. gr. (Phaidra) Myth. gemalin
van Theseus, zuster van Ariadne, dochter van

den kretenzischen koning Minos, vermaard door
hare liefde voor haren behuwdzoon Hippol^Ttos
en hare wraak op dien jongeling, toen zij zich
door hem zag afgewezen.
Phoenaustiskoop, m. gr. een optische
spiegel met eene draaibare figurenschijf daarvoor.
Ph2enokalligraphie, f. gr. de kunst
om in korten tijd schoon te leeren schrijven.

Pheenokistoskoop, m. z, v. a. s t r oboskoop.

Phoenomeen, n. (gr. phainómënon, van
phainesthai, zichtbaar worden, verschijnen) ver

lucht- of hemel--schijnel,z.utvrs
teeken ; voorval, gebeurtenis; ook eene zeld-
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zaamheid, een vreemd en merkwaardig verschijnsel, een - wonder ; — phaenomenoge-

nie of pheenomenogonie, f. het ontstaan,
de voortbrenging van verschijnselen ; — phienomenogonologie, f. de leer van 't ontstaan der verschijnselen, inz. bij ziekten ; —

phaenoménographie, f. de beschrijving
van verschijnselen ; -- ph2enomenologïe,
f. de verschijnselleer, de leer der natuurverschijnselen, of van de verschijnselen, werkingen,
krachten, enz. des geestes is hunne ontwikkeling en hunnen samenhang ; — phaenomenoskople, f. de waarneming der verschijnselen.
Phaét(h)on, m. gr. , eig. de lichtende (v.
phaéthein, lichten, verlichten) Myth. de zoon
des zonnegods, die, toen hij op zekeren dag
van zijnen vader P h ae b u s de vergunning had
afgeperst, zelve den zonnewagen te mennen,
zich zoo slecht van die taak kweet, dat hij
de aarde bijna verbrandde en door Zeus met
eenen bliksemstraal werd gedood; een hooge,
lichte, onbedekte wagen; ook een rijtuig, aan
beide zijden open en alleen van boven met een
zonnedak voorzien ; — phaëthoniseeren
(spr. s=z), roekeloos wagen, veel op 't spel zetten.

Phageena, f. gr. (phdgaina, v. phagëzn,
eten) Med. de geeuwhonger, vraatzucht ; —
phagedsena, f. gr. (phagédaina, eene voortknagende, booze zweer; — phagedcenisch,
adj. invretend, bijtend; — phagedaenisehe

middelen, geneesmiddelen tegen invretende

zweren ; — phagedeenisch water, (lat.
aqua phagedaenzca) eene oplossing van bijtend
sublimaat (chloorkwik) in kalkwater; — phago,
m. lat. (van 't gr. phagun) een vreter.
Phai — noeng ook painoeng, pal, m.
een goud- en zilvergewicht in Siam = 'r bat
of tikal = 32 soga = 0,239 gram.
Phakos, m. gr. (phakós, eig. linze, linzeplant) Med. eene lensvormige huidvlek, inz.
in 't aangezicht, zomersproet ; — phakoey
ontsteking van het beursje-sti,f.Med
der kristallens in 't oog; — phakódiseh,
adj. (gr. phakódes), linsvormig, met lever - of
zonnesproeten; — phakopalingenése, f.
de wedervoortbrenging der lens in het oog ; —
phákops, m. een zomersproetige ; — pha-

kópsis, de gevlektheid met zomersproeten;
— phakoptisáne, f. (vgl. p ti s a n e) een afkooksel van linzen, linzendrank; — phakósis,

f. eene linzevlek, donkere vlek in het oog; —

phakoskotóma, n. de verduistering der
kristallens; — phakÓtos, m. een linsvormig
heelmeesters mes.

phaleecisch vers, n . ook h e n d e k as y l1 á b u s, m. gr. een elfiettergrepig trochaïschdaktylisch vers, naar den gr. dichter P h a 1 me k 0e
benoemd: (_ wi L . .—/_ --/ _.--/ ).
7?haleenen, f. pl. gr. (phálaina, v. phalós,
ón, licht, helder) lichtmotten. nachtvlinders.
Phalákra, f. gr. (van phalakrós, á, ón,
kaal) Med. de kaalheid; — phalakródiseh,
adj. (gr. phalakródes), kaalhoofdig ; — phalakróma, n. een kaalkop; — phalakrósis,
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M. het kàalworden, uitvallen der haren ; — phalakrótës, f. de kaalhoofdigheid, kaalheid.
Phalanx of phalánge, f. gr. de gesloten krijgsbende; de legerkern, keurbende van
bet macedonisch voetvolk, een in het vierkant
knauw ineengesloten geduchte troep (van 4, 8
riot 16duizend- man), met lange spiesen gewa.pend, die door het geweld van haren aanval
doorgaans de veldslagen besliste; pl. phalan,gen, krijgsbenden, troepen voetvolk; Anat. de
:kootjes der vingers en teenen; — phalánge,
4. ook de voetzool-straf (bastonnade), eene
in 't Oosten zeer gebruikelijke straf; — phalangáreh, m. een bevelhebber over eene
,phalanx; — phalánger, m. (fr. phalanger
en phalangiste, wegens de eigenaardige plaatsing
zijner p h a 1 a n g e n of toonleden zoo genoemd)
:het oosterscbe buideldier, inz. op de Moluksche
eilanden ; — phalangósis, f. z. v. a. t r i
i a s i s; — phalansterium, n. barb.-lat.-ch
of fr. phalanstère, m. phalanx-kazerne,
gemeenschappelijke woon- en werkplaats voor
acne phalanx, d. i. eene samenwoning van 400
.huisgezinnen, naar het stelsel van den franschen
:socialist Fourier (gest. 1837).
Pha1 rika, f. gr. of phalárica, lat.
(v. phalaros, helder, lichtend, glanzend) brand,fakkel, een soort brandgeschut.
Phalaris, f. Bot. glansgras.
Phalaríame, n. gr. eene wreede regeering, gelijk die van den tyran Ph al a r i s in
.Sicilië, in de Ode eeuw vóor Chr. berucht door
den koperen stier, in welken hij zijne slachtoffers
-opsloot, wier jammerkreten dan naar het geloei
°van runderen geleken.
Phallos of phallus, m. gr. (phallós) bet
mannelijke lid, de roede, bij de oude Grieken
-,een zinnebeeld van de teelkracht der natuur,
dat, in hout of steen nagebootst, bij de bacchusfeesten in statige omgangen werd rondgedra,gen ; vgl. l i n g a m ; — phallíka, n. pl. de
:gezangen bij opgenoemde omgangen; — phal.lagie, f. pijn in het mannelijk lid; — phallanaatróphe, f. verdraaiing der mannelijke
roede; — phallankylósis, f. de kromming
der roede; — phallitis, f. ontsteking van
het mannelijke lid; — phallokaresnoma,
n. de kanker aan de roede; — phallokámpsis, f. de roedekromming; — phallophoor, m. een phallusdrager bij feestelijke
optochten; — phallorrhagie, f. Med. bloedvliet uit de vaten van het mannelijk lid; —
.hallornccce, f. een druiper, de zaadvloeiing
uit de roede.
Phanerogámen, n. pl. gr. (van phanerós, a, ón, zichtbaar, en gámos, huwelijk)
of

phanerogámische planten, Rot.

planten met duidelijke, zichtbare geslachtsdeelen (het tegengest. van k r y p t o g a m i s c h e
planten).
Phansigáren of Phansegoeren, m.
-pl. hindost. indische roovers en moordenaars,
.z. v. a. thugs, z. aid.
Phantasie, f. gr. (phanthasia, eig. het
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zichtbaar-maken, vertoonen, ten-toon-stellen, en
het zichtbaar-worden, verschijnen, van phantádzein, zichtbaar maken) de verbeeldingskracht,
het menschelijk vermogen om zich beelden of
gestalten te scheppen, de verdichtings- of uit
scheppend, dichterlijk ver -vindgskracht,e
verdichting, inbeelding, luchtgestalte,-mogen;
hersenschim, droombeeld, gril, luim, kuur, vreemde inval; Muz. z fantasie; -- phantaseeren (spr. s=z), met zijne gedachten rond
zich aan levendige voorstellingen over--zwervn,
geven ; verschijningen hebben, gezichten zien,
luchtbeelden, droombeelden of hersenschimmen
opwekken; in ziekte raaskallen, ijlen, onzin
spreken; Muz. z. f a n t a s e e r e n; — phantaskoop, m. eene tooverlantaarn; — phantasiasten, m. pl. eene secte, welke men
meer algemeen . den naam van I n c o r r u p t ib ei e n, onverderfelijken, geeft ; — phantásma en phantoom, n. een schijnbeeld,
eene herschenschim, een geducht schrikbeeld,
spook, eene schim; — phantasmatiék, f.
de verklaring der uiterlijke verschijningen ; —
phantomist en phantasmatíst, in. een
droomer, dweper, geestenziener; ook droomuitlegger; — phantasmagorie, f. de schjntooverj, of de kunst om door brandspiegels,
rook en dgl. middelen menschelijke gestalten
te laten verschijnen, de geestenbezwering; ooft
z. v. a. hallucinatie (z aid.); — phan-.
tasmoskopie, f. eene soort van verstandsverbijstering, waarbij de lijder spookbeelden ziet;
— phantást, m. een dweper, grillig mensch,
die de gewrochten zijner verbeelding voor wezenlijk houdt en als zoodanig behandelt ; iemand
met overspannen verbeeldingskracht; — phantastikon, n. het inbeeldingsvermogen ; —

phantástiseh, adj. op inbeelding berustend;

zonderling, dwepend, wonderlik, grillig, avontuurlijk, mal; — Phantasus, m. Myth. de
droomgod, een broeder van M o r p h e u s, die
den menschen aangename beelden in den droom
voorspiegelt.
Pharamund, z. F a r a m u n d.
Phárao, m. (hebr. paroh, koptisch pouro,
V. Duro, koning, met het mannelijke lidwoord
p ; gr. pharaó) in 't oude Egypte z. v. a. koning, vorst ; — pharaonsmuis of pharaonsrat, z. i c h n e u m o n; — pharaonsvijg, z. v. a. paradijsappel; — pharao–slang, f. een kleine kegel, die boven
aangestoken wordende, in slangvormige kronkelingen zich uitbreidt, misschien naar den staf,
dien Mozes voor Pharao tot slang laat worden, aldus genoemd; — pharao–spel, ook
pharao en faro, n. een hazard- of kans
kaarten (zoo geheeten, omdat-spelmtfranch
eertijds op een der kaartebladen de* P h a r a o,
die in de geschiedenis van Jozef voorkomt, was
afgebeeld).
Pharizeeër, farizeër, m. (kerkelijk lat.
Phariuei, rabbijnsch paroesjám, van 't hebr. pároesch, scheiden, afzonderen, v. hebr. párasch,
scheiden, afzonderen) eig. afgezonderden, zonder-
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Tingen, eene secte onder de voorm. Joden, die
meer Waarde aan den uiterlijken dan aan den
innerlijken godsdienst hechtten en de mozaïsche
wet door eene menigte van willekeurige levensregelen, veelvuldig vasten en bidden, vaak
enkel met schijnbare stiptheid en heiligheid,
vereerdén; huichelaars, schijnheiligen, werkhei -

pharyngoeéle, f. eene verslapping, breuk

ligen, pilaarbijters; -- pharizi ïseh, fari-

keel; — pharyngol^ísis, f de verlamming

ryngeurisma, n. de ziekel(jke, verwijdingvan het slokdarmshoofd; -- pharyngitis,
L de ontsteking van het slokdarmshoofd; -van het hoofd des slokdarms, waardoor aan
zijne wanden zakken of gezwellen ontstaan; —
pharyngographie, f. de beschrijving der"

zeeseh, adj. huichelachtig, schijnheilig; —
pharizee1sme, farizeïsme, n. de hui chelarij, schijnheiligheid.

van de spieren des slokdarmshoofds, keelver-

lamming; — pharyngopalatinisch, adj.
keel en verhemelte betreffende; — pharyngoparalsis, f. verlamming van 't slokdarmshoofd; — phaxryngoperistóle, f de ver-

Pharmákon, pharmácum, n., pl.
pharmaka, gr. een artsenijmiddel, toovermiddel, tooverdrank; vergift; — pharma-

nauwing van het slokdarmshoofd, keelvernau-

Cëum, n. (gr. pharmakéion), z. v. a. a p ot h e e k ; -- pharmaceut of pharma^
eeuticus, m. (gr. pharmakeus of pharmakeutès) m. een apotheker, artsenijbereider; —

wing ; — pharyngoplegie, f. z. v. ap h a r y n g o l y s i s; — pharyngorrhag^ e,.

pharmaceutika of pharmacie, f. de
apothekerskunst; -- pharmaceutisch, adj.

het slokdarmshoofd, keelkramp ; — pharyn-.
gostenie, m. de slokdarmsvernauwing; —
pharyngotomie, f. de snede van het hoofd

artsenijkundig, de artsenijkunde betreffende; —
pharmacites, m. (gr. pharmakitès) krui-

denwijn; — pharmakochemie, f de artsenij-scheikunde; -- pharmakodynamiek,
pharmakodynamika, f. de kennis van
de kracht der artsenijen . — pharmakognosie, pharmakognostiék of pharmakognostika, f. de herkenning der geneesmiddelen, de artsenijkunde ; — pharmakokatagraphologïe, de leer van 't voorschrijven der artsenijen, ook enkel k a t a g r apholog 1 e, z. aid.; — pharmakolith, m.
giftsteen, arsenikzure kalk; — pharmakologie, f. de kennis der artsenijen, artsenij-

leer; — pharmakomanie, f. artsenijzucht,
het overdreven gebruik van of verlangen naar
artseniep; — pharmakométer, m . de art-

senimaat; — pharmakometrie, f. de artsenimeetkunde; — pharmakopaea, f. het
apothekersvoorschrift, voorschrift der artsenijbereiding, eene verzameling van voorschriften
ter bereiding van eenvoudige en samengestelde
artsenijen, het boek der artsenijbereiding (d i s-

pensatorïum); — pharmakopóla, m.

f. bloeding uit de vaten van het slokdarmshoofd;

~ pharyngospásme, n. de kramp van

des slokdarms; — pharyngotoom, n. ie t .
werktuig voor de kunstbewerking der snede van.
het hoofd des slokdarms of de opening van hetspijskanaal.
Phase, f. pi. phasen (spr. s=z), gr.
(phdsis, pl. pháseis, d. 1. schijn, verschijning;»
v. phainesthai, zichtbaar worden, verschijnen).
lichtgestalte, lichtafwisseling, schijngestalte, inz..
de verschillende gestalten, waarin de maan, ten
gevolge van bare onderscheiden standen tegen
de zon en de aarde, zich aan ons voordoes ;.
In 't algemeen voor: veranderingen, geregeld

afwisselende verschijnselen of gedaantewisselingen in de toestanden van 't menschelijke leven,,.
lotwisselingen, enz. ; — phasma, n . pl. phasmáta, eene verschijning, gestalte, een gezicht,,

spook, enz.

Phaseóle, f. gr. (phdsèlos, phaseolos, lat..
phasèlus, phaseólus) een plantengeslacht met.
peulvruchten of bonnen, van welke verscheiden
soorten zeer voedzaam en welsmakend zijn, b. v.
de turksche boon, ook f a s e o l e of f i s o l e;

phaseoliet, m. boonesteen, erwtesteen.

(gr. pharmakopoles) een artsenijverkooper; —

Phasma, z. ond. phase.

pharmakopolium, n. de artsenijwinkel,
z. v. a. apotheek; — pharmakoposie,

Phatagin, m. (fr. phatagin, van 't gr.
phattágès, het schubdier) het langstaartige of

f. het artsenijdrinken of innemen; het gifdrin

viervingerige schubdier in Azië.

-

-

ken ; — pharmakosideriet, n. teerlingerts, uit arsenikzuur en ijzer bestaande; —
pharmakotheek, f. eene huis- en reis apotheek , eene artsenijkist; — pharmako-

Phatne, f. en phatn,ion, n. gr. (phátnè,
eig. krib, trog) de tandholte ; — phatnor.rhagie, f. de bloeding uit de tandkassen.
Phebus, z. phmbus.

tríba of pharmakotrips of pharma-

Phelloplastiek, f gr. (van phellós, de

kotrípt, m. een artseniwrijver of stamper.

kurk) de kunst om beelden uit kurk te snij
beeldsnijden uit kurk, uitgevonden door-den,ht
eenen kunstenaar te Rome en door den bouw
Mei tot hooger volkomenheid ge--kunstear
bracht; — phelloplástisoh, adj. tot die
kunst behoorende.
Phenakistoskóop, m . gr. op de voortduring van den lichtindruk gegrond toestel, om
in rust verkeerende, in verschillende stellingen
geteekende voorwerpen als in beweging te laten verschijnen.

Pharos of pharus, m. gr. (oorspr. de
naam van een eiland bij Alexandrië aan den
mond des Nijls, waarop een zeer hooge vuurbaak of vuurtoren stond, die onder de wereld
werd geteld) een vuurtoren, eene vuur--wonder
baak of -baken, een zeevuur bij eene zeehaven.
Phárynx, m. liever f. gr. (van phárein,
splijten) Anat. het hoofd des slokdarms, de
keel; — pharyngemphráxis, f. Med. de
verstopping van het slokdarmshoofd; — pha-

-
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Phengiet, n. gr. (v. phéngos, glans). de
glanssteen, kalkspaath, een doorschijnende teer
sterk opbruisende steen; — phen,--lingvorme,
gophobie, f. Med. de glansschuwheid, de
afkeer van blinkende voorwerpen, een teeken
der hondsdolheid; van daar ook voor h y d r op h 0 b i e; — phengophóbisch, adj . licht,

of glansschuw.

Phenol, n. nw.lat. (v. gr. phainein, lichten en lat. olëum, olie) inz. phénol sodique,
fr. (spr. sodiek) een nieuw algemeen genees
ook tegen cholera, uitvinding van-midel,nz.
den franschen chemist Bobeuf; — gephe —
noleerd water, n. daarmede vermengd water; — phenyl, n. nw.lat. (v. gr. hylë, stof)
een ondersteld, uit, ,koolstof en waterstof bestaand radicaal; — phenylhydraat of
phenylzuur, n. z. v. a. carbolzuur ; —
phenylamine, f. z. v. a. aniline; —
phenylwaterstof, f. z. v. a. benzine.
Pherekrátisch vers, een zevenletter'
grepig trochaïsch-daktylisch vers: (-L- `. f _..- / .- z;), naar den gr. dichter P h e r ekrátes benoemd.
Pherra, f. eene O.ind. munt voor rijst
van verschillende grootte.
Pheug^dron, n. gr. (v. pheugein, vlieden, en hydor, het water) de watervrees, z.
V. a. hydrophobie; — pheug^ dros,
m. een waterschuwe.
Phi de, f, gr. z. v. a. p h i o o 1 (z. aid.).
Phidias, m. gr. een uitmuntend beeldhouwer (naar den beroemden atheenschen beeld
dien naam, die in de 5de eeuw-bouwervan
voor Christus leefde).

Phiditia of phiditiën (spr. t=ts), n.

PHILIP

like natuur' en de oorspronkelijke, zuiver menscheljke verhoudingen tot grondslag gelegd en
de- vorming der kweekelingen tot praktisch
bruikbare, opgeruimde en wellevende menschen
tot het doel der opvoeding gemaakt moet worden, — een stelsel, dat echter, bij de keuze
en veelvoudigheid der leermiddelen en het streven naar natuurlijkheid en gemakkelijkheid der
leerwijze, alsmede bij de overwegende richting
op het praktisch nuttige, niet volkomen proefhoudend kon bevonden worden; vgl. hum an i s m e; — philanthrópisoh, adj. menschlievend, minzaam, liefderijk, vergevingsgezind,
lankmoedig; — philanthropomanie, L
de dweepachtige, overdreven menschenliefde ; —
philargyr^e, f. (gr. phylargyria, v. drgyros,
zilver, geld) geldliefde, gouddorst, gierigheid,
hebzucht ; — Philáster, m. en Philasteria, f. mans- en vr.naam: liefhebber, liefhebster der sterren, hemelvriend, -vriendin ; —
philatelist, m. verzamelaar van postzegels;

— philautie, f. (gr. philautia, van autos,
zelve) de eigenliefde, zelfzucht, het e g o ï s m e;
— Phi1 mon, mansn.: de liefhebbende; ---

Philëmon en Baueis, gr. Myth. een paar
echtelingen in de gr. oudheid, beroemd door
hunne wederkeerige liefde tot in hun hoogsten
ouderdom; vandaar een paar oude, trouw en
eendrachtig levende echtgenooten ; — philharmóniseh, adj . de toonkunst beminnende;

-- philhelleen, m . een griekenvriend, voorstander der Grieken en hun vrijheidsoorlog; —

philhelléniseh, adj . de Grieken beminnende,
hen voorstaande, grieksgezind ; — philiáter,
m. (v. iulros, een arts) een vriend of liefhebber der artsenijwetenschap.

pl gr. (pheiditia, v. pheidesthai, verscboonen,

Philip of Philippus, m. gr. (Philippos,

ontzien), openbare, gemeenschappelijke sobere
maaltijden der mannen en jongelingen in 't oude

van philos, lief, vriend en hippos, paard) bij

Sparta, ook s y s s i t ï a.

Philadelphen, m. p1. gr. (v. philos, lief,
vriend, en adelphos, broeder) broederlievenden,
sedert 1803 een geheim verbond in 't fransche
leger om het keizerrijk omver te werpen en
de republiek weder te herstellen; — phila -.
dephie, f. gr. broederliefde, naastenliefde;
p adé phisch, adj. broederminnend;
vandaar de philadelphische broeders c h a p in Engeland en Zweden, welke weldadigheid ten doel heeft; — philaléthes of
philaleeth, m. een waarheidsvriend; —
philalethie, f. de waarheidsliefde; — philander, z. o p o s s u m — philandrie, f.
(gr. philandria) mannenliefde; — philan;

throop, m. (gr. philánthrOpos) een menschenvriend — philanthropie, f. de menschenliefde, menschlievendheid; — philanthropinum, n. nw.lat. eig. eene menschlievende
instelling, menschenschool; een opvoedingsgesticht naar Basedows grondbeginselen, onder
dezen naam het eerst in 1774 te Dessau gesticht;
;

— philanthropinísme, n. het stelsel van
opvoeding en onderwijs van Basedow en zijne
vrienden, volgens hetwelk de zuiver mensche=

verkorting Flip, manse., woordelijk : paarden vriend; t. philippine, vr.naam: paarden vriendin; — bonjour Philippine! fr. goeden
morgen, Philippine ! de woorden, waarmede
een heer of dame een dame of heer van hunne
kennis begroet, tengevolge van eene afspraak
bij het deelen eener dubbele amandel aan tafel ; die het eerst dien groet toebrengt, wint
van den ander gewoonlijk een klein geschenk
(het woord is aan het duitsch vielliebchen, d. 1.
allerliefste ontleent, gelijk de gewoonte van duit
her komst is); — philippica, f. eene hevige-sche
strafrede, eene krachtige redevoering, waarin iem.
tentoongesteld, ontmaskerd, doorgehaald wordt,
gelijk die de atheensche redenaar D e m o s t h én e s tegen koning Philip p u s van Macedonië
uitsprak, om de Grieken af te raden zich aan
hem te onderwerpen; — philippic, f. pl.
gr. goud- en zilvermunten, hebbende aan de
eene zijde het beeld van Philippus van Macedonië en aan de keerzijde een paard; — philippísten, ni. pl. leerlingen en aanhangers
van Philipp Melanchton, die men van
krypto- calvinisme beschuldigde; — Philippinon, pl. eene secte van oostersche christenen;

— Philippcinen, m. pl. eene russische secce,

PHILIP

die een geestelijk opperhoofd, de heilige synode
en de priesterwijding der russ. ,geestelijkheid niet
-erkennen, zoo geheeten naar Philip Pustoswiaet,
die haar in 1700 uit Rusland naar PoolschLitthauen voerde; — philippus—daalder,
een spaansche daalder. omtrent = 3 gld., onder
'Philips II van 1560-1595 voor de Nederlanden
geslagen.
Philip., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor R. A. Philippi.
Philistijnen, m. pl. (hebr. Plischthi, pl.
.Plischtim, v. polasch, rondzwerven, omdolen;
vgl. - P a 1 u s t i n a) do oude grensnaburen der
Israëlieten in zuidwestelijk Palaestina; — phiHaters, m. pl. hoogd. in Duitschland in de
studententaal eene verachtelijke benaming van
gemeene burgers of ook wel van alle niet-studeerenden. (Deze benaming ontstond, naar men
wil, in 1693 te Jena, alwaar bij eene vechtpartij tusschen studenten en burgers een stu=dent dood op de plaats bleef en een geestelijke
den zondag daaraanvolgende in eene heftige
j reek tegen deze daad zeïde: »het is hierbij
gegaan, gelijk in den Bijbel (Richteren, XVI)
geschreven staat : de Philistijnen over u, Simson !" waarna de studenten de burgers van Jena
Philistijnen of Philisters noemden); — philister, in 't alg_ ploert, een laaggezind mensch,
i nensch van beperkten geest en gemeene, platJJurgerlijke denkwijs; in engeren zin : de hospes
van een Student ; voorts een paardenverhuurder; een geleend of gehuurd paard; ook een
oud overschotje van tabak in een pijp; -- philisterei, f. hoogd. ploertigheid, beperkte, bekrompen, platburgerl(jke denkwijs; vgl. b a n a us i e ; — philistresse of phileuse, f. bgd.
bij de studenten: hospita; — philisterhaft
of phuistreus, adj. bgd. ploertig, van bekrompen geest, kleinzielig, onvrijzinnig, laag,
onedel; — philisterium, n. hgd. het ploertendom.
Phil., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor John Phillips.
Philodoxie, f. gr. (philodoxia, van philos,
pief, vriend en dóxa, meening, roep, roem) eerof roemliefde ; — phUC onus, m. een liefhebber van den Wijn (gr. óinos), een drinkebroer;
— philofenian, m. aanhanger der f e n i a n s
4z. ald.); — philogermaan, m. vriend der
Duitschers; — philogyn, m. (gr. philógynos,
van gyné, vrouw) een vrouwenvriend, liefheb
vrouwen ; — philogynie, de-bervand
vrouwenliefde, neiging tot het andere geslacht;
-- philóikos of philceeus, m. een huisvriend, familievriend; — phi okalie, f. liefde
voor het schoone, eerbare, zedige; — philolOog, m. (gr. philólogos, van lógos, rede) een
taalvriend, taalgeleerde, taalkundige, taal- en
oudheidvorscher; inz. wie zich aan de weten-schappelijke studie der talen, letterkunde ea ge£schiedenis van de klassieke oudheid (der oude
Grieken en Romeinen) wijdt; — philologie,
1. de taalliefde, taal- en oudheidkunde, taalwetenschap; inz. klassieke philologie, de
-
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wetenschap of geleerde kennis der oud-gr. erf
rom. taal, letterkunde en geschiedenis ; — philológisCh, adj. taallievend, taal- en oudheid
taal- en oudheid--kundig,taler;o
kunde behoorende of die betreffende; -- philomaChie, f. strijdlust ; — philomathie,
f. (gr. philomdtheia, van manthdnein, loeren) de
leerlust, leerbegeerte, weetgierigheid; — philomátisch, adj. leerlustig, leergierig, weetgierige; — Philoraéle, f. gr. (eig. de appelof ooftminnende, v. melon, de appel) Myth. de
naam der dochter van Pandion, koning van
Athene, die, nadat Tereus, de gemaal van hare
zuster Prokne, haar verkracht en vervolgens,
opdat zijne wandaad bedekt mocht blijven, haar
de tong uitgesneden had, in eenen nachtegaal
werd veranderd; vandaar voor: de nachtegaal;
— philom8tor, m. een moederlievende, moedervriend; — philomimesie, f. (vgl. mime
enz.) de navolgingszucht; — philomüsos,
m. een muzenvriend, beminnaar der schoonti
kunsten, kunstenvriend.
Philonium, n. lat. (van 't gr. philónion,
scil. phármakon, z. ald.) een pijnstillend middel
(naar een ouden arts Phi 1 o n benoemd) .
Philopeedie, m. gr. (van philos, lief, vriend
en pais, genit. paidós, knaap, kind) de liefde
tot jonge lieden en hunne opvoeding; -- philops, m. (philópais) een kindervriend; —
philopsedisch, adj. kinderlievend, der opvoeding toegedaan ; — philopátór, m. een
vadervriend, de vaderlievende, iron. bijnaam van
Ptolemmus, koning van Egypte, die zijnen vader vergiftigd had ; — philopatridalgae of
philopatridomanie, f. Med. z. v. a. nost. a 1 g i e (z. aid.); — philopatrïe, f. de vaderlandsliefde; — philophysious, m. een
natuurvriend, natuurvorscher, — philopinaCium of philopinakion, n. een -stam
philopolémisch, adj. (vgl, p o--boek;—
1 e m i s c h) strijdlievend ;— philoposie, f.
drinklust, liefde tot drinkgelagen ; — philopsyehie, f. liefde tot het leven ; lafhartigheid, versaagdheid; — philoristie, f. (van
horidsein, begrenzen, bepalen) de verklaringszucht; woordenvitterij ; — philorthodóx
(vgl. orthodox, enz.) een vriend of aanhanger der rechtzinnigheid of orthodoxie ; — philosarkie, f. de vleeschliefde, de neiging tot
vleescheljke lusten; — philosomatie, f.
lichaamsliefde, overdreven lijfsverpleging, li
-chamszorg.
Philosoof, m. gr. (philósophos, van philos,
lief, vriend enz., en sophós, wijs, sophia, wijsheid lat. philosóphus) eig. een wijsheidsvriend;
wijsgeer, wijze, een navorscher door het verstand, een denker, eerstands- of wijsbeidsleeraar;
bij de Duitschers: wereldwijze (w e I t w e i s e r);
— philósóphus non curat, lat. een wijsgeer telti
dat niet, verheft zich daarboven ; — philosophaille, f. fr. (spr. —fálj') het wijsgeerig gepeupel, de groote hoop der zoogenaamde wij
philosophailleeren (spr. — faljee--zen;—
ren) den philosoof spelen, uithangen; -- phi—.
,
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losophánt, m. nw.lat. (philosóphans, van

liefde bedwelming of roes, door een p hi 1 t r u m
voortgebracht.
] himósis, f. gr. (van phimoen, snoeren,
binden) Med. de vernauwing der voorhuid, spaan
kraag; phimósus feminarurn, de vernau--sche
onderzoek, eene philosophische vraag, beschou- wing van de vrouwelijke scheede.
Phio01, t. (misvormd uit het lat. phiála,
wing, meening, bewering, eene verstands- of
wijsheidsspreuk ; — phiosopheeren (gr. v. 't gr. phiálé, schaal, urn) eene kogelflesch,
een buikvormig glazen vat met langen, nauwers
philosophéin, lat. philosophl ri) grondig, ver
hals, door scheikundigen gebruikt ; Mí1. eene
denken, navorschen; uit gronden inzien,-standig
besluiten, bewijzen; zich duidelijke begrippen soort van stormpotten,* met handgranaten enz.
en voorstellingen van iets zoeken te maken, gevuld: stormphiolen.
Phlasis, f. gr. (phlásis, van phláein, platwijsgeerig eene stof behandelen, de oorzaken
der dingen nasporen ; het philosophee- drukken, kneuzen) Med. de breuk van een plat
ren, het grondig navorschen, het verstands- been.
onderzoek ; — philosophie, f. gr. (philosoPhlebemphráxis, f. gr. (van phtebs,
genit. phlebós, bloedader) Med. verstopping der
phia) de w(jsheidsliefde, wijslieidskunde; wijs
bloedaderen; — phlebeUrjrsma, n. of
waarheidsleer, wijsbegeerte, verstands--heidsof
wetenschap, kennisleer of de wetenschap der phlebektasis, f. de uitzetting der bloedwetten en voorwaarden van de redelijke ken- aderen, aderspat ; — phlebion, n. een bloed nis van God, den mensch en de wereld, de adertje; — phlebitis, t de bloedaderontstewetenschap, die bestaat In het kennen der din- king; — phlebódes, adj . vol aderen; naar
gen in hunne oorzaken en gevolgen ; studie der aderen gelijkend; — phiebographie, f . de
natuur en der zedeleer; het stelsel van dezen bloedaderbeschrjving; — phlebollth, m. de
tof genen beroemden wijsgeer; zekere geest- adersteen, steenachtig lichaam in de bloedadekracht, waardoor de mensch zich boven den ren ; — phlebolithiasis, f . ziekelijk ontstaan
Invloed van de wisselvalligheden des levens weet van adersteenen ; — phlebologie, f. de leer
te verheffen ; ook eene lettersoort, z. v. a. b r e-, van de bloedaderen; phlebopalie, f.
vier; philosóphiseh, adj. (lat. philoso- de bloedaderpols, beweging der bloedaderen;
phicus) verstandswetenschappelijk, w(jsheidmin- — phlebophthalmotomie, f. juister
ophthalmophlebotomie, f. kunstmatige
nend,, redematig; grondig onderzoekend, denkend;
philosophische teekens, bij de astro- opening der oppervlakkig liggende aderen van
logen : de Steenbok en de Waterman ; — phi- het oog, aderlating aan . het oog; — phlelosophísme, n. nw.lat. de gewaande of borrhagie, f. en phleborréxis, f. do
scheuring eener bloedader, aderbreuk; — phleschijnphilosophie, de leer der valsche w(jsgeèren, schijnwisheid, q na s i-verlichting; — phi- botoom, n. het laatijzer, bet werktuig, waar-losophíst, m. een schijnwijze, waanwijze, mede men de ader opent; — phlebotomie,
iemand, die, onder voorwendsel van alle voor- f. de aderlating; phlebotomist, m. een.
o3rdeelen af te schudden, de algemeen aange- aderlater ; phlebotoman^e, f. de adernomen gevoelens en grondbeginselen trotseert;
latingszucht, overgroote neiging tot aderlaten;
phi osophisteeren, schijnwijsgeerig
phlebotrauma, n. eene bloedaderwond.
spreken, schijnwijze stellingen voordragen, phiPhledonie, f. gr. eig. snapachtigheid,
losophische beuzelpraat voeren.
praatzucht (van - phledón, snapper, van phléó,
Philostorgie, f. gr. (van stérgein, teeder ik snap) Med. ijlhoofdigheid, verstandsverbijsliefhebben) neiging tot liefde, verliefdheid; — tering; — phledonódes, adj. ijlend, raas-.
philoteehnie, t de kunstliefde ; philo- kallend.
téehniseh , adj. kunstlievend; ook : de inPhlegethon, ook pyr1pb1egéton, m.
dustrie beminnende, kunst en Industrie begun- gr. (van phleg4thein = phlégein, branden) Myth.
stigend (vgl. techniek, enz.) ; — philo- een fabelachtige . vuurvloed, hellevloed, die, in
teChnos, m. een kunstvriend, liefhebber der plaats van water, vuurstroomen met gloeiende
kunsten ; — philotéknos, m. een kinder- rotsbrokken voortstuwde.
vriend; — philoteknie, f . de kinderliefde,
Phlegma, n. gr. (van phlágein, branden,
liefde tot kinderen; — Philothéus, sn. mans- verbranden) oorspr. brand, vlam enz.; Med.
naam: z. v. a. G o d l i e f ; phi othéa, f. slijm, het slijnug, taai vocht in het bloed,
de God liefhebbende ; — philotimie, f. de taaie slijm (misschien daarom zoo geheeten, omeerliefde, roemzucht, eerzucht, eergierigheid;
dat vloeistoffen, over het vuur gekookt, taai
wedijver; — philoxen^e, f. de liefde tot en sljmig worden); sljmbloedigheid, koud-, lauw
vreemdelingen, gastvrijheid ; — philozoie, f.
natuurlijke ongevoeligheid en traag--bloedigh,
de liefde tot het leven, z. v. a. p h i l o p s y c h i e.
heid, onverschilligheid, onopgewektheid; Chenl.
Philtrum, n. lat. (v. 't gr. philtron, van het waterige, smakelooze, dat na de overhaling
philein, beminnen) een liefdemiddel, een liefde
van de geestige doelen, b. v. van den brands-.
wijn overblijft ; — phlegmagogieum, n.
een drank, eene kruiderij-drank,tove
enz. om liefde op te wekken ;
philtro - nw.lat. pl. phlegm.agogiea, liever phlegmanie, f. de ingedronken liefdewoede, de vermagoga, Med. slgmafvoerende of - verdunnende

philosophari, philosopheeren) een verstandskranier, handwerksmatige wljsheidverkooper; —
phi osophaster, m. een sch(jnwize, waanwijze ; — philosophsma, n. een wijsgeerig

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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middelen ; -- phlegmap^ra, liever phlegmatopyra, f. de slumkoorts ; — phlegmaale, f. z. V. a. p h 1 o g o s i s (z. aid.); — phlegmaticus, m. (gr. phlegmatikós) een sljmbloedige, koudbloedige, ongevoelige en trage; -phlegmatie (spr. t=ts) f. Med. water- of
sl(jmgezwel; phlegmaaa alba dolen puerperarum, de witte, pijnlijke dijzwelling der kraam-

vrouwen;

—

phlegrnátisch, adj. vol taaie

slijm, slijmbloedig; koudbloedig, lauwbloedig,
onverschillig, gevoelloos, ónopgewekt, onwerkzaam, traag, lui, lamlendig; traag, koud van
natuur (vgl. temperament); — phlegmat i s c h e t e e k e n s, bij de astrologen: de Kreeft,
de Schorpioen en de Visschen; -- phiegma-

torrhagge of phlegmatornccee, f. Med.
slijmvloed, afleiding of afvoering van vochten
bij verkoudheid ; — phlegmone, f. Med. met
gezwel optredende en gewoonlijk in ettering
overgaande ontsteking van het celweefsel ; —

phlegmonódes, adj . ontstekingachtig, aan
eene ontstoken zwelling gelijk; -- phlegmy-.
menitis, f. (van phlegma en hymen, z.
ald.) eene slijmvliesontsteking.
phlegreeisch, adj . (lat. phlegraeus, a, um,
'van 't gr. phlegruaos, a, on) van Phlegra
(ontstaan uit phlegyrá, stil. ge, d. I. brandend
land) van een landschap in Macedonië, waar
de met de goden strijdende Giganten door den
bliksem van Zeus vernietigd werden; In 't algemeen voor brandig, vurig; — phlegraeische

velden, de brandvelden, inz. eene zwavelrijke
vlakte bij Cumm in Beneden-Italië.
Phlógiston, n . gr. (van phlogidzein, branden, phlox, *lam) in de oudere scheikunde de
brandstof, het brandbare beginsel, de zuiverste
en eenvoudigste brandbare grondstof, door Stahl,
In het gebied der chemische wetenschap op den
voorgrond geplaatst, maar door L a v o i s i e r uit

the eereplaats verdreven ;

—

phlogistiseh,

adj. brandbaar, met brandbare stoffen opgevuld ; — phlogistiseeren (spr. s=z) met
brandstof verbinden; -- gephlogistiseerde
lucht of gephiogistiseerd gas, z. gas;
phlogistiek of phlogurgre, ook phlo—
gochemie, f de leer van de brandbare licha men; — phlogódes, adj. ontstoken, vlammig;
— phlogop ra, f. eene ontstekingskoorts;
— phlogc sis, f. Med. plaatselijke ontsteking;
eene vliegende hitte, voorbijgaande roodwording

van het aangezicht ; phlogoskoop, m.
d. 1. eig. vlammentooner : een door Thilorier
—

in 1801

uitgevonden

rookverbrandende

spaar -

kachel, die niet alleen moet verwarmen, maar
ook verlichten ; een instrument, dat den hitte
aanwijst.
-grad

Ploioplastie, f. gr. (v. phloiós, schors,
en plássein, vormen, plastikós, vormend) schorsvorming, eens door den franschen dotter Eugène Robert uitgevonden kunstbewerking aan
boomen, waarbij men de door Insecten beschadigde schors tot op den bast wegneemt
en daardoor eene nieuwe schorsvorming teweeg
-brengt.
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Phlomis, f. gr. (phlomis en phlómos, voor
phlogmis en phlogmós, van phlégein, branden,
omdat de dikke en vette bladeren In plaats vang
pitten in de lamp dienden) Bot. de wolbloem,.
het kaarskruid, jeruzalemsche salie, een pronkgewas van vele soorten, b. v. de leeuwestaart,
het leeuwenoor, de saliestruik.
Phloridzine of liever phlorrhizine,

-

t. barb. gr. (v. 't gr. phloiorrhidzos, met schorswortel, v. phloiós, schors en rhídza, -achtigen
wortel) Chem. de wortelbaststof, eene indiffe-rente kristallinische stof In den verschen wortelbast van appel-, pere-, kerse- en pruimeboomen.

Phlox, f, gr. (eig. de vlam, v. phlégein,:
branden) de vlambloem, een pronkgewas uit..
Nieuw-Holland van velerlei soorten.
Phlyakographïe, f. gr. (van phlyax,
gezwets, pots ; ook de grappenmaker) een
kluchtspel.

Phlyktaena, f. pl. phlykteenee of
phlyktlides, gr. (phlyktaina, phlyktis, pl.
phljktainai, phlyktides, van phlyein, phlydzein,
zieden, overkoken, opborrelen) Med. waterblaasjes, inz. in het oog; — phlyktaenódes,
adj. blaar- of blaasachtig; — phlysis, f. bet
uitbreken van waterblaasjes op de huid; --

phlyzakion of phlyzacium, n. z. v. a.
phlyktiena.

phobodípsos, adj. gr. (van phóbos, vrees,.,
schrik en dipsa, dorst) Med. eig. dorstschuw
waterschuw, bondsdol; -- phobodipson, n.
de watervrees, hondsdolheid.
PhÓoa, f. lat. (v. 't gr. phóke, de rob, zee-

hond; - phoeaena, f. (gr. phukaina) eens
walvischsoort, de doiph(jn.
Phocoea, f . gr. eene oude zeestad in Ionië,
waarvan Marseille afstamt ; Astr. eene in 1853.
door Chacornac te Marr rille ontdekte asteroïde..
Phasbus, m. gr. (Phóïbos) d. i. de hebtende, glanzende, een bijnaam van Apollo, de
zonnegod, de zon ; onelg. gezwollenheid in de
rede, hoogdravende schrijftrant, bombast ; -Pheebe, f. (gr. Phoibe) d. I. de heldere, licht
een bijnaam der maangodin Artemis-gevnd,
of Diana; — phcebolepsie, f. de dichter-

woede, poëtische razernij.
Pheenïee, f. gr. de poolster, eertijds zoo
geheeten, omdat de Phaeniciërs, een volk, dat
een smal kustland aan de Middellandsche zee
bewoonde, bij hunne zeetochten zich hoofdzakelijk naar deze richtten.

Pheenicine, f. gr. (van phoinix, purper,.
purperrood) indigopurper, een purperroode nederslag, die bij oplossing van den indigo in zwa-,

velzuur door bijvoeging van zoutzuurkalk wordt
verkregen; phconieísme, n. Med. de ma-zelen en het roodvonk ; — phcenígmus, m.
Med. de ziekelijke roodheid van het aangezicht
ook een roodmakend middel voor het vel.
Pheenik, m. een kleine turk. zilvermunt.
van verschillende, maar geringe waarde.
Phoenix, m . gr. (phoinix, d. i. de purpers
roode of vuurkleurige) de zonnevogel, een fabelachtige wondervogel, van wien men verhaalt—
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dat hi 300 jaar leefde en dan op een door
hem zelven bereid leger zich verbrandde, om
-uit zijne ach weder te tevoorschijn te komen ; bij
ons dat der zeldzaamheid, voortreffelijkheid en on-

vergankelikheid; —phoenix -compagnie,
een brandwaarborg -ma kappi in Engeland en

Duitschland ; — phoenix-periode, f. Chronol. een tijdruimte van 500 jaar.
Phóis, f. gr. (v. phódzein, roosten, verhit

brandblaar; --,- phoides of-ten)Md.
phódes, pl. brandblaren.
1Pholáde, L gr. (phólás, van pholè n, zich
verschuilen, in sluiphoeken liggen) pl. pho laden, boorschelpdieren, steenboorders, zee-
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klástisob, adj. stembrekend, inz. van echo's;

phonoUth , m. de klanksteen, porphyrschiefer, eene gemengde steensoort ; — phonologïe, f. de klankleer, de wetenschap van de
spraakklanken ; — phonométer, m . de klank
— phonometrie, f. de klankmeting;-metr;
— phonosophie (spr. s=z) f. de klankleer,
de klankkunde ; -- phonurgie, f. de leer van
de werking van bet geluid of de tonen, de wetenschap van de tonen en den weergalm.
Phoranthium, n. nw.lat. (v. 't gr. phérein, dragen, phórimos, draagbaar en ánthos,
de bloem) Bot. de bloembodem.

Phorkos of Phoreus, ook Phorkys,

dadels, die in de hardste oeverrotsen boren en
g fl het duister licht geven; — pholadieten,

m. gr. Myth. een zeegod en vader van wonderbare zeegestalten ; — Phorkiden of

pl. versteende boorschelpdieren.
Phonasc^e, f. gr. (phonaskía, v. phónë,
geluid, stem, en askézn, oefenen) eig. stemoefening, zang- en redekunst der Ouden ; —
phonáscus, m. (gr. phónaskós) een zang-

Phorkyaden, f. pl. (gr. Phorkides) de doch

meester, stemleider ; — phonautograaf, f.
toestel om . de trillingen van een geluidgevend
lichaam op te teekenen (op een draaiende en
tegelijk langs een schroef voortgaande met roet
besmeerde trommel); — phonëtiseh, adj. (v.
phonèin, klinken, toongever) klankgevend, het
geluid, inz. de spraakklank voortbrengend of
betreffend; — phonetisch schrift, klank
; — phonetiek, phonetika, f. de-schrift
klankleer, stemleer, het juiste gebruik der stem
bij spreken en zingen ; — phoniek, pho nika, f. de klank -, gehoor- of toonleer; —
phonisch, adj . klinkend, b.v. het p h o n i s c h
mi d d e 1 p u n t, het stem- of klankpunt, eene
plaats, waar de roepende persoon bij eene enkelvoudige echo moet staan ;— p h o n is c h e
kaleidoskoop, z. kaleidoskoop; —phonisme, n . het kunstgeluid; — phonogmoniek, phonogmonrka, f. de stemkunde,
de gevolgtrekking van de stem of spraak van
een mensch op zijne denkwijze ; -- phonograaf, f. de klank-, geluid- of toonschrijver,
een in 1877 door Thomas Edison in New-Yersey
uitgevonden spreekmachine, welke door bemiddeling van een kunstmatig trommelvlies (een
papiervliesje) en een metalen stift luid gesproken woorden in den vorm van kleine groeven op bladtin opteekent en naar welgevallen het gesprokene hoorbaar teruggeeft; —
phonographie, f. klankschrift ; — phonographTka, f . de klankschrijfkunst, de voorstelling der woorden door schrijtteekens voor
de spraakgeluiden; — phonográphisch,
adj. klankschrtjvend ;— p h o n o g r a p h i s c h
schrift, zulk schrift, dat geheel met de uit
overeenkomt, daar het alleen de wer--sprak
kelijk uitgesproken geluiden door bepaalde schrijf-

teekens voorstelt ; — phonokampsie, f. de
stembuiging, klankbreking; — phonokámptisch, adj. stembuigend, klankbrekend ; p h onokamptisch middelpunt, het stembui
plaats, van welke het geluid bij-ginsput,de
Bene echo wordt teruggeworpen; — phon©-

drie G o r g o n e n (z. ald.)-tersvanPhoky,d

Phórminx, f. gr. (v. phéreln,. dragee, phórimos, draagbaar) de draagbare either, eene
soort van harp of either, het oudste snaarspeeltuig der oude grieksche zangers.
Phormium, n. nw.lat. (v. 't gr. phormion,
vlechtwerk van biezen of riet, ook de naam
eener ons onbekende plant, verklw. van phormós, iets uit biezen of riet gevlochten) de vlaslelie, het nieuw-zeelandsche vlas, bij ons hoofd
-zakel
ij k een pronkgewas.
Phorométer, m. gr. (van phérein, dragen;
voeren, bewegen) draagkrachtmeter, een werk
bepaling van het draagvermogen van-tuiger
bruggen, gewelven enz.; ook in den landbouw:
een teelkrachtmeter; — phorometrie, f. -de
leer der lastmeting en lastdraging, een gedeelte
der hoogere wbrktuigkunde ; — phoronomie,

f. gr. de bewegingsmeetkunst, wetenschap van
de beweging der vaste en vloeibare lichamen,
een gedeelte der hoogere werktuigkunde ; —

phoronómisch of phoronométrisch,

adj. bewegingmetend of de wetten der beweging en de bewegingsmeetkunst betreffende.

Phosgenïum- gag, phosgeengas, n.
gr. (van phos, het licht, en génein, voorbrengen) door het licht verwekte lucht, de door
het zonnelicht bewerkte verbinding van kool
chloorgas; — phosphorus rn -oxydeg.asmt
ot phosphor, n. (v. 't gr. phósphóros, licht brengend, van pUrein, dragen, brengen) lichtdrager, lichtstof, eene in 1699 door Brand te
Hambarg ontdekte, niet-metallische grondstof;
pl. phosphoren, lichtdragers, lichtende li
vroeger tijd zeer verschillende li--chamen(i
chamen beteekenende) ; phosphorus bononiénsis,
de lichtsteen, glanssteen, z. b o 1 o g n e e s er5 p a a t h;— phosph áten, m. pl. phos-

phoszure zouten; — phosphieten, a. pi.
phosphorigzure zouten; — phosphorené-sis, f. de ziekte uit gebrek of overmaat van
phosphorzure kalk in de beenderen; — phosphorchaleiet, n. een groen, phosphorzuur
koperoayde, meest in bolvormige massa's voorkomende ; -- phosphoresceeren, in het
donker of duister licht geven, gelijk b. v. de
glimworm en vele zeedieren; . — liet phos-
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phoresceeren of de phosphoreseéntie (spr. t=ts), f. het licht geven in het duister
of de eigenschap van vele lichamen om zonder
verbranding In het duister licht te verspreiden;
— phosphoriet, n. eene soort van a p
tiett (z. aid.); — phosphornekróse, f.
de kinnebaketer, een bij het werken- met phos•
phor ontstaande beenderziekte, inz. van de kinnebakken; - phosphoroskoop, m. (gr.
skopein, zien) een door Becqueret uitgevonden
toestel, om zeer zwakke graden der phosphorescentie zichtbaar te maken ; — phosphor—
zuur en phosphorigzuur, verbindingen
van het phosphor met zuurstof tot zuren.
Photiniánen, m. pl. eene secte van den
bisschop P h o t i n u s in Pannonië, in de Ode
eeuw.

Photochalkographie, f. gr. (v. phós,
gen. phutós, het licht) de voortbrenging van
phototypen op metaal; photoehromie,
f. lichtschilderkunst in natuurlijke kleuren, het
teruggeven der kleuren langs photographischen
weg; — photodiaphanie, f. een langs
photographischen weg verkregen doorschijnend
glasbeeld ; — photofaesimilé, n. een door
photographie voortgebracht facsimile (z. aid.);
— photogalvanographie, f. het voort
drukplaten door middel van pho--brengva
tographie en galvanoplastiek; — photogeen
of photogenium, n. licht voortbrengende
stof, eene kunstmatige minerale olie; — photogéniseh, adj. door licht voortgebracht (b. v.
teekeningen, beelden) ; — photograaf, m.
een lichtteekenaar, vervaardiger. van lichtbeelden en photographidn ; — photographeeren, lichtbeelden van een voorwerp vervaar
photographie, f. lichtteekening,-digen;—
bet lichtschilderen, de kunst om lichtbeelden
voort te brengen, de handelwijze om door inwerking van het licht op daardoor oplosbare
stoffen beelden te vervaardigen van de voor
licht afzenden ; ook zulk een-werpn,diht
lichtbeeld, inz. op papier z. v. a. photogram, n. (verschillend van phototype of
daguerreotype); — potographie instantanée, f. fr. snelphotographie, photographie in zeer korten tijd; — photográphisch,
adj. in ' lichtbeelden voorgesteld; ook tot licht
dienstig (b. v. photographisch p a--beldn
p i e r) ; — photographométer, m. een
door Claudet uitgevonden instrument om do
gevoeligheid van photographische prwparaten
voor het licht te meten; - photogravure,
f. gr. fr. gravure door photographie ; — photokámpsis, f. de buiging of breking der
) ichtstralen ; — photolithographie, f het
teruggeven van phototypen op steen; — photolithographische kaarten, pl. naar
verheven bewerkte gipskaarten gephotographeerde en door steendruk vermenigvuldigde kaarten ; — photologie, f. de lichtleer; — photomagnetisme, n. het door inwerking der
lichtstralen verwekte magnetisme; — photometeóren, n. pl. lichtgevende luchtver-
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schijnselen; — photométer, m. een lichtmeter, lichtkrachtmeter; — photometrie,.
t de lichtmeetkunst, meting van de sterkte des.
lichts ; ook meting naar photographische opneming; — photoinétrisch, adj. lichtmetend;
— photophobie, f. de lichtschuwheid der
ooglijders — photophóbisch, adj. licht
photophobophthálmus, m.-schuw;—
Med. een lichtschuw oog; — photophobo.
phthalmie, f. de oogontsteking, met grooto.
lichtschuwheid verbanden ; — photopsie, t.
een ziekelijk lichtzier!, het flikkeren van de oogerg
uit inwendige oorzaken; z. v. a. m a r a u g i e;
— photorrhëxis, z . v. a. p h o t o k a mp515; — photosculptuur, f. gr.-lat. de
mechanische toepassing van photographische opnemingen voor plastische doeleinden b. v. ter
vervaardiging van bustes, standbeelden, enz.
(doordien uit ei gelijktijdig van alle zijden van
een voorwerp genomen lichtbeelden door eery
photographisch toestel een lichamelijk geheel
samengesteld wordt) volgens Villème te Parijs;
;

,

— photoskiateriek, photoskiate-rika, f. de leer van licht en schaduw ; —
photoskoop, m. een lichtbeschouwer, lichtmeter; — photospheer, f. de lichtkring,
het lichthulsel dat de zon omgeeft ; — phototeehniek, f. de verlichtingskunst ; -phototype, n. het door de d a g u e r r e o-

-ó

t y p e (z. aid.) voortgebrachte beeld; lichtbeeld;.
— phototype, f. de kunst ' om zulke lichtbeelden te vervaardigen; .— phototypist,
m. de vervaardiger van zulke beelden ; - pho-toxylographie, f. de voortbrenging van
zulke beelden op hout; — photozineogra--.
phie, f. het overbrengen eener photographie.
op een zinken plaat.
Phoxos of phoxus, m. gr. (v. phoxós,.
é, ón, spits) Med een spitshoofd, een mensch.
met een zeer spits toeloopend hoofd.
Phrase (spr. s=z), f. gr. (phrásis, vang
phrádzein, spreken), pl. phrasen of phrasea, de spreekwijze, uitdrukking in het spreken; minachtend : zinledige, schoonklinkende
uitdrukkingen; Muz. korte passage; — phraseologie, f. eene verzameling van spreekwizen; ook de leer van de eigenaardige, niet
letterlijk over te brengen zegswijzen eener taal;
— phraseologisme, n. zinledige, bloem
taal, fraaiklinkende, maar weinig zeggendo.-rijke
woordenpraal, en de neiging daartoe ; — phra-seur, m. phrasenmaker, mooiprater, zwetser;
— phraseeren, Muz. een muziekstuk of een:
gezang kunstvol uitvoeren.
Phratria of phratrie, f. gr. (phrdtra,.
phratría) in het oude Griekenland : een oorspr.
door stamverwantschap verbonden volksafdee-.
ling, een geslacht, gilde ; in Athene : eene onderafdeeling der p h y 1 e (z. aid.) ; — phra-triárch, m. stam-, gildehoofd ; — phra-.
triást, phrátor of phrátér, m. stam.
of gildegenoot.
Phrenesre, f. (lat. phrenesis, fr. frénésiej
en phrenitis, f. gr. (v. phren, oorspronke-.
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lijk : middelrif ; dan geest, zin, gemoed, verstand)
<de hersenontsteking; krankzinnigheid, verstandsverbijstering, razernij, dolzinnigheid; — phre-

netiek, phrenétisch of - phreuitisoh,
adj. onzinnig, raaskallend, razend; — phre-

nogástriseh , adj. middelrif en maag betreffende ; — phrenologie, t de hersenleer,
leer van den bouw der hersenen ; verstands- of
gemoedsleer; -- phrenopathie, f. hersenliden, geesteskrankheid; — phrenosplé-nisch, adj. middelrif en milt betreffende.

Phrikásme, n. of phrikódes, m. gr.
(v. phrix, gen. phrikós, ruwe oppervlakte, het
ruw - worden) Med. de koortskoude, koortsrilling, het zoogenaamde kippevel.
Phronésis, f. gr. (v. phronein, denken,
-

verstandig zijn) verstand, wijsheid, Inzicht, beleid.
Phrontíst, m. gr. (phrontistés, v. phrontidzein, nadenken, overleggen), pl . phrontisten, nadenkers, navorschers, uitpluizers;
beschouwende Christenen ; — phrontisterion of phrontisterium, n. gr. de over-

peinzingsplaats ; de schoolvosserij, schoolpedanterie, geleerdheidskramerij (een iron. gevormd
woord) ; later ook : gehoorzaal, school van Benen
phrontist.
Phrygie, n. (gr. en lat. Phrygia) voorra.
naam van een landschap in voor-Azië; —
phrygisch, adj . in Phrygië te huis behoorend of vandaar afkomstig; p h r y g i s c h e in u t s,
eene het hoofd omsluitende, van voren overhan
muts op oude kunstwerken; roode muts-gend
van dezen vorm, als zinnebeeld der vrijheid in
de eerste fr. revolutie ; p h r y g i s c he s t een,
een sponzige steen, dien men tot roodverven
gebruikt; pbrygischetoonsoort,eenetoonsoort der oude Grieken van hevig opwekkende
' werking.
Phryne, f. gr. de naam eener boeleerster
te Athene, de geliefde (onder andere) van Praxiteles en Hyperides, eene om bare uitstekende
schoonheid en rijkdom vermaarde vrouw; vandaar in 't algemeen eene verleidelijke, boeleerende schoonheid.

Phtha, m. gr. of Phthas, m. nw;lat.
egyptische godheid, zinnebeeld der wereldziel
of 't natuurvuur, voorgesteld met een dikken
buik, grootera mond, groote oogen en ooren,
welke godheid in 't oude Memphis werd vereerd en door de Grieken met H e p h in s t o s
(z. aid.) gelijkgesteld werd, als symbool van
het natuurvuur; — Phthdimen, pl. een reuzengeslacht uit de egypt. mythologie, opvolgers
der E m e p h i m e n, wier kruin bijna de sterren
raakte, en gevolgd door een kleiner reuzenras,
de Cyginen.
Phtharetieum, n. gr. (van phthartós,
te vernietigen, sterfelijk) een vergift, dat spoedib doodt.
Phthinodes, z. onder p ht h i s i s.
Phthiriasis, f. gr. (phtheiriasis, v. phtheirican, luizen hebben, v. phtheir, de luis) Med.

de luisziekte, luiszucht; — phthirophaag,
mn. luizeneter; pl. phthirophágen,.scheld-

PHYLE

naam van een volksstam in Klein Azië, welke
de katjes der dennen at; — phthjropha-g1e, f. het luizeneten.
Phthisis, f. gr. (van phthiein, phth%nein,
uitteren) de uittering, tering; phthis^is abdominalis, lat, de buiktering; phth. bronchiális, de
luchtpijptering; phth. hepatica, de levertering;
-

phth. laryngëa, de strottenhoofdstering ; phth.
liendlis, de milttering; phth. ocularaa, het verdwijnen, wegteren van den oogappel; phth.
pulmonális of pulmonarta, ook phth. simplex,,
de longtering (onderverdeeld In phth. pituitósa,
exulceráta en tuberculósa, sI(jm-, etter -, en knobbeltering) ; phth. renadlis, de niertering; phth.
tracheëtis, de tering van de luchtpijp ; phth.
uterina, moedertering; — phthisicus, m.
een teringlijder ; — phthisiseh of phthi-.
nodes, adj. gr. teringachtig, teringzuchtig; —
phthisiologie, f. de leer of verhandeling
over de tering ; — phthisiopneumie, f.
etterachtige longtering met ontsteking; —
phthisiurie, f . de uittering door overmatige
pisloozing, z. v. a. diabetes.
Phthoë, f. gr. z. v. a. p h t h i s i s; -phthóisch, adj. z. v. a. p h t h i s i s c h.
Phthora, f. gr. (phthórd, v. phtheirein,
bederven) het verderf, de verwoesting, vernietiging; — phthoricum, n . (gr. phthortkón)
Med. een uit- of afdrijvend geneesmiddel; --

phthor, n. phthore of phthorine, f.
de basis van het vloeispaathzuur (zoo geheeten,
omdat dit zuur de kiezelhoudende stoffen ver
doet verweeren), z. v. a. fluor (z. aid.).-tern

Phy'ciet, in. pl. phycieten, gr. (van
phykos, zeegras, zeewier) versteend zeewier; -phykoehroom, n. gr. de groene verfstof
in sommige wieren; — phykocy'aan, n.
gr. eene blauwe verfstof in sommige zoetwa
terwieren ; — phykologie, b de leer vary.
de wierplanten.
Phyganthropie, f. gr. (van phygein,,
pheugein, vlieden) de menschenschuwheid.
PhygOthlon, n. gr. (phygethlon) Med.
een ontstoken roosachtig gezwel, loopende roos.
Phykochroom, phykologie, z. orn i.
-

phyciet.

Phy1ax, m. gr. (van phytdssein, waken,
bewaken) een wachter, beschutter, als hondennaam gebruikelijk; — phylacist, m. (lat.
phylacista, van 't gr. phylakistès) de gevangen
cipier; — phy-,-beward,kmst
lakterium, n. (gr. phylaktérion) een wachtpost, wachthuis; een behoedmiddel, afweringsmiddel ; een middel tegen tooverij, vgl. a in u 1 e t;
eene gedenkceel der Israëlieten met de tien geboden, die zij aan bet voorhoofd of op de borst
droegen; een reliquienkistje; — phy'lák-.tiseh, adj. (gr. phylaktilcós, è, an) bewakend,
beschermend, beschuttend.
Phyle, f. gr. (phylè) in het oude Grie-.
kenland eene volksafdeeling, orde, klasse, vn n
welke er te Athene aanvankelijk 4, vervolgens
sedert de staatsregeling van Klisthenes een dis-trict of gouw, , 10 in getal, die in 174 demen.

(vgl. d e m o s) of gemeenten verdeeld werden;
ook eene legerafdeeling; -- phylároh, m.
aanvoerder of hoofd eener p h y l e ; inz. in den
oorlog; — phylétisch, adj. den stam be-

treffende.

Phyilon, n. gr. het blad, inz - kelkblad;
-- phyllánthus, m. de bladerbloem, eene
soort van ruit; — Phyllis, f d. l. de groeiende,
bloeiende, een gr. vr.naam; bet was de naam
der dochter an den thracischen koning Sithon,
welke Demophoon beminde, en stierf, omdat
deze hare liefde niet beantwoordde, vandaar
duit deze naam zeer dikwijls in herdersdichten
als naam eener liefdeskranke herderin werd gebruikt ; — phyllieten, m. pl. versteende
plantenbladeren of afdruksels van bladeren; -- phylloblasten, pl. bladkiemen, z. v. a.
di- en polykotyledonen; — phyllcdisch, adj. bladvormig, naar een blad geli jkende; — phyllodium, n. lat. Bot. blad
bladvormige verbreeding van den blad--stelbád,
steel; — phyUopha'gen, m. pi. loofeters,
loofetende dieren; inz. eene familie der buidel
phyllorrhodomantie (spr.-diern;
i=ts), f. waarzeggerij uit rozebladeren, die men
op de hand doet stuk klappen ; - phyllostoma, n. pl. phyllostomata, bladmuil, bladneus, eene soort van vleermuizen; —
phylloxëra, f. (van xerós, droog) de bladverdorrende wijngaardluis, die aan wijnstokken
door het verdrogen der bladeren schade doet.
Ph f lon, n. gr. pl. phyla, phylen,
-

vgl. p h y 1 e) stam, geslacht, soort, familie, ver -

wantschap, maagschap; — phylogenie, f.
geschiedenis van den stam of geslacht.
Phymna, n. gr. (phyma, eig. gewas, van
phyein, voortbrengen) Med. ieder gezwel; uit
harde verhevenheid, inz. kliergezwel; —-wasof
phymátisch, adj. gezwelachtig, gezwollen;

— ph3mation, ook phymatódes, n.
een klein gezwel, klein uitwas, builtje.
Phgsa of physalis, t. gr. (v. physán,
blazen) eig. ademtocht, wind ; Med. eene blaas,
blaar, waterblaas; — physagógum, n. pl.
. physagóga, middelen tot verdrijving der
winden, z. v. a. carminatief; -- physalieten, m. pl. blaasslakken, kievitseieren, eene

slakversteening; -- physalith, of p y r o p h ya 1 i t h, m. • eig. blaassteen, eene soort van
topaas, die in de soldeerlamp luchtblazen ontwikkelt; — physéma, n. of physésis,
f. de opblazing, opzetting van den buik door
winden, de trommelzucht; — physèter, m.
een blaasbalg; ook de spuitvisch, eerre soort
van walvisch — physharmonïka, t een
In 1821 door H a n k ei, te Weenen, uitgevonden orgelachtig speeltuig, welks tonen door middel van metalen tongen worden voortgebracht
door den wind.
Physoon, Physconia, z. , P h y s k o n.
Physema, enz. z. ond. ph y s a.
Physiáter, m. gr. (van physis, natuur,
en tiätrós, de arts) een natuurarts, die inzonlerheid op de geneeskracht der natuur vertrouwt;
Ss

;

,
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-- physiatrie, f. gr. (van physis en iatreia,
genezing) natuurgenezing, heelkracht der natuur;
-. physiatrisch, adj. zelfbeelend ; — physiautokratie (spr. tie=tsie) f. (vgl. a u t o k r a t i e) eig. de zelfheerschappij der natuur, do
geneeskracht der natuur.
I'hysiek, physika, f gr. (physiké, van
ph'sis, ' natuur, en dit van phyein, voortbrengen, laten groeien, telen) in 't algem. natuur
doorgaans in enge --kunde,iatrwschp;
ren zin de wetenschap van de wetten en _ oorzaken der natuurverschijnselen, in zooverre deze
niet van organische en chemische grondkrachten afhangen, de natuurleer; experiment ale
physica, z. experiment; — physisch
(gr. physikós, ê, ón), physiek, adj. natuurlijk, zinnelijk, lichamelijk, dierlijk, uiterlijk, ook
somwijlen aardsch (in dezen zin gewoonlijk p h ys i e k); overeenkomstig met de natuurleer, daartoe behoorende, natuurkundig (in dezen laatsten zin gewoonlijk physisch); physiek
onmogelijk, wat volgens de natuurwetten
niet uitvoerbaar is; physisch beeld, het
beeld, dat door werkelijke wedervereeniging der
van den punt komende teruggeworpen of gebroken stralen ontstaat; — physICUS, m.
lat. pl. physiei, een natuurkundige, natuur
ook een door de overheid aan-onderzk;
stads- of plattelands - geneesheer; —-gestld
physico-mathemátisch, adj. de natuur en wiskunde tegelijk betreffende, natuurkundig
met wiskundige berekening; — physico-medieálisch, gr.-lat. natuurkundig, met betrek
geneeskunde; — physico–the--kingopde
ologie, f. gr. de natuurkundige godgeleerd
uit de verstandelijke-heidoflrvanG,
beschouwing der natuur en bare doeleinden geput ; — physico–theológisch, adj. daarop
betrekkelijk, daartoe behoorend; het p h y si c otheologisch bewijs voor het aanzijn
van God, het bewijs voor Gods bestaan, dat
uit de gesteldheid en ordening der dingen in de
tegenwoordige wereld wordt genomen.
Physiogenie, z. p h y s i o g o n i e.

Physiognoom of physiognomnst,
m. gr (van physis, natuur en gnómón, kenner,
beoordeelaar; eig. de natuur beoordeelend of
naar de natuur oordeelend, vandaar het karakter der menschen naar zijne natuurlijke vorming of zijnen lichaamsbouw en inz. uit zijne
gelaatstrekken beoordeelend) een gelaatkenner,
gelaatkundige ; — physiognomie, het uit
aanzien van een mensch, en in rui -zichtof
ook van een dier, eene plant,-merbtknis
een oord enz., als uitdrukking der innerlijke
gezondheid en welvaart; inz. de gelaatstrekken,
gezichtsvorm, in zooverre die eene blijvende,
natuurlijke gesteldheid van den geest uitdrukt;
de gelaatsuitdrukking; — physiognomiek,
physiognomika, liever physiognomonoka of x>hysiognomonie, f. de gelaatkunde, -verklaring der gelaatstrekken of de
wetenschap, om ui t de trekken van het aangezicht tot de eigenschappen van 's menschen

-
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geest en gemoed, zijn aanleg enz. te besluiten,
gelijk zulks L a v at e r heeft beproefd; — phy-

siognómisch of physiognomónisch,

•-adj. gelaatkundig, tot de gelaatkunde betrekking hebbende ;
phy siognomiseeren
^spr. s=z) zich met de gelaatkunde bezighouden, den gelaatkundige spelen of uithangen ; —
physiognomist, z. physiognoom;—

physiognosie, f. natuurkennis, natuuronpherzoek - physiognotype, n. of fr. phy;

.sionotype, f. een nieuw uitgevonden werk
spoedige opvatting der gelaatstrekken-tuigo
Men uitvoering van borstbeelden.

Physiogonie of physiogenie, f. gr.
(van physis, natuur en gínesthai, worden, ontstaan) de eigenlijke geschiedenis der natuur of
-de leer van het ontstaan der natuur; physiograaf, m. een natuurbeschrijver
phy,

—

; —

: siographie, f. de natuurbeschrijving;

—

physiográphisch, adj. natuurbeschrijvend;
.— physiokeramiek, f. (vgl. p h y s i o g n o1 y p e) de kunst om medaillon portretten naar
photographiën te vervaardigen ;
physiokratie (spr. (=ts) f. de natuurkracht, het
vermogen der natuur; physiokrátiseh,
adj. de natuurkracht betreffende of daarop gegrond; physiokratisch systeem, in de
-staatswetenschap : het leerbegrip, volgens welks
grondbeginselen de hoogste bloei van den landbouw de eenige bron van den rijkdom des volks
Is, welks zuivere opbrengst aszoo den Staat
recht geeft tot eene enkele belasting (g r o n db e 1 a s t! n g) ; het draagt ook den naam van
agricultuur-systeem; vgl. mercantiel —

—

s y s t e e m; physiokráten of (e c o nom i s t e n, aanhangers van dat staathuishoudelik stelsel; — physiokratísme, n. de wijs
beschouwing, volgens welke de natuur-geri
de 'hoogste werkende oorzaak is ; physioh oog, m. (gr. physiolOgos) een natuur- of 1iAchaamsonderzoeker, een kenner of onderzoeker
der menschelijk- dierlijke natuur; — physiologie, f. eig. natuurleer (p by si Ca), inz. de
natuurleer der dieren- en plantenlichamen, ver
mi e der dieren en-handeligovrBc
planten, menschennatuurleer of leer van de gesteldheid en inrichting van het menschelijke
lichaam; ook de openlegging van de gesteldheld en inrichting der maatschappelijke verhoudingen enz., van het burgerlijke lichaam eener
,stad enz., b. v. de physiologie van Amsterdam; physiológisch, adj. tot de
physiologic behoorende; — physionomie,
-f. (vgl. n o m o s 2) de leer of kennis der natuurwetten; — physionomie, physio,

—

-

—

,

—

.nomiseh, physionomist, enz., liever
,

physiogn—, z. onder physiognoom; —

physiophilos, m . een natuurvriend, bemin naar der natuur; — physiophilosoof, m.
een natuurwijsgeer; — physiophiloso-

,

phie, i z. V. a. natuurphilosophie, z.
,ald.; physioplastiek, f. de natuurlijke
vormvervaardiging; physioskoop, m. een
werktuig, door hetwelk levende wezens in over-

—

—

-
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groote afbeeldingen aanschouwelijk worden voorgesteld; — physiosophie, f. de natuurwijsheid ; — physiosoof, m. een natuurwijze;

— physioteleológisch, adj. (vgl. t e 1 eo 1 o g i e) op de doelmatige inrichting der natuurberustende; physioteleologische ge1 o o f s g r o n d e n, zulke, die uit de doelmatigheld der natuur geput, dus op ervaring gegrond
zijn; — physiotype, n. gr. z. v. a. p h ys i onotype (z. ald.)
physisch, z. ond. p h y s i e k.
Physithesieten, m. pl. gr. aanhangers
van Italus, die omtrent de op de godheid toegepaste woorden p h y s i s en t h e s is afwijkende begrippen had.
Physkón, m. gr. (v. physké, het onder.
lijf met den dikken darm) een dikbuik, dikpens; physkonïe of lat. physcon"ia, f. de
buikopzwelling, opzetting van het onderlijf; in
't algemeen: opzwelling van een orgaan.
Physocéle, f. gr. (van physa, z. aid.) z.
—

V. a. pneumatocele; physoeephalus, m. Med. de hoofdwindzucht, een windhoofd; — physocoelie, f. de trommelzucht,
windbuikigheid; — physódes, z. v. a. e m—

p h y s erna ; — phy sométra, f . Med. de
trommelzucht der baarmoeder; — physónCus, m. het windgezwel, luchtgezwel; — physospásme, n. de trommelzucht, door kramp
van de darmbuis veroorzaakt; physospophie, f. de met geruisch verbonden ontlasting
—

van winden of van lucht;

—

physothórax,

m. het windgezwel der longen en der borstholte.
Phytalie, f. gr. (phytalia, van phylón,
plant, van phyein, voortbrengen, laten wassen,
groeien) planting en planttijd; — phyteuma,
n. (van phyteuein, planten) het geplante, de
phyteumakólla, f. piantenlgm,
eene gomachtige plantenstof; — phyteusis,
f. het planten, zaaien; — phyteutérion, n.
eene boomkweeker(j ; phytobiblia, pl.
versteende plantenbladeren of bladafdrukken; —

plant

; —

—

phy'tobiologie, f . de leer van het plantenleven; phytoehemie, f. de plantenscheikunde ; phytoehlorainon, n. z. v. a.
eb l o r o p h y l l e (z. aid.) ; -- phytogeen,
phytogenium, n . het plantentelende, plant—

—

verwekkende, de plantenstof; — phytogenisch, adj. uit planten voortgebracht of verkregen; phytogeographie, f. de planten- aardrijkskunde, de wetenschap van de ver spreiding der planten op aarde ; phyto geográphiseh, adj . die wetenschap betreffende of daartoe behoorende; phytoglyphen, m. pl. steenen met plantenafdrukken;
—

—

—

phytognomoniek, phytognomo
nika, f. de plantenkennis, de wetenschap om
—

–

de planten en hare krachten naar hare uiterlijke gesteldheid te beoordeelen; — phytognosie, f. de natuurlijke geschiedenis der
planten; — phytograaf, m. een planten -

of gewasbeschriver; phytographie en
phytologie, f. de plantenbeschrijving, plan—

tenleer, gewas- of plantenkunde (b o t a n i k a)
60

PI
— phytográphisch, adj. plantenbeschrijvend ; -- phytolíthen, m. pl. plantenversteeningen; — phytologie, 1 z. phptograp hi e ; — phytomórphen, m. pi. steenen
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PICA
piamente, it. Muz. vroom, godsdienstig, ne

-derig,
ootmoedig (voor te dragen).
pianoere, piangendo, piangevole, piangevolmente, it. weenen, veenende, treurende; droemet naar planten gelijkende teekeningen; — vig, naar.
piano, it. (= lat. pldnus, a, um, eig. vlak,.
phyton.omie, f. de leer van den planten
effen) Muz. zacht, zwak, stil ; chi va piano, va
wetten des plantenlevens; —-wasdom,vne
phytonymie, f. de plantenbenoeming; — sano, wie zacht gaat, gaat veilig ; — pianissimo
phytopalaeographie, f. beschrijving der (spr. —níés—), zeer zacht, bij uitstek zacht of
voorwereldlijke planten; — phytopatholo- stil ; — piano, n. z. v. a. piano-forte,
gi.©, f. leer der plantenziekten; — phyto- z. f orte-piano ; — pianino, f. of fr. piano
phaag, m. een planteneter; — phytophy- droit (spr. —drol) eene kleine piano met oplacium, n. eene broeikas; — phytophy- waartsstaande snaren; — pianist, m. en piasiologie, f. de plantennatuurleer; — phy- niste, f. een forte-pianospeler of -speelster.
Pians, naam eener soort van venerischo
tosaurus, m. de plantenhagedis, eene uitgestorven hagedissoort; — phytotheologie, ziekte, in zuidwestelijk Afrika en op de Antillen.
Piarísten of Piáren, m. pl. leer- of
f. de plantengodgeleerdheid, de leer van God
uit de verstandelijke beschouwing der gewassen; schoolmonniken, eene geestelijke orde In het be— phytotherapie, f. de plantenheelkunde; gin der 1'lde eeuw te Rome gesticht, welker
— phytotomie, f. de plantenontleding; -- leden zich patres scholárum piiirum, d. 1. vaphytotopologie, f. de leer van de stand- ders van vrome scholen, noemen en de jeugd
plaatsen der planten ; — phytotrophie, f. In de volksscholen om niet onderrichten.
Piassava, piacaba, f. eene van de Anplantenvoeding ; — phytotropie, f. de plantverandering, de kunst om planten te verande- tillen komende, inz. voor bezems gebruikte bies-ren, lnz. om ze door cultuur te veredelen ; — soort; ook een voor bezems, borstels enz. aanphytotypolíthen, m. pl. plantenafdrukken gewende vezelstof van eene zuldamerik. palmop steènen ; — phytozÓon, n. een plant- soort (,4ttalëa funifera, Mart.)
Piásten, m. pl. eene oude familie van pooldier; — phyturgie, f. de plantenteelt, de
kennis der plantenkweeking; — phytur- sche regenten, afstammelingen van P i a s t, diein de 9de eeuw uit een lagen stand tot hertog
giseh, adj. daartoe behoorende.
pi, f. grieksche naam der letter p ( 7, II); van Polen verheven werd ; zijne nakomelingen
regeerden tot 1386.
in de meetkunst (als afkorting van periphéreia)
Piaster, m. (it. gidstra, d. i. eig. metaalde verhouding van den omtrek eens cirkels tot plaat; mid.lat. plastra) eene voormalige rekende middellijn = 3,1415.... : 1.
munt in verschillende landen en van verschilPiacaba, z. p1assava.
lende waarde, b. v. in Italië = 2 gld. 11 tot
pia causa, f. lat. z. causa.
2 gld. 32 ct.; In Spanje = 2 gld. 53 tot 2 gld.
piacere, it. (spr. piatsjere = lat. placere) 64 ct.; in Turkije aanvankelijk meer dan 1 gld.
bevallen, behagen ; — a of al piacere of al 80 ct., thans 11 ct.; vgl. g e r s j ; — piastrípiaciménto, ook enkel piaciménto (spr. piatsji—) no, m. eene vroegere zilveren rekenmunt in
Muz. naar welgevallen, naar believen; z. v. a. Toscane, ongeveer 60 ct. courant.
lat. ad libitum; — piacevole (spr. piatsjéwole)
Piatie, z. ond. p l a c u l u m.
of piacevolménte, Muz. bevallig, aangenaam.
Piátta, f. it. (van piatto, plat, vlak, vei •
Piaeulum, n. lat. (van piáre, verzoenen, want met het gr. platy's, plat, breed) een plat
v. pias, vroom) een zoenoffer, verzoeningsmid- vaartuig, zonder masten en zeilen, op de reedel ; — piaculair, adj. verzoenbaar, ter ver- den tot het lichten van groote schepen gebruizoening dienende; — piátie (spr. t=s) f. (pi- kelijk; — piátto, m. pl. piátti, (eig. een
tafelbord) bekkens, in gebruik bij de janitsarenati o) de verzoening, zoen.
Piadeh of naar fr. schrijfwijs piadet, muziek.
Piazza, f. it. (spr. piátza; provenc. plassa,.
f. turk. (v. 't perz. piádah, een voetganger, lakei) een snelroelend vaartuig, eene gondel; van 't lat. platéa, platéa, straat, breede plaats,
gr. plateia, straat, v. platys, plat, breed; vgl.
turksche sloep.
pia desideria, lat. z. desiderium; —piae p 1 a c e) eene openbare plaats, marktplaats, eene
marktplaats in Italië ; eene breede straat.
memoriae, z. memoria.
Pibroch, m. eng. (spr. píbbrok ; v. 't gaol..
piaff'eeren, fr. (pia//'er) fier stappen, van
het paard gebruikelijk, wanneer het, zonder piobaireachd, een muziekstuk op den doedelzak,
van de plaats te gaan, de voorschenkels zeer V. piobair, een doedelzakspeler, v. piob, de doehoog opheft en met kracht neerzet, terwijl het delzak) de strgdzang, krijgsmuziek der Berg-door de achterbeenen zich in evenwicht houdt, schotten voor den doedelzak.
Pie, m. fr. z. V. a. pico ; ook eene el,
ook de spaansche pas geheeten.
lengtemaat op verscheiden plaatsen in het Oospia (raus, z. (raus.
Diali-pasja of piri-pasja, eene voor- ten; z. pik.
pica, f. (v. 't lat. pica, de ekster) Med. be-stad van Constantinopel aan gene zijde der haven.
lustheid der zwangere vrouwen naar dingen,.:
pia mater, z. ond. mater.

-
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tie men anders niet eet (naar de wijze der
eksters).
Pieadfl, n. fr. (spr. pikadiel) geel of donkergroen glas.
Pieadór, m. sp. eig. de steker (van picar,
steken) de met eene lans gewapende kampvechter te paard bij de stierengevechten in Spanje;
-- picade, f. bet hakken van een weg door
een maagdelijk woud.
Pical, m. eene rekenmunt op de kust van
Koromandel, omtrent 9 at. courant.
picant, z. piquant, ond. piqueeren;
— picanterie, z. picoterie, ond. pico
piearden, z. adamianen. -tern;—
Picaro, m. sp. (oud-it. piccdro) een spitsboef, schurk, schelm ; vandaar p i c a r i s c h e
r o m a n, een schelmen- of bedelaarsroman, ge
-lijkdeSpanrsMozQuevdilverden.
Pieátie (spr. t=s) f. en picatum, n.
lat. (van picarre, met pik of pek, pix, bestrijken) eene pekpleister.
pic lus, a, um, lat. Bot. pikzwart.,
Pieeáute, in. it. (eig. scherp, stekend, van
piscare, steken ; vgl. piquant) een ital. wijn
uit de omstreken van Pavia.
Pie,eolletto of piecolét, m. ital. wijn
uit Friuli en de omstreken van Garz.
piccolo, piccolino, it. (van pisco, sp. pico,
spits, punt) klein ; vandaar piccolo —fluit,
een kleine dwarsfluit van held,ren toon ; —
piccolo, ook pieelolo, m. eene oude rekenmunt, te Venetië =1,11 cent, op Sicilië iets
meer dan 5 cent.
Pichi of piki, nw. gr. (peche, spr. pichi,
V. 't oud-gr. péchys, elleboog) de grieksche el,
sedert 1836 = 1 meter = 1,513 oude zoogenaamde kleine pik! (of endaseh) = 1,195 oude
zoogenaamde groote piki.
Piehnamaz, m. pl. geestelijken bij de
Perzen, ongeveer wat de imams bij de Turken zijn.
Picholines, pl. fr. (spr. pisjolien') olijven
van de kleinste soort, ook ingemaakte olijven.
Pickles, pl. eng. (spr. pikkels; v. pickle
= pekel) in azijn ingemaakte, sterk gekruide
plantenspijzen.
Pieknuk of piekenik (fr. piquenique)
z. pikeniek.
Pickpocket, m. eng. (v. pick, plukken,
bestelen en pocket, zak) een zakkenrolder in
Engeland.
Pico, m. sp. (it. pisco, fr. pic, vgl. piccolo)
eig. een spits ; een hooge, spitse berg, piek.
Pieol, z. pikol; — picoleto, z. piecol eto; — pieotage, z. ond. picoteeren.
Picóte of picótte, f. (waarsch. van 't fr.
picoter, z. p i c o t e e r e n) een anjelier met denkleurige zachte zijstrepen aan den rand der
Naderen, op een witten of gelen grond. Bestaan deze zijstrepen niet uit eene enkelvoudige, maar uit verschillende kleuren, dan heet
de bloem een picot-b i z a r d.
picoteeren, fr. (picoter, van piquer, z.
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p i q u e e r e n) steken, prikken ; plagen, beethebben ; door middel van het p i c o t e e r ij z e r in
de houten platen voor de katoendrukkerij stiften zetten, om daarmede fijne punten op te
drukken ; — pieotage, f. (spr. pikotaazj') een
uit enkel fijne punten bestaande grond van een
teekenmodel ; — picoterie, f. (niet, gelijk
men doorgaans hoort, p i c a n t e r i e) stekelachtige rede, hekeling, plagerij, twist om kleinigheden; -- picots, pl. (spr. pikó) fijne pun.
ten, puntjes, tandjes aan kantwerk; smalle garenkant.
Picotin, m. fr. (spr. —ten; eig. verklw.
van picot, boomstomp ; punthamer, v. picoter,
prikken, steken, z. p i c o t e e r e n) een maatje,
eene fransche maat haver, de hoeveelheid haver, die men het paard doorgaans op eenmaal
geeft.
Picrine, picrinezuur, z. p i k r—.
Piero—, z. p i k r o—.
Pietographie, f. lat.-gr. (v. 't lat. pictus,
geschilderd, v. pingêre, schilderen en grápheiu,
schrijven) de schrijfschilderkunst, de kunst oen
ieder handschrift en eiken afdruk sneller dan
door de boekdrukkunst te vermeerderen; de
kunst om te drukken zonder telkens zwart op
te dragen; — pietoinaan, m. een schilder
zonder talent, schilderijengek ; — pie--vriend
tomanie, f. de overdreven zucht voor schil
pietura, f. de schilderkunst; het-derijn;—
schilderwerk.
Pieus, m. lat. (eig. de specht, die bij de
Ouden als een voorspellende vogel gold) een
oud-ital. profetische boschgod, zoon van S at u r n u s, vader van Faunus, die door C i r c e,
wier liefde hij versmaad had, in eenen specht
werd veranderd.
Pie, eng. (spr. pai) 1) pastel; 2) ook pica,
oostindische kopermunt -- 112 anna = r h
comp. ropij = iets meer dan cent.
Pi®, m. sp. (fr. pied, van 't lat. pes) de
voet ; een voet als lengtemaat, voor 1852 do
grondslag van de sp. lengtematen (van 12 pul
elk van 12 linea's, die elk 12 punto's-gad's,
hadden) = 0,279 M.
Pièce, f. fr. (spr. piè'ss' = it. pezza, pezzo,
provenc. peza, pessa, mid.lat. pecia, pechia,
petia, petium, v. eelt. oorspr ; wallis. pech, m.
een ding, iets, een deel, armor. pez, pech, m.
een stuk, een deel, gael. eios, m. een stuk,
lap) een stuk, geldstuk; een stuk geschut ; een
tooneelstuk; een muziekstuk, een nummer van
een concertprogramma ; klein geschrift, los blad,
vlugschrift; een gerechtelijk bewijsstuk; een
kamertje, kabinet, vertrek, b. v. eerie woning
van 12 pièces, van 12 vertrekken, -- pièce it
tiroir (spr. —tirodr) eig. een schuifladestuk,
een onsamenhangend tooneelstuk, waarin men
meer de uitwerking van enkele tooneelen, dan
de eenheid der handeling op het oog heeft gehad ; vgl. c o m e d i e ; — piëcette, f. fr. (ver
pièce; sp. pezeta, z. aid.) eene oude-klw.van
spaansche zilvermunt = 2 realen of ruim 48
cents.
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pied, m. fr. (spr. pjé van 't lat. pes) de
voet ; ook de grondslag van de oude fr. leng
(pied du roi, spr. —rod, koninklijke-tema
voet) = 0,325 M.; — à pied, te voet; pied à
terre, m. optrek, optrekje, klein verblijf, kleine
woning, die men ergens beeft, om er nu en
dan kort te vertoeven ; — pieds-Courts, pl.
(spr. pjè -koer) fransche fluweelachtige meubelstoffee; — piedestál, n. fr., pédestal (d.i.
Died-estal, van pied en estaler, étaler = s tellen; vgl. e t a i e e r e n; it. piedestállo) liet voetstuk, voetgestel van eene zuil, van een standbeeld.
Piéde, m. it. de oude ital. voet, in Sar
(p. liprando) = 0,514 M.; te Milaan =-dinë
0,435 M.; te Venetië = 0,348 M.; te Rome =
0,298 M.
Piek, z. p i Co ; -- piek, f. (fr. pique, sp.
en port. pica, it. picca; vgl. p ik e e re n) de
spies, lans met een langen steel of schaft; —
piekenier, m. (fr piquier) een spies- of lans
-drage.
piéno, it. (= lat. plenus, a, um) Muz. vol,
volstemmig; pieno órgano, met volle werk; con
suono pieno, met vollen toon; coro pieno, vi
koor.
Pier, m. eng. op pijlers rustende havendam,
steiger, havenhoofd; — pierhead, n. (spr.
—lied) einde, kop van den havendam.
Pierlden, f. pl. gr. (Pierides) benamieg
der Muzen (z. aid.), als dochters van P i ër o s, of naar den haar gewijden berg Piero s
in Thracië.
Piéro, m. it. naam (= fr. Pierre) z. v. a.
P i e t e r; op het it. tooneel: de rol van den
onnoozelen bediende (vgl. p1 e r r o t).
Pierrier, m. fr. (spr. pjèrjé; van pierre,
steen) Mil. een steenstuk, klein kanon op de
galeien enz., om steenen te werpen.
Pierrot, m. fr. (spr. pjèrró; verklw. van
Pierre, Pieter) eig. Pietje; de onnoozele, altijd
gefopte, vaak afgeroste hansworst van 't fransche tooneel (vgl. harlekijn).
Piéstrum, n. gr. (piéstron) een werktuig
om de hoofdbeenderen eener dood@ vrucht te
verbrijzelen.
Piëteit, f. lat. (piëtas, van pius, a, um,
vroom, nauwgezet, plichtmatig) de vroomheid,
godzaligheid; ook kinderlijke liefde, liefdevol
aandenken, dankbare liefde en onderdanigheid
jegens ouders, weldoeners enz., inz. overledene;
ital. pieta, ook eene voorstelling van het lijk
van Jezus, dat, van 't kruis genomen, op den
schoot der moeder rust en door haar beweend
wordt; -- piété, f. fr. z. v. a. p i ë t e it ; —
mont (spr. mod) de piété, lombard, lommerd;
—pietist, m. nw.lat. (pietista) een lljnvrome,
fijnman, schijnheilige kwezel; in de luthersche
en gereform. kerk (sedert S p e n e r 1670) eene
secte, die bijzondere samenkomsten tot oefeningen der vroomheid houdt; een pilaarbijter, bidbroer; — piëtisterl,j, f. of piëtfsme, n.
fijnvroomheid, kwezelarij, wonderbekeeringsgeloof, de neiging om den godsdienst • % door
;

-

het gevoel op te vatten, als ook de zucht tot
bijzondere, geheime vroomheids-oefeningen; eene
ziekelijke godsdienstinrichting, aan welke de menschelijke natuur als geheel verdorven en al het
door menschen verricht wordende goede als een
werk van onmiddellijke goddelijke genade ver
piëtistisch, adj. fijnvroon, kwe--schijnt;—
zelachtig; — pietóso (spr. s=z) it. Muz. vroom,
statig, plechtig, medelijden opwekkend; —
piëus, adj. (fr. pieux, lat. pius) vroom, enz.

z. Pius.

Pieter, Peter, m. (v. 't gr. Pètros, een
steen, rots) mansn.: rotsman, onwankelbare, bestendige ; verklw. Piet, Pietje ; — Pietje,
ook de naam eener voorm. nederl. zilvermunt,
een zevend'halfje = 322 cent; z. ook p i t i s;
-- Peter-Simonswijn, eene soort van sp.
win, uit druiven van den Rijn gewonnen, die
een Hollander, Pieter S i in o n s z, naar Spanje
bracht; — Fetronélla, gem. Pieternel,
vr.naam: de rotsvaste, bestendige; — Petrowitseh, russ. z. v. a. Peters zoon ; — pieterman, m. sane zekere soort van zeevisch
(Trachinus draco).
PietOn, m. fr. (spr. pjetón; voor piedon,
it. pedone, van 't fr. pied, lat. pes, gevit. pedes,
voet) een voetganger.
pietoso, piëus, Z. ond. piëteit.
Piezometer, m. gr. (van piédzein, druk
drukmeter, een werktuig tot meting-ken)d
van de samendrukbaarheid der vloeistoffen.
Piffero, m. en piffera, f. it. (spr. pief—;
eifaro, ook pifara, v. het duitsch p(eifer, fluitspeler) fluit, dwarsfluit, ook een dwarsfluitspeler ; ook een orgelregister ; — pifferíno, m.
een dwarsfluitje; — pifferari, pl. pijpers, lieden met fluit en doedelzak.
Pig, n. eng. de big, het varken; ook een
blok ruw ijzer.
Pigeon, n. fr. (spr. pizjóh, oudfr. eipion,
provene. pijon, it. piccione, v. 't lat. pipio, een
jonge piepende vogel, een duifje, enz., v. pipire,
piepen) de duif; eene soort van fijnen appel;
ook eene soort van fransch papier; z. ook
gorge de pigeon; — pigeonnet, m. fr.
(pizjonè) de druivenappel; — pigeonnier,
m. (spr. pizjonnjé) een duivenslag, duivenhok.
Pigmeën, z. pigmrën.
pigment, n. lat. (pigméntum, v. pingére,
schilderen, malen) verfstof, verf; kleur, blanketsel, bestrijksel; adjectieve pigmenten,
verfstoffen, die, om op doek te hechten, een
bijtmiddel noodig hebben; substantieve p i gm e n t e n, zulke, die onmiddellijk op het doek
hechten ; — pigméntum indicum, n. z. v. a.
indigo ; -- pigmentcm nigrum, n. bet oogzwart, aan de binnenvlakte van het adervlies
des oogs; — pigmenteeren, nw.lat. verven. blanketten.
Pignóle, I. it. (pignólo, m. spr. pienj—),
z. V. a. pinie, z. piniën.
pignus, n. pl. pignóra, lat. een pand, onderpand; pandverdrag, pandrecht; pignus imperil,
een rijks- of regeeringsonderpand; — pigno-
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(lat. pignorari of pignera ri), eerpanden, iets tot pand nemen of geven ; — pig-.
norãtie (spr. t=ts), f. (pignoratio) de verpanding ; — bona pignoratitia, z. ond. b o n u S;
— pignoratief, adj. nw. lat. pandsgewijs;
— pignorator, m. lat. een pandnemer.
pigramenta, it. Muz. lauw, koel, traag ; —
(con) pigrizia, (met) lauwheid, koelheid, traagheid.
piis manbus, z. ond. plus.
Pijp, f. (sp. en port. pips, It. pippa, wegens de buisvormige gedaante) een lang smal
vat ter verzending van wijn en olie, inz. in
Spanje en Portugal; een maat voor natte waren (pipe, spr. paip) in Engeland (ook but t
geheeten) = 572,491 L. (vgl. tun) ; een voor
maat voor natte waren in Spanje =-malige
ongeveer 434 L., in Portugal = 502 L., op
Madera = 416 L. ; —' pijphout, n. in den
houthandel: eiken staafhout of duighout ter
vervaardiging van pijpen en andere vaten.
Fik, m. turk. piki, nw.gr. de el, een
tot 1871 in Turkije en non thans in Griekenland
gebruikte lengtemaat; vgl. p i t h i, e n d á s e h
en hálebi; — Z. ook ond. piqueeren.
pikant, z. piquant ond. piqueeren;
— pikanterie, z. p i c o t e r i e en p i q u a nterie.
Pikeniek, m. (fr. piquenique) een gemeen.
schappelijke maaltijd, waartoe ieder deelnemer
bijdraagt, een botje-bij-botje.
Pikét, z. piquet, ond. piqueeren.
Pikol, pikoel, n. maleisch (van pikoel,
dragen; een last) een handelsgewicht in Ach
Indië, de Soenda- eilanden, China, enz. _-ter
100 k a t t i's = 60,5 tot 61,5 kilo, doorgaans
op 60 kilo gerekend; vgl. ook t a n.

Pikr ine, f. gr. (v. pikrós, á, ón, bitter)
een eigenaardige bittere stof uit de Digitalis
purpuréa = d i g i t a li n e; — pikrinezuur,
n. ook pikrine—salpeterzuur, nitrophenylzuur, n. koolstofstikstofzuur, bitterzuur, eene gele bladerige, kristallinische, licht
ontplofbare verfstof, samengesteld uit indigo,
teer, salicine, enz. ; vgl. k a l i p i k r a a t; —
pikrocholisch, adj. gr. (v. pikrós, bitter
en cholós, gal) bittergallig, opvliegend, driftig;
— pikroeholos, m. een galzuchtige ; —
pikroglyCion, n. (van glykys, zoet) het
bitterzoet, eene eigen stof van den bitterzoetstengel (van Solunum dulcam(ïra) ; — pikrolichenine, f. korstmosbitter, een uit de Variolaraa amára door verdampen van het alcoholische aftreksel der gepulveriseerde kostmossen verkregen stof; — pikrolith, m. bittersteen, eene variatie van den serpentijn ;
— pikroméli of pikromél, n. de bitterstof, galstof, eene bijzondere stof in de ossegal; — pikrotoxine, f. (vgl. toxicum)
het bittergift, een eigenaardig basisch plantenvormend deel in de kokkelskorrels (van Menispérmum cocculus).

Pikul, z. pikol.
pils, f. lat. een bal, speelbal; Med. een bal
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of bundel van pluksel; — pilae marinae, pf.
in de Middellandsche zee : door de golven sa
ballen uit de vezels der gestorven.-mengrold
PosidonTa ocean ca, een zeegewas.
Pilaar, m. (v. 't lat. eila, sp. pilar), een
pijler, een steunzuil; — pilaar—dollar, m.
spaansche d o 11 a r; in onze Westindische koloniën vastgesteld op 2 gl. 50 ot. ; — pi—
lade, f. pl. piláden, nw.lat. houten pij
midden der rijbaan, om welke men-lersin't
paarden aan de 1 o n g e of lange leireep laat
rondloopen ; — pilaster, m. (fr. pilastre, sp.
pilastra) een vierkante pilaar, kantige of hoekige zuil.
Pil tus, lat. (van pilum, werpspies) fr.
Pilátre, mansn.: de met eene werpspies gewapende, krijgshaftige.
Pilau of pilaw, n. perz. en turk. (perz.
pilaw) rijstgnoes, eene geliefde spijs der Turken en andere Oosterlingen, rijst in vleesciinat
gekookt, waarover gesmolten boter wordt gegoten.
Pilehard of pilcher, m. eng. (spr.
piltsjerd, píltsjer) een naar den haring gelijkende visch, ,die inz. aan de zuidkust van Engeland gevangen en even als de haring toebereid wordt (Clupea Pinta of pilchardus).
pious, adj. lat. (pilósus, a, um, v. piles,
het haar) behaard, harig; — piloSiteit, f.
nw.lát. de harigheid, ruigheid.
piléus, m. lat. de hoed (in de Med. en Bot.);
— piledta major, f. (van 't lat. pileutus, a,
um, met eenen hoed voorzien) Muz. eene 8 tot
16voets-orgelstem; pil. minor, zulk eerre van
4 voet.
pilleeren, fr. (puller, spr. pi- ij —, v. 't lat.
pilure, expiláre, enz.) plunderen, rooven; —
pillerie, f. (spr. pi- lj'rie) de plundering, berooving, afpersing.
Pillory, n. eng. (spr. pillen; mid.lat. pilorium, van het lat. pita, pilaar) in Engeland
de kaak, de schandpaal, het halsijzer; — fr.
pilori, m. In Zwitserland ; de schandsteen;
— pilloreeren (eng. to pillory, fr. pilorier),
aan de kaak stellen.
pillow, n. eng. een hoofdkussen, peluw ; —
pi11oWS, pl. (doorgaans gehoord als p i 1 o) eene
geschoren stof van half linnen en half katoen.
Piloot, m. (fr. pilote, it. photo, pilota, waar
oorsprong ; vgl. het-schijnlkvagerm
nederl. peilen, de diepte meten, en lood,
peillood) een stuurman, loods, loodsman, wiens
taak het is om door zijne kennis van de havens en de omliggende streek den uit- en binnenloopenden schepen den weg te toonen; N.
H. een kleine visch, die den haai vergezelt en
hem naar zijnen buit schijnt te geleiden (Centronotus of Naucrátes doctor) ; — piloteeren, fr. (piloter) loodsen, schepen over en door
gevaarlijke plaatsen te brengen; Arch. heien,
palen inslaan ; — pilotage, f. (spr. —táázj' )
het loodsgeld, loodsloon; Arch. het paalwerk,
inheien der palen, b. v. tot den grondslag van
eenen waterbouw; — pilotíden, pl. de ah-
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stracten of abrégés in een orgel, smalle strumenten) ; — pince –nez, m. (spr. pens'né)
latjes, die aan de klavieren van het orgel vast- de knijpbril; — pincétte, I. fr. (spr. pehsétt)
gehaakt zijn, en naar de welborden en wind- de haartang, het nijpertje, eene kleine tang der
laden loopen, om bij het nederdrukken der toetwondheelers.
sen de cancel-ventilen te openen.
Pineérna, m. lat. de schenker.
PilOSiteit, z. ond. pile us.
Pinchbeck, n. eng. (spr. pints] — ) een
pilula, f. pl. pilulae, lat. verklw. van pila,
metaal, dat het goud nabootst, geelkoper, p i n sz. ald.) pillen, balletjes.
b e k, een gemengd metaal, geljkende naar het
Pilule, n. lat. de werpspies van het oud
prinsmetaal, similor, enz., uit koper, tin en ijzer
-romeinsch
voetvolk.
bestaande, en zoo geheeten naar den uitvinder
Pimelith, m. gr. (onjuist gevormd van P i n ebb e c k, een eng. werktuigkundige uit de
pimele, vet, en lithos, steen) vetsteen, groene
18de eeuw.
chrysopras-aarde, eerie uit nikkel, kiezelaarde,
Pincher, nl. eng. (spr. pintsjer; van to
enz. bestaande steensoort ; — pimelornccea, pinch, knijpen) eene soort van eng. honden met
f. Med. een ziekelijke vetafgang.
scherp gebit.
Pimént, n. fr. (sp. pimienta, peper; mid.
Pincops, pl. eng. op de klossen der spinlat. pigmenturn, kruiderij, kruidenwijn, lat. verf
machine opgewonden katoen garen z. pinkruidensap, en vandaar iets specerijachtigs-stof,
k 0 ps.
of geurigs ; vgl. p i g m e n t) jamaïca-peper, wonPindarees, m. pl. eng. (spr. pinderies),
derpeper, specerijmengsel, de onrijp gedroogde,
d. I. vrijbuiters, naam der ruoverbenden te
zwartbruine en kruidige beziën van de Myrtus paard in britsch 0. Indië, welke in 1816 overpimenta in 0. Indië; — pimentolie, f, eene wonnen en verstrooid zijn.
daaruit bereide aetherische olie.
pindáriseh, adj. in den smaak van P InPimpeltje, n. Mar . maatje drank; van- d á r u s, een uitstekend gr. lierdichter (gest. 411
daar pimpelen, met kleine teugjes drinken, jaar voor Chr.); hoogdravend, gezwollen; —
pooien.
pindarísme, n. de navolging van den pirPimpernel, z. pimpinelle.
darischen stijl; — pindariseeren (spr. s=z),
Pimpernoot, f. (van 't hoogd. pimpeln, bloemrijk, opgesmukt spreken, verheven, dichklapperen) eig. de klappernoot, z. v. a. p is- terlijke uitdrukkingen gebruiken.
tache (z. ald.).
Pindus, m. gr. (Pindos) een Muzenberg,
Pimpinélle, f. (nw.lat. pimpinella, mid. de aan Apollo en de Muzen geheiligde berg in
lat. bipinnella, bedorven uit bipinnula, 'd. i. dub't oude Griekenland (tegenwoordig M e z z o v o).
bel gevederd; doorgaans ook pimpernel, fr.
Pinee, f. fr. de eerste en beste soort stok
pimprenelle) eene als geneesmiddel gebruikte
-viscb.
plant met eenen wortel van scherp brandenden
Pineolen., pingelen, z. and. p i n i ë n.
smaak (b e v e r n é 1) ; ook eene soort van kelkPiney-talk, f (eng. piney -tallow) een
bloem, een goed voederkruid; de pimpinel- witgeel, aangenaam riekend plantenvet, van
roos, pimperneiroos, eene soort van Vater a indica.
laagwassende rozen ; — pimpinellifolius a, um,
pingue remedium, n. lat. (v. pinguis, pingue,
lat. Bot. pimpernelbladerig.
vet), z. ond. r e m e d i u m; — pinguior ecotor,
Pimpleíden, f. pl. gr. , naam der Muzen, ni. een vetter, d. I. een beter koopex; — pinnaar de geheiligde bron en bergstad P i m p 1 a of guecála, I. nw.lat. Med. een vetvlies in het
P i m p1 e i a, in 't macedonisch landschap Pieria.
oog; — pinguin, f. N. H. de vetgans, een
Pinakotheek, f. gr. (v. pinax, m. tafel, zwemvogel in Afrika, Amerika en Zuid -Indië;
tafereel) eene verzameling van schilderijen, pla- — pinguïet, n. de vetsteen, een niet kris ten, beelden, enz., een kunstkabinet, museum, talliniscb, uit kiezelzuur, ijzeroxyde, iLjzeroxydui
inz. de aldus geheeten kunstverzameling te en water bestaand mineraal.
Munchen.
Pinhoën–olie, I. port. eene sterk buikPinang , maleisch, z. v. a. a r e k a (z. ald.). zuiverende olie uit Brazilië, waarsch. uit de
Pinas, n. acne oostind. stof uit boombast vruchtpitten der Jatrópha multi f tda.
of uit de vezels der ananas-bladeren. (Zie ook
Pinie, f. pl. p i n i ë n, z. ald.
't volgende woord).
Piniek, pinika, f. gr. (v. pinein, drinPinásse of pinás, f. fr. (sp. pinaza, it.
ken) de drinkleer, leer van het drinken ; —
pinassa, pínazza, eng. pinnace ; v. 't lat. pinus, pínisch, adj. tot de drinkleer behoorende
fr. pin, pijnboom, schip van dennenhout) eene
(iron. gevormde woorden).
soort van s l o e p (z. ald.) met ten minste 6
Piniën, pingelen, pl. (fr. pigeons, spr.
riemen ; ook een lang, smal jacht of postschip pi-njOh van 't lat. nux pinéa, v. pinus, pijn
(k o r v e t), met plat achterdeel en riemen; voorts
zoete noten van den piniepijnboom-bom)de
een klein tweemastvaartuig, ongeveer als een (Pinus pinea) in Z. Europa, die in smaak en
schooner getakeld.
grootte naar amandelen gelijken ; — piniólen
Pináster, m. lat. (v. pinus, pijnboom) de of pineólen, die vruchtkernen der piniën,
gemeene denneboom of pijnboom.
pinie-noten ; — pini.ne, I . nw. lat. het den.=' . ee fr. (spr. p er'^sé van pincer, knijnenhars; — pinine –zuur, n. dennenbarspen) Muz. met de vingers geknipt (op snaarin- zuur, een bestanddeel van 't kolophoniuni.
-
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Pink, f. (eng. pink, fr. pinque) een plat,
kroot vrachtschip, met lang en hoog achterdeel;
in de Oostzee een driemaster met razeilen, dat
van onderen tamelijk scheef gebouwd en van
achteren hoog is; een russ. oorlogschip met 18
tot 11 zesponders, algemeene naam der visschersvaartuigen aan de nederlandsche kusten ; ook
-eene jonge koe.
Pinkops, f. bij wevers: overgebleven katoen , dat niet verwerkt kan worden; poetska
-toen;
vgl. pincops.
Piekster, pinksteren, n. (van 't gr.
pentécosté, stil. homera; d. 1. de vijftigste dag,
. nl. na paschen) bij de oude Hebreeën het feest
van den oogst; bij de Christenen het feest der
uitstorting van den H. Geest.
Pinkzout, n. (van eng. pink, lichtrood)
ammonium- zinkchloride, een In katoendrukkerien als bijtmiddel gebruikt kristallinisch poeder.
Pinnace, eng. (spr. pinnees), z. v. a. p i
pinas.
-nase,
Pinnacidiën, pl. de vizieren of kijkgaten op de lineaal van eene meettafel.
Pinnánt, penánt, m. een muurstijl,
tusschenmuur.
pinnatus, a, um, lat. Bot. gevind; — pinynati fidus, Bot. vinspletig of vindeelig.
Pinnieten, m. pl. versteeningen eener
soort van lange spitse schelpdieren.
pinnipêden, pl. lat. (van pinna, vin en
pes, voet) vinvoeters, vindieren.
Pinoline, f. harsolie om te branden.
Pinsbek, z. p i n c h b e k.
Pint, f (fr. pinte; sp. en port. pinta, eng.
-pint, een teeken; vochtmaat) eene oude nederl.
vochtmaat, 4 m e n g e 1 of 4 s t o o p; ook eng.
(spr. pint) eene Engelsche maat voor droge
en natte waren = 0,568 liter (vgl. q u a r t er
en tun) ; -- pinta, f. it. eene voormalige
vochtmaat In Italië; — pinte, f. fr. (spr. pènt')
eene vroegere vochtmaat in Frankrijk = 0,931 L.,
de thans nog in den groothandel gebr. pint e
= 0,951 L. ; — ook een kroeg, knip.
Pintádos, m. pl. sp. (pintádo, geschilderd, van pintar, schilderen) geschilderde of
.gedrukte katoenen of linnen stoffen.
Pinta, z. pint.
pinxit, lat. (van pingëre, schilderen), afgek.
pinx., hij heeft bet geschilderd (op schilderijen
.,bij den naam des schilders).
Piônibi, m. pl. it. (van den sing. piombo
— lat. plumbum, lood) loodstukken; boden daken, b. v. aan de voorin. kerkers in Venetië.
Pion, m. fr. (spr. pidn.; eig. een voetgan-ger, provene. peon, pezon, it. pedone, v. 't lat.
pes, gevit. pedis, voet, fr. pied) de looper of
..boer In het schaakspel; eene schijf op het
dambord; — pionnier, m. oorspr. een voet -soldaat; een schansgraver; een wegbaner; -pioneers, m. pl. eng. (spr. paioniérs) de
:schansgravers of wegbaners, in N. Amerika de
eerste kolonisten in een nog ongebouwd gebied,
,die den later komenden als 't ware den weg
.banen; — pionneeren, fr. In het schaak„

-

,

PIQUEEREN

spel: boeren nemen; ook schansen opwerpen;
den weg banen.
Pipe, f. (inheemsche naam) de surinaamsche schildpad; z. ook pijp.
Pipála, f. oostind. (p"zpal, m.) de heilige
vijgeboom (Ficus religivsa) in Indië, ook a sw á t t h a geheeten, en de vrucht daarvan.
Pipe, z. p ii p ; -- pipétte, f. Ir. pijpje;
eene in 't midden tot Benen bol uitgeblazen
glazen buisje om vloeistoffen, die op andere
drijven, op te zuigen en weg te nemen; een
proefglaasje, trechtertje, p i p é t; een steekheveltje of kleine w(jnkooperspomp.
Piper, n. lat. peper; p. album, witte peper; p. irtliiopicum, aethiopische peper; p. jamaicense, Jamaica- peper; p. longum, lange peper; J. nigrum, zwarte peper; — piperine,
f. nw.lat. (van 't lat. piper, peper) de peper
bijzondere stof, eene kristalachtige-stof,en
zelfstandigheid in de zwarte peper; — pipe–
ritten, f. pl. pepermuntblaadjes of -koekjes;
-- piperíno, m. it. z. v. a. p e p e r i n o (z.
ald.) ; --- piperitis, f. lat. peperkruid.
Piperïe, f. fr. (van piper, d. 1. eig. vogels met de lokfluit lokken, een klanknabootsend woord = piep e n) bedriegerij in het spel;
— pipeur, m. een valsch speler.
Pipette, z. onder pipe.
Pipeur, z. oud. p i p e r s e.
Pippin, eng. z. pippeling.
Pipot, m. fr. (spr. pipO) een fust te Bordeaux, inz. voor honig.
Pippeling, pipping, al. eng. (pippin,
v. pip, punt, plekje, wegens de gevlekte schil)
een zeer kruidige appel; inz. in Engeland.
Pipris, f. sloep van de Negers aan de
kust van Guinea en aan de Groene-Kaap.
Piquenique, z. p i k e n i e k.
piqueeren of pikeeren, fr. (piquer;
vgl. ons pikken, steken, prikken) tot toorn
prikkelen, beleedigen, belgen, krenken, gevoelig
treffen; -- g e p i q u e e r d zijn, gevoelig beleedigd zijn; — zich piqueeren, zich eene
eer uit iets maken, trotsch, fier op iets zijn,
zich inbeelden, laten voorstaan op iets ; — piqueeren, f. of picceeren, (stal piccare)
Muz. op éenen streek met den strijkstok vele
op elkander volgende noten zeer kort afstooten ;
-- piquant of pikant, adj. stekend, prikend , bijtend, prikkelend, scherp, puntig, stekelig, treffend, raak; p i q u a n t e s a u s, scherpe
saus; — piquanterie, f. z. picoterie;
ook wel voor beroeps -, ambachtsjaloezie, brood.
nijd, wangunst (de fransche taal heeft het woord
niet) ; — pique, f. (spr. plek') de heimelijke
baat, bedekte nijd; eene pique (een pik)
o p iemand hebben, het op iemand geladen
hebben, hem niet genegen zijn, enz. ; ook voor
spies, z. p 1 e k ; nog in het kaartspel: de kleur,
welker teeken het ijzer eener piek is, schop-

pen; -- pique–madrille of –medrille,
n. een soort piketspel ; -- piqué, n. (spr.
piké) eene katoenen stof, welker weefsel gestikt schijnt te zijn, voor vesten enz., met in-

PIR

952

geweven patronen, fr coton piqué, eig. q u i 1t in g genoemd; — als adj. gestikt, gestoken;
-- piquet, n. (spr. pikét) Mil. eene veldwacht,
legerwacht, een troep soldaten (gewoonlijk 50
man), om den vijand gade te slaan en eene
onverhoedsche overrompeling te voorkomen ; een
bekend kaartspel tusschen twee personen met
32 bladen ; ook eene voorm. fr. inhoudsmaat,
ongeveer 9 liter; — piquetten, piketten, het genoemde kaartspel spelen; —
piquette, f. een geringe, slappe, zure wijn
in den franschen handel, wijn van de tweede
persing; -- piqueur, m. een jager te paard;
j<<chtknecht bij de parforce - jacht; ook een
voorrijder; berijder, paarden -africhter, paardend r e s s e e r d e r; ook wel iron. een meisjesjager,
liefhebber van vrouwen, enz. ; — piqure (spr.
kuur'), in den handel met ruwe huiden : wormstekigheid ; al naar den graad onderscheidt
men : eerste, tweede, derde p i q u r e.
Pir, m. turk. de oude (inz. als eeretitel).
Piraat, m. lat. (pirata, gr. peirates, van
pc irae, beproeven, zijn geluk beproeven, op
avontuur of buit uitgaan) een zeeroover; —
piraterie, t. fr. de zeerooverij ; — pirateeren (fr. pirater), zeerooverij drijven, rooven ; — pirátiseh, adj. zeerooverachtig, op
zf erooverswijze.
Pirasjki, z. onder p i r o g g e n.
Piri-pasja, z. piali- pasja.
Piróggen, pl. russ. (sing. piróg) een gebak met gehakt vleesch gevuld, eene pastel; —
pirasjki, pl. (russ piroshki) kleine vleeschgebakjes of -pasteitjes.
Pirógue, fr. (spr. piróg'; sp. piragua, een
oorspr. amerik. woord) eene prauw, een roei
Indianen in Z. Amerika, uit een-schuitjedr
uitgeholden boomstam vervaardigd, z. v. a.
eanot.
Pirol, z. b u l o w.
Pirouette, f. fr. (spr. piroe-étt'; eig. het
draairadje, van pied, voet, en roue, rad, dus
rouette, radje, omdat het op een spil als op een
voet staat) in de danskunst : de kringdraaiing,
draaisprong, omdraaiing op den hiel van éenen
voet; In de rijkunst: eene soortgelijke zwenking
van een paard, zonder van plaats te veranderen ; — pirouetteeren (fr. pirouetter), zich
in eenen kring omdraaien, eene cirkelzwenking
maken.
pis-aller, n. fr. (spr. pi-zallé; V. pis, erger,
le pis, het ergste, en aller, gaan), het mislukken, het ergste geval ; ook iets dat men neemt
bij gebrek aan iets beters; — au pis aller (spr.
o--), in het ergste geval; als alles mislukt.
Pisang, r. maleisch, de paradijs- of Adamsvijgeboom, een pronkgewas in Azië, Afrika en
West-Indië, vgl. banaan ; — de pisang lijster, eene amerik. lijstersoort.
Piseátie (spr. t=ts), f. later lat. (piscatio,
van piscári, visschen, van piscis, m. de visch)
de vischvangst, visscherij ; -- piseatóriseh,
adj. (lat. piscator us, a, um), de visscherij betreffend of daartoe behoorend; — piscem natare
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dotes, lat. gij leert een visch zwemmen, d. L.
gij zegt of doet iets dat men al weet of kent;
— piscicultuur, f. nw.lat. de kunstmatige.
vischteelt of vermenigvuldiging der visschen ; -piseina, f. lat. een vischvijver, eene vischkaar; priesterwaschbekken in kerken; -- pis-eivóriseh, adj. nw.lat. vischetend, zich met
visschen voedende; — pisces (pl. van piscis)
de visschen, het laatste der 12 teekens van
den dierenriem.
Pisé, m. fr. (spr. pizé van 't lat. pinsére,.
pisëre, stooten, stampen) ineengeslagen aarde,.,
waarvan men soms de muren van huizen maakt„
stampaarde; vandaar p i s é b o u w, p i s é- m ur e n, gebouw of muren van gestampte aarda
of met kiezelzand gemengde kalkmortel.
pisiferus, a, um, lat. Bot. peuldragend.
Pisolíth, m. gr. (van pisos of pison, lat.
pisurn, erwt) de erwtsteen, een rondkorrelige
kalksteen.
Pispotten, n. pl. Mar. naam, dien men,
aan de brassen van de bezaansroede geeft.
Pissar, m. russ. de schrijver.
Pissasphált, n. gr. (van pisla, pik, err.
dsphaltos, z. asphalt) bergteer, bergpik; -pisseleeum, n. gr. verbinding van hars eiv
olie, ook teer; — pissophaan, n. een in
verschen toestand kleverig, bruingeel mineraal,
uit zwavelzuur, leemaarde, ijzeroxyde en water~
bestaande.
Pissoir, m. fr. (spr. pi-soar; v. pisser
pissen) eene pis- of waterplaats, een pishoek;
— pissotière, f. een pishoek.
Pistache, f. fr. (spr. pi-stdsj; gr. pistáké,.
pistak"ion, lat. pistacium, van 't perz. pistab-,.
arab. Toestak of foestoek) de groene amandel,.
de olieachtige, welsmakende, naar de hazelnoten gelijkende vrucht van den pistache-boom (Pistacia vers, L.), in het Oosten en
Z. Europa; de wilde pistache (Staphylea
pinnata, L.) heet ook pimpernoot, klappernoot; -- pistaciet, n. eene meestal pistache-groene steensoort.
Piste, f. fr. (spr. piest'; sp. pista, it. pesta,,
van 't sp. pistar, it. pestare = lat. pistare,,
stampen, vertreden) bet spoor der paarden ; het2
spoor van het wild.
Pisteodíke, f. gr. (v. pistis, f. het geloof, en diké, het recht) rechtvaardiging of ver
geloof; — pisteologie, f.-deignva't
de geloofsleer; — pistévon of pistëuon
m. (van pisteuein, gelooven, vertrouwen) de
geloovige; — pistika, f. de geloofsleer, ge -.
loofsverdediging.
Pistil of pistillum, n. lat. de stamper, looper, wrijflooper (in apotheken) ; Bot. de stuif-.
weg, het bevruchtingsbuisje, het vrouwelijke
bevruchtingswerktuig in de bloesems der planten, dat uit drie deelen, n.l. den stempel (stigma),.
het stijltje (stilus) en het vruchtbeginsel (ovarum) bestaat ; vgl. a n t h e r e n; -- pistillair,..
wat daarop betrekking heeft.
Pistole (spr. pistól') of chambre à la pistole,
f. fr. bijzonder vertrek in eene gevangenis, waar;
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aan wal zijn, aan boord te roepen, of ook ons
voor de gebruiker betaalt, met verpleging op
de sloep naar boord te doen terugkeeren, pitseigen kosten.
Piston, m. fr. (spr. pi-stón ; it. pestone, jaarvlag; — pitsjaren, door middel van beeen groote stamper, van pestáre, lat. pistáre, paalde seinen aan boord roepen ; ook voor eert
stooten, stampen) de pompstok, zuiger; de stem- dag aan wal gaan, passagieren.
Pittacium, n. lat. eig. eene pleister, een
pel, bet stiftje voor slaghoedjes aan slaggeweren ; ook een blaasinstrument, z. cornet It met zalf bestreken, samenrolbaar tafeltje ot blad,
waarop de dagteekening van de ordinatie der
piston, onder corno.
Pistool, 1) f. (fr. pistole) eene voormalige geestelijken weleer geschreven en hun overhanfransche en spaansche goudmunt van verschil- digd werd.
Pittah, in O. Indië eene afgesloten stad
lende waarde, doorgaans echter ongeveer 9 It
10 gl. ; ook pistolétte ; zoo men wil dus of voorstad.
Pittakal, n. gr. (v. pitta, pek en kállos,
geheeten naar P i s t o• a in Italië, alwaar zij
het eerst zouden geslagen zijn; -- 2) n. (fr. schoonheid) een door Reichenbach in 1833 uit
pistolet) een kort schietgeweer, zadelgeweer, teeroliën samengestelde, prachtig blauwe stof.
Pitte, f. z. pita - hennep.
zakgeweer (misschien van het lat. pistillum,
Pittiziet, n. (v. pittidzein, naar pik ge
vijzelstamper, wegens de overeenkomstige gev. pitta, pissa, pik) ijzerpikerts, zwavel--lijken,
daante; v. a. mede van de stad P i s t o j a) ;
par pistolet, fr. (spr. pi- stolè) in het biljart- en arsenikzuur ijzer.
Pittorésque, fr. of pittoresk, adj.
spel: zonder de hand of de keu op het bil
(it. pittoresco, als kwame 't van een lat. woord
te leggen (stooten).
-jart
Pistor, m. lat. stamper, treder, bakker; pictoriscus, v. pictor, schilder, en dit v. pingëre,
— pistrinum, n. lat. bij de oude Romei- pictum, schilderen) schilderachtig schoon, schil
schilderachtige behandeling-derachtig,on
nen een molen, rosmolen, waarin het koren
gestampt werd, en waarheen men overtreders geschikt, b. v. eene landstreek; schilderachtige
voorstellingen bevattende, de verbeeldingskracht
en boosdoeners verwees; ook bakkerij.
Pito —hennep, m. vezels der Agave ame- zoo levendig en aangenaam doende werken, alsof
men het beschrevene werkelijk voor oogen had,
ricana.
Pithanologie, f. gr. (van pithanós, é, b. v. zulke gedichten, reizen, enz. ; — pittoón, gemakkelijk overredend, v. peithein, over- résken, f. pl. schilderachtige voorstellingen.
Pituita, f. lat. Med. slijm, taai vocht in
reden) de overtuigingsleer, overredingsleer; -Pitho, f. (gr. Peitho) Myth. de godin der het lichaam; — pituiteus, adj. (lat. pituioverreding bij de Grieken ; vgl. S u a d a ; ook tósus, a, um) slijmig, versljmd, vol slijm.
Pityriasis, f. gr. (van pit)jron, zemelen)
de gave der overreding; overtuigende welspreMed. de schilferachtige haarworm, zemelachtige
kendheid.
Pithométer, n. gr. (v. pithos, m. vat) huiduitslag op het hoofd.
Pity'usen, pl. (v. gr. pitys, den) de deneen vatmeter; — pithometrie, f. de vatmeting, vatmeetkunst ; — pithometrisch, neneilanden, eene sp. eilandengroep in de Middellandsche zee.
adj. die kunst betreffende.
piu (spr. pioe), it. (= lat. plus) meer; b.v.
Pitis, m. maleisch (ook pietjes, naar
hollandsche schrijfwijze), eene kleine (soms loo- piu adágio (spr. —dzjo, Muz. langzamer; pia
den) munt (vgl. 1 ia n g) op de Oost-Ind. eilan- allegro, vlugger; p. forte, sterker; p. lento,
den; ook in 't algemeen voor klein geld, pas- langzamer; p. moto, p. mosso, p. presto of p.
of brokkelgeld.
stretto, sneller; p. piáno, zachter; — p. tosto,
vroeger, eerder; — p. vicino it dente the nesso
Pito 1), m. sp. de fluit.
Pito 2), n. een uit maïs gebrouwen bier Parente, it. sprw. de tand is nader dan eenig
bloedverwant ; het hemd is nader dan de rok.
in het binnenland van Afrika.
Pitoor, putoor, m. (fr. butor) roerdomp,
pius, a, um, vroom, godvruchtig, plichtmaeen vogel (Ardea stellaris).
tig, p i ë u s; — Pius, mansn. : de vrome, gePitot—buizen, f. (spr. pito—) een door wijde ; pius usus, m. z. v. a. pia causa (z.
den franschen waterbouwkundige H. Pitot in causa) ; — pium corpus, n. eene menschlievende
1732 beschreven instrument om de snelheid van of weldadige stichting; — pium desideriurn, n..
stroomend water te bepalen.
desiderium; — pits mansbus, aan de zalige
pitoyable, adj. fr. (spr. pitoajábl'; van zielen der afgestorvenen.
pitié, medelijden = lat. pietas) erbarmelijk,
Piva, f. it. zakpijp, doedelzak (fr. comeJammerlijk, beklaaglijk, ellendig, armzalig.
muse) ; muziek in -1 maat in bet karakter van
Pitre, m. fr. (spr. pietr') hansworst.
dat instrument.
Pitrepite, m. fr. (spr. pi-tr'piét') een zeer
Pivori, m. de cassave-brandewijn.
sterke drank in de fr. koloniën van Amerika.
Pivot, m. fr. (spr. piwó ; voor pipot, van
Pitsjaar, m. (v. 't maleisch bitjara, over- pipe, pip; it. piuolo, pin, nagel; laddersport)
legging, raad, raadsvergadering) Mar. eig. sein de spil, duim, bar, het draaipunt.
van een vlootvoogd om de bevelhebbers bij
PiWo, n. slay. het bier.
pix, f. lat. pik of pek; pix albs, wit pek;
zich aan boord te ontbieden om te beraadslagen; sein om het volk of de passagiers, die p. burgundica, bourgondisch pik; p. liquida,
,
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vloeiend pik, teer; p. naviilis, scheepspik; p.
nigra, zwart pik.
Pizete of piset, n. bong. een voormalig
gewicht voor waschgoud in Hongarije, Zeven
-bergn,z.=5208am
pizzicándo en pizzicáto (bij verkorting piz.),
It. (spr. piets—; van pizzicdre, knippen, knijpen ; vgl. p i n e é) Muz. met de vingers geknipt,
niet met den strijkstok aangestreken (op muziek voor strijkinstrumenten), waarna gewoonlijk
volgt coll'arco (z. ald.).
1Pjaták, m. russ. (van pjatj, vijf) of meer
gebr. paetasjok, m. een vijfkopekenstuk (vgl.
kopeke), eene russische pasmunt in zilver en
koper, bijna 91 cent waard; -,- pjatjaltynnik, m. russ. een russ. zilvermunt van 1i;
kopeken (= 5 altin, z. ald.).
plaan, z ond. planus.
:'laat, f. (v. p 1 a t, fr. plat, verwant met
liet gr. platys, plat, breed) een min of meer
.breed en vlak lichaam; eene dikke plank, bodemplank, regel ; eene vlakke zandophooping
voor haven en riviermonden, bank, zandbank;
vlak stuk metaal, waarin iets gegraveerd of
geëtst is ; de afdruk daarvan, prent.
plae bel, adj. lat. (placabilis, e, v. piacare, bevredigen, stillen) verzoenlijk, vredelievend; — placabiliteit, f. (placabitttas) de
verzoenlijkheid; — placabile, placabilmente, it.
Muz. vreedzaam, bedaard, kalm.
Placage, f. fr. (spr. plalcáázj'; van plaquer, beleggen, bekleeden, platteeren ; v. plaque,
plaat ; nederl. p 1 a k k e n) ingelegd (geforneerd)
houtwerk; — placard, m. (spr. — plakdr)
eene sierlijke houtbekleeding boven eene deur;
00k z. v. a. placaat, z. plakkaat.
Place, f. fr. (spr. plaas'; provenc. plassa,
It. piazza, sp. plaza, van 't lat. platea, gr. platéia, d. i. eig. de breedte, voorts in 't lat. de
straat ; later de voorhof, de hofruimte, enz. ;
vgl. p i a z z a) de plaats, elke vrije, open ruimte,
het plein, inz. het marktplein; voiture de place
(spr. wodtuur' de plaas'), flaker, stationeerend
huurrijtuig; — place d'arxnes, f. (spr. —
dárm') eene wapenplaats, oefeningsplaats, exer°ceerplein voor eene bezetting; -- place de
xalliement (spr. —ralli'márc), de verzamelplaats; — place de repos (—r'pó), eene
rustplaats ; — placement, n. (spr. plaas'9n4n) de plaatsing, uitzetting van geld; het uit
zelf; — placeeren (fr. placer;-geztld
spr. plaas—), plaatsen; iemand placeeren,
hem eene plaats aanwijzen, aan zijne plaats
zetten of stellen, b. v. in eene bediening, eenen
;.post; beleggen, uitzetten, b. v. geld; — placeering, f. plaatsing, uitzetting, enz.
placénta, f. lat. (gr. plakoes, plakbeis, vlak,
platte koek) de koek, Med. de moederkoek; Bot.
de zaadkoek, zaadlob ; -- placénta sanguinis, f.
Med. de bloedkoek; pl. uterina, de moederkoek,
.nageboorte; — pl. arrzygdalárum, amandelkoek,
-overblgfsel van geperste amandelen; pl. lini,
lijnkoek; — placentaal, adj. nw. lat. tot
ten moederkoek behooreiide; — plaeentátie
,

„
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(spr. tie=tsie), f. Bot. de vorming der zaadlob;
-- placentiformis, lat. Bot. koekvormig.
Placenti tijn, m. nw. lat. (van 't lat. placêre, behagen, bevallen) een behaagzuchtige,
oogendienaar, jabroer; — plácet, lat. het behaagt, wordt ingewilligd, toegestaan, goedgekeurd; — placet, n. nw.lat. z. V. a. p 1 ac i t u m; = placet of placetum regaum, n. koninklike toestemming, inwilliging der landsre
bekendmaking en uitvoering-gerin,b.vto
van pauselijke verordeningen; — placet, n.
fr. (spr. plasè) een verzoekschrift, smeekschrift,
request; ook een stoeltje zonder leuning.
placeeren, z. ond. place.
Placer, n. eng. (spr. pleéser) goudveld (in
N. Amerika).
Placét, enz., z. ond. placentijn.
Plache, f. fr. (spr. plásj') grof doek of
linnen stof; jachtdoeken.
Plachmal of plachmahl, n. hoogs.
(een woord uit de smelthutten) doorzwaveld
zilver, zwavelzilver.
Plaeidus, lat. (placidus, a, um, zacht,
vreedzaam) mansn.: de zachte, vriendelijke,
zachtmoedige ; — Plaeida, f. vr. naam : de
zachte, vreedzame; — plácido en placidaménte,
it. (spr. platsji—) Muz. bedaard, zacht, liefelijk; — placiditeit, f. lat. (placiditas) zacht
-moedigh,
gelatenheid.
Placitum, n. pl. piaeita, lat. (v. piacëre, behagen) het goedvinden, de wilsmeening,
verordening; ad bene placztum of ex bene placito , naar welgevallen, naar believen ; vgl. a
bene plactto; — placztum imperai, eene rijks
placiteeren, nw.lat. goed--verodnig;—
keuren, bewilligen, toestemmen.
Placoïden of liever plakoiden, pl.
gr. (van plax, genit. pia/als, plaat, blad, bord,
enz.) kraakbeenvisschen.
Piadaróma, n. en pladarósis, f. gr.
(van pladarós, ac, On, nat, pládos, n. vochtig
een week spekge--heid,zwamg)M.
zwelletje In het celweefsel der oogleden.
Plafond, n. fr. (spr. platórc; ontstaan uit
plat fond, d. i. platte grond of bodem) de kamerzoldering, het bovengedeelte van eene overdekte plaats, van eene zaal, een vertrek, enz.,
gewoonlijk niet pleister bedekt en soms met
schilderwerk versierd, de gipszoldering ; een
dekstuk, dekschilderstuk; — plafonneeren
(fr. pla fonner), de zoldering eener kamer bekleeden, z. faux-plafond onder faux.
plaga, f. lat. (gr. plégé, v. plëssein, slaan)
een slag, houw, stoot; Med. een gezwel door
slag, val, enz., buil; in de middeleeuwen een
langwerpig vierkant versiersel van den hals- of
schouderdoek des geestelijken (parara).
Plagiaat of plagium, n. lat. Jur. menschenroof, menschendiefstal; gew. oneig. een
letterdiefstal, gedachtenroof, de uitschrijving,
boekenplundering, de onrechtmatige toeëigening
van eens anders letterarbeid; — plagiaris
of plagiator, m. Jur. een menschenroover,
zielverkooper; een boekenplunderaar, gedach-
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tendief, letterdief; pronker met eens anders
vederen ; — plagiiriseh, adj. uitgeschreven, gestolen (van geschriften) ; — plagi -r
arísme, n. de zucht tot letterdieverij, de gewoonte om af te schrijven.
Plagiaulos, m. gr. de dwarsfluit.
I'lag'edron of plagiéder, n. gr. (v.
^plágios, a, on, dwars, scheef) een dwarsvlak;
— plagiostóma, n. de scbeefmond, dwars.muil ; verscheiden schelpsoorten ; — plagi•ostomi,, pl. dwarsbekken, eene orde der visschen (haaien en roggen).
Plagioniet, n. nw. lat. een uit zwavellood en zwavelantimonium bestaand mineraal.
Plagium, z. plagiaat.
Plagoskopium, n. plagoskoop, m.
gr. (v. plágos, lat. plága, zijde, streek, oord)
cig. een aanwijzer van de hemelstreek, een
windwijzer.
Plaid, 1) m. eng. (spr. gleed ; van het
ga lisch plaide, beddedeken, grove wollen stof,
samengetr. uit peallaid, schapevel) een doek,
4p de wijze der Bergschotten in plaats van
den mantel omgeslagen, gewoonlijk met bonte
ruiten; ook z. v. a. plaiding (spr. plé—)
een grove, bontgeruite omslagdoek voor vrouwen ; — plaid, 2) m. fr. (spr. plè, vgl. pl ae i t u m) in de middeleeuwen : vergadering ter
behandeling van gewichtige staatszaken; ook z.
V. a. plaidoyer.
plaideeren, fr. (plaider, spr. plèd —; V.
plaid = lat. placitum [z. aid.] ; mid.lat. plaLitare, plaltare) pleiten, bepleiten, p r o c ed e e r e n, een rechtsgeding voeren, inz. mondeling als advokaat voor de balie verdedigen;
gerechtelijk woord voeren; — plaideur, m.
p 1 e i t e r, woordvoerend rechtsverdediger; —
plaidoyer, n. (spr. plèdoajé) eene verdedigingsrede van eenen advokaat voor de rechtbank, een pleidooi; — plaidoyeeren,
(lat. als 't ware placiticare, prov. plaideiar) z.
V. a. plaideeren.
Plain, adj. fr. (spr. pleit ; vgl. planus)
,en eng. (spr. pleen) vlak, effen ; eenvoudig enz.;
plain-chant (spr. —sjah), het eenvoudig
koraalgezang (tegenover chant figurd); de plain
pied, gelijkvloers, zoodat men er heen komt
zonder op- of af te stijgen; ook een plainpied, n. verdieping van een gebouw inz. de
gelijkvloersche ; — plain, n. eng. (spr. pleen)
vlakte vgl. pl a l n e;— plain-nets, pl. eng.
(spr. pleennets) eng. gladde ongewerkte kant.
Plaine, f. fr. (spr. plein'), p 1 e i n, de vlakte,
effen plaats, het vlakke veld, vlak land; vgl.
montagnard onder mons.
Plainte, f. fr. (spr. pleet'; van plaindre)
klacht, inz. aanklacht bij bet gerecht; Muz.
klaaglied.
plaisánt, adj. fr. (spr. plèzán; V. plaire
= lat. placere, behagen) behaaglijk, vermakelijk, aangenaam, grappig, schertsend, boertig,
koddig; belachelijk, zonderling; — plaisanteeren (fr. plaisanter), schertsen, boerten,
korts wijlen, gekscheren, beethebben ; — plai-

,
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santerie, f. (spr. plèzaitt'ríe) de scherts, kortswil, boerter(j, snakerij, grap; — plaisanterie à
part (spr. —apár), scherts ter zijde, in vollen
ernst, alle gekheid op een stokje; — plaisance, f. genoegen, vermaak; maison (spr.
mèzóh) de plaisance, lusthuis; jardin de plaisance, pleiziertuin; — plaisir, n. (spr. plèzier)
vermaak, vergenoegen, vreugde, verlustiging,
welgevallen, geneugte, grap, p 1 e i z i e r; tijd
gunst, vriendschap, dienst; — tel est-verdijf;
potre plaisir (spr. tel è notr'—), dat is ons
welgevallen, zoodanig belieft of gevalt het ons;
in de kanselarijtaal der oud-fransche regeering
de voorvaderlijke slotformule der verordeningen,
enz. ; maitre de plaisir, z. onder maitre ;
menus plaisirs, z. onder menu ; — plait-il
(spr. plèti)? wat belieft u? wat is er van uw
dienst ? wat zegt ge? ook als subst. euphemistisch gebezigd voor sekreet, geheim gemak, in
de wandeling de plaitie, platie, pletie.
Plaket, z. plaquette.
Plakkaat, n. (mid.lat. placátum, v. placare
= plakken) een openbaar afgekondigd en aan
plakschrift; in-geplaktbvndrig,
het algemeen : een aangeplakt bericht, schotschrift enz.; — placardeeren (fr. placarder)
openlijk aanplakken; eene stof met een bijtmiddel overtrekken en van patroon voorzien.
Plakoiden, z. p 1 a e o ï d e n.
plamoteeren, fr. (plamoter) de ondervlakken der suikerbrooden met borstels reinigen.
Planche, i fr. (spr. plánsj'; provene. planco,
plancha, v. 't lat. planca, nederl. p 1 a n k) eene
plaat, metalen tafel in de munt; ook eene gegraveerde koperen plaat ; — faire la planche,
bij het zwemmen: op den rug zwemmen, zonder merkbare beweging te maken; — planchette, f. (spr. plansjétt') een meettafeltje;
liet plankje of de balein vóor in een rijglijf 01
korset, het planchet ; de borstplaat van onderscheiden ambachtslieden bij zwaar boorwerk.
Planconcaaf, planconvex; pla-.

neerhamer, z. oud. planus.

Planeet, f. gr. (planétes, m. van planásthai,
ronddolen) eene dwaalster, een hemelbol, die,
gelijk de aarde, op zich zelven donker is, zich
om de zon van liet westen naar het oosten beweegt en van haar het licht ontvangt, b. v.
Mercurius, Venus enz.; — het planeetjaar, de omloopstijd eener planeet om de zon;
—planëtiseh of planetarisch, adj. rond
omdolend; op planeten betrekking heb -dwalen,
planetarium, n. nw.lat. eene lijst-bend;—
der planeten; ook een kunstwerktuig om de
bewegingen der planeten, inz. de wederzijdsche
verhouding van de aarde tot de maan aanschouwelijk te maken; — planetoïden, pl. z. v.
a. asteroïden (z. aid.); — planetolabium, n. een dwaalstermeter, werktuig tot waarneming der planeten.
Planéte, f. midlat. en sp. (planéta, van
't gr. planetes, omdolend ; vgl. pia
planeet) een
lang misgewaad.
flaneur, planiglobium, planirae-.
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trie, planirostrum, enz. z. ond. planus.

persmeden tot het gladmaken des metaals ; --

Planieten, pl. (v. 't lat. planos, vlak) zeeuoren, eene slakversteening.
plano (in), z. ond. planus.
Planodie, f . gr. (planodia, v. plános, dwalend, op een dwaalspoor leidend, en hodós, weg)
een verkeerde weg, dwaalspoor.
Planorbieten, pl. nw.lat. (van planos,
a, um, vlak en orbis, kring, schijf) versteende
tafelbordvormige schelpdieren; planospi rieten, pl. (van 't lat. spira, krul, kronkel)
versteende schijfschelpdieren.

planeur, m. fr. een effen- of gladmaker (polister) ; — planiglobium, ook planisphwrium, n. of planisfeer, f. nw .lat.

—

Plantage, z. planteeren.
Plantagenet, m. eng. (spr. plentedzjenet,
V. lat. planta genista, de bremplant) bijnaam
van het van 1154 tot 1399 in Engeland regeerende huis van Anjou, naar de bremplant genoemd, welke Hendrik II (1151-1189) op zijn
baret droeg.
Plantágo, f . lat. de weegbree; —planta
-gine,p.wbrsotn
planta pedis, lat. de voetzool; — plantair,
adj. (lat. plantaris, e) de voetzool betreffende;
— plantigrádus, adj. nw.lat. op de voet
gaande ; — plantigrada, pl. nw.lat.-zolen
zoolgangers, eene afdeeling der roofdieren (beren, enz.)
planteeren, lat. . (plantáre, van plants,
plant) planten, stellen, zetten; oneig. (fr. planter) iemand ergens laten steken, hem als ware
't ergens plaatsen en verlaten of in den steek
laten ; plantage, f. fr. (spr. plantáázj') de
beplanting, het plantsoen, inz. eene streek lands
door de Europeanen in 0. en W.Indië met tabak , rijst, suikerriet enz. beplant ; — plan
-tarium,n.e bom-fplantkweri;—
planteur, m. fr. een planter, aanbouwer,
inz. boomkweeker.
Plantigraden, z. ond . planta pedis
planurn, enz. z. ond. planus.
Planurie, f. gr. (van plános, omzwervend
en oeron, pis) Med. de pisloozing langs ongewone wegen.
planos, a, um, lat., plaan (plan) vlak,
effen, gelijk, glad, plat ; oneig. algemeen verstaanbaar, duidelijk, bevattelijk; — in plano,
in geheele, ongevouwen vellen of bladen papier ; — de plano, Jur. kort en goed, dood eenvoudig, zonder omstandigheden; plan, n.
(lat. planurn, fr. plaine, eig. de vlakte, vlakke
plaats) het ontwerp, de schets, omtrek van een
gebouw, platte grond, grondteekening; het ontwerp, voornemen; — planurn inclinutum, n. lat.
eene schuine of hellende vlakte, een afgaande
grond; — plan de site, m. fr. (spr. plan d'siet')
de grondvlakte, grondteekening; — plancon caaf, z. c o n c a a f — planeoncaafglas,
zulk een glas, dat aan de eene zijde plat, aan
de andere hol gebogen is; — planeonv'ex,
z. convex; — planeeren, nw.lat. (fr. planer) effenen, gelijk, effen of glad maken; — bij
boekbinders: lijmen, door met aluin gekookt
lijmwater (planeerwater) halen; — pianeerhamer, een hamer der goud- en ko—

.

—

;

een aard- of hemelbol op een plat vlak voorgesteld ; eene wereldkaart ; — planiméter,
m. lat.-gr. de vlaktemeter, een werktuig ter bepaling der uitgebreidheid van vlakke figuren,,
door welke rechte of kromme lijnen zij ook mo-^
gen omsloten zijn, uitgevonden door E r n s t teParis; planimetrie, f. de vlaktemeetkunst, vlaktemeting, de leer van de in een vlak
liggende figuren ; — planimétrisch, adj.
vlaktemetend ; vlaktemeetkundig ; — planipennen, pl. nw.lat. N. H. platvleugeligen,
—

eene soort van insecten; — planiróstrum, ,
n. nw.lat. een plat- of vlaksnavel.
Plaque, f. fr. (spr. plak' vgl. p1 ac a g e)
de plaat, het blad, blik, b. v. cijferblad, steekblad, beslag enz.; plaqueeren (fr. pla
;

—

quer) of plateeren, platteeren, met plaatjes beleggen of overdekken, inz. met goud- of
zilverblaadjes vergulden of verzilveren; — piaque, n. geplaqueerd, geplatteerd
werk, met zilverblaadjes belegd, overzilvei
werk.

Plasdank , nederd. (verbasterd van playsdanck, van plaire, behagen) dankbetooning, om
daarmede iemands gunst te winnen.
Plasma, n. gr. (van plássein, vormen) het
beeld, beeldwerk; N. H. eene lookgroene variëteit van den chalcedoon; Med. z. v. a. bloed
vloeibare, stofvormende bestanddeel-vocht,e
van het bloed; — plastiek of plastische
kunst, f. (gr. plastiké, stil. techne, kunst) de
kunst om uit harde of weeke stoffen beelden
en figuren te maken ; de boetseerkunst in gips,
leem, was, enz.; in 't alg. voor lichamelijk vormende kunst, ook de beeldhouwkunst (s c u 1 pplas t u u r) en beeldgieterij omvattende ;
tisch, adj. (gr. plastikós, lat. plasticus, a, urn)
lichamelijk vormend, gedaantegevend; scheppend, boetseerend; ook : voor een vorm vatbaar, vormgevend, tot vormgeving geschikt, b. v.
plastische lympha, Med. vormstof, eens
vloeistof, die tengevolge van ontstekingen of
ook in wonden uitzweet, dan stolt en een or—

ganischen vorm aanneemt;

—

plasticiteit,

f. nw.lat. geschiktheid tot vorming, vormbaar held; — plasticísme, n. de vormdrift, do
wet der algemeene vormdrift ; plastidul,
n. het kleinste organische levensdeeltje, dat zoowel de hoogste als de laagste schepselen samenstelt (volgens H9ckel) ; plastograaf,
m. gr. een schriftvervalscher; plastographie, ver valscht, nagebootst schrift ; geschrift —

—

—

vervalsching;

—

plastoloog, m. een leu-

genaar.

Plastrón, n. fr. (it. piastrone, v. piastra,
metalen plaat, mid.lat. plastra) een borstharnas, borststuk der schermmeesters; ook bet
steekblad.
Plata, f. sp. (eig. metaalplaat, oudfr. plate,
verwant met het gr. platys, platéia, platy, plat.
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vgl. plata) een metaalplaatje; slotplaatje van
eene deur, van een geweer.
Platitude, f. fr. (van plat, plat) de platheld, eene gemeene, lage uitdrukking.
Platmenage, f. eig. plat-de-menage (spr. pla d'm'nádzj'; van le plat, de
schotel, v. plat, p 1 a t) een tafelstel met allerlei vaatwerk voor suiker, peper, olie, azijn enz.
(in Frankrijk niet gebruikelijk, maar In denzelfden zin : surtout).
platonisch, adj. wat Plato (een beroemden griekschen wijsgeer, leerling van Socrates, gest. 348 v. C.) betreft, van hem afkomt, met zijne wijsgeerige leer overeenkomstig is ; — platonisch jaar, Astron. de omloopstijd van den ganschen sterrenhemel; —
platonisehe liefde, eene bovenzinnelijke,
louter geestelijke, van al het zinnelijke ontdane
liefde; — platonische maaltijd, een maaltijd, waarbij meer over geleerde zaken gehandeld dan gegeten wordt; — platonische r ep u b 1 i e k, bet voorbeeld eener volkomen staatsinrichting, gelijk Plato die ontwierp ; — platoniseeren (spr. s=z) Plato navolgen, vrij
van alle zinnelijkheid beminnen; — platonisme, n. de leer en het stelsel van Plato;
het streven der kerkvaders om de platonische
wijsheid met de christelijke leer in verband te
brengen.
Platrométer, m. gr. een werktuig om
de breedte der plaatsen door de electriciteit te
kennen.
Platta, platte, f. z. plate.
platteeren, z. plaqueeren.
Platteuse, f. fr kantwerkster, die platte
bloemen maakt.
Platurus, m. gr. (van platys, plat, breed
en ocra, staart) platstaart, breedstaart, eene
slangensoort ; — platycarpus, Bot. breedvruchtig; — platyeephálus, m. breedkop, platkop (een visch; ook een kever); — platykrinieten, m. pl. eene soort van e n k r i n i e t e n,
z. ald.; — platypus, m. platvoet, eene soort van
schorskever; ook het snaveldier; — platyphyllus, Bot. breedbladerig; — platyrrhynchus, m. platsnavel, eene soort van zangvogels; — platyspérmen, pl. platzadigen, Bene
soort van schermplanten; — platysma, n.
eene breede vlakte.
plaudite! lat. (van plaudére, in de handen
klappen, toejuichen) klapt in de handen, juicht
toe ! inz. het einde van een tooneelspel aanduiden; — plausibel, adj. (lat. plausibilis, e)
eig. toejuichenswaard; aannemelijk, geloofwaardig, schijnbaar, waarschijnlijk; — plausibiliteit, f. nw.lat. de waarschijnlijkheid, aannemeljkheid; — plausus, m. lat. het goedkeu
-rend
handgeklap, de bijval.
plaveien (met Ingeschoven 1, van 't oude
p a v ei e n, fr. paver, eng. to pave, van 't lat.
pavire, z. p a v é) bevloeren, bestraten, met stee
platina en kwik, door middel waarvan men
beleggen; — plavei, f. vloertegel.
-ne
platineeren, d. i. met platina overtrekPlay, n. eng. (spr. plee) spel, inz. tooneelen kan.
Platine, f. fr. (verklw. van 't oudfr. plate; spel; z. ook ond. fair; — player, m. (spr.

breed) zilver, bij munten in tegenst. met v e 1.1 o n (koper) gebruikt.
Platanus of plataanboom, ook plataan, m. (lat. platanus, gr. plátunos, f, van
platys, breed, wegens de breedte zijner bladeren of de uitspreiding zijner takken) de buiten
ahorn- of mastboom; — platanoides,-landsche
Bot. plataanachtig.
Plat de menage, z. p1 a t m e n age.
Plate, f. ook pelote, plotar, een lompe,
:.groote, vierhoekige zweedsche kopermunt, ongeveer van het midden der 17de tot het midden der 18de eeuw, ter waarde van 10, 8, 4,
2, 1 en z daler (daalder = f 2,75) geslagen.
Platëa, f. (van 't gr. platys, platela, platy,
plat, breed) Med. de breede lintworm.
• Plateau, n. fr. (spr. —(ó ; van plat, p1 at)
Bene houten weegschaal; eene tafelplank, een
theeblad; ook eene bergvlakte, hoogvlakte, tafelland; — plate–bande, f. (spr. plat'bánd')
smal tuinbed langs een heining of muur of om
een bloemstuk ; vgl. r a b a t ; — plate–forme,
Î. (spr. plat' form') Arch. een plat huisdak, plat
op een huis; Bene rij balken, die het timmer
dak dragen; bij horlogemakers:-houtvane
de deelschijf tot afdeeling der raderen; Fort.
de bedding voor 't geschut op eene hoogte; in
tuinen, wandellanen enz.: eene kunstmatig opgehoogde en vlak gemaakte plaats, vanwaar
,men een vrij uitzicht heeft; vgl. terras ; in
Amerika (ook platform) partijvergadering, politiek partijprogram voor verkiezingen.
plated, adj. eng. (spr. pleet' d, van to plate,
met een blaadje van edel metaal overtrekken,
platteeren) met goud- of zilverblaadjes overtrokken; als subst.: geplatteerd metaal, p 1 e e t.
plateeren, z. V. a. plaqueeren, z.
ald.
Platfond, z. plafond.
Platform, z. ond. p1 a t eau.
Platforteresse, f. Mil. eene soort van
bolwerk, op bet midden der lange c o u r t i n e,
bij onregelmatige werken.
Platiáasme, n. gr. (plateiasmós, van plateiádzein, plat of breed uitspreken, van platys,
plat, breed) het gebrekkige breedspreken, de
breede uitspraak met opgesperden mond, ver00rzaakt door een gebrek der tong.
Platie, z. plait-il, ond. plaisant
Piatilles, pl. fr. (spr. platiélj'; sp. platillas)
verscheiden soorten van fijn silezisch en bobeemsch, ook fransch en engelsch lijnwaad.
Platina, f. sp. (van plata, zilver) n. eig.
klein zilver, half zilver (als verklw. van plata,
zilver) wit goud, een zeer zwaar en moeilijk
vloeibaar, staalgrijs edel metaal, in 1736 in Brazilië ontdekt en in 1752 als afzonderlijk metaal
erkend, hetwelk ook in Peru, aan den Oeral
enz. gevonden wordt; — platina –amalgama, n. platina-kwik, eene verbinding van
,

,
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pleeër) speler, inz. tooneelspeler ; — plaithing,
n. (spr. th als gelispte s) speelgoed.
Plaza de toren, f. sp. (vgl. p 1 a c e en
t o r e a d o r) een plein voor stierengevechten.
Plea, n. eng. (spr. plie; oud-eng. pie, piet,
v. fr. plaid, mid.lat. placitum) een rechtsstrijd,
een proces, lnz. de verdediging of het antwoord
van den beklaagde ; — court (spr. koort) of
common pleas, civiel gerechtshof voor p; ivate
zaken; — pleading, n. (spr. plieding van
plead = fr. plaider, z. p 1 a i d e eren) het voeren van een proces; pl. pleadings, rechts
processtukken, pleidooien enz.;-verhandlig,
— pleasant, adj. eng. (spr. plèzent) aangenaam; -- pleasure, n. (spr. plèzjur) vermaak,
genoegen; vgl. p l a i s i r.
Plebs, n. lat. (eig. f.; genit. plebis) gemeen
volk, gepeupel; — plebánus, in. mid.lat.
een R. Kath. geestelijke, die de sacramenten
aan 't gemeene volk uitdeelt ; stadsptediker, die
van geen sticht afhangt; — plebèjer, in. een
burger of burgerman, in 't oude Rome ieder,
die niet tot den stand der senatoren en ridders
b hoorde, in tegenst. met patriciër; de gemeene man, burgerman, in minachtende tegenst.
met den adel; — plebèjisch, adj. onadellijk;
gemeen, tot het gepeupel, het grauw behoorende, daaraan eigen; plebejische g e v o elens, zeden, gebruiken enz., gemeene of
lage gevoelens enz.; — plebiscitu.m of plebisciet, n. een volksbesluit; verordening van
den burgerstand bij de oude Romeinen ; in
Frankrijk (plébiscit, spr. plebiessiet) : eene volksstemming, eene directe stemming door het volk
zelf, met voorbijgang der constitutioneele volks
plebokratie (spr.-vertgnwodis;—
t=ts) f. lat.-gr. gepeupelheerschapp(j, de regeering van het gemeen (liever o c hl o k r a ti e).
Plectrum, n. lat. of plektron, n. gr.
(plëktron, van pléssein, slaan) een elpenbeenen,
houten of metalen stift of staafje, waarmede de
Ouden de snaren der cither sloegen of tokkelden; een oud-gr. muziekinstrument, door Sapp h o uitgevonden; — pleetránthus of piek
n. de harpbloem, een pronkgewas-tránhos,
van de Kaap.
Pledge, n. eng. (spr. pledzj) pand; handgeld ; pledge of temperance (spr. —réns) gelofte
van matigheid.
Pleet, z. plated.
Plegorrhiza, f. gr. (v. plege, slag, wond,
V. plessein, slaan) wondwortel.
Plein, z. p l a i n e.
Pleinpouvoir, z. p 1 e n 1 p o t e n t 1 e, ond.
p1enus.
Pleit, f. (mid.lat. plattea, hoogd. platte of
platte) eene soort van platte vaartuigen, weleer
op de binnenwateren in gebruik; — ook n. z.
V. a. rechtsgeding, pleidooi, z. p1aidoyer.
Plejaden, f. pl. gr. (Pleiades, van plein,

Myth. de door Zeus onder de sterren verplaatste 1 schoone dochters van Atlas en Pl e j ó n e.
Plektopóde, m. gr. (v. plektós, gevlochten, en poes, gehit. podós, voet) dieren met ineengevlochten voeten of saamgewassen achter
plektoptera, m. pl. dieren met-vine;—
vereenigde vleugels of buikvinnen.
1'lektranthos, piektron, z. pie ctrum.
Plemmyrie, L gr. (plemmyris of plan-myria) Med. de vloed, het overvloeien ; de vol
vochten; — plem--sapighed,onv
myriseh, adj. volsappig, uit volsappigheid
voortvloeiende.
Plomp, f. visschersschuitje, zooals men weleer op het Haarlemmermeer gebruikte (vandaar
de naam van 't beroemde geslacht der P 1 e mp e n); — plempe, f. eene kleine visschersboot.
in de Noordzee.
plenus, a, um, adj. lat. vDl ; — plenum,.
n.- lat. de gezamenljkheid, voltallige vergadering; in pleno, in volle vergadering, voltallig;
ex pleno, uit het volle, n.l. glas; — plena pov. a. p1e nip otentie; —plenapro- -tésa,z.
priétas, z. propriëteit; —plenum dominium,
z. d o m i n i u m, ond. dominos; — plenus venter
non studet libénter, sprw.: een volle buik studeert niet gaarne, of met eene volle maag gaat
het leeren niet wel; — pleno choro, Muz. met
vol koor, met alle stemmen; pleno jure, met
volle recht; pleno titulo, met vollen titel; --plenarie, adv. nw.lat. ten volle, geheel ; p 1 en a r i ë r e s t It u e e r e n, ten volle vergoeden,
teruggeven ; — plenair congres, plenaire vergadering, voltallig congres, volledige vergadering; — plenaire zitting,
eene zitting, waaraan alle leden van een college behooren deel te nemen ; — plenaria tides,
f. volkomen, rechtsgeldig geloof; — plena—.
rum, plenaar, n. een boekvormig reliquiënkistje ; — plenilu]hrum, n. lat. de volle
maan ; — plenipoténtie (spr. tie=tsie) f.
nw.lat., plena potéstas, f. lat. of pleinpou-voir, n. fr. (spr, —poewodr) de volmacht, onbeperkte macht tot uitvoering van eenig werk;
ook een machtbrief of eene schriftelijke vol- macht; — plenipotentiaris (spr. ti=tsi)
nw.lat. of plenipotentiair (spr. —taiisièr),
m. (fr. plénipotentiaire) een gevolmachtigde, gevolmachtigd gezant; — pleníst, m. een wijsgeer, die beweert, dat er in de natuur geene
ledige ruimte is (Cartesiaan); — pleniseeren
(spr. s=z) barb.lat. voltallig vergaderen, samenroepen.
Plenty, n. eng. (spr. plénti) volheid, over-

varen, dewijl de scheepvaart met den opgang

richting der eene of der andere as of schuins

van dit gesternte begon, met zijnen ondergang
eindigde) het zevengesternte, een gesternte in
het sterrenbeeld van den Stier; volgens de

er door gaan.

;

vloed.

Pleoehroïsme, n. gr. (v. pléon, meer en
chrós, chroós, kleur) de eigenschap van vele
gekristalliseerde delfstoffen, om verschillende
kleuren te toonen, al naardat de stralen in de

Pleonasme, n. gr. (pleonasmós, in 't alg.
overvloed, overmaat, van pleonádzein, overvloe--
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dig zijn, v. pléon, pleon, meer) Log. de woorden overvloed, overtollige uitdrukking, opeenhooping
van gelijkbeteekenende woorden ; inz. de toevoeging van woorden, wier beteekenis reeds in het
hoofdwoord begrepen is, b. v. een oude grijs.
aard ; Med. te sterke ontwikkeling van een lichaamsdeel; — pleonastisch, adj. overvloedig , overtollig, overladen met gelijkbeteekenende
woorden of uitdrukkingen; — pleonast, m.
zwarte spinel, ijzerspinel, eene variatie van het
spinel.

Pleonexie, f. gr. (pleonexia, van pldon,
meer en échein, hebben) hebzucht, gewinzucht,
onverzadelijkheid ; — pleonékten, m. pl.
hebzuchtigen, begeerlijken, eigenbatigen; —
pleonéktisch, adj . hebzuchtig.
Pleor^ma, n. gr. (van plein, varen en
hóruma, vertooning) een scheepvaartbeeld, oever
een beweeglijk tafereel, dat zich voorbij-beld,
den beschouwer schijnt te bewegen, alsof hij
zelve in een schommelend vaartuig de tegenovergestelde voorwerpen voorbijvoer.
Pleróma, n. gr. (v. pleroen, vullen, plerés,
vol) eig. volheid, aanvulling; de lichtzee, naar
de leer der Gnostieken de woning van God,
den oorsprong van al het goede ; — plero—
phone, f. de volledige zekerheid of overtuiging aangaande eene onderzochte zaak; — plerósis of pleróse, f. Med. de vulling eener
wond, herstelling van verloren deelen; het aan
eens genezenden ; — pierotika, n.-sterkn
pl opvullende, vleeschmakende middelen; vgl.
sarkotika.
plerumque fit, lat. hetgeen bet meest ge-

schiedt.

Plesiosaurus, m. gr. (eig. de hagedis nabijkomend, v. plesios, nabij en sáuros, hagedis)
de zeedraak, de halshagedis, eene voorwereldlijke hagedissoort van 1,5 tot 8 M. lengte, met
zeer langen hals en kleinen kop.
Plessograaf, m. gr. een toestel ter omschrijving der klankruimte bij percussie- onderzoekingen ; vgl. percussie; — plessometer, m. een kleine, ronde plaat, die de arts op
de lichaamsdeelen legt, die gepercuteerd worden.
Plethi, z. K r e t h i.
Piethomerie, f. gr. (van pléthos, n. vol
menigte, en méros, n. deel) Med. het over--heid,
tal van de deelen des lichaams, b. v. zes vingers; — plethora, f. (gr. pléthóre, van pléthein, zich vullen) de volheid, aanvulling; Med.
de volbloedigheid; opvulling der bloedvaten;
— plethëriseh, adj . volbloedig , overrijk aan
vochten.
Pléthron, n. eene oud-gr. lengtemaat (_
é stadion) en vlaktemaat (= jugerum).
Pletka, f. russ. (spr. pliotka; verklw. van
pletj, zweep van samengevlochten riemen) eene
kleine, van voren gesplitste zweep tot tuchtigingen In Rusland.
Pleumódes, m. gr. (van pleumón = pneumón, long) Med. een longzuchtige, een longlijder; — pleumódiseh, adj. longzuchtig; -pleumonie, z. v. a. p n e u m o n i e.
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Pleura, f. gr. (pleura) de zijden des lichaams,
de ribben, het borst- of ribbenvlies; — pleuralgie, f. Med. zijdewee, pijn onder de rib-

ben ; — pleuritis, gr. of pleuresie, fr.,
ook wel pleuris, f. de ontsteking van het
ribbe- of borstvlies, zijdesteek, zijdewee, bepaalde, stekende, oppervlakkig zittende zijdepijn, aam
droge hoest met koorts; —pleu--borstighed,
ritisch, adj. aan borstvliesontsteking lijdend
of daaruit voortspruitend; — pleurodynie,
f. uitwendige borstpijn, onecht zijdewee; —
pleuron&etae, pl . (v. nektes, zwemmer, v.
néchein, zwemmen) zijzwemmers, schollen, plat-

visschen — pleuropneumonie, f. eene
;

longontsteking, gepaard met die van het borstvlies; — pleuropyësis, f. borstvliesverettering; — pleurornccea, f . ophooping of zieuitstorting van eenig vocht in de borst --kelij
vlieszakken ; — pleurorthopnoea, f. (vgl.
o r t h o p n oe a) belemmerde ademhaling door Bene
borstvlieskwaal, zijdewee, dat door het adem
opgerichte houding verlicht wordt ; ---haleni
pleurospásme, n . de kramp in het borstvlies, een vaak voorkomend verschijnsel in de

vrijsterziekte; — pleurostósis, f. de verbeeving van het borstvlies; — pleurothotónus ot pleurototónus, m. de kromming
des lichaams naar Bene zijde, rechtstijvigheid
aan de zijde.
Pleures, f. pl. fr. wol van doode schapen.
Pleureur, m. fr. (van pleurer = lat. plo
weenen) huiler, huilebalk; — pleureuse,-ráe,
f. fr. (spr. —reuz') een treur- of rouwband,
rouwfloers; de zwarte rouwrand aan papier.

Pleuris, pleuritis, enz.; — pleurotonus, z. ond. pleura.

Plexeoblasten, pl. gr. (van plexis, het
slaan, stooten, splijten, scheuren, van pl essein,,
slaan, stooten enz., en blastós, kiem) Bot. planten met dubbele zaadlobben.
Plexus, m. lat. (van plectdre, vlechten) het
vlechtsel, weefsel ; inz. Med. een vlechtsel of
weefsel van vaten en zenuwen; — plexus soláris, de zonnevlecht, het weefsel der peesknoopen in den middelbuik of in de maagstreek ; -plexifbrm, adj. nw.lat. vlechtachtig, als ineengevlochten.
Pij, m. fr. de vouw, plooi; de buiging, het
gewricht; de gewoonte, vaardigheid, buigzaamheid, gemakkelijkheid in de manier van zich
voor te doen, bevallige uiterlijke houding, wel
ook de omslag of 't c o u v e r t-gemanirdh;
van een brief, z. faux-pli, ond. faux; -pliëeren (fr. plier, van 't lat. pliciire) vou-wen, in vouwen leggen; buigen, inz. van speelkaarten; Mil. wankelen, deinzen, wijken, terug
rijkunst: een paard gewennen-trekn;id
om vaardig links en rechts te zwenken ; —
pliábel, pliant, adj. buigbaar, buigzaam;
gedwee, inschikkelijk, gehoorzaam, kruipend; —
phoir, n. (spr. pliwdr) het vouwbeen.
Plica, f. nw.lat. (plica polo)ca fr plique,,
van 't lat. plicáre, vouwen) de poolsche vlecht,
eene in Polen vaak voorkomende haarziekte..
;
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^die uit onzuivere sappen haren oorsprong neemt;
— pliearia, f. de gewone wolfsklauw (Lyco-podium clavatum) als vermeend geneesmiddel
tegen de poolsche vlecht; — plieábel, nw.
lat. (van 't lat. pliccire) z. v. a. pil ab ei (z.
rond. pi l); —plicatus, a, um, lat. Bot. gevouwen, geplooid; — plicatuur, f. (lat. plicatura) het vouwen, de ombuiging, vouw.
pliëeren, z. ond. pil.
Plin., bi natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Plinius Secundus of' Major (gestorven 79).
Plint, f. (gr. plinthos, f. eig. een tichel,
baksteen) Arch. eene plaat in den vorm eener
vierkante tafel aan de basis of aan bet kapileel der zuilen ; ook de platte strook, die om
een gebouw loopt en de verdiepingen afscheidt,
.gording.
Plioceen of plioceen, z. and e o c e e n.
Plioir, z. ond. pil.
Plissé, m. fr. (spr. pliesée; van plisser,
plooien, in plooien leggen ; vgl. p ii) een geplooid of geribd belegsel aan vrouwenkleederen ; — n. plooidoek, wit katoenen stof, die van
.zelf zich plooit.
Pioce of pioke, f. gr. (plo/ce, van pléICein, vlechten; eig. het vlechtsel) verwarde
rede ; Log. de herhaling van een woord in ver
zin.
-schilend
Plolnb, n. fr. (spr. plok; van 't lat. plumbum, z. ald.) het lood, loodgewicht enz.; aplomb,
maar bet lood, te lood; loodrecht, rechtstandig, perpendiculair; — plomb, n. of
plombe, f. het lood, zegellood; — plOmbeeren (fr. plomber; eng. to lead) met lood
stempelen, verzegelen, met het zegellood of looden zegel voorzien, een looden teeken aanhangen ; met lood aanvullen of volgieten (holle
tanden) ; ook in het alg. voor : holle tanden
opvullen; — plombage, piombeering,
t. (spr. — báázj') het verboden, de zegeling of
-opvulling met lood ; — plomberie, f. de
loodgieterij, het loodwerk; de loodzegeling.
plongeeren, fr. (plonger; spr. plohzj—;
provenc. plombar, indoopen, doen zinken; it.
piombáre, loodrecht nedervallen, v. 't lat. plumbum, lood) duiken, onderduiken; Mil. de mond
an het kanon laten duiken of zakken, neder
schieten; p 1 o n g e e r s c h o t, een duik--ivarts
schot ; p 10 'n g e e rb a d, een stortbad ; — plong®e, f. fr. (spr. plonzjé) Mil. de afhelling der
borstwering; — piongeur (spr. plonzjeur)
m. een duiker.
plorábel, adj. lat. (plorab)'lis, e, v. plo -rare, klagen, weenen) beklagenswaard, bewee,nenswaard, jammerlijk.
Plot, m. russ. (van plótnaj, dicht, vast;
plotitj, planken samenvoegen) het vlot, de pont;
— plótnik, m. de timmerman.
Plotar, z. plate.
Ploton, z. peloton
Plotus, m. gr. (plotós, varend, drijvend)
°de zwemmer, slangvogel, eene soort van moe
-rasvogel.
-

PLUS

ployeeren, fr. (ployer; spr. ploaj—; T.
't lat. plicáre, vouwen, = plier, z. p 1 i ë e r e n)
buigen, plooien, samenvouwen; — ployement, n. (spr. ploaj'máht) de plooiing, samen•
vouwing, op elkander scbichting.
Pluche (spr. pluusj'), of pluus (eng.
plush, fr. peluche, it. peluccio, v. 't lat. pilus
haar) wolfluweel, halffluweel, een samenweefsei
van kemelshaar en vlasdraden.
Pluim, f. (fr. plume, lat. pluma) veder,
pronkveder, z. p1 u m e; — pluimage, f. z.
p 1 u m a g e; — pluim.graaf, m. iron. titel
van den man, die aan boord met de zorg voor
't pluimgedierte is belast ; — plumage, z.
ond. plume.
Plumbum, n. lat. het lood, looden zegel, zegellood; plumbum album, bij de oude Romeinen voor tin; pl. acettcum, azijnzuur lood,
loodsuiker; pl. carbon'kum, koolzuur lood, loodwit; pl. chromicurn, chroomzuur lood, chroom.
geel; pl. fulm'inans, knallood; pl. ustum, gebrand
lood, loodasch; — plumb igo, f. potlood,
looderts, z. v. a. g r a p hi e t; ook vlooienkruid;
— plumbagine, f. eene stof, die uit het
uitgedampte aftreksel des wortels van Plumbago
europaea verkregen wordt ; — plumb ,ta, f.
nw.lat. eene met lood voorziene werpschicht;
de met lood voorziene geeselkoord of -riem ; —
plumbatie (spr. t=ts), of plumbatuur,
f. de verlooding, plombeering, z. v. a. fr. p 1 o mb a ge ; — plumbJ us, a, um, lat. Bot. loodkleurig, loodgrijs.
Plume, f. fr. (= lat. pluma) de pen; inz.
de pronkveder, pluim; — plumeau, m.
(spr. plumb) een vederdek, een licht veeren
kussen om toe te dekken; ook een uit vederen
bestaande stoffer met steel ; — plummet, n.
(spr. plumè) de hoedveder, hoed- of mutspluim ; de pluimhoed ; — plumage, f. (spr.
—máázj') het gevederte; de vederbos, pluimentooi, het pluim- of vederwerk op hoeden, mutsen, helmen, de pluimage ; — plumerie,
f. nw.lat. (plumeráa) eene hooge, schoone broeikasplant uit W. Indie met groote roode of witte
welriekende bloemen; — plumeeren, lat.
(plumure) bevederen, met vederen bedekken of
versieren; — plumeus, adj. (lat. plum sus,
a, um) bevederd, met vederachtige haren bezet (van planten).
Plumpudding, m. eng. (v. plum, pruim,
razijn) een pudding (z. ald.) met pruimen of
razgnen, een groote razijnkoek.
Plumula, f. lat. Bot. bladpluimpje.
Plurä lis, enz. z. ond. plus.
Pluranium, n. een door O s a n n in 't
oeralisch platina ontdekt metaal, dat nog welnig onderzocht is.
plus (genit. pluris), lat. meer ; in de rekenen stelkunst gebezigd voor : geteld bij ; het
plusteeken, het teeken van de samentelling
of van den positieven toestand der grootheden,
zijnde een rechtstaand kruisje (+) ; — plus,
n. een overschot, te veel, meerder bedrag; plus
minus, meer of minder, ongeveer zooveel; plus
;

,
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,

„

o fferénti, aan den meer of meest biedende ; —

plus -elektriciteit, f. z. v. a. positieve
el ektriciteit z. aid.; --plusmaker, m.

lat. een geldsnoeier; — plusmakerij, i.
geldsnoeier(j ; — plusquamperféctum,
n. (d. 1. eig. meer dan voleindigd) Gram. de
voleindigde verledenheid of nauwkeuriger : de
tijdvorm (het t em p u s) de voleindigde handeting, de volmaakte verleden tijd, b. v. ik had
•geschreven ; -- plurt^lis, lat. (pluralis nu%2 cros) of pluraal, ir. pluriel, ,n. Gram bet
meervoud, meervoudig getal (vgl. s i n g u 1 a r i s) ;
-- pluralis majestaacus, m. de manier van spreken, volgens welke een hooggeplaatste in het
meervoud van zich zelven spreekt, als »wij"
sn plaats van »ik" enz. ; — plurale tantum, een
woord dat alleen in het meervoud gebruikt
wordt; — pluralisme, n . nw.lat. de gemeeneest, bij Kant het tegengest. van egoïsme;

-- pluralisten, m. pl. zij, die meer dan

ene geestelijke prove hebben ; — pluraliteit, i. (pluralitas votorum) de meerderheid,
stemmenmeerderheid, de meeste stemmen ; —
pluratl'ter, adv. lat. In het meervoud; plurima
,vota valent, de meeste stemmen gelden.
Plutárehus, m. een gr. schrijver, inz.
.beroemd als samensteller van vergelijkende levensbeschrijvingen ; vandaar in het alg. biograaf
aen als titel voor biographische verzamelingen.
Pluto, lat. of Pluton, gr. m. Myth. de
tellegod, de god of koning van de onderwereld,
van het dooden- of schimmenrijk, bij de Grieken ook H a d e s, de broeder van Jupiter en
Neptunus, en gemaal van Proserpina. Behalve de P a r c e n en Furiën, behoorden tot

.zijne hofhouding Minos, E a c u s en R h a dam á n t h u s, die uitspraak deden omtrent bet
lot •van de schimmen, die in de onderwereld
-aankwamen en door den veerman C h a r o n
werden overgevoerd. Aan den Ingang van het
.schimmenrijk (den T a r t á r u s), vóor Pluto's
paleis, lag C e r b é r u s, een driehoofdige bond,
om aan iedereen den terugkeer tot de bovenwereld te beletten ; plutonist, m. nw.
lat. iemand, die de aarde als uit vuur ontstaan
beschouwt, ook v u 1 k a n i s t;— plutonisch,
adj. in het binnenste der aarde door onder.
aardsch vuur voortgebracht en daaruit opgerezen, verschillend van vulkanisch; — plu
-tonium,.wlatPhys.zvabrium.
,

—

Plutos of Plutus, m. gr. (plutos, de
rijkdom) Myth. de god des rljkdoms; — plutokratie (spr. t=ts ; V. kratëin, heerschen)
de geldheerschapplj, de macht, de regeering
van het geld; ' plutokraat, m. een geldheerscher, iemand die door zijn geld regeert,
die voor de heerschappij der rijken is, geld.aristokraat.
Pluviále, n. nw.lat. (van pluv a, regen,
,pluviális, e, den regen betreffende) een regenmantel; naar een mantel gelijkend, van voren
-open priestergewaad, dat bij den r. kath. namiddag-godsdienst en bi eenige andere plechtige
teerrichtingen buiten de mis wordt gedragen;
,

,
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— pluviëus, adj. (lat. pluviósus, a, urn)
regenachtig; — pluviométer, m. lat.-gr.
de regenmeter, een werktuig om de hoeveelheid
gevallen regen te bepalen; - pluvióse, r1.
fr. (spr. pluwióáz') de regenmaand, de Rde maand
in den kalender der eerste fr. republiek, van
den 20 Januari tot den 18 Februari ; — Plu
lat. de regengever, een bijnaam van-vius,m.
Jupiter.
Pluvier, m. , fr. (spr. pluwjé) een waterhoen, pluvier. een trekvogel van de grootte
eener duif (Charadr'ius).

pluviëus, pluviometer, pluviose,
enz., z. ond. pluviale.
Pneuma, n. gr. de adem, wind, lucht;
de levensgeest, ziel ; ook de heilige Geest ; —

pneumatias of pneumatódes, m. een
kortademige, aamborstige ; — pneumatiei,
z. m o n t a n 1 s t e n, ond. moes ; =- pneuma
tik, pneumatika, t. de luchtbewegings-

leer, of de leer van het gewicht, de drukking
en beweging der lucht- of gassoorten ; de geestenleer, geestenkunde; — pneumátisch, adj.
daartoe behoorend, luchtaardig, tot de geestenkunde behoorende; ook het ademen betreffende;
pneumatische machine, de luchtpomp;
pneumatische secte of school, geneesheeren in de oudheid, die alle levensverschijnselen
uit eene het lichaam doordringende lucht verklaarden; pneumatische spoorweg, een
gewoonlijk onderaardsche, inz. pakketten door
luchtdrukking vervoerende spoorweg ; p n e umatische telegraaf, een luchtdrukkingstelegraat, waarbij berichten als rolletjes in lucht
buizen voortbewogen worden ; p n e u m a--ledig
tisch of compressie - vuurtuig, bestaande
uit eene buis met beweegbaren zuiger, die door
sterke samendrukking der lucht een daaronder
bevestigd stuk zwam 'doet ontvlammen ; —
pneumatisme, n. z. v. a. spiritualis-

m e (z. ald.); — pneumatoeéle, i. Med.

eene lucht- of windbreuk ; — pneumatochemie, t. de chemische bearbeiding der
gassoorten; — pneumatoehórde, f. de
windharp; pneumatódes of pneumatódiseh, adj. opgeblazen, opgezet; ook: eng
pneumatologie, f. leer der-borstig;—
lucht en der gassoorten ; -- pneumatomáchus, m. een bestrijder van de persoonlijkheid
en godheid des heiligen Geestes ; — pneumatomaehie, t. diens gevoelen of stelsel;
ook geestloochening, verloochening van het geestelijk deel in den mensch ; — pneumatom—

phálus, m. ot pneumatomphaloeële,
t. de navelwindbreuk ; — pneumatoperi
hartzak;-eardium,n.lchtopgde
—

pneumatophobie, f. de geestenvrees,

vrees voor geesten; --- pneumatórrhaChis, t. luchtophooping in de ruggegraatsholte;
— pneumatósis, t. de opzetting van het
onderlijf, windgezwel; — pnamatothórax,
t. de luchtborst, de aanwezigheid van Inge=
drongen lucht in de borstholte.
Pneumométer, n. gr. (van pnetimón,
61
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long) de longmeter, een door K e n t is h uitgevonden en door Hi m 1 p verbeterd werktuig,
om do ruimte (c a p a c i t e i t) der longen voor
lucht In den gezonden en zieken toestand te
bepalen ; — pneumometrie, L de longmeting (met betrekking tot de grootte der lucht-'
ruimte) ; — pneumonalgie, f. de longpijp;
— pneumonemphráxis, f. de longverstopping; — pneumonie, f. eene longziekte,
inz. z: V. a. pneumonitis, t lóngontsteking; — pneumónisch, adj. de long betreffend; — pneumonische middelen
of pneumonïka, n. p1. longmiddelen, longartsenijen;, — pneumonocéle, f. de longbreuk; — pneumonogástrisch, adj. de
tong en de maag betreffende ; — pneumo–.
nographie, f. de longbeschrijving ; — pneumonolithiasis, f. de vorming van longsteenen, het longsteenliden ; — pneumonologie, f. de leer van de longen; — pneu–
monomalacie, f: longverweeking; — pneumonomantie (spr. t=ts), f. waarzegging
of voorspelling uit de longen; longproef; —
pneumonometer, z. v. a. p n e u m o m et e r, z. boven ; — pneumonoparálsis,
f. de longverlamming; — pneumonopathie, f. longziekte, longlijden; — pneumonopáthisch, adj. aan longziekte lijdend; —
pneumonophthisis of pneumono–.
phthóë, f. de longzucht, longtering; —
pneumonopleuritis, f. borstvlies- en
long- ontsteking; — pneumonorrhagie,
ook pneumorrhagïe, f. de bloedvliet uit
de longen, bloedspuwing, het bloedhoesten; —
pneumonorrhoee, f. het bloedspuwen; -pneumonoscfrrhus, m. de longverharding; — pneumonospásmus, m. longkramp; — pneumonotomie, f. de longontleding; — pneumonotómisch, adj.
daartoe behoorende.
Pnigalion of pnigalium, n. gr. (van
pnigein, verstikken) Med. de nachtmerrie ; —
pnigmus, n. (gr. pnigmós) het stikken, verstikken; — pnigma, n. de stikvloeiing.
Pnyx, f. gr. de plaats tot volksvergade.
ringen in het oude Athene; ook de volksvergadering zelve aldaar.
Poacieten, m. pi. gr. (van pod, gras,
kruid) versteeningen of afdrukken van grasachtige planten.
Pöbel, m. hoogd. (spr. b=eu; mid.hgd.
povel, bovel, van lat. populist, fr. people, eng.
people, volk) bet gemeene volk, inz. • bet ruwste
en onbeschaafste gedeelte er van, het gepeupel.
POCaal, z. bokaal.
Poche, f. fr. (spr. posh'; provinciaal poque,
pouque, eng. poke, pocket, angels. poka, poha,
pocca, tjsl. Aoki, midlat. pochia) zak; — pl.
pothes, zakken, rokzakken; - dictionnaire
de poche, eng. pócket-dictionary (spr. diksjonérri)
een zakwoordenboek; — pochade, f. fr. (spr.
posjaad') het eerste ontwerp van een afbeelding, omtrek, schets; — pocchetta, it. (spr.
potsjétta), fr. poche, f. eene zakviool, ten ge,

,

,

bruike van dansmeesters; — pochette, t
(spr. posjétt') een kleine zak voor vrouwen;
Bene zakviool, kleine viool.
pochissimo, z. ond. poco.
Pochwerk, n. hgd. de stampmolen om
erts te kloppen.

PociUátor, n. later lat. (van pocillum,
verklw. v. poculum, z. aid.) de schenker.
pocket-dictionary, n. eng. z. ond. p o c he.
poco, it. (= lat. paucum) Muz. weinig, eenigs=
zins; a poco a poco, allengs, langzamerhand;
— un poco (spr. oetr—), een weinig ; — un
poco allégro of poco allégro, eenigszins vroolijk;
p. forte, eenigszins sterk; p. lento, eenigszins
langzaam, niet te langzaam; p. piano, eenigszins zacht ; — poco pits (spr. pioe) en poco
meno, iets meer en iets minder; p. presto,
eenigszins snel; -- pochissimo (spr. pokies--),.
zeer weinig.

POCUlum, n. pl. pocula, lat. de beker;
de drank of dronk; inter pocula, bij de bekers,
bij het drinken of het drinkgelag; — pocülum
hilaritátis, U. de beker der vroolijkheid, do
vroolijkheidsdronk; — poculum vomitorium, een
braakdrank van spiesglans ; — poculeeren,
nw.lat. bekeren, lustig en ruim drinken, zuipen.
Podagra, n. gr. (van poes, podós, voet),
de voetjicht, het voeteuvel, gem. pootje; —
podágrisch, podagreus, adj. (lat. po dagritus en podagrósus, a, um) voetjichtig, met
de voetjicht behept; — podagricus of pcdagrist, m. een voetjichtlider, met het voeteuvel behept persoon ; — podalgze, f. gr.
zenuwachtige voetzoolpijn; voeteuvel, z. v. a_
podagra; — podarthritis, f. z. v. a.
podagra; — podarthrocáce, f. Med.
ontsteking van de gewrichtsvlakken van den
voet ; — podari, nw.gr. een voet.
Podding, z. pudding; — poddingzak, m. met kabelgarens, enz. gevulde zak,
die aan de buitenzijde van 't scheepsboord wordt
afgehangen, om de gevolgen van een schok to
voorkomen, wrijfworst ; — poddingateen,
m. een samenklontering van gerolde steenen
van velerlei soort en kleur, welke door een
steenachtig deeg of bindmiddel met elkander
tot eene harde massa zijn verbonden.
Podésta, ook podestaat, m. it. (vair*
podestd, f. = lat. potestas, macht) een macht
landvoogd; stadsrechter of-hebr;amtn,
burgemeester In Italië.
Podetium, n. nw.lat. verklw. v. gr. poes,
podós, voet) Bot. de vruchtsteel der loofmossen.
Podewilsgeweer, n. een naar den uit-,
vinder, den majoor Podewils, genoemd vèrdragend geweer.
Podex, m. lat. (v. pedëre, een wind loozen) het achterste, de aars, de stuit.
Podium, n. lat. (van 't gr. pódion, verklw. v. poes, podós, voet) eig. een optrad, een.
verhevenheid, het voorste deel van het toonvel,
dat door het gordijn wordt afgesneden.
Podolatrie, f. gr. (v. poes, podós, voet)
de voetvereering, voetaanbidding; b. V. als ha-
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penitentie (spr. tie=tsie), f. (lat. poenitentïa,

telijke aanduiding van het kussen van den voet
des pausen; — podologie, f. de leer van
de voeten; -- podometer, m. een voetmeter, schreden of pasteller, wegmeter; ook hoefmeter; podonipten, pl. (van niptein,
wasschen) voetwasschers, dweepzieke wederdoopers in de 16de eeuw, die aan de voetwassching
een bijzondere waarde hechtten; — podophthálmos, m. eig. voetoog, naam eener
soort van kreeft ; — podoph 'Ron, n. Bot.
voetblad, eene plant; — podoptéra, pl. N.
H. voetvleugeligen, platvoetige zwemvogels; —

v. poenitere, berouwen) het berouw; de boete,
boetedoening; straf, pijn, marteling; — poenitentiále (spr. (i=tsi), n. nw.lat. een boetboek, kerkboek der R. Kath. over biecht, boete

-

—

en aflaat; — pcenitentiarius (spr. ti=tsi),

podoptéri^seh, adj. vleugelvoetig; — po
n. Med. een geringe graad van-dorhéuma,
voetjicht; — podospermium, n. Bot. de
uit het kiemkuiltje voortgaande kiemontwikkeling ; — podozóon, n. pl . podozôa, voetdieren, veelvoeters, eene dierkiasse, welke de
insecten, schaaldieren, spinnen, enz. bevat; —
podüren, p1. (van oerd, staart) N. H. voetstaartdiertjes, zeer kleine insecten.

Poe, z. p u.
Poodle of pcekile (stil. stoa), f. gr.
(poikilé, v. poikílos, bont) de bonte zaal, eene
beroemde zuilenzaal in het oude Athene met
wandschilder(jen van Polygnotos.
Poed, n. een russisch gewicht van 40 ruls.
pond = 16,381 kilo.
Poeddy, n. eene oostind. maat te Madras
voor koren = 4 parah = 1,536 L.; ook voor
olie en melk van denzelfden inhoud = T h kandy.
Poeder, z. p o u d r e.

-

Poëet, poëma, poëtisch, enz. z. ond.
poezie.
Poel of pool, m. in Perzië de algemeene
naam voor kopermunten; voorheen een perzische en georgische rekenmunt =
sjahi
Tsirr toman en van verschillende maar geringe
waarde (nauwelijks Ta cent).
Poeliahs, z. oud. pariah.
Poëma of poëem, n. gr. (poiëma; vgl.
poëzie) een gedicht, dichtwerk.
poena, f. lat. (gr. poine) straf, boete ; Jur.
poena arbitrarza, eig. eene willekeurige straf,
d. 1. eene straf, die niet door de wet vastgesteld, maar van het goedvinden des rechters
afhankelijk gemaakt is; p. capitális, de levens

doodstraf; p. certa, eene bepaalde straf;-strafo
p. convénta of conventionális, de rouwkoop; p.
corpóris afflictive, lichaamsstraf, lijfstraf; p.
ecclesiastica, kerkstraf, kerkboete; p. pecurniaria,
geldstraf; p. sanguinis, doodstraf; — poene
aggravatio of exasperatio, verzwaring of ver
straf; pro poema, tot straf (b.v.-scherpingd
drinken, bij de studenten) ; sub poen, op straffe;
sub poema con féssi et convicti, op straffe van voor
bekennend en overtuigd te worden gehouden; sub
poena praeclüsi of praeclusiónis, op straffe van
uitsluiting (z. p r ae c 1 u d e e r e n); — peenaal,
penaal, adj. (lat. poenális, e) de straf betreftend of daartoe behoorend, ljjfstraffelijk; — pCDnále codex, m. (fr. code pónal) het strafwet-

boek;

—

pcanále wet,

strafwet; poenaal

Vonnis, strafvonnis, enz. ;

—

—

POIDS

pEBniténtie,

m. een boetpriester, boetrechter, strafrechter,
biechtvader, inz. het hoofd der pauselijke regenten, die in bijzondere gevallen in naam van
den paus dispensatie verleent; — pcenitentiaria, f. of pcanitentiaire kamer (it.
la penizentiaria) de pauselijke vierschaar over
penitentie-zaken, die dispensatiën uitreikt en
aflaatbullen uitvaardigt; — poenitet, n. boetedrank (bij maaltijden als straf opgelegd).
Poerim, z. p u r i m.
Poesehtoe, n . perz. de inheemsche naam
in Perzië van de taal der Afghanen.
Poesta, z. p u s c h t a.
Poet, n. een achterindisch gewicht = 1}
eng. pond = 680,388 gram; ook eene munt van tin.
Poëzie, poezi,j, f. lat. (poësis, v. 't gr.
poiesis, van poié%n, maken, voortbrengen, ver
fr. poésie-, de dichtkunst, het dich--dichten),
ten ; dichterlijk gevoel, de aanleg tot dichten;
eene verdichting, een gedicht; het tegengestelde
van p r o z a ; poésie de circonstance (spr. d'sierkonstans' ), gelegenheids-poezie ; — poeët, m.
(lat. poeta, gr. poietès), een dichter; — poëta
laureãtus, lat. een gelauwerd, met den lauwer
bekroond dichter; — poëtáster, m.-krans
nw.lat. een pruldichter; verzensmid, rijmelaar;
-- poëtasteríj, f. de verzenmakerij, rjmelarij ; — pooterf j, f. het dichten, de dichterij ; — poëtessa, f it. dichteres; — pOëtika, f. (lat. poëtica, gr. poiétiké) de dichtkunde, leer der dichtkunst, dichtwetenschap of
theorie der dichtkunst ; — licentia poetica, z.
licentie; — poëtious, m. een dichtkunIi
dige, kenner en leeraar der dichtkunst; — poétiseh, adj . (lat. poeticus, a, um, gr. poietikós)
dichterlijk; op de wijze van een gedicht; de
baardvisch ; ook de haarkomeet ; — poëtiseeren (spr. s=z), dichten, verzen maken;
de dichterlijke voorstellingswijs nabijkomen.
Pognerée, f. fr. (spr. ponjerée') eene oude
maat te Montpellier = T^- set i e r of ongeveer
$,8 L. ; — pognou, m. (spr. ponjoe) eene
wijnmaat te Luik = r^ s e t i e r of 1,92 L.
Pogonias, m. en f. gr. (van pagan, de
baard) de gebaarde, baardige ; — pogoniáeis, t Med. de zwaargebaardheid, zware baard;
de vrouwenbaard; — pogonologie, f. do
baardleer; pogonophiilus, m. een baardvriend, baardliefhebber; — pogonotoom, m.
een baardafsnijder, baardscheerder; — pogonotom.ie, f. het baardafsnijden, baardafnemen;
— pogonotrophie, f. de baardverpleging,
het laten-groeien van den baard.
poids, n. fr. (spr. pod; oudfr. pols, pes, provenc. pes, pens, it. en sp. peso, v. 't lat. pensum, wichtig of zwaar ding, v. pendére, wegen, zwaar, zijn, nw.fr. poids, verwisseld met
het lat. pondus) het gewicht; poids de [er,
—
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zwaar gewicht ; poids de marc, mark gewicht.
Poignee, f. fr. (spr. poainjé'; van poing
= lat. pignus, de vuist) eene handvol; de greep,
het hecht, gevest.
poil, m. fr. (spr. poál ; van 't lat. piles) het
haar ; de streek van 't laken ; het ruwe haar
aan 't fluweel; -- poil de chèvre (spr. sjèwr'),
eig. geitenhaar, een stof uit wol en katoen;
ook : , angora-geitenhaar, vigognewol; — poil de
lame (spr. —lèn') d. I. eig. wollen haar; fijne
struisvederen als modetooi.
Poinciána, (nw.lat. poinciana), f Bot.
pauwestaart, eene broeikasplant uit W. Indië
(zoo geheeten ter eere van den franschen gouverneur-generaal van W. Indië P o 1 n cl, omstreeks 1650, die de natuurlijke historie der
Antillen heeft bewerkt).
Poincon, m. fr. (spr. poainsón ; eig. de
priem, stift, drevel, graveerstift; sp. punzon,
it. punzone, van 't lat. punctío, de steek, het
steken, v. pungëre, steken) eene wijn- en brandewijnmaat In Frankrijk.
Point, m. fr. (spr. poaiin; provenc. point,
ponk, van 't lat. punctum, z. aid.) een punt;
steek, stoot; een oog op dobbelsteenen, op
kaarten; á point of op het point zijn, op
het punt zijn, gereed staan, voornemens zijn;
point, ook niets, vandaar à point, op niets
(bij het biljart); — point d'alignement (spr.
-- dali-nj'máh) Mil. het middelpunt; point datpui (spr. —dapwi) het rustpunt, steunpunt; —
p. d'attaque (spr. —dattdk') het aanvalspunt,
punt van aanval; p. de decant, (spr. d'wdh'),
de voorsteek (bij 't naaien); p. d'équilibre (spr.
dekiliebr'), evenwichts- of zwaartepunt; p. de
direction (spr. direksjón), het richtpunt, richtingspunt ; p. de poste, de poststeek (bij 't naaien);
p. d'honneur (spr. doneur), het eerepunt, punt
van eer, eergevoel, de zaak van eer; — p. de
ralliement (spr. ralli'mdh), • bet verzamelingspunt; — p. de repos (spr. repó), rustpunt; -=
p. de réunion (spr. re-u-njóh), het hereenigingspunt, de verzamelplaats; p. de section (spr.
sekjon) of d'interjection (spr. denterseksjóh),
snijpunt ; p. d'orgue (spr. Borg'), orgelpunt;
points cardinaux (spr. kardinó), hoofdwindstreken; p. culminant (spr. kuulminán), culminatiepunt; p. saillant (spr. saljdh), hoofdpunt; p. du tout (spr. —toe), in geenen deele, vol
niet ; — p. de vue (spr. —wu'), gezichts--strek
punt, oogpunt, doelwit; — points, m. (van
point, voor steek bij 't naaien, naaiwerk, enz.)
pl. genaaide kant, kantwerk; points d'Alencon
(spr. dalansori), Alenconsche kant; p. d la reine
(spr. rèn'), eig. kant als de koningin, kantwerk
zonder boog; p. de France (spr. d' francs') witte
garenkant uit Frankrijk; p. de Turquie (spr.
tuurkíe), fijne zijden kant die In de turksche
harems gemaakt wordt; p. de Valenciennes (spr,
walansien' ), kant uit Valenciennes ; p. de Venise
(spr. weniez'), Venetiaansche kant; -- pointe,
f. (spr. poant'; lat. als 't ware puncta) spits,
punt, stekel, scherpte, inz. gedachten-scherpte,
scherpzinnigheid, vernuftige, schrandere zet, in-
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val, steek; -- pointeeren (fr pointer; spr

poaint—), stippen, besprenkelen, p u n t e e r e n;
richten, b. V. een stuk geschut ; oneig. trachten, streven, bedoelen ; toonen, wijzen ; in hazardspelen ; op eene kaart zetten, wagen, vgl.
p u n t e e r e n; -- pointer, m. eng. (spr.
pwainter) aanwijzer, wijzer; ook : hond die den
jager het wild wijst, als staande hond, patrisbond (z. setter) ; — pointeur, m. de kanonnier, die het geschut richt; in het pharaospel: de tegenspeler, die op een kaarteblad
eene som gelds zet; — pointilleeren (fr.
pointiller; spr. poainti-lj—), eig. bestippen, met
puntjes voorzien ; oneig. zich met nietige klei
ophouden en daarover twisten, beu-nighed
vitten; stekelige zetten doen ; — poin--zeln,
tillerie, f. twistzucht, twist over kleinigheden ; vitlust, muggenzifterij ; — pointiReur,
m. een vitter, muggenzifter, haarkloover, gortenteller, beuzelaar; — pointilleux, adj.
(spr. poainti -ijéu) spitsvondig, iets al te nauw
nemend, kibbelziek, kitteloorig ; — pointuren, f. pl. bij boekdrukkers : voorwerpen die
aan weerszijden der timpaan bij den weerdruk
het vel houden, z. punctuur.
Poire, m. fr. (sp. poard ; van le poire =
lat. pirum, de peer) perendrank, perenmost.
Poison, n. fr. (spr. poazón) vergift; b.v.
als woordspeling: poissons sans boison sont
poison (spr. poasón san boasón son poasOh),
visch zonder drank is vergif (visch wil zwemmen).
Poissárde, f. fr. (spr. poassdrd'; v. poisson,
visch, it. pescione, een groote, sterke visch, v.
pesce, lat. piscis, visch) een fransch vischwif,
eene vrouw uit het gepeupel ; ïnz. de naam
der deelneemsters aan de volksbewegingen in
de groote fr. omwenteling (dames d e 1 a
h alle) ; — poissard, adj. (spr. poassdr)
gemeen, als 't gepeupel.
Poltos, m. pl. sp. indiaansche slaven (uit
wilde Indianen tot slaven gemaakt).
Poivre, m. fr. (spr. podvr') peper ; —
poivrier, m. (spr. poavrjé) peperstruik ; peperbus.
Pójas, m. ruls. (poolsch, pas) de lijfgordel,
bij den hoogen adel doorgaans uit goud gewerkt.
Pokaal, z. bokaal.
Poker, m. eng. pook, ijzeren stang of haak
om het vuur op te porren.
Poláeea, It. (vgl. polak) een poolsche
volksdans = polonaise.
Poláccra, it. polacre, polaque, fr.
of polákker, m. eene soort van groote
vrachtschepen, inz. op de Middellandsche zee,
met 3 masten en vierkante zeilen ; — polakkermast, m. mast uit 3 afzonderlijke maston samengesteld (alleen op de Middell. zee in
gebruik) .
polair, z. and pooi g).
olak m. (van bet it. Polacco, fr. Polaque) een Pool, poolsch ruiter ; poolsch rond
geneesheer, kwakzalver, wonderdoctor ;-reiznd
-- alla polacca, it. op zijn poolsch, naar poolsche danswijs.
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Polakker, polakkermast, z. onder
po la cc ra.

Polariteit, polariseeren, z. onder
pool 2).

polei, f. (van 't lat. pulegsum, pulejum,
van pulex, vloo ; it. puleggio, poleggio, provene.
pulegi, fr. Pouliot) eig. vlooienkruid (wegens
zijne werking tegen de vlooien) eene bittere,
specerijachtig smakende en sterkriekende plant.
Polëmárch, m. gr. (v. polemos, oorlog)
een veldheer, opperveldheer, heervoerder; krijgsraad bij de oude Grieken ; -- polemarehie,
f. de waardigheid van opperbevelhebber of oor
polemiek, f. de twistleer,-logsminter;—
de kunst des woordenstrijds, der verdediging,
de bekwaamheid om een wetenschappelijken
strijd of geleerden redetwist te voeren ; het voeren van dien redetwist zelven ; ook verdediging
van zijn geloof, zijne inzichten, meeringen tegen
andersdenkenden ; — polemiCUS, m. een
twistleeraar, wetenschappelijk strijder, geleerde
klopvechter; inz. geloofsstrijder; — polélniseh, adj. twistend; polemische schrift e n, twistschriften; — polemiseeren (spr.
s=z), strijden, twisten, inz. over geloofszaken
of wetenschappelijke gevoelens; — polemographïe, f. de krijgsbeschrijving; -- pOlemographika, f. de krijgsbeschrijvingskunst;
— polemográphiseh, adj. krijgsbeschr(jvend; — polemoskoop, m. een krljgsverrekijker, wal- of krijgskijker, operakijker, inz.
in den krijg, in de schouwburgen, enz. ge
-bruikelj.
Polenta, f. it. (v. 't lat. polenta, gepelde
gerst, verwant met pollen, fijn meel) een brij
een dikke brij van kastanje- of ander ge--spi,
roost meel, met boter, olie of spek en parmezaankaas gemengd, eene lievelingsspes der Italianen.
Poleographie, f. gr. (van pólis, stad)
stadbeschrjving; — poléographisch, ad).
stadbeschrijvend.
Polepónze, f. hoogd. (bedorven uit bowls
punch ?) een drank uit brandewijn, suiker, muskaatnoot en citroensap bereid.
Polëten, m. pl. gr. (pó le tai, v. den sing.
pólétés, v. pólein, verkoopgin) eig. verkoopers;
in 't oude Athene tien overheidspersonen, die
de staatsinkomsten en openbare belastingen te
verpachten hadden.
poli, ad). fr. (lat. politus = gepolijst) glad
gemaakt, geslepen, gewreven, gebruineerd, g ep o 1 ij st ; beschaafd, beleefd, hoffelijk, welgemanierd, net, sierlijk, aardig ; ook listig, poliet;
-- polijsten (lat. polire, fr. polis') glad, blank
of glanzig maken, bruineeren; beschaven, wellevend, welgemanierd, heusch of beleefd maken, vgl. civiliseeren, vandaarpolljstvljl,
polijstkolf, polijsttand, enz., werktuigen
om blank en glad te maken ; — poliment,
n. een mengsel uit roodaarde, roode bolus, waterlood en boomolie, om daarop te vergulden;
ook bet polijsten of slijpen (van gesteente) ;
glans, luister; polisseur, fr., polijster,
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m. een bruineerder, gladslijper ; — polisseeren, z. p o l ij s t e n;— politoer, polituur, f. lat. (politura) gladmaking, glanzing,
polijsting; gladheid, glans; ook z. v. a. poli
f. fr. gladheid, fijnheid, hoffelijkheid,-tése,
beleefdheid, welgemanierdheid, beschaafdheid,
verfijnde zeden, de toon der groote wereld.
poliáter, m. gr. (v. pólis, stad, en iatrós,
arts) een stadsarts, stadsdokter.
Police, f. fr. (spr. poliés'), 1) de p o 1 it ie
(z. ald.); 2) ook polisza, it., polis (eng.
policy, sp. poliza, midlat. poletum, poleticum,
polecticum, misvormd uit het later lat. polyptychum, polyptycha, rekenboek, lijst, v. het. gr.
polyptychon, vele bladeren hebbende, v. ptychë,
vouw, schicht, laag, blad, v. ptyssein, vouwen)
een verzekeringsbewijs, een verzekerings- of assurantiebewijs, polis van assurantie, het
bewijsstuk of de oorkonde, waaruit de deelheb
verzekeringsmaatschappij en den aard,-bingde
de waarde, enz. der verzekerde goederen blijkt;
vgl. assurantie; -- policeeren (fr. policer), goede orde (politie) invoeren, wel inrichten.
Polichinel, m. fr. (polichinelle, spr. polisjinél), puleinella, m. it. (spr. poeltsjinélla)
de grappenmaker of hansworst, eene maskeri•ol
In de ital. (inz. napolitaansche) kluchtspelen
(waarsch. ontstaan uit den naam van een mis
potsenmaker; Paolo C i n i e l l o,-vormdenital.
of v. a. P u c c i o d' A n t e l l o; waarsch. echter
oorspr. een woord van liefkoozing, als poesje,
liefje, kindje, enz., verkies v. pulcina, pulcino,
jonge hen, hoentje, kuiken).
Poliep, z. polyp.
poliet, polijsten, enz., z. ond. p oil.
Polikliniek, f. gr. (van pólis, stad), de
stedelijke heelkunde, ziektebehandeling onder het
oog der stadsregeering of politie ; — poliorCëtes, m. (van poliorkein, eens stad belegeren) de stadbelegeraar, een stedendwinger ; —
polioreetika, f. de belegeringskunde, wetenschap om naar eisch het beleg voor eene
sterkte te slaan; — polioreétiseh, adj. belegkundig.
poliment, z. ond. p o i 1.
.Polina, n. een door Osann in het oeralische platina-érts ontdekt metaal.
Poliósis, f. gr. (van polioen, grijs maken
of worden; poliós, d, ón, grijs) Med. het zie
grijs of, wit-worden der haren ; — po -kelij
-liótes,
f. het grijszin, grijs haar.
Polisander-hout, f. palixanderho ut.
Polisseeren, z. polijsten, ond. poli.
Polisson, m. fr. (spr. poli -sónn; oorspr.
een handwerksjongen, die iets glad of blank
maakt, misschien ook iron. een die de straat
glad maakt, altijd straatslijpt, straatslijper, van
't lat. politbo, het gladmaken, v. pours, glad
maken) een guit, deugniet, straatjongen; -polissonneeren (fr. polissonner), straatjongensstreken bedrijven, Buitenstukjes uitvoeren;
vuile aardigheden debiteeren ; -- polisson-
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aerie, f. guiterj, jongensstreek, straatschenderij ; gemeene taal.
Politesse, z. ond. poli.
Politie (spr. t=ts), f. (fr. en eng. police,
hoogd. polizei, van 't gr. politeia, lat. politia,
staatsbeheer, staat) de staatsinrichting, die de
openbare orde en de veiligheid der personen en
eigendommen handhaaft; de staats- of stadsorde,
volkstucht, het gerecht voor de openbare orde,
rust en veiligheid; de politie-wetenschap; —
medische politie, het geneeskundig ordetoezicht, de openbare gezondheids-verpleging; -politie-commissaris en politie-inspecteur, m. ordehouder, handhaver der
burgerlijke orde, veiligheidswachter ; — poli tie-directeur, politie-president, n.
liet hoofd der politie ; — politie-staat, m.
een staat, waarin de administratie onbeperkte
macht heeft, in tegenst. met r e c h t s s t a a t.
Politiek, politika, f. gr. (politiké, van
pólis, stad, staat) de staatswetenschap, staat
wereldkennis,-kunde,stalr;wijhd,
bedrevenheid, geslepenheid in den omgang, sluwheid, list ; — politiek, n. burgerkleeding
(tegenover de militairen), b. v. officieren
In politiek; — politiek, poliitisch, adj.
staatkundig, tot de staatkunde behoorende; staatsburgerlijk, burgerlijk, b. v. p o 11 t 1 eke (burgerl(jke) inrichting; politieke verhoudingen, enz., staatsverhoudingen; politieke
k 1 e e di n g, burgerlijke kleeding, in tegenst. met
militaire uniform; politieke geographie, z. geographie; politische verz e n (van 't gr. politikós, voor volksmatig) naar
het accent gemeten gr. jambische verzen, die
I n de middeleeuwen, volgens de toenmalige
volkstaal, gebruikelijk waren; ook beteekent
politiek als adj. en adv. in 't gemeens leven : schrander, listig, doorslepen, doortrapt,
omzichtig, sluw; — politica, n. pl. lat. staats.
aangelegenheden, staatszaken ; — politicus,
m. een staatkundige, staatsman, man vol wereldkennis, wereldkenner; oneig. een schrander,
gevat, geslepen mensch; in verachtel(jken zin:
een babbelaar over staatszaken, een sch(jnstaatkundige, een staatkundige, tinnegieter ; — po
(spr. s =z), barb.-lat. over staats-litsern
spreken, den staatsman, den staatkundige-zaken
uithangen, tinnegieten.
Politoer, polituur, z. ond. p oil.
Polixander-hout, z. palïxanderhout.
Polizza, z. police t).
Polk, poelk, m. (russ. polk, poolsch.
pOlek, pulk; turksch. boeloek, misschien verwant
niet volk) een troepenafdeeling, regiment, een
troep of vendel, inz. kozakken; — polkóWnik,
m. de russische overste.
Polka, f. naam van een dans, die in Polen (vandaar de naam, van Polka, poolsche
vrouw, poolsch meisje) en verder In Bohemen
en Hongarije bij 't volk in zwang was, en die
sedert 1842 ook in Uuitschland, Frankrijk, Nederland, enz. veel opgang maakte; — polka-.
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likeur, f. een eigenaardige fijne brandewijn.

Poll, n. (spr. pool) eng. eig. hoofd ; de
naamlijst, het aantal stemmen; de stemming bij
de verkiezingen van parlementsleden; - poll–
tax, f. hoofdgeld.
Pollen, n. lat. stuifmeel ; Phys het bloesemstof, zaadstof aan de meeldraden der bloemen;
— pollenine, f. nw. lat. een bijzonder bestanddeel der planten, uit bloesemstof te verkrijgen.
Po1liCitátie (spr. tie=tsie ; lat. pollicitatio, v. pollicitári, beloven) Jur. de eenzijdige
belofte, gelofte ; — pollieitátor, m. de belover; — polliciteeren, beloven.
Pollinetuur, f. nw.lat. (van 't lat. pol
lijken afwasschen) de lijkwassching, het-lingëre,
inoliën van doode lichamen.
Pollutie (spr. t=ts), f. lat. (pollutio, v.
polluëre, bezoedelen) bevlekking, verontreiniging; inz. onwillekeurige, nachtelijke bevlekking
of zaaduitstorting; pollutio templi of ecclesiae,
Jur. de verontreiniging of ontwijding eens tempels of kerkgebouws.
Pollux, z. K a s t o r.
Polly, f. verk. van A pollo ni a.
Polnoarnin, m. (halve o s m i n, z. aid.)
russ. graanmaat = 52,476 L. (z. ook t 5J e twert).
Polographïe, z. ond. p o o 1.
Poloeschka, russ. (verkl. v. poel, poelo
= perz. en turk. poel, vischschub, kleine munt,
penning) eene russ. koperen munt = .r y a roebel
of 3 kopeke = 4- cent.
Poloepoltina, poloepoltinnik, z.
ond. p o 1 ti n a; -- poloetsjetwerik, m.
(halve t s j e t w e r i k, z. aid.) een russ. korenmaat = 13,1e L. (z. ook t s j e t w e r t).
Polonaise, f. fr. (spr. —nèz'; v. polonais,
f. polonaise, pooisch; een pool, een poolsche
vrouw) een poolsche nationale dans en de muziek daartoe in maat; een vrouwenpelsmantel
of pelskraag naar poolsche wijze.
Polónieo, m. it. (v. 't mid.lat. polonïcus,
pooisch) eene oude graanmaat te Triest.
Poltína, f. russ. (v. pol, helft) een halve
roebel of 50 kopeken, eene russ. zilveren
rekenmunt = 97 cents ; -- poltinnik, m.
een half-roebelstuk ; — poloepoltina, f. een
vierde roebel; — poloepoltínnik, m. een
vierde roebelstuk.
Poltron, m. fr. (spr. poltrón ; it. poltróne,
-een luiaard, poltro, lui, poltrire, in 't bed luieren ; v. 't oudd. polstar, polster, bolster, peluw;
gew. onregelmatig afgeleid ; van 't lat. pollice
truncus, d. i. aan den duim verminkt, dewijl
men In het oude Rome den lafaards den duim
afkapte) een lafaard, bloodaard, lafhartige, ver
poltronnerie, f. de lafheid, laf--sagde;—
hartigheid, versaagdheid, bangheid, blooheid.
Poltura, polturak, poolsch. póltorak.
een anderhalf-groschenstuk, van póltora, russ,
poltord, anderhalf, van 't poolsch pol, russ. pol.
half, en poolsch wtóry, russ. wtorói, voor díwa•
torói, de tweede, andere) eene voormalige re-
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-kenmunt In Hongarije en Oostenrijk = . 1 thater of omtrent 4 ct. courant.
polus arcticus en antarcticus, z. onder p o o 1 l).
polyadelphia, n. pl. gr. (v. pols, pollè,
,.poly, veel, vgl. a de 1 p hie) veelbroederige planten, welker meeldraden in drie of meer bundels
zijn samengegroeid (in het stelsel van Linnaeus
de 18de klasse); r— polyadelphisch, adj.
veelbroederig; — polyadelphiet, m. ijzer
polysemie, f. (v. halma, bloed)-grant;
Med. de volbloedigheid ; — polyeemiseh,
adj. volbloedig; — polyakánthisch, adj.
(v. akantha, doorn) veeldoornig, met vele stekels;
-- polyandrie, f. (van aner, gen. andrós,
man) de veelmannerij ; — polyandria, n.
pl. eig. veelmannigen, veelhelmige planten, met
20 tot 100 vrije meeldraden op den vruchtbodem of aan de bladeren der bloem (in het stel
klasse) ; — polyán--selvanLiud13
-

-

-drisch, adj. veelmannig; — polyangiën,
pl. (van ángos, vat) veelvakkige planten, met
vele zaadvakken; — polyanthéa, f. (vgl.
an t h o s) eene bloemverzameling; bloemlezing,
verzameling van allerlei schoone stukken ; —
polyánthiseh, adj. veelbloemig; — pOlyarehie, f. (van drchein, heerschen) eene
veelheerschappij, staatsinrichting, waar velen
beerschen, regeering van velen ; — polyárehisch, adj. veelheerschend, veel heeren hebbende; — polyautographie, f. (vgl. au t og r a a f) de kunst om teekeningen, enz. door afdrukken op marmeren platen, enz. te vermenigvuldigen ; ook voor 1 i t b o g r a p h i e k, steen

-4ruknst.

Polybius, gr. (van poly, veel, en bios, leven) manse.: de langlevende; — Polybia,
vr.naam : de langlevende.
Polyblastie, f. gr. (van poly, veel en
ilastós, kiem, spruit) veeltakkigheid, volheid van
wasdom; — polyblástisch, adj. veeltakkig;
— polyblennie, f. (van blénna, slijm) Med.
-de sterke verslijming.
Polycárpus, z. p o l y k a r p.
polycepháliseh (van poly, veel en kephale, hoofd) veelhoofdig; — polyehesie,
f. aanhoudende buikloop; — polyeholie, f.
(van chólos, gal) Med. overloop van gal, te
groote hoeveelheid van gal; — poly ohórde,
f. of polychórdon, n. (vgl. c h o r d e) een
-speeltuig met veel snaren; — polychrést
r(van chrèstós, bruikbaar) tot vele dingen bruikbaar, veelzijdig of algemeen nuttig, veelhelpend,
veelgenezend, b. v. p o l y c h r e s t- pillen ; -polyohrestzout, z. sat polychrestus, ond.
sal; — polychrome of polychroïet, n.
saffraangeel, de uitgetrokken verfstof van de
safraan; — polychroom of polychromátiseh, adj. (vgl. chroma) veelkleurig;
— polychromlum, n. phosphorlooderts,
groen of bruin looderts, phosphorzuur lood; ook
z. v. a. aesculine, z. ond. aesculus; —
pol y ehromie, f. veelkleurigheid, inz. de beschildering van oude gebouwen en beeldhouwwerken met verschillende kleuren; — pOly-

,
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chromographie, f. de kunst om op de
boekdrukpers verscheiden kleuren gelijktijdig te
drukken; — polyehróniseh, adj. (van chrónos, tijd) veel- of langtijdig, langdurend; — po
f. (vgl. c h y l u s) overvloed - aan-lyehi,
voedingsstof, die veel melksap, gevolglijk veel
voedsel geeft; — polyehyliseh, adj. saprijk,
rijk In voedingsvocht ; — polyehymie, f.
(vgl. c h y m u s) de veel- of volsappigheid, vol
polycyesie, -f. (van kyëin,-bloedigh;—
zwanger zijn) Med. veelvoudige zwangerschap;
— polydakryie, f. tranenvloed; — polydaktylisch, adj. (vgl. d a k t y l u s) veelvin gerig; — polydaktylisme, n. veelvingerig held, het aanwezig zijn van een zesden vinger
aan éene hand, aan beide handen of aan banden en voeten; — polydipsie, f. (v. dipsa,
dorst) groote onmatige, tegennatuurlijke dorst.
Polydoor, m. Polydóra, f. gr. (van
poly, veel en dbron, geschenk) mans- en vrouwennaam : de milde, vrijgevige.
Polydynamie, f. (v. poly, veel en danamis, kracht) groote kracht, volledige krachtsontwikkeling ; --- polyédron, polyédrum,
n. of polyeder, m. (van hédra, zetel, grondslag, basis) een veelvlak, veelhoekig geslepen
glas, dat een voorwerp vermenigvuldigt; —
polyédrisch, adj. veelzijdig, veelvlakkig,
geruit ; — polygála, f. lat. (v. 't gr. polygaion) het melkkruid, de kruisbloem, kruiswortel,
een plantengeslacht van vele soorten, waaronder inz. de geneeskrachtige Polygdla amra en
P. senéga; — polygaline, f. kruiswortelbitter, eene uit den wortel der Polygala senéga
getrokken stof; — polygalaktie (spr. t=s)
of polygalie, f. (van gala, gen. gdlaktos,
melk) Med. de bovenmatige zogafscheiding ; —
polygaláktisch, adj. melkruk; — polygamie, f. (van gdmos, echt, huwelijk) de veelvoudige echt, veelmannerij (polyandrie), of
veelwijverij (p o 1 y g y n i e); -- polygamia, n.
pl. Bot. zulke planten, bij welke op den eenen
stengel volkomen bloemen (waarin meeldraden
en stampers vereenigd zijn), op den anderen
slechts vruchtbloemen (met stampers), of ook
op eenen en denzelfden stengel volkomen (mannelijke en vrouwelijke bloemen), alsmede een slachtige te gelijk gevonden worden (in Linneus' stelsel de 23ste klasse) ; — polygá-

niseh, adj. veelgadig, veelwijvig, veelmannig;
— polygamist, m. een verdediger van het
veelvuldig huwelijk, van de veelwijverij, veelmannerij ; — polygastrica, n. pl. maagdieren , eene soort van infusie - diertjes; — polyglótte, f. (vgl. glosse) een in vele talen
geschreven boek, inz. een bijbel in verscheiden
talen, ook polyglot- bijbel; — polyglóttiseh, adj. veeltalig; — polygoon, m. (van
gónos, hoek) een veelhoek; — polygonaal,
adj. veelhoekig ; op een veelhoek betrekking
hebbende; — polygonaal— getallen, veelhoekige getallen, die soort van g e fig u r e e r de
g e t all e n, welke zich door even ver van elkander verwijderde punten in het vlak van een
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-regelmatigen veelhoek laten voorstellen, b. v.
at.
van een quadraat of vierkant
getallen);
l e n) ; van een vijfhoek (pentagonaal.
getallen); van een zeshoek (hexagonaal g e t a 11 e n) enz.; — polygóniseh, adj. veel
polygonometrïe, f. de veelhoek-ho-ekig;
meting, de leer van de meting der rechtlijnige
figuren van meer dan 3 zijden ; — polygo—
nie, f. (van góneta, teling) groot telingsvermogen of groote vruchtbaarheid; — polygónum, n. Bot duizendknoop, een plantengeslacht van vele soorten; — polygrámma,
p. (van grámma, schrift, teekening; gráphein,
schrijven, enz.) eene door vele zijden begrensde
figuur; — polygrammátisch, adj. veelletterig-; — polygraaf, m. een veelschrijver;
— polygraphie, f. de veelschr(jver(j; — pOlygráphisch, ad). veelschrgvend; — po
f. (van gyne, vrouw) de veelwij--lygnie,
verij — polyhidrie, f. (van hidrós, zweet)
Med. het te sterke zweeten; — poly hístor,
m. (van histór, de kundige) een veelweter, een
In vele wetenschappen bedreven mensch; dikwijls in afkeurenden zin van Iemand, die velerlei maar ten koste der grondigheid bestudeert;
— polyhistorie, ook polyidrie, f. de
veelweterij, het veelweten, groote belezenheid;
— polyhistóriseh, adj. veelgeleerd; op
;

veelweterij gegrond..

Polyhymnia of Polymnia, t. gr. (van
poly, veel en hymns) de gezangrijke, eene der
Muzen (z, ald.); naam van een door Chacornac in 1854 ontdekte planetoïde.
Polyidrie, f, z. polyhistorte; Med.
z. v. a. polyhidrie, z. ald.
Polykarp of Polycárpue, m. gr.
(van poly, veel en karpds, vrucht) manse.• de
vruchtrijke.
polykephalisch,z. po1y cop halisch.
Polykoprie, f. gr. (van poly, veel en
kópros, drek) Med. de ontlasting van eene te
groote hoeveelheid drekstof; — polykotyledónen, pl. gr. (vgl. k o t y I e d o n e n) veel
gewassen, zulke planten, die meer-zadlobige
dan twee zaadlobben hebben; — polykotyledóniseh, adj. veelzaadlobbig ; -- polykraat, m. (gr. polykrutes) een veldheer, machtig heerscher; ook wie met velen gemeenschap
polykratie (spr. t=ls) t.-pelijkhrsct;—
de veelheerschapp(j, z. v. a. p o l y a r c h i e; -polylemma, n. een meerledig lemma; -polylogie, f. (vgl. 1 o g o s) veelsprekerij, snapachtigheid, babbelzucht ; — polymáthus,
nl. (gr. polymathës, van mathé:n, loeren) wie
veel geleerd heeft; ook z. v. a. polyhistor;
— polymathie, f. de veelweterij, veelzijdige
kennis ; — polymáthisch, z. v. a. pol yt e c h n i s c h, z. - ald.; — polymerie, f. (van
méros, deel) veeldeeligheid ; Chem. de toestand
van twee of meer verbindingen, die wel is waar
een gelijk relatief, maar ongelijk absoluut aan
chemisch gelijksoortige atomen hebben ; —-tal
polymériseh, adj. (van méros, deel) veel
veelledig; — polymerisme, a de-delig,
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veelledigheid, veeldeeligheid; — polyméter,.
(vgl. m e t r u m) een veelvoetig vers ; ook:
de veelmeter, een werktuig tot meten of maat nemen;.— polymetrie, f. veelheid der maat,
inz. der syllabenmaat; --- polymetriseh,
adj. veelmetend; velerlei voetmaat bevattende;
— polymetroskoop, m. een werktuig om
den afstand van niet al te groote voorwerpen,_
welker grootte men kent, in een oogenblik te
meten; — Polymnia, z. Polyhymnia;.
— polymnieten, m. pl. door bruinsteenoayde geteekende dendrieten; — polymórphisch. adj. (van morphé, gedaante)
veelvormig, van velerlei gedaante; — po137morphisme, n. de veelvormigheid; — po lymythie, f. (vgl. m y t h o s) eig. veelver-

dichting; opeenhooping van dichterlijke vonden,.
overlading van ingewikkelde voorvallen in tooneelstukken ; — polymythiseh, adj. met
veel voorvallen overladen.
Polynesië, ook 0 c e a n i ë, n. gr. (van
poly, veel en nésos, eiland) veel - eilanden -land,
z. v. a. Australië (z. aid.); — polynesiseh, adj. tot de eilanden der Zuidzee behoorende of aldaar inheemsch ; — polynesigohe talen, z. V. a. oceanische.
polynómisch, adj. gr. (van poly, veel
en nomos, z. n o m o s 2) veeldeelig, veelledig,
van veelvoudige grootte, b. v. een p o l y n o m ischa (veelvuldige) quadraat- of kubiek w o r t ei, van meer dan twee cijfers (vgl. m on o m i s c h en b i n o m i s c h); — polynomiu2n, n. eene veeldeelige, veelledige getallengrootheid; — polyoniem, adj. (vgl. anoan
niem) veelnamig; — polyonymie, f. de
veelnamigheid; — polyopie of polyópsis,
f. (van optein, zien) bet veelvoudig-zien, dubbel z ien, een gezichtsgebrek; — polyópter of
polyóptron, n. (van óptein, zien) een veel
glas, vermenigvuldigingsglas, op de eene-zichtg
zijde met vele holten geslepen, waardoor men
elK voorwerp verkleind zoo vele malen ziet als
er van die holten zijn.
Polyp, poliep, f. (gr. polypoes, van poly,
veel en poes, voet) de veelvoet, veelarm, kleine
geleiachtige plantdiertjes met vele armen of voeldraden; Med. een vleeschprop, vleeschgewas in
of aan het menscheljk lichaam, doorgaans is
holligheden met een slijmvlies bekleed, b.v. een
hartpoliep, neuspoliep enz.; — polyparïum,
n. nw.lat. eene poliepenwoning; — polypeus,
adj. lat. (polypósus, a, um) poliepachtig, met een
vleeschgewas behept ; — polypieten, m. pl..
z. v. a. k orallieten; —polypodium, n.
gr., ook a s p i d lu m, Bot: het gemeene engel.
zoet, puntvaren, op oude boomstammen, muren,,
enz.; — polypodiolithen, m. pl. afdrukken
met versteeningen van varenkruiden.
Polypeedie, f. gr. (van poly, veel en pais,
paidós, kind) de veelheid van kinderen; — po
-lypathie,f
(vgl. pathos) het veelvoudig
lijden ; -- polypáthiseh, adj. veelvuldig lijdend ;— polypetaal, adj. (vgl. p et a l a n),
veel bloembladeren hebbende, meer dan zei.
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bloembladeren hebbende; — polyphaag, m.
(van phagëin, eten) een veeleter, veelvraat ; —
polyphagïe, f. de veeleterij, de vraatzucht;
— polypharmaeie, f. de veelvuldigheid der
artsenijen, onmethodische vermenging van artsenijstoffen ; overdreven gebruik van artsenijen ;
— polypharmákon of --Cum, n. (vgl.
p h a r m a It o n) Med. een veelvoudig samengesteld, veelvoudig nuttig geneesmiddel; — po
m. een arts, die vele of zeer
-lypharmáeus,
samengestelde artsenijen voorschrijft.
Polypheem, m. gr. (Polyphëmos, v. poly,
veel en phëmë, faam) mansn.: de veelberoemde
of befaamde ; Myth. de vreeseligkste onder de
C y k i o p e n (z. aid.)
Polyphilïe, f. gr. (v. poly, veel en phílèïn,
liefhebben) de veelliefde, liefde tot velen, menigte van vrienden ; — poly phonisYne, n.
(van phónë, geluid, toon) veeltonigheid (het tegengest. van h o m o p h o n i e) ;— pólyphÓnisch, adj. veelstemmig; — polyphóriseh,
adj. veeldragend of voortbrengend, vruchtbaar;
— polyphylliseh, adj. (vgl. p h y 11 o n) veelbladerig ; — polypiliseh, adj. gr. -lat. (van
pilus, haar) veelharig; — polypionie, f. gr.
(van pion, vet) Med. de te groote menigte vet,
overvetheid; — polypirïe, f. (polypeiria, van
pëira, ervaring) de veelervarenheid, levenswijs.
held ; — polypieten, z. ond. p o 1 y p ; —
polyplasiásme, n. (van polypiásios, veel
-voudig)erlïnskut,vemigldigingskunst van teekeningen enz. , z. v. a. p olyautographie; — polypodium, polypodiolithen, z. ond. p o l y p;— polypOlium, n. (van pólëin, verkoopen) de veel
monopo 1 i u m; —-verkop,htgns.a
polyposïe, f. (van pósis, f. dronk) de drinkzucht, drankzucht, neiging tot veel drinken, tot
dronkenschap; — polypragmaticus, m.
(van prágma, bezigheid, werk) een veelbedrivige, onrustige, woelgeest; — polypragmátiseh, adj. veelbedrijvig; — polypragmoslne, f. de veelbedrijvigheid zonder beroep,
veelwerker(j ; — polyptéra, n. pl. (van pieron, vleugelwerk) veelvleugeligen; veelvinnigen;
-- polyptériseh, adj. veelvleugelig; veelvin
ptósis, val) de-nig;—polytó,.(van
veelvuldige opelkandervolging of herhaling van
een woord met veranderden uitgang; -- po
n. (eig. veelvuldig gevouwen,-lypt:fehon,
van ptychë, vouw) een uit vele bladen bestaand
geschrift of schrijfboekje; inz. weleer eene lijst
der kerkgoederen (polyptychon ecclesiasttcum);
. polypus, z. polyp; -- polysarkie,
f. (van sárx, gen. sarkós, vleesch) de veelvleezigheid, volheid van vleesco, ongewone dikte of
lijvigheid, spierkracht; — polysohematístiseh, adj. (vgl. s Ch erna) van velerlei gedaante, van verschillende vormen ; p o l y s c h ematistische verzen, verzen van met den
regel schijnbaar strijdigen vorm ; — polysohidie, t (v. schidzein, splijten) de deelingszucht,
verdeelingszucht.; — polysialie, f. (v. sialon,
speeksel) Med. te sterke afscheiding van het
-
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speeksel, speekselovervloed ; — polyskoop,
(van skopein, zien, beschouwen) de veel
een verveelvuldigingsglas ; — polyso--kijer,
matïe (spr. t=ts) f. (van soma, n. lijf) lijvigheld, diklijvigheid; — polyspást, m. (van
spáein, trekken) een blok, katrol, eig. een veeltrekker; — polyspermïe, f, (van spérma,
n. zaad) zaadvolheid, veelzadigheid; — polyspérmisch of polyspermátisoh, adj.
veelzadig, zaadrijk; — polystóMa, veelmuil,
eene soort van zeekwallen en ingewandswormen; — polystylisch, adj. veelzuilig; -polysty lon, n. een veelzuilig gebouw ; —
polysyUábon of polysyllábum, n. (vgl.
syllabe) een veellettergrepig woord; — pOlysyndesie, f. polysyndéton, n. (vgl.
s y n de s i s) Log. de veelheid of ophooping der
voeg- of koppelwoorden, overlading door eenerlei koppelwoord, een met voegwoorden overladen volzin, het tegengest. van asyndeton -,
— polysynodie, f. (vgl. s y n o d e) veelmalige samenkomst ; — polysynthétiseh, adj.
(vgl. synthetisch) veel verbindend, veelvoudig samengesteld; — polytechniek, f. (vgl.
techniek) de leerkunst der hoogere werkgeschiktheid of eigenlijk van vele kunstvaardigheden, leer der kunsten en industriëele verrichtingen ; — polytéehniseh, adj. veelkunstig,
vele kunsten en wetenschappen omvattende, b.v.
de polytechnische of polymathische
school, ook polytechnïcum, d. i. de boogore beroeps- of ambachtsschool, industriëele
hoogeschool, Bene school, waar vele kunsten en
wetenschappen worden onderwezen; — polyteknie, f. (van téknon, kind) z. v. a. poly.
p ae die ; — polytheisme, n. de veelgoderj,
vereering van vele goden, het tegengest. van,
monotheisme (z. aid.); —polytheist, in.
een aanhanger van dat stelsel ; — poly'theis•tisCh, adj. veelgodisch, vele goden vereerend;
-- polytheorie, f. (vgl. th e o r i e) de veel
meer leerkunst dan toepassing; — poly--ler,
theoríst, m. een leeraar van veel en allerlel; — polytokie, het veelvuldig baren, de
vruchtbaarheid ; — polytómiseh, adj. veelsnedig; — polytópisch, ad). op vele plaatsen betrekking hebbende, b. v. p o 1 y t o p i s c b e
k 1 o k, een zonnewijzer, die den tijd van ver
steden aanwijst; polythrophie,-scheidn
f. (van trophé, voeding) Med. vele en te sterke
voeding; overvoeding; — polythróphisch,
adj. sterk gevoed, overvoed; veel of sterk voedend, al te voedzaam ; — polytropïe, f.
smaak, die op velerlei dingen gericht is ; — polytypie, f. (vgl. t y p u s) verveelvuldiging van
den druk; druk van sieraden, vignetten enz.;
— polyuresie, I. gr. (vgl. u r e s i s) menig
te sterke ontlasting van pis;.-vuldigepsozn,
-- polyxeen, n. (d. I. eig. zeer gastvrij) ijzer
platina, met andere metalen gemengd-houden
platina.
PÓma, n. gr. het deksel; de kiembedekking,

poma, lat. plur. van pomum, z. aid. .
Pomade of pommade, L (fr. pommade,
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It. pomata, van pomme, porno, appel, dewijl men
ze weleer met appelschtjfjes bereidde) haarzalf,
haarwas ; ook l i p p e n p o m a d e; in de taal der
(duitsche) studenten : zucht tot gemak, rust ; —
pommade ,glaciale, de doorschijnende of tjspomade ; — pomadeeren (fr. pommader) met
. pomade bestrijken, zalven.
Pomeráns, hoogd. pomeranze, f. (spr.
—rdntse; uit het it. porno d'arancio, nw.lat.
•pomum aurantium, d. t. goudappel; vandaar
00k het fr. orange [z. o r a n g e 1]) de goud
vrucht van den oranjeboom; — pome--gel
rans is ook de naam, dien men ten onzent
-aan het leêren dopje op het dunne einde van
de keu of den biljartstok geeft, en dat in het
fr. procédé wordt geheeten ; — pomeransen,
den biljartbal met den stoot maken.
pomeridiánisch, adj. lat. (pomerldidnus,
voor postmeridiiinus, a, um, van meridies, middag) namiddaagsch van planten: alleen des namiddags bloeiend.
pomiferus, pomiform, z. ond. pomum.
Pommáade, f. fr. (van pomme, pommeau,
zadelknop) in de rijkunst : een sprong over 't
paard, waarbij men zich aan den zadeiknop
vasthoudt; z. ook pomade.
pomme, f. fr. (van 't lat. pomum) de appel;
pomme d'amour, de liefdesappel, paradijsappel,
een voortreffelijk hoogroode, ietwat zuursmakende appel, inz. in de Krim en in Zuid-Rusland; — pomme de Chine (spr. —sjien') of sine
(spr. sien') chineesche appel, appelsina, sinaasappeL
Pommeri, pl. gewerkte zijden slaapjapons
uit China.
Pómo, m. it. (lat. pomum) appel; p. di
,terra, aardappel.
Pomcerium, n. lat. (ontstaan uit postmoerium, van post, achter en moerus, oud-lat.
voor murus, muur) de walgang; de stadsgracht,
ruimte tusschen de stad en den stadsmuur, het
stadsgebied, de jurisdictie.
Pomoloog, m. lat.-gr. (van 't lat. pomum,
boomvrucht) een ooftkenner, ooftkundige; -pomologïe, f. de ooftkunde, leer van de
boomvruchten ; -- pomológisch, adj. ooftkundig, de ooftkunde betreffende; — Pomona,
L lat. Myth. de ooft- of tuingodin; ook beschrijving der tuinvruchten, of een geschrift over den
tuin- of ooftbouw; Astr. ook een in 1854 door
Goldschmidt ontdekte asteroïde.
Pompadour, m. fr. (spr. -doér) een kleine
brei- of werkzak der vrouwen (naar de marquise de Pompadour, de maitresse van
Lodewijk XV, benoemd.
Pompe, I. fr. (lat. pompa, van bet gr.
pompe, d. i. eig. zending, geleide, optocht) pracht,
staatsie, pronk, praalvertooning, statige optocht;
-- pompeus, adj. (later lat. pompósus, fr.
pompeuv) prachtig, schitterend, pronkend, heer
luisterrijk; hoogdravend; pompóso, it. Muz.-lijk,
prachtig, plechtstatig.
Pompelmoes, I. (eng. pumplemoos en pumplenose) eene soort van oostindische sinaasap,
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pelen, die de grootte van een menschenhoofd
bereiken (Citrus decumána).
Pompernikkel, m. het zonder gist uit
roggemeel bereide grove zwarte brood in Westphalen, soms 30 kilo zwaar (oorspr. uit Osnabriick, waar de stedelijke regeering bij een
hongersnood omstreeks bet jaar 1100 brood voor
de armen liet bakken en dat bona panicula liet
noemen.)
pompeus, z. ond. p o m p e.
Pompholyx, f. gr. (pomphólyx — pomphós, blaas, waterblaas) zinkbloemen, galmeibloemen, lichte vlokken van zinkoxyde ; — pOmpholygódes, m. die vele blazen opwerpt.
Pompier, m. fr. (spr. ponpjé ; van pompe,
pomp) de opziener over de openbare pompen
en spuiten eener stad, de pompmeester, de spuit
pl. pompiers, spuitgasten, de man--gast;—
schappen, die geroepen zijn, om bij brand de
spuiten in werking te brengen ; te Parijs en in
andere groots steden eene soort van politiesoldaten.
Pompon, m. fr. (spr. pohpóri) kleine sieraden tot hoofdtooi der vrouwen, opschik; Mil.
de wollen kuif op de soldaten-schako, enz.; ook
bet zijden overtreksel tot beveiliging van het geweer voor den regen ; — pomponneeren (fr.
pomponner) met kleine sieraden tooien, opsieren.
Pompóna, f. sp. eene mindere soort van
vanille.
pompóso, z. ond. p o m p e.
Pomptinische moerassen, z. p o ntinsebe.
pomum, n. lat, boomvrucht, inz. appel; pL
poma, ooit ; — pomum Adami, n. lat. de adamsappel, paradijsappel, eene soort van oranje
ook de luchtpijpknobbel, keelknobbel;-apeln;
— pomum aurantium, n., pl. poma aurantia,
z. p o m e r a n s; — nos poma nateimus, lat. sprw.
z. ald. (bl. 842, kol. t); — pomit'erus, a, um,
lat. Rot. ooftdragend; — rosa pomifera, bottelroos; — pomifórm, adj. nw.lat. appelvormig,
kogelrond met eene kegelvormige indieping.
Ponceau, n. fr. (spr. ponsó; van 't lat,
punicéus, verklw. punicéllus, gr. phoiníkeos, don.
ker- of purperrood) de klaproos ; het hoogrood,
klaprozerood, z. v. a. c o q u e l i c o t.
ponceeren, fr. (poncer; van ponce, it. po mice = lat. pumex, puimsteen) met puimsteen
afwrijven of gladmaken ; doorstuiven, doorgeprikte teekeningen, enz. met kolenstof sponzen;
— ponce, I. fr. (spr. pons') of verklw. pon
een met fijn houtskool gevuld zakje-et,
om door middel van een doorprikt papier lijnen
of de trekken van teekeningen voort te brengen.
Poneelet-brug, f. (spr. ponselè—) wipbrug met veranderlijk tegenwicht.
Ponch, ponsch, z. p u n c h.
Poncho, m. sp. (spr. póntsjo, uit de araucanische of chileenische taal) eene soort van
groven mantel, bestaande uit een vierkant stuk
stof met eene opening in het midden, door
welke men het hoofd steekt, inz. in Peru en
Chili gebruikelijk.
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adj. fr. (ponctuel, van bet lat.

,punctum) stiptelijk, nauwkeurig.

Pond, •n. (hoogd. pfund, eng. pound, zw.
en deensch pond, bong. fuut, van het lat. pondus, pando = fr. poids, gewicht) de gewichts.
eenheid in vele landen. Het nederlandsche pond
of kilogram heeft de zwaarte van eene kubieke palm gedistilleerd water en komt overeen met 2,093921 oude amsterdamsche ponden
of met 4,0636664 marken holl. trooisch; of omgekeerd: bet amsterd. pond houdt 0,49409 en
het mark hollandsch trooisch 0,24608 nederl.
ponden; het medicinale pond doet in Nederland
0,375 kilo; — pond-sterling, bij verk. L.
st., eene engelsche denkbeeidige. (gefingeerde)
munt, verdeeld in 20 shillings of 940 pence,
omtrent = 19 gulden; — pond vlaamseh,
bij verkort. L. vl., eene gefingeerde nederlandsche munt = 6 gulden.
ponderabel, enz. z. ond. p o n dus.
Pondiehery, n. fr. (spr. pondisjeri) eene
balfz(jden stof uit het gelijknamig gebied der
Franschen in O.Indië.
pondus, n. pl. pondëra, lat. het gewicht;
inutile pondus terras, een onnutte last der aarde,
.oneig. voor een ledig, onnut, enkel genietend
snensch ; pondus civile, burgerlijk, d. 1. gewoon
gewicht; p. medicinále, medicinaal gewicht ; ad
pondus omniuua, op recepten : zooveel aan ge.wicht als al het overige samen; — ponderoeren (lat. ponderrcre) afwegen ; overwegen,
overleggen; ponderábel, adj. (later lat.
ponderabilis) weegbaar, wat men wegen kan;
— ponderabiliën, m. pl. (ponderabilia)
weegbare lichamen ; — ponderabiliteit, f.
nw.lat. de weegbaarheid; — ponderátie (spr.
t=ts) f. lat. (pondera(io) de afweging, het wegen, afwegen; Pict. het evenwicht in de hou
beweging eener figuur; — ponde--dinge
reus, adj. (lat. ponderosas, a, um) zwaarwichtig; nadrukkelijk; der overweging waardig; —
ponderométer, m. een lastmeter, inz. op
straatwegen ; — ponderóso (spr. s=z) it. Muz.
met nadruk, zwaar ; — ponderositeit, f.
nw.lat. de zwaarwichtigheid, zwaarte.
POnént, m. lat: (v. pönens, genit. ponéntis,
partic. v. ponFre, stellen, aangeven, zeggen) de
verklaring afleggende, hij, die eene verklaring
of getuigenis aflegt, inz. voor de rechtbank ; —
poneeren, zetten, stellen.
Ponerologïe, f. gr. (van ponèrds, á, án,
slecht, boos) het spreken van slechte dingen, een
onbetamelijk gesprek; de leer van het kwade,
het verkeerde, b. v. in de menschelijke natuur.
Poney, z. pony.
Popgo, z. barris.
Ponjaard, m. (fr. poignard, it. pugnale, sp.
punnal ; van 't lat. pugio, pango, steken) een
korte spaansche dolk.
Ponnes, ponni of ponny, eene oostIndische rekenmunt = ga comp. ropij =1; ct.
pons asinorum, m. lat. eig. eene ezelsbrug,
d. i. een hulp- of verlichtingsmiddel voor onwetenden, minkundigen of zwakken.
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Pons, f. z. punch.
Pont, punt, eene chineesche lengtemaat,
z. pant.

Ponté,c of ponták, m. een fransche donkerroode, zware wijn, naar het oord van denzelfden naam in Z.Frankr(jk.
Ponta de' soapui, m. it. (v. ponte, lat.
.pons, de brug en sospiro, de zucht) de brug
der zuchten in Venetië, waarover de ter dood
veroordeelden geleid werden.
ponteeren, z. 'ond. p o n t o i).
Ponti, pl. van p o n t o 2) .
Pontia, z. ond. Pontius.
Pontieello, n. it. (spr. —tsjallo; verklw.
van ponte = lat. pons, brug) Muz. eig. een
brugje, de kam aan strijkspeeltuigen; — sul pon
(spr. soel—) Muz. (met den strijkstok)-ticélo
dicht bij de kam.
Pontifex, m., pi. pontifices, lat. (eig.
brugmaker, van pons, brug en facére, maken)
een priester of opzichter over het godsdienstwezen in het oude Rome, medelid van het college der pontifices, aan wie oorspronkelijk het
gewichtige werk van den bouw en het onderhoud der Tiberbrug was opgedragen (langzamerhand tot 15 leden gebracht); een opperpriester, bisschop; pontifex maximus, de opperste
der pontifices in het oude Rome ; priestervorst,
paus; — pontificaal, adj. (lat. ponti/icális,
e) priesterlijk; hoogepriesterlijk, bisschoppelijk;
de pontificale ring, de kostbare ring, dien
de paus, de bisschoppen en andere priesters bij
de hooge misbediening plegen te dragen ; als
subst. pontificaal of pontifieále, n. een
kerkboek, dat de plichten of verrichtingen eens
bisschops bevat, onder Clemens VIII in 1396
verschenen ; ook het pauselijk, bisschoppelijk
plechtgewaad; een staatsiekleed, het beste pak;
-- pontifloalien of ponti$calia, n. pl.
bisschoppelijke kleeding; priestergewaad; staat
pontificalibus, in plechtgewaad, in-siekld;n
de ambtskleeding; — pontificaat, n. (lat.
ponti/icatus, m.) het ambt van eenen pontifex,
het opperpriesterschap, pausschap, de pauselijke
waardigheid; — pontifieeeren, nw.lat. het
ambt van opperpriester bekleeden ; de hooge
mis lezen.
pontljnsehe,pontinischeof pomptinisehe moerassen (lat. patüdes pontïnae of pomptime, ontstaan uit pometinae, van
de stad P om et Ia, de machtigste der 33 steden, die vroeger aldaar lagen; it. paludi pontine) eene moerassige landstreek van 3 vierkante
mijlen in den voormaligen Kerkelijken Staat,
zuidwaarts van Rome.
Pontius (spr. t=ts) gr. (van pdntos, zee)
mansn.: de man der zee; — Pont!a, f. een
bijnaam van Venus, als uit de zee geboren.
Pont—levis, m. fr. (spr. poè luit; van le
pont = lat. pons, brug, en Levis, prov. levaditz,
sp. levadizo, lat. als 't ware levaticus, v. levi re,
oplichten, ophalen, fr. lever, prov. en oudsp.
levar vgl. 1 e v e e r e n) eene ophaalbrug ; —
pont-neuf, de nieuwe brug te Paris; Ook:
;
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gemeen liedje, straatdeuntje; — pont-suspendu (spr. suuspaitdu) hangbrug; — pont
n. (spr. poya toerndn) de draai--tourna,
brug; — pont -volant, m. (spr. —wolán) de

POPLITISCH

ndto ; van 't lat. punicéus ; vgl. p o n c e a u) de
donkerroode sinaasappel: ook eene variëteit van
den citroen.
Pool, 1) n. eng. (spr. poel) een handelsgewicht te Calicoet = Ta eng. pond.
Pool, 2) f. (lat. poles, m. van 't gr. pólos,
d. i. draaipunt, van plein, draaien) het draaipunt ; naam der eindpunten van de as eens
bols, b. v. van de aarde, om welke zij zich
draait. Het uiterste punt der aardas naar het
noorden heet noordpool of arctische pool
(polus arcticus) ; het andere naar het zuiden:
de zuidpool of antarctische pool (polus
antarcticus); — polen des hemels of wer e 1 d p o l e n, de draaipunten, om welke zich
de schijnbare hemelbol In $4 uren schijnt te
wentelen; Phys. de punten of plaatsen, die de
zetel van tegenovergestelde eigenschappen of
krachten zijn, b. V. de polen van den magneet. de trekpunten of de naar tegengestelde
richtingen strevende plaatsen van den magneet,
in welke zijne aantrekking het sterkst is; vgl.
magneet; poolshoogte van eene plaats,

(spr. tie=tsie) poolsafstand, de afstand des pools
van het toppunt eener plaats ; — poolster,
de noordster, aan het uiterste einde van den
staart des kleinen Beers, weleer eene geleidstar voor de zeevarenden (vgl. c y n o s u r a); —
poolstroom, n. de beweging van het zeewater van de polen naar den aequator; —
poolvos, m. isvos, blauwe vos, een sneeuwwitte, In den zomer grijze vos van het hoogs
noorden, met hooggeschatten pels; — polair,,
adj. nw.lat. den pool betreffende, van de polen
af; tegenovergesteld, recht tegenover; — po-.
laire projectie, z. projectie; - polariseeren (spr. s=z), polariteit mededee-.
len of aannemen; — polarisatie (spr. -za-tsie)
en polariseering, f. mededeeling van polariteit; ook de aanneming daarvan; pol arisatie van het licht, de door het breker
(inz. In dubbelbrekende lichamen, b. v. kalk
aan den lichtstraal medegedeelde eigen -spath)
naar twee loodrecht op elkander-schapvn
staande richtingen hetzij volkomen of in 't geheel niet teruggekaatst of gebroken te worden;
- polariteit, I. de neiging of richting van
vri zwevende magneten naar de magnetische
polen der aarde; In ruimeren zin : het bezitten
van twee polen of tegenovergestelde plaatsen
met strijdige (aantrekkende en afstootende) eigen
vandaar magnetische en elek- -schapen,
trische polariteit; in 'talg. deverdeeling
eener kracht in twee tegenovergestelde en naar
wedervereeniging strevende werkingen, de tegenstelling van twee eigenschappen of krachten, die In wederkeerige betrekking tot elkan-.
der staan; — polographie, f. de poolbeschr(jving.
Poop, n. eng. (spr. poep fr. poupe, lat.
puppis) het achterdeel van een schip, achtersteven, spiegel.
poor, adj. eng. (spr. poer; lat. pauper, fr.
pauvre) arm; als subst. de arme(n); — poorlaw, f. de armenwet ; — poor-rates, pl.
(spr. —reefs) armenbelasting; — z. o u t - p o o r,
onder o u t.
poover, adj. (fr. pauvre = lat. pauper,
arm) arm; armzalig; gebrekkig, nietig, onbeduidend.
Popans, popanz, m. hoogd. (spr. popants) een schrikbeeld, bullebak, boeman.
Pope, m. russ. (pop, van 't nw.gr. papas, priester, van 't gr. páppas, vader ; vgl.
p a p a) een priester der grieksche kerk in
Rusland.
Popeline, t fr. z. v. a. pap e 11 n e.
Popine, t lat. (popina) eene gaarkeuken,

z. geographische breedte;—pooleir-

kroeg.

vliegende brug, gierbrug; — ponton, m., pl.
pontons (spr. pontóh) eene vlotbrug, brug•
geschuiten; eens soort van kleine koperen vaartuigen, , die men in een leger met zich voert
en waarvan men zich als onderlaag bedient om
schipbruggen (p o n t o n-b r u g g e n) over eene rivier te slaan; onttakeld schip, ingericht tot bewaring van, krijgsgevangenen; — ponton
m. fr. (spr. pontonjé) schipbrugmakers,-nier,
soldaten met het slaan der p o n t o n s belast.
Ponto, 1) f. (fr. ponte, m., spr. pont'; sp.
panto, V. lat. punctum, vgl. p o 1 n t, p o 1 n t e er e n) een aas (harten- of ruitenaas), als vierde
troef in het omber-spel; — ponteeren (fr.
pouter) eenen prijs op eene kaart zetten in het
pbarao-spel tegen den bankhouder.
Tonto, 2) m., pl. ponti, eene oude rekenmunt op Sicilië = rya scudo of ongeveer
11 cent.
Ponton, pontonnier, enz., z. ond.
pont -1evis.
Pontus, m. lat. (gr. póntos) de zee, inz.
z. , v. a. Pontus Euxinus, m. de Zwarte zee.
Pont-volant, z. ond. p o n t-1 e vis.
Pony, m. eng. (uit het gwlisch ponaidh,
klein paard) eene bijzondere soort van kleine
rijpaarden, een klepper.

Ponzine, f. it. (limóne ponzino of ponzi-

kels, de beide cirkels, die men zich verbeeldt
op eenen , afstand van 23} graad van de beide
polen getrokken te zin; - poollanden, n.
pl. de om de noord- en de zuidpool tot aan de
poolcirkels gelegen landen ; — poollichten,
n. p1. noorder- en zuiderlichten, lichtverschijnselen in de atmosfeer dicht bij de aardpolen,
magnetische onweders; — pools-distántie

;

-

Popleens, póplins, n. pl. eng. halfzijden stoffen uit zijde en wol, inzonderheid in
Ierland vervaardigd, z. v. a. het fr. p a p e 11 no
of popeline.
Poplifugiën, pl. lat. (poplifugia, v. po
volk en fugere, vluchten) het feest der-puls,
volksvlucht in het oude Rome.
poplitiach, adj. nw.lat. (van 't lat. poples,,
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genic. popfitis, de knieboog) tot den knieboog
of de haze behoorende, aan den knieboog aan
-wezig.
Popoeatépétl. m. (van het azteeksch popocani, rooken en tépetl, berg) rookende berg,
vulkaan (in Anahuac).
Popowka, f. russ. een soort ronde pantserschepen, naar den russ. admiraal Popótï genoemd.
Popoláno, m. it. volksvriend ; —populo,
m. it het volk.
Populace, t. fr. (spr. —lass'; als ware
't van een lat. woord populacëa, v. populacëus,
popula,etus, den grooten volkshoop betreffende,
V. populus, m. volk) het gemeen, gepeupel,
de volkshoop, het grauw; — populacier,
adj. (spr. —lasje gemeen, laag, onedel, gelijk
bet gemeene volk zich gedraagt; zich op onedele wijs vernederend of gemeen makend; -populair, adj. (lat. populáris, e, fr. populaire) volksmatig, gemeen; algemeen nuttig, algemeen verstaanbaar, onder de bevatting van
-den grooten volkshoop vallende; volkslievend,
voiksgunstig, volksbelievend, minnelak, gemeen
genaakbaar, bij het volk bemind; — po -2am,
f. (lat. popularitas) de volksma--pularite,
tigheid, volkstaal, volkstoon, de algemeene verstaanbaarheid, bevattelgkheid, algemeene nuttigheid; volksbelteving, minzaamheid jegens geringeren, genaakbaarheid, volksliefde, volksgunst ; — populariseeren (fr. populariser)
iets volksmatig, algemeen bevattelijk, verstaan
nuttig maken; -- zich populari--barof
seeren, zich bij het volk bemind maken, zich
In de gunst van het volk dringen ; — populeeren, nw.lat. (het lat. populárl beteekent
verwoesten, plunderen, ontvolken) of fr. peupleeren (peupler) bevolken ; — populatie
(spr. t=ts) t. (later lat. populatio) de bevolking, volksmenigte; — populationistiek,
f. bevolkingskunde, de leer van de verhoudingen der bevolking; — populationisten,
p1. in Engeland : de tegenstanders van Malthus'
leer der overbevolking; — populeus. adj.
lat. (populósus, a, um, volkrijk) talrijk, sterk
bevolkt ; — populositeit, f. (later lat. po
de volksmenigte, de sterke bevolking;-pulosita)
— I'opulonia, f. Myth. een bijnaam van
Juno, onder welken de Romeinen haar vereerden.
Popeline, t nw.lat. (v. lat. pop u lus, t.
de populier) popullerstof, uit den bast en de
bladeren van den ratelpopulier (Populus trem ula) getrokken ; — populi olies, a, um, lat.
Bot. populierbladerig.
Pópulo of pópulus-wijn, m. (v. lat.
p op ulus, het volk) een kruidenwijn, uit r(jnschen en spaanschen wijn met suiker, kaneel,
kruidnagelen enz. bereid.
POpulus, m. lat. bet volk; inz. bet gesamenl(jke volk der Romeinen, de patriciërs en
,lehejers omvattende; — populus Romanua, het
,o meinsche volk.
Porselein, z. porselein.
Porche, f. fr. (spr. porsj'; provenc. gorge,

PORPHYR
van 't lat. pori cus) voorportaal aan kerken en
andere groote gebouwen.
Porfier, z. porphyr.
Porien, f. pl. of puren, m. pl. gr. (van
póros, m., pl. póroi, d. 1. eig. doorgang, uit-.
gang; lat. pores, m., pl. pori) de kleine tusschenruimten, openingen of gaatjes der lichamen; de zweetgaatjes in de huid; — poreus,
adj. nw.lat. (fr. poreux) met poriën of kleine
tusschenruimten, sponsachtig, vol kleine openingen; — poropceie, f. de door geneesmiddelen bewerkte opening der zweetgaatjes; — po
poreusheid, f. de eigenschap-rosite,
der poreuze lichamen, doordringbaarheid, spons
-achtiged.
Porísma, n. gr. (pórisma, van poridzein,
teweegbrengen, aanvoeren) eene gevolgtrekking,
besluit tot het voorgaande ; — pl. porismata of porismen, gevolgtrekkingen uit
eene reeds bewezen stelling, b. v. In de meetkunde; — porismátisch, adj. gevolgtrekkend; — poristiek, poristika, f. de leer
der gevolgtrekkingen, der besluiten; — porístiseh, adj. gevolgtrekkend.
POrnie, f. gr. (porneia) hoererij, boeleering; — pornograaf, m. een schrijver over
hoererij; ontuchtig schrijver; — pornokratie, t. (spr. t=ts) de hoerenregeering.
Porocële, f. gr. (van póros, m. de tuf
soort van marmer; oneig. eene-sten;
steenachtige verharding, eelt) Med. eene steenbreuk, kraakbeenbreuk, eene valsche, uit ver
ontstane breuk; — poromphá--hardinge
lon, n. of poromphálus, m. ook poromphaloeële, f. eene uitpuiling, uitzetting of
zwelling van den navel, waarin steentjes of ver
aanwezig zijn, navelsteenbreuk ; —-hardinge
poróma, n. (v. poroen, versteenen, verharden) Med. een hard, eeltachtig deel ; — p0rósis, f. gr. verharding; Med. vergroeiing van
gebroken beenderen; bij de nieuweren ook voor
luchtige opzetting; ook het gierstekorreltje, eene
verharding in het oog; — porotieum, n.
een geneesmiddel, dat de voortbrenging van
beenweer (callus) tusschen de gebroken beeneinden bevordert; -- porótiseh, adj. ver
-harden.
Poropceie, porositeit, z. onder po
porosis, porotieum, z. onder-riën;—
porocele.
Porpeziet, n. een uit gedegen goud met
4 percent zilver en 10 percent palladium be
staand metaal In Brazilië.
Pórphyr, porfier, n. gr. (fr. porphyre,
eng. porphyry, lat. porphyrites, v. 't gr. porphyriteis, naar purper gelijkend, van porphyra,
purper) de purpersteen, een gemengd gesteente
van onderscheiden grondstof met ingegroeide
veldspaathkristallen, enz.; — porphyrëYus, a, um,
Bot. roodbruin; -- porphyrisch, adj. purperen, purperkleurig; — porphyriseeren,
purperachtig maken; — porphyrísma, n.
Med. de scharlakenkoorts, purperkoorts, purperuitslag; — porphyristisch, adj. de schar-
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lakenkoorts betreffende, daaruit ontstaan; —
porphyritis, m. of porphyriet, n. marmer met purperstrepen ; — porphyrogenitus, m. gr: lat. een in het purper geborene,
een bijnaam der prinsen van het grieksche keizerr(jk na Constantijn, die gedurende de regeering des vaders geboren werden ; — porphyrSlak, eene rolslak in Brazilië.
Porphyriánen, m. pl. aanhangers van
Porphyrius, Arianen der fide eeuw.
Porpieten, m. pl. gr. (van pórpé, ring,
spang) eene soort van cirkel- of eirond ver
-stendpokral.
Porporino, m. it. (d. i. purperen) purpersteen, eene kunstige gekleurde steenmassa,
weleer in Italië inz. tot opsiering der kerken
gebruikt; ook z. v. a. hmmatinon.
Porrectie, z. ond. porrigeeren.
Porree, m. (fr. porreau of poireau, It. porno,
van 't lat. porrum, look) p rei, spaansch look,
aschlook, een ajuinachtig moesgewas (Allium
porrum).
porrigeeren, lat. (porrigëre) overhandigen, overreiken ; — porrectie (spr. t=s) de
overhandiging, overreiking.
Porrlgo, f. lat. Med. de zemeluitslag, z.
V. a. p i t y r i a s i s; — porrigineus, adj. (lat.
porriginosus, a, um) daarmede behept.
Porrum, n. of porrus, m. lat. look;
— porrus, Med. eene lookwrat, eene wrat
met knobbels en tanden.
Porselein, porselein, n. it. (porcellana,
fr. porcelaine; oorspr. de naam eener slak: de
porseleinslak, lat. porcelliina, concha cppraea,
naar welke het porselein om zijne gladheid en
melkwitten glans zijn naam heeft gekregen of
omdat men geloofde, dat het daaruit vervaar
werd) eene in het vuur half verglaasde,-dig
doorschijnende stof en het daaruit bereide kunstige aardewerk; — porselein-jaspis, m.
eene kunstmatig bereide, naar jaspis gelijkende
steensoort ; — porsellanieten, m. pl. versteende porseleinslakken.
Port, 1) m. fr. (spr. pór; van 't lat. par.
tas) eene haven, zeehaven; een toevluchtsoord,
plaats der rust en veiligheid, een enge bergpas, inz. In de Pyreneën; z. V. a. p u e r t o"
(vgl. col);—port, $) n. z. porto; — 3) m.
ook bij verkorting voor portwijn (z, aid.)
POrta, f. lat. poort, deur.
Portaal, n. (oudfr., provenc. en sp. portal,
nw.fr. portail, mid.lat. portale, v. 't lat. porta,
de deur) de hoofddeur, hoofdingang van eene
kerk of eenig ander groot gebouw, met de
bouwkunst-sieraden, daaraan verbonden; ook
wel eene afdeeling van een gebouw of eene
woning, eene ruimte voor de gangen, bij de
deur (voorportaal).
portábel, adj. lat. (portabilis, e, van partáre, dragen) en portatief, adj. nw.lat. draagbaar; — vandaar portatief, als subst. n. een
zakboek ; — pOrtáge, t fr. (spr. — táázj') ook
p a c o t i 11 e, f. (spr. — tiéi.j') de bijlast, vr(jpakkage, vrijgoed, de weinige waren en goederen,
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welke de op schepen aangestelde personen mogen medevoeren; ook het recht om bijlast te
mogen laden; — portamént, n. it. portarnénto di voce (spr. —wótsje) Muz. het dragen
en allengs wegsmelten der stem ; — portá-i
ten, pl. (it. portáta, f. scheepslading) in zeehavens en handelssteden: lijsten der dagelijks
aankomende goederen en hunner ontvangers.
Port d'armes, m. fr. (spr. pór d'aírm';.
van porter = lat. portdre, dragen) een verlofbriefje om wapenen te dragen; een vrijbrief
om te jagen; — porte-aiguille (spr. port'
e-gwiélj') de naaldhouder, een chirurgisch werktuig; — porte-assiette, n. (spr. port'asjétt')
een schotelring; — potte-bonheur, m. (spr.
—bonnéur) eig. gelukaanbrenger: een platte zilveren of gouden armband zonder scharnier, meest
met eene inscriptie; — porte-bouquet, n.
(spr. port'boekè) een bloemkorfje, bloemschaaltje
op het dames-toilet; — porte-Chaise, f. (spr.
port'sjèz'; fr. chaise à porteurs) de draagstoel,
draagzetel; ook m. de drager; — porte-clefs,
m. (spr. —klé) kerkerknecht, die de sleutels
heeft; ook: sleutelring; — porte-Crayon,
n: (spr. —kréjón) een potlood- of stifthouder,
eene teekenpen, z. crayon ; — porto-eroix,
m. (spr. port'krod) de kruisdrager, bij, die bij
r. kath. processiën bet kruis draagt; — porteDieu, m. (spr. —d1eu) eig. een godsdrager;
een r. kath. priester, die de gewijde hostie
naar de zieken brengt; — portee, f. omvang,
strekking (van iets); belangrijkheid eener zaak;
drijfkracht, schotwijdte, bereik; — porte-•
epée, m. (spr. port'epé') eig. een zwaarddrager; draagband voor een zigeweer, degenkwast
-- porte—eperon, m. spoordrager (aan de
laarzen) ; — porto -fair (spr. — fè), m. lastdrager; — porte-feuille, f. (fr. m.; spr.
—feulj') de brieventasch, het zakboekje; inz.
de tasch voor staatsstukken van een minister;
vandaar ook voor het ambt van minister; b.v.
zijn porte-feuille nederleggen, zijn ontslag nemen als minister; Kmt. geldtasch, omslag voor bankpapier ; de bewaarplaats, waarin
openbare financiëele instellingen hunne papieren
van waarde bergen, en deze gezamenlijke papieren ; — porte-foudre, fr. (spr. — foedr' )
eig. een bliksem- of donderdrager; het kanon;
— ports-guignon (spr. —gienjóh), portel
malheur (spr. —malléur) een onheilsbode,
ongeluksvogel; — porte-jape, m. (spr. zjuup')
japonhouder, gordel der vrouwen om de japon
op te schorten; — porte-lettres, f. de brieventasch ; — porte-manteau, m. (spr. -mantó) een mantelzak, valies ; — porte-monnaie, f. (van monnaie, munt, geld) een geldtaschje van leder, dat aan een stalen raampje
bevestigd is ; — porto-respect, m. (spr.
—respè) eig. ontzagwekker; een dolk, korte
stootdegen; — porteur, m. een drager; de
houder of vertooner van een wisselbrief, enz., de
overhandiger van eenen brief, van Bene boodschap;
— au porteur, aan toonder; — porte-voix„
m. (spr. —wod) spreektrompet, scheepsroeper.
,
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Porte, f. fr. (spr. port'; lat. porta) de deur;
porte à deux battants (spr. —deu batán) vleugeldeur; — porte-brisée, f. eig. gebroken
deur: dubbele deur; — porto-dérobée, geheime deur ; — porte-cochère, groote deur
waar de rijtuigen binnenrijden ; z. ook f a u s s ep o r t e; — ottomanisahe of verheven
porte, z. ond. ottomanisch.
Porténtum, n. pl. (pl. porténta) lat. een
gedrocht, wanschepsel, monster; eene misgeboorte; in 't algemeen iets, dat als een voor
-tekn
geldt; vgl. pro d i g i u m.
Porter, m. eng. (spr. poorter) een sterk
eng. bier (naar men wil zoo genoemd, omdat
het wegens zijne krachtigheid inz. voor lastdragers [p o r t e r s] geschikt is).

porteeren, fr., zich voor iemand
porteeren (se porter of être porté à quel que chose, tot iets geneigd zijn), voor iemand
in de bres springen, zijne zaak verdedigen, met
hem ingenomen zijn; — voor iemand geporteerd zijn, met hem ingenomen, hem
genegen, gunstig, bevorderlijk zijn.
Porteur, z. ond. port d' a r m e s.
Portfolio, n. eng. z. port e-f e u i l l e.
Porti, pl. v. porto (z. aid.)
Porticus, f. doorgaans m. (pl. portficus)
lat. eene zaal, zuilengang, gewelfde of overdekte
gang tot wandelplaatsen, samenkomsten, enz.;
galerij.
Portie (spr. t=ts) f. lat. (por(l'o, fr. portion) het deel, aandeel, wat ieder toekomt ;
een erfdeel; de hoeveelheid der op eenmaal toegediende of uitgereikte spijs, mondgedeelte, sp(jsgift ; — portzo gratiális, Jur. een genadedeel,
genadegeld; p. heredltaria, het erfdeel; p. legi(ima, het wettig erfdeel, verplichte deel ; p.
statutaráa, het aandeel, dat naar landsgebruik
of landswetten eene weduwe van baren overleden man toekomt; p. virile, mansdeel, gelijk erfdeel, kindsgedeelte; — portiuneula
(spr. t=ts) f, een klein gedeelte, deeltje, inz.
van het eten; ook eene kleine kerk niet
verre van Assist, tot eene Benedictijner-abdij
behoorende en door de monniken p o r t lu nc 1i l a genoemd, omdat zij op een klein, hun
toebehoorend stuk lands lag ; door Frans van
Assisi In 1207 hersteld, en later door eene grootere kerk overbouwd; in oude kalenders -de benaming van den eden Augustus, dewijl op
dezen dag aan de bezoekers der Portiunculakerk aflaat werd- verleend.
Portier, 1) m. fr. (spr. portjé; provenc.
portier, it. portiere, sp. portero, mid.lat. portarius, van 't lat. Aorta, deur) een deurwachter, poortbewaarder; — p o r tie r, Anat. de benedenmond der maag (pyrolus); — 2) n. (fr. portière) de deur van een rijtuig, de koetsdeur;
-- portière, f. fr. (spr. portier') de portier
gordijn voor deuren. -ster,duwach;
Portique, m. fr. (spr. — tik') z. v. a.
portficus.
Portiuneula, z. ond. portie.
Portlandstone, m. eng. (spr. —stoon')
,
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portlandsteen, een op het eiland Portland gedolven dichte oölithische kalksteen; — portlandeement, n. uit porttandsteen gebrand
of ook kunstmatig door branden van klei en
kalk bereid c em ent (z. ald.); — Portlandvaas, f. vroeger Barbarina-vaas, een tusschen 1623 en 1644 te Rome gevonden oud
vaas uit glasvloed, door den hertog-romeinsch
van Portland voor het Britsche museum aan
-gekocht.
Porto, n., pl. porti, it. (van portáre, dragen, wegbrengen), port, n. het vracht-, voerof draagloon, bodeloon, de vracht; inz. het postgeld, brievengeld, brievenport ; — porto-franco,
it., port de franc, fr. (spr. --pór) of portvrij,
postvrtj, franco ; — porto-vrijdom, bevrijding van het postgeld, postvrijheid.
Porto-franco, m. it. (van porto = lat.
portus, haven) eene vrijhaven; -- porto-.
morto, eene doode haven, waarin het derr
koopvaardijschepen verboden is binnen te loopen; — Porto-rico, f. (sp. puerto rico) d. i.
rijke haven, naam van een spaansch eiland in
W.Indië, en van de rooktabak, die van daar komt.
Porto-vrij dom, z. ond. porto.
Portret, n. (fr. portrait, oudfr. portraiet,
eig. het deelwoord van 't verouderde portráire,
afbeelden, van 't lat. protrahëre, protractum,
d. I. te voorschijn, aan het licht brengen), de
beeltenis, inz. die van eenen mensch, door het
penseel, de teeken- of graveerstift voortgebracht;
oneig. de levendige, natuurlijke, juiste voorstel
beschrijving of schildering van eenen per--ling,
soon door woorden; — portraitist of portraiteur, m. een schilder van portretten
— portraiteeren, portretteeren, het
gelaat op doek, paneel, enz. afbeelden.
Portugalézer, m. (van P o r t u g a 1) eene
portugeesche goudmunt van verschillende gehalte; ook eene hamburger medaille, 10 dukaten waard.
Portulak, f. (lat. portulaca, ontst. uit het..
oorspronkelijke porcilãca, it. en provene. ook.
portulaca) de porselein of postelein, eene bekende jarige tuinplant als moeskruid én salade.
Portulaan, m. fr. (It. portuláno, portoláno, de stuurman, en het boek, waarin de zeehavens beschreven worden ; v. porto, fr. port
= lat. portlus, haven) Mar. het graadboek, dat
de ligging der kusten en havens bepaald opgeeft; — Port imnus of Portanus, m.
lat. Myth. de havengod, de god en beschermer
der zeehavens; bij de Grieken P a l c m o n.
Portuurlijn, partuurlijn, f. Mar. lang
touw, dat door den kraanbalk loopt, boven welken het met een knoop wordt vastgehouden,
en dat het anker bij uitwerpen en ophalen met
den ring vasthoudt.
Portwijn, m. een portugeesche roode wijn,
die uit de stad Oporto of Porto wordt verzonden.
Porus, m. gr. (pot-os, vgl. porocele, enz.j
de tufsteen ; Med. beenderuitwas, eelt.
Posáda, f. sp. (van poser, zich nederzet.
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ten, uitrusten, enz., van 't lat. pausare, prov.

pausar, it. posare; vgl. p o s é) eene herberg,
-een logement ; -- posadero, m. de waard,
herbergier.
Posádnik, m. slay. dorpsrechter, schout.
Posatamente, it. (fr. posément, vgl.
p o s é) kalm, bedaard.
POSCa, t. lat. azijnwater, z. v. a. o x y k r a a t.

Posehega -.tabak, f. eene fijne tabaks-

soort uit Hongarije.
posé, adj. fr. (v. poser, it. posdre, sp. po.
sar, provenc. pausar, rusten en doen rusten,
nederzetten, van 't lat. pausá re, stilhouden)
deftig, ernstig, bedachtzaam, van gelijkmatige,
ernstige gemoedsgesteldheid; — póse, f. fr.
(spr. poot') lichaamsstand, houding, inz. in ar•
tistieken zin (= attitude, z. aid.); — po
fr. (spr. s=z) iemand-seur,m.pof
die voortdurend poseert, d. i. steeds er op
uit is om effect te maken.
Poseidon, m. de gr. naam van den zeegod Neptunus (z. ald.) ; — poseideón,
.m. eene herfstmaand der Atheners.
Positie (spr. —zi-tsie), f. lat. (posi(%, V.
ponëre, zetten, stellen, enz.) de stelling, ligging,
.plaatsing, toestand, stand; in de danskunst : de
voetenplaatsing (eerste, tweede., enz. p ositie); Muz. z. V. a. applicatuur; Poet.
-bet samentreffen van twee of meer medeklinkers,
waardoor in 't grieksch en latijn eene lettergreep lang wordt; — positiónes captiesae, pl.
Jur. arglistige stellingen of rechtsvragen, strik-

POST

situra) de stelling, stand of houding des lichaams,
de toestand; zich in posituur of in Pos.
t u u r z e t t e n, zieh tot iets gereed maken, op
iets bereid of gewapend houden, een plechtige
houding aannemen.

Posologie, f. gr. (v. pósos, boe veel, hoe
groot) de leer van de grootte der artsenijgiften,
z. v. a. dosiologie; —posológisch, adj.
daarop betrekking hebbende.
posse, lat. (samengetr. uit potis esse) kunnen,
vermogen; a posse ad esse, Log. _het onjuist
besluit of de verkeerde gevolgtrekking van het
mogelijke tot het werkelijke eener zaak ; ultra
posse nemo obligatur, niemand behoeft meer te
doen, dan hij kan; tot het onmogelijke is niemand verplicht; — posse, als subst. n. de
gewapende macht (inz. in Engeland) ; — pOSSíbel, adj. lat. (possibilis, e, fr. possible) mogelik, doenlijk, doenbaar; — possibilist,
m. socialist die zonder geweld te gebruiken
zijne beginselen tracht te verwezenlijken ; —
possibiliteit, f. (later lat. possibzlitas) de
mogelijkheid; — z. ook n o n p os s ii m u s.
possedeer en (fr. posséder, lat possidére,
V. po, bij en sedere, zitten) bezitten, in bezit,
in eigendom hebben ; — possessie, f. (lat,
possessáo) het bezit; de bezitneming; de bezit
— possessio apprehénsa of capta,-ting,have;
Jur. een aangetast bezit ; p. bonae fidèi, bezit
te goeder trouw, voor rechtmatig geacht bezit;
p. bonórum, goederenbezit; ook het erfrecht of
de erfopvolging naar billijkheid, d. I. die vorm

vragen; — positie–krijg, een stellingskrjg,

van het erfrecht, welke de rom. praetor uit

beschermings- of verdedigings- oorlog; — p0sitief, adj. (positives) vastgesteld of bepaald,
-aangenomen, uitgemaakt; vast, zeker, gewis,
werkelijk ; bewerend, bevestigend, bet tegengest.
van negatief; positieve elektriciteit,
.z. elektriciteit; — hetpositieve recht,
-het vastgestelde, stellige recht (in tegenst. met
natuurrecht) ; positieve religie, de vastgestelde, geopenbaarde en overgeleverde godsdienst (in tegenst. met den natuurlijken of
den natuurgodsdienst) ; — de positief of po^sitivus, Gram. de toestand van het bijvoeg
naamwoord zonder vergelijking gebezigd, de-lijk
-stellende trap der bijvoeglijke naamwoorden,
z. gradus, ond. graad; — het positief, een
klein haniorgel, kamerorgel; — positieve,
.t. de gezonde, normale toestand der zinnen, b. V.
, niet bij zijn positieve zijn, niet wel bij

billijkheid nevens het strenge erfrecht Invoerde;
p. bonorum ventral nomine, het goederenbezit
eener zwangere weduwe voor hare vrucht ; p.
extincta, te-niet-gegaan bezit; p. injusta, onrechtmatig of wederrechtelijk bezit ; p. justa,
rechtmatig bezit ; p. litigiósa, strijdig, betwistbaar bezit ; p. malae f déi, onredelijk of bewust
onrechtmatig bezit ; p. praescripta, verjaard bezit; — possessief, adj. lat. (possessivus, a,
um) het bezit betreffend, bezitting aanwijzend;
— pronomina possessiva, z. pronomen ; —
posséssor, m. of fr. possesseur, de besitter, eigenaar; -- possessor bonae f déi, Jur.
bezitter te goeder trouw, wie een rechtmatig
bezitter gelooft te zijn; p. malae /idéi, een bewust onrechtmatig bezitter; — possessórisCh, adj. (possessorTus, a, um) bet bezit
betreffende of daartoe behoorende; — possessor

-

"t hoofd zin ; — positivisme, n. de posi-

rium, n. possessorisch proces, bezit -

tieve philosophie, het aannemen als grondstelling en het bij voorkeur aannemen van het po--sitieve, In tegenstelling met bloote verstandsbe•
.grappen; — positivist, m. aanhanger van
bet positivisme (in tegenst. met idealist);—
positiviteit, t. nw.lat. de bepaaldheid, zekerheid; de bevestigende verhouding, in tegen
— posito, gesteld-stelingmavet;
of aangenomen, dat enz. ; posito, sed non con'césso, gesteld, maar niet toegegeven of aanganomen; posttis ponéndis, het vooronderstelde

tingsproces, een rechtsgeding, dat enkel het bezit betreft.
Post, 1) m. (it. posta, van 't lat. ponére,
zetten, stellen) eene voor iets bepaalde of uit
geldsom, in zoo verre zij in rekening-gevn
wordt gebracht, de aanteekening in een koop
-mansboek;culdpt,sbom;—2)L
(fr. to poste), de openbare inrichting tot bezorging van brieven, goederen en personen, het
openbare postwezen ; ook voor bericht, tijding
b. v. een kwade post) ; 3) m. (fr. le poste, it.
posto, van 't lat. pon^re, stellen) de stand, plaats;

aangenomen zijnde ; — posituur, L (lat. po-
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Beene uitgezette wacht ; schildwacht ; ook de
plaats, waar de schildwacht gesteld wordt; oneig. bediening, ambt, plaats; — postdirecteur, m. het hoofd van het postkantoor; —
poststation, z. s t a t i o n; — per posta, it.
met de post ; — poste restánte, fr. op de post
te blijven (om afgehaald te worden) ; — pOS-

teeren (fr. poster) plaatsen, stellen, Iemand
op een bepaalden post stellen, hem eene plaats,
bediening, enz. aanwijzen; (het laken) In de
,breedte rouwen, vooral de randen of zelfkanten
-uitrouwen, hetgeen met de p o s t e e r m a c h i n e
geschiedt ; — postsering, f. de stelling; —
postillon, fr. (spr. posti-ljón) postiljon, een
postknecht, postrijder; — postillon d'amour (spr.
4'amóér), een overbrenger van minnebrieven.
post, lat. na, later dan—; ex post, achter
achteraan; — post hoc, ergo propter-warts,
hoc, daarna, en derhalve daarom (de valsche
stelregel, dat wat op elkander volgt, ook uit
elkander. volgt).

Postage, n. eng. (spr. póstidzj) briefport;

— postage–stamp, m. (spr. —stemp) postzegel.

. Postáki, pl. russische schapevellen uit de
streken der Zwarte zee.
Postamént of postemént, n. (van
bet lat. ponére, zetten, stellen) het voet- of
onderstuk, onderstel (pedestal), het voetstuk
van eene zuil, de zuilstoel.
post coenarn stabis, enz., z. ond. scene.
Postcommunie, f. nw.lat. (vgl. comm u n i e) in de r. kath. Kerk een gebed of gezang na het avondmaal.
postdateeren, nw.lat. (vgl. d a t e eren,
ond. datum) later dagteekenen, eene vroegere
dagteekening geven, een vroegeren, reeds ver-

,

loopen dag onderteekenen.

postdiluviaansch, postdiluviániseh, adj. nw.lat. (vgl. diluvium) na den
zondvloed gebeurd of ontstaan, het tegengest.
van antediluviaansch.
Postdirecteur, z. ond. post.
post e f fluxum (Sc!!. term'inum), z. ond. terminus.

Postement, z. postament.
poste restante, z. ond. post.
postéri, m. pl. lat. (van postërus, a, um,
later volgend) de nakomelingen; — posterius,
n. het latere, achterzijnde ; bet achterzipdeel,
nazindeel; — a posterióri, van achteren, uit
do ervaring, van de zinnen of van de ervaring
-afhankelijk, b. v. een zoodanig bewijs ; het tegengest. van a priori ; - posterior term nus,
de nazin, het nazindeel; — posterióra, n.
pl. de achterdeelen ; het achterste, het deel,
waarop men zit ; ad posterióra, op het achterste; — posterioriteit, f. nw.lat. het laterzijn, jonger-zijn, het tegengest. van p r i o r i t e it;
- posteriteit, f. lat. (posterTtas) de Hake.melingschap.
Postexisténtie (spr. tie=tsie), f. nw.lat.
(vgl. existentie) het toekomstig aanzijn, de
toekomende voortduring.
VIERDE DRUK.
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post festum, lat. na het feest, d. i. achteraan of te laat, ook ex post.
postglaciaal, adj. later dan de ijstijd;
vgl. praeglaciaal.
Posthia, f. gr. (posthia) Med. een hard
beursgezwel aan 't ooglid, een gerstekorrel.
Posthioplastiek, f. gr. (van pósthé,
pósthion, het mannelijk lid) Med. kunstmatige
vorming der voorhuid; — posthitis, f. gr.
de ontstekigg der voorhuid ; — posthbncus,
m. een gezwel der voorhuid.
post hoc, enz., z. ond. post.
post hominum memoriam, lat. sedert men-

schengeheugen.

posthumus of liever postumus, m. (superl.
van posterus) en posthuma, f. lat. een nakomende, een na des vaders dood geboren kind;
— libcri posthumi, pl. nageboren kinderen ; opus
posthumum of postumum, een werk, dat eerst
na des schrijvers dood in het licht komt; pl.
opéra posthuma, of fr. oeuvres posthumes (spr.
euvr'postudum'), nagelaten werken, schriften.
Postiche, f. (spr. postiésj ; it. posticcio,
apposticcio, sp. postizo, apostizo, provenc. apostitz,
als kwame 't van een lat. woord appositicïus,
in de plaats gezet, v. apponere, bijzetten, bijleggen) later bijgekomen, nagemaakt, valsch aan of ingezet, geborgd, ontleend, b. v. van valsche
tanden of haren gebruikelijk; — homme postiche,
m. (spr. omm—) • de valsche of schinmensch,
d. I. de aap.
Posticum, n. lat. (van postficus, a, um,
van achteren aanwezig) een achterhuis, achter
ook achterdeur.
-gebouw;
Postila, f. russ. eene zekere russ. nationale confituur, uit rijpe vruchten met honig
toebereid.
Postiljon, z. p ostillon onder post.
Postille, f. (mid.lat. en it. postilla; fr.
apostille, postille, sp. postila, kantaanteekening)
een predikboek over de zon- of feestdag -evangeliën, enz. (van 't lat. post ilia [verba], naar
die woorden van den tekst, d. 1. naar aanleiding van de tekstwoorden, dewijl de preek uit
de vooraf gelezen woorden des bijbels wordt
afgeleid) ; — postilleeren, den bijbel verklaren; — postillánt, m. een bibelverklaarder, uitgever van preeken e. a. stichtelijke
werken.

Postillon, z. ond. post.
. Postliminium, n. lat. (v. timen, genit.
liminis, de dorpel, drempel, woning) eig. de
tehuiskomst; jus postlimini, Jur. het wederintreden in het vorig bezit, het recht, dat voor
iemand door zijn terugkeer uit de gevangenschap of uit vreemde landen weder ontstaat.
. Postludlcum, n. nw.lat. (van 't lat. ludus,
het spel) het naspel op het orgel bij het uit
kerk.
-gander
Postmeridiaansch, z. p o m e r i d i anisch.
post nubila lux, na de nevelen het licht, op
duisternis volgt licht ; ook de naam eener onwettige vrijmetselaarsloge te Amsterdam; —
62
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lat. sprw.: na de wolken
pie zon, na regen volgt zonneschijn.
postnumereereii, nw.lat. (van numernre, tellen) nabetalen, natellen, het tegengestelde van praenumereeren; — postnumerdndo, nabetalend.
POSto, m. it. (van 't lat. ponëre, stellen)
vaste stelling, post, stand, plaats ; — posto
vatten, post vatten, eerie plaats bezetten,
vasten voet krijgen.
Postplioceen, adj. na de pliocaene formaties ontstaan, vgl. e o c en.
postponeeren, lat. (postponére) naplaatsen, achterzetten, geringer achten, beneden stellen, verschuiven uitstellen; — postpositio
(spr. —zi-tsie), f. nw.lat. de achterstelling, ach
een betrekkingswoord,-teranplsig;Gm.
dat achter, en niet, gelijk de praepositiën, voor
het te bepalen hoofdwoord, wordt geplaatst,
b. v. in de finsche talen ; — postposatis postponéndis, met achteraanplaatsing van het geen
achteraan geplaatst moet worden, enz.
postrEmus, a, unt, lat. (superl. v. posterus)
de of het achterste, laatste; — postrémum,
n. het laatste ; het laatste woord voor de recht
(een recht, dat den beklaagde toekomt) -ban;k
postrêmo, ten laatste, eindelijk; — postremiteit, t. later lat. (postremitas) de toestand
of de verhouding van den laatste, achterste.
Postseeniurrl, n. lat. (vgl. scene) de
ruimte achter het tooneel.
postseribeeren, lat. (postscribcre) achpost nubila Phoebus,

;

ter of onder schrijven, aan een geschrift iets

toevoegen, aanhangen ; — postscriptum
of postscript, n. het naschrift in brieven,
afgekort gewoonlijk P. S. , ook N. S. = na
-schrift.
Poststation, z. station.
post Trinitntis, z. ond. triniteit.
postuleeren, lat. (postulare) vorderen,
eischen, als bepaling of voorwaarde vooropstellen, begeeren, om iets aanhouden, naar iets
dingen ; bij de boekdrukkers : naar de hoedanigheid van gezel dingen; vgl. c o r n u u t; ook
buitengewoon tot bisschop benoemen; — poStulánt, m. een aanzoeker, dinger, die naar
eenen post, eene bediening, enz. staat, die in
eene orde, een genootschap, enz. wenscht opgenomen te worden; — postulátus, m. een
benoemde, beroepene, Inz. tot een bisdom ; —
postulaat, n. pi. postuláta of postulaten, het geëischte, het verlangen; de stel
zonder bewijs aangenomen en als gel--ing,de
dig beschouwd moet worden, uit hoofde van
eene andere noodzakelijke en zekere stelling;
Math. eene vordering, opgave, een vereïschte;
— postulátie (spr. tie =tsie) f. (postulatio)
het aanzoek, verlangen, begeeren; inz. de benoeming van eenen persoon tot eene geestelijke
waardigheid, tot welke hij eigenlijk naar bet
kanonieke recht niet benoemd kan worden.
-

Postuma, postumus, z. posthumus.
Postumaat, n. later lat. (postumiitus, m.)
de laatste plaats, laatste rang.

POTENT
Postuur, f. (it. postura), z. v. a. p o s t

tuur.

Pot, m. fr. (spr. pó) een p o t, eene kan;
eene oude vochtmaat in Frankrijk = 2 pintes
(z. aid) ; — pot, m. ook de eenheid van de
deensche maten voor natte waren = ' - deensche kubiekvoet = 54 deensche kubiekduim =
0,96612 L. ; — pot de chambre, m. (spr.
po d'sjanbr') een kamerpot, nachtpot, waterpot,
nachtspiegel; — pot de vin, m. (spr. pa
d'werc) geschenk dat boven den bedongen prijs
gegeven wordt, wijnkoop; — potasch, f.
(barb.lat. potassa, fr. potasse) koolzuur plantenloogzout (kali), uit planténasch geloogd en
vroeger in p o t t e n verzonden ;— potviseh,,
z. cachelot; — potpourri, n. (spr. po-<
poerri; V. pourrir, vergaan, bederven, verrot-ten) eig. een bederfpot ; een reukvat ; oneig.
een mengelmoes, mengsel, allerlei, hutspot, allegaartje, vgl. 9 11 a p o t r i d a; Muz. een uit.
vele reeds bekende stukken samengesteld muziekstuk; — potrozijnen, pl. de beste spaan
rozijnen in potten.
-sche
Potage, f. fr. (spr. potádzj'; v. pot, pot,
eig. iets dat in een pot klaargemaakt is ; it.
potaggio, sp. potage, mid.lat. potag)um) eene:
soep, vleeschsoep met allerlei groenten; fran-.
sche groenten met verschilende spijzen, inz. rijst
of grutten met balletjes, koolrabi, asperge, peulen, wortelen, enz. allerlei; — potage-lepel,
een groote soeplepel, opschepper; — potageschotel, een groote soepschotel ; - Jean--

,

potage,

z. ond. J e a n ; — potager, m.

(spr. —zjë) de soepkachel ; de soepschotel ; de.
moestuin.
Potaki, m. turk. asch, potasch.
Potamiden, gr. (van potamós, vloed) ri-viernimfen (z. n y m p h) ; — potamograaf,
m. een vloed-, stroom- of rivierbeschrijver; -potamographie, f. de rivierbeschrijving;
— potamologie, f. de leer van de rivieren
en stroomen, rivierleer, rivierkennis.
Potasch, potassa, z. ond. pot ; — po—.
tassium, n. barb.lat., z. v. a. kalium.
Potãtie (spr. tie=tsie), f. lat. (potarw, v.
potiire, drinken) het drinken, zuipen, drinkgelag.
Potato, m. eng. (spr. potéto) de aardappel.
Poteau, m. fr. (spr. potó ; oudfr. en prov.
postel, mid.lat. postellum, v. lat. postis, de post)
Arch. een post, stijl, houten zuil of kolom.
Potence, f. fr. (spr. potdhs') de galg; Mí1,
en potence s t e 11 e n, haaks zetten, als een rechten boek plaatsen
potent, adj. lat. (pótens) machtig, vermogend; — potentaat, m. (mid.lat. potent ï tus)
een machthebber, gekroond hoofd, koning, keizer, enz. ; — pl. potentaten, de machten,
machthebbers, gezagvoerders; — potentílle,
f. nw.lat. (potentilla, v. potens, dus genoemd
wegens de geneeskracht) naam van verscheidene
planten : zilverkruid, ganzerik, vijívingerkruid;,
— potentie (spr. tie=tsie), f lat. (potentt'a)
de macht, mogendheid; de bezielende, het Ieven behoudende, werkende of bewegende kracht,
,
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Potnaden, f. p1. gr. (Potniádes) benateelkracht ; Arch. de waarde, getalwaarde, macht,
ming der Bacchantinnen, ook der Eumehet product van een twee of meermalen als
factor gesteld getal (de tweede potentie = qua- niden.
Potographle, f. gr. (van potón, drank)
draatgetal; de derde potentie = kubiekgetal, enz.);
eene beschrijving der dranken ; — potolostralende p o t e n t i ë n, Phys. de onweegbare
g1e, f. de drankenleer, leer der dranken ; -enkelvoudige stoffen, n.l. de luchtstof, warmte
potolÓgisch, adj. de leer der dranken beelektrische en magnetische stof, z. V. a.-stof,
imponderabiliën en incoërcibiliën; -- trefende ; — potomanie, de drinkzucht, het
potentiaal, nw. lat. of potentieel (fr. zuipen.
Potpourri, z. ond. pot.
potentiel.) r vermogend, werkend, werkende kracht
Potrida, z. o 11 a.
hebbende; inz. niet onmiddellijk, maar verborPottle, n. eng. (spr. pott'l; = het fr.
gen werkende, b. v. zulke geneesmiddelen (in
bouteille, ons- botte 1) eene Ilesch, eene eng.
tegenst. met a c to e e 1) ; — potentialis, m.
(scil. modus) Gram. de mogelijkheidswijs, de maat voor droge waren = 2,272 L. (vgl. q u a r t e r).
Poue , m. fr. (spr. poes) duim; Tom Pouce
wijze van het werkwoord, die iets als mogelijk
of waarschijnlijk voorstelt (in het nederlandsch .(èng. Tom Thumb) klein Duimpje, inz. van
gewoonlijk door kunnen of mogen gevormd) ; dwergen.
you (ook pout, poolt of poux) de soie, fr.
-- potentiëeren, nw.lat. macht geven, vol
(spr. poe de soáj ; eng. Paduasoy, naar men
een hoogeren rang of eene-machtigen;vro,
wil van Padua in Italië en oudfr soye, zijde)
meerdere waardè geven; versterken, kracht geven.
Poterie, f. fr. (van pot, pot) pottenbak- eene soort van sterke, op het gros de Naples
gelijkende zijden stof.
kerswaren, pottengoed.
Poudre, n. fr. (spr. poedr'; van 't lat.
Poterium, n. gr. (potërion = potèr) een
beker; de bekerbloem, eene broeikasplant uit pelvis, genit. pulvëris) fijn meelpoeder, haarPalsestina, met kleine knoppen van roodachtige meel, haarstof, poeder ; kruit ; poudre aux
yeux, (spr. ozjéü) zand in de oogen; poudre
kleur.
Potérne, f fr. (vroeger posterve, posterle, d'Arles (spr. dart') een soort snuif uit de fr.
prov. posterla, it. postierla, mid.lat. postera, stad Arles; poudre de riz (spr. ri) rijstpoeder,
posterla, v. lat. postereila, zijweg) eene sluip- een schoonheidsmiddel; poudre de succession
poort, heimelijke deur, uitvalpoort, verborgen (spr. su - ksesjón), een langzaam werkend vergift
of geheime poort in eene vesting, door welke voor iemand, van wien men erven wil (afkomstig
men ongemerkt eenen uitval kan doen ; ook de van de marquise de Brinvilliers) ; — poudre
d'or, goudzand; — poudre de sympathie (spr.
uitval zelf.
Potestaat, f. lat. (potéstas) kracht, macht, séh patie), een poeder, dat op eene verborgen
vermogen; potestas imperii, rijks- of staats- wijs op afwezige dingen werkt; — poudrier,
macht; p. patria, het vaderlijke recht of ge- m. (spr. poedrjé) de zandkoker, het strooibusje;
zag, de vaderlijke macht; — in .potestdte, in — poudrette, f. fr. (spr. poedrétt') mestpoeder, stofmest, tot stof geworden of kunstde macht, in de handen.
Potichomanie, f. fr.-gr. (spr. ch=sj ; matig verdampte menschendrek, een voortre[ïevan 't fr. potfiche, een beschilderd chineesch lijk bemestingsmiddel; zoo ook de tot voortrefporseleinen vat) de kunst om glazen vaten door felijke mest bereide pis : u r a a t ; — pouopplakking van bont papier, teekeningen, bloe- drette–fabriek, f. inrichting, waarin mest
men, enz. het voorkomen van echte chineesche tot meststof wordt verwerkt.
Pouillerie, f. fr. (spr. poeljerie) in een
en japansche porseleinen vaten te geven.
Potin, n. (fr. potin) het geelkoper, een gasthuis of hospitaal de kleerkamer, de plaats,
waar men de kleederen der armen of zieken
metaalmengsel van koper, lood, tin en galmei.
potio, f. lat. (v. potlire, drinken) het drin- bergt ; de hoogste behoeftigheid.
Poulain, m. fr. (spr. poelen ; eig. een veuken; de drank; — polio mortifëra, een doodelijke drank; — p. Rivéri, z. R i v e r s Ch- len, provenc. polio, v. 't lat. pullus, jong, een
jong dier; vandaar pullus equines, een veulen)
drankje.
eene venerische liesbuil.
pottor, potlus, lat. (compar. van polis, ver
Poulan, m. fr. (spr. poeldn) toevoegsel,
staat) verkieslijker, gewichtiger; —-mogend,i
a potióri, naar het meer gewichtige, naar de dubbele inzet van den kaartgever bij sommige
meerderheid ; a potioni fit denominate o, naar spelen.
Poularde, f. fr. (spr. poelárd'; v. poule,
de hoofdzaak of de meerderheid geschiedt de
benaming van een voorwerp ; — potlor creditor, hoen, van het lat. pullus, jong, inz. jong hoen,
Jur. een bevoorrecht schuldeischer; — pottor kuiken) een kapoen, jong gesneden en gemest
hoen ; — poularderie, f. eene plaats, waar
tempore, pottor lure, sprw. : wie vroeger komt,
eene menigte kapoenen en ander pluimgedierte
gaat voor, of die eerst komt, die eerst maalt.
Potiphar, m. naam van een Egyptisch gehouden of gemest worden, eene kapoenerij;
ambtenaar, wiens vrouw Joseph tot onkuisch- — poulardier, m. fr. (spr. —djé) boenderheid wilde verleiden, vandaar P o t ï p h a r s fokker, kippenmester; - poulet, m. (spr.
vrouw, benaming voor eene onkuiscbe vrouw, —lé) jong hoen.
Poule, f. fr. (spr. poel'; van lat. pullus,
ontrouwe gade.
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-het hoen) het biljartspel om een inzet of een
— iets pousseeren, iets doorzetten ; —
potje ; het potspel met twee witte ballen; z.
zich pousseeren, zich opheffen, voortgang,
ook la t de poule, onder 1 a i t.
opgang maken, verder komen, door eigen kracht
Pouliahs, z. ond. p a r i a h.
en inspanning tot fortuin geraken ; — pOUSPoulpeton, m. fr. (spr. poelpetón; van soir, m. (spr. poessoár) een chirurgisch werkpoulpe, lat. pulpa, het vleezige, het vaste vleesch tuig om bij eene traant stel aan de tranen dooraan dierlijke lichamen) een vleeschbol, Bene
gang te verschaffen ; — pousse-café, m. fr.
vleeschpastei met eetbaren rand; gehakt vleesch
(spr. poes' -kafé) een glaasje cognac na de koffie.
met sneetjes kalfsvleesch overdekt.
Pouvoir, n. fr. (spr. poewodr; v. pouvoir,
Poul, z. poel.
kunnen, oudfr. pooir voor podoir, provenc. en
Poultrologie, f. (van eng. poultry) de sp. podér, it. potére, lat. posse voor potis esse,
leer van de hoenderteelt; — poultromanie, z. posse) de macht, kracht, het vermogen, bef. overdreven voorliefde voor (vreemde) hoenders.
wind; vgl. plein-pouvoir; pouvoir exécuti f,
Pound, n. eng. een pond, als avoirdupois- uitvoerende macht; pouvoir législatif (spr. lezjipond = 16 ons (ounces) = 256 drachmen (drams) slatié j) wetgevende macht.
= 453,593 gram ; als troy-pond = 12 ons -r.
Poveríno, m, it. (verklw. van póvero, arm)
210 penningwicht (penny-weight) = 5760 grein
een arme duivel, arme drommel.
(grains) = 373,242 gram; ook een pond ster
Powder, n. eng. (spr. pau—; vgl. p o upoundage, n. eng. (spr. póundidzj)-ling;— d r e) poeder; b. V. gun–powder, buskruit.
de pondcijns, een in Engeland gebruikelijke tol
Powerlooin, m. eng. (spr. —boem) mavan alle uitgevoerde waren.
chinale weefstoel.
Pouni, z. poeni.
Powiázka, russ. (v. powiazátj, ombinden,
Poupon, m. fr. (spr. poepóiz), pou- omwinden) de voorhoofdband, een hoofdtooi van
ponne, f. (spr. poepónn' verklw. v. poupée, ongehuwde vrouwen.
van het lat. pupa, meisje en pop) pop, popje;
Pozzolana, pozzolaan- aarde, z.
dot, dotje.
puzzolana.
pour, fr. (spr. poer; van 't lat. pro) voor;
praaien, nederl. Mar. (een schip) in zee
om, om te; — pour acquit (spr. —aki), voor ontmoeten en aanroepen, om berichten in te
ontvangst, als bewijs van ontvangst; — pour- winnen of mede te deden.
boire, n. (spr. poerboár; woordelijk : om te
Praam, nederl. f. een platboomd vaartuig,
drinken) drinkgeld, bui; — pour faire visite, inz. tot het lichten en ontladen der schepen;
z. v is i t e; — pour féliciter (spr. felisité), om — een platboomd kustvaartuig, met 8 tot 10
geluk te wenschen ; -- pour la rareté du fait, kanonnen gewapend.
z. onder r a a r; — pour la bonne bouche, z.
Practijk, practiseeren, enz., zie
bouche ; — pour le mérite (spr. —meriet' ), voor praktijk.
de verdienste, eene dus genoemde orde, orde
Prado, m. sp. eig. Bene weide (= lat.
van verdienste; een pour,
parler, n. (spr. parlé) pratum) een wandelweg, lustbosch, lusthof, pleionderling gesprek, onderhandeling; eene woor- ziertuin; de voornaamste wandelweg te Madrid.
denwisseling, twist; — pour passer le temps, z.
prae, lat. voorzetsel, beteekent : voor, voorond. p a s s e e r e n; — pour peu, het scheelde aan, vooruit, enz., zoowel wat de plaats, als
niet veel, op een haar af; — pour prendre den tijd en den rang of voorrang betreft; —
congé, z. ond. congé ; pour rire, om te la- een proe hebben, den voorrang, de voorchen, uit scherts; — pour –sept, n. (spr. keur hebben.
poersét) een fransch gezelschapspel om pand of
Proeadamieten, m. pl. nw.lat. menschen,
om 't gelag, daarin bestaande, dat bij het tel
die ondersteld worden reeds vóor Adam gekring rond in plaats van 't getal 7-lenid
leefd te hebben; — preeadamitiseh, adj.
en ieder door 7 deelbaar getal het woord pour wat op de praeadamieten betrekking heeft; vóor
moet gezegd worden, enz.
Adam gebeurd.
Pourpre francaise, f. fr. (spr. poerpr'
Preeadvies, n. barb.lat. (vgl. advies,
jraizsèz') eene uit steenkolenteer gewonnen kar
a v is) voorloopige meening, voorloopig uitge-mijnrode
vloeistof.
sproken gevoelen of raad.
poursuiveeren (spr. poerswi-), fr. (pourpraeambuleeren, later lat. (praeambusuivre, mid.lat. prosevére, voor 't lat. prosqui) láre, vgl. a m b u l e e r e n) eene voorrede of invervolgen, najagen ; naar iets dingen, streven, leiding vooruitzenden, inleiden, voorafspelen, voor
aanzoek doen om , iets ; doorzetten, volhouden,
omwegen maken ; — preeambu--beridn,
aanhouden ; — poursuivant, m. (spr. poer - lum, n. of fr. prseambule, f. (spr. —answiwaz) een vervolger; aanzoeker, najager; — buul') de ingang, inleiding, voorrede, bet voorpoursuite, f. (spr. poerswiét') de vervolging; spel, oneig. de wijdloopigheid.
sterke aanhouding, najaging, doorzetting.
Proeantecessor, m. nw.lat. (vgl. ant epousseeren, fr. (pousser, spr. poess—; c e d e e r e n) de voorlaatste voorganger, hij, die
provenc. polsar, sp. pulsar, van 't lat pulsare)
den voorgaande is voorafgegaan in een ambt.
stooten, duwen, drijven, voortschuiven ; oneig.
Preeapprehensie, f. nw.lat. (vgl. a piemand pousseeren, hem voorthelpen, p r e h e n d e e r e n) vooraf opgevatte meening,.
bevorderlijk zijn, hem bevorderen, ondersteunen ;
vooroordeel.
;
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Praebende, f . midlat. (praebénda; V. 't lat.
praebere, geven, overhandigen, verleenen) de
prove, kerkelijke verzorging, stichtsplaats, een
zeker jaarlijksch inkomen van eene geestelijke
stichting, alsook een geestelijk ambt; waaraan
een deel der kerkgoederen of inkomsten is toebedeeld ; ook lijfrente; — praebendaris of

prebendaat, een provenier, sticht- of domheer; ook de genieter eener lijfrente; proe —

bendeeren, met eene prove beschenken, begunstigen ; — praebitor, m. lat. de uitdeeler.
praecaveeren, lat. (praecavere; vgl.. c av e e r e n) zich voorzien, zich voor iets hoeden
of inachtnemen; voorkomen, verhoeden, voor
gebruiken, enz.; — preeeáutie-zichtged
(spr. t=ts; later lat. praecau(io, fr. précaution)
de voorzichtigheid, voorzorg, behoedzaamheid,
voorbedachtzaamheid; pl. voorzichtigheidsmaatregelen; — par précaution fr. (spr. —ko-sjóiz)
door of uit voorzichtigheid of voorzorg; — pree
(fr. précautionnel) voorzich--cautionel,dj.
tig, behoedzaam, voorzorgen gebruikende.

praecedeeren, lat . (praecedfre vgl. e e;

d e e r e n) voorgaan, den voorrang hebben, overtreffen ; — precedent, n. voorafgegaan ge-

val, vroeger genomen besluit of maatregel, die
voor het vervolg bindend zijn; — praeeedén tie (spr. t=ts) f. nw.lat. den voorrang; voortred; — jus praeceientiae, n. het recht des
voorrangs; priecéssie, f. de vooraangang;
—

Astron. de verplaatsing of verschuiving des evenaars op de ekliptika, ten gevolge van de langzame verandering die de omwentelingsas der
aarde in hare ligging met betrekking tot de
sterren ondergaat (welke verplaatsing echter inderdaad een achteruitgang is, met betrekking
tot de richting, waarin zich de zon aan den
hemel beweegt, en tot de volgorde der 12 hemelteekens), het voorwaartsgaan der nachteveningen; praseéssor, m. de voorganger in
een ambt, z. v. a. ant ecessor.
praecelleeren, lat. (praecellére) uitmunten, uitblinken, voortreffelijk zijn in eene zaak,
overtreffen, voorgaan ; praeeelléntie (spr .
t=ts) f. (later lat. praecellentia) de voortreffelipkheid.
Proecéntor, m . lat. (vgl. c a n t 0 r) de voorzanger, titel van eenen koorheer
—

—

Pra septa, praeeeptor, proeeeptur, enz. z. ond. praecipiëeren.

Praecessie, proecessor, z. ond. p r aecedeeren.
precies, adj. (praecisus, a, um) of als adv.
praecise, lat. (van praecidére, d. i. afsnijden) of
precies (fr. précis), eig. afgesneden ; nauw

juist, stipt, bepaald, vastgesteld, ter--keurig,
stond, onverwijld, puntelijk, als subst . précis,
n. fr. (spr. presi) het kort begrip, de zakelijke
of wezenlijke inhoud, hoofdinhoud; — pre2cisie, f. (lat. praecisio) eig. de afsnijding van
het overtollige ; p r e c i s i e (fr. précision) nauw
juistheid; stiptheid; nauwkeurige be--keurighd,
paling en bepaaldheid der begrippen ; bondige
kortheid der uitdrukking ; — proeeiseeren of

preciseeren, nw.lat. zich juister verklaren,
bepaalder uitdrukken ; — praeeisíst, m. een
streng, ijverig zedeleeraar.
preeeingeeren, lat. (praecingére ; vgl.

c i n g al u m) omgorden, omgeven, omringen.
preeeipiëeren, lat. (praecipére; v. capére,
vangen, nemen) vooruitnemen, voorafbekomen;
ook voorschrijven, voorschriften geven ; — prm
voor--eptum,n.raédleht
,

schrift; de regel, het richtsnoer, gebod; ook
gerechtelijke oplegging; praeceptum de demoliéndo, een bevel tot stooping ; pr. de non alidnándo, bevel van niet-vervreemding; pr. de
solvéndo, een betalingsgebod; pr. de non sol
een betalingsverbod ; — praeeeptief,-véndo,
adj. (lat. praeceptivus, a, um) voorschriftmatig,
leerend, onderwijzend, vermanend; praeceptive,
adj. bevelsgewijs, gebiedend ; — preeceptor,

m. eig. de bevelgever ; de leeraar, leermeester,
onderwijzer, inz. aan latijnsche scholen; in de
ridderordes : overste van een ordeshuis; — pr2^-

eeptoraal, adj. nw.lat. den schoolmeester
eigen ; schoolmeesterachtig, p e d a n t; — prae–
ceptoraat, n. nw.lat. het leeraarsambt, leermeesterwerk, de leermeestersplaats, inz. aan
latijnsche scholen; — pr2eeeptoreeren,
schoolmeesteren, den leermeester spelen.
PrlBcipitium, n . lat. (van praeceps, d. I.

eig. met het hoofd vooraan, hals over kop,
overhaast; steil, schuin), precipice, fr. (spr.
presipiés') de steilte, afhelling, rotshelling, afgrond; ook het verderf, de ondergang, het plotseling groot gevaar ; preecipiteeren (lat .
praecipitáre, eig. afstorten) Chem. nederslaan,
nederploften; ook ten bodem vallen, bezinken;
oneig. te zeer overhaasten, overijlen, voorwaarts snellen; — praecipitándo, lat., precipitándo, precipitáto, precipitaménte, precipitóso, it. (spr.
pretsji—) Muz. haastig, snel, vooruitjagend; -preecipitánt, adj. lat. (praecipetans) voor
overijlend, hals over kop, onbedacht--barig,
—

zaam;

—

praecipitans, n. pl. proecipi-

tautia (spr. ti=tsi), Chem. neerslaande of
neerploffende middelen ; Med. neerslaande, zuurverdelgende middelen ;
praecipitántie
(spr. tie=tsie) f. de nederstorting van eene steile
plaats; oneig. de overijling, voorbarigheid, onbedachtzaamheid; — pr^ecipitaat, n . (praecipitatum) Chem. de nedersiag of het nedergeplofte, het ten bodem gevallene, bezonken li
bezinksel; — pr2eeipitãtie (spr.-cham,et
tie=tsie) f. (praecipitat(o) de afstqrting, nederstorting, overijling, ijlvaardigheid, groote haast,
jacht ; Chem. de nederplofiing, scheiding eener
opgeloste zelfstandigheid van haar oplossingsmiddel, door middel van eene toegevoegde derde
—

stof;

—

pr2eeipitátor, m. eig. de afstorter :

een toestel bij de gasverlichting.

Prmcipuum, n . lat. (van praecip u us, a,
um, uitstekend) Jur. iets vooruit, datgene, wal
iemand bij erfenissen of boedelscheidingen vooruit ontvangt; vgl. p r ae 1 e g a a t.
pr2eeis, precisie, enz. z. p r x c i es.
praeeludeeren, lat . (praecludcre) sluiten;
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uitsluiten ; Jur. afwijzen en wel voor altijd.
een recht, eene aanspraak voor vervallen ver
ad praecludéndum, tot uitsluiting; —-klaren;
prseelí sie, f. (praeclusio) de rechtsuitsluiting

loopen, voorkomen; — prl2cursor, m. een
voorlooper, kondschapper, voorbode; — pree

of afwijzing; — preeelusief, adj. nw.lat. uitsluitend, ten volle afwijzend ; p r ae e lu s i eve
termijn, een uitsluitende termijn, na welks
verloop iemand zijn recht of zijne aanspraak
verliest ;— p r ae cl u s i e f vonnis, een uitsluitend vonnis, eene afwijzende uitspraak; sub
poena ptaeclusi et perpetui silentzi, op straffe
van uitsluiting of afwijzing en eeuwig stilzwijgen, of op straffe dat men met zijne rechten,
aanspraken, ontschuldigingen, rechtvaardigingen,
eng. niet meer zal gehoord worden (wanneer
men binnen een bepaalden termijn daarmede
niet mocht optreden).
Preaco, m. lat., pl. praeeónen, een uit roeper, heraut in het oude Rome ; praeco verbz
divini, de verkondiger des goddelijken woords,
ale predikant.
Preecociteit, z. praecox.

(praedamnatio, van prae-damndre, vooruit verdoemen) de voor- of vooruit - verdoeming.
Proedátor, m. lat. (van praedári, buitmaken, rooven ; praeda, de buit) een buitmaken,

prseeogiteeren, lat. (praecogitdre vgl.
;

c o git e e r e n) voorafbedenken, te voren overleggen; — praeeogitiitie (spr . tie=tsie) f.
(later lat. praecogitatio) het voorafbedenken,
overleg.
Praecognitie (spr. t=ts), f. later lat.
(praecogni(io, vgl. cognitie) de voorkennis,
het voorweten, z. prognose.
prseconcipiëeren, nw.lat. (vgl. c o n c ip i ë e r e n) zich vooruit inbeelden, eens vooraf
opgevatte meening hebben, eene vooringenomenheid hebben; — praeeoncépt, adj. te voren
opgevat, vooringenomen, bevooroordeeld
Pra Ionen, pl . van p r ae c o, z. aid.
PrEeconium, n. lat. (van p r w c o, z. aid.)
eig. de uitroeping, bekendmaking; de lofrede,
lofprijzing, lofverheffing; — praeeoniseeren,
barb.lat. (fr. préconiser) uitroepen ; prijzen, roemen, verheffen, verhemelen ; iemand tot bis
voorslaan, hem daartoe bevoegd, be--schop
kwaam of waardig verklaren ; — preeeoni–
sRtie (spr. —za -tsie) f. de lofverheffing ; eene
overdreven lofspraak; de pauselijke bevoegdverklaring voor een bisdom.
prseconsumeeren, lat. (vgl. c o n s um e e r e n) vooruitverteren of opteren ; — pree
vooruit--consumtie(pr.=)wlad
vertering.
Preaoordiën, pi . lat. (praecordïa, van
cor, genit. cordis, het hart) de streek om het
hart, de hartkuil, maagstreek ; — proeeor
maagstreek be--dial,j.nwtoe
hoorende.
praecox, lat., genit. praecucis, v. praecoquére,
voorafkoken) vroegrijp; vroegtijdig ; — ingenrum
praecox, z. i n g e n i u m; — praecox partus, z.
part u s; — proecociteit, f. nw.lat. de vroeg
vroegtijdige, ontijdige rijpheid, zoo van-rijphed,
vruchten, als van lichaam en geest.
prteeurreeren, lat . (praecurrere) voor
voorkomen ; — praeeursus, m . en-uitlopen,
preeeursie, f. (lat. praecursio) het vooruit-

inleidend.

Prtedamnátie (spr.

t=ts)

-eursóih,adj.volpg

f. later lat.

plunderaar, roover ; — praedatórisch, adj.
(lat. praedatoraus, a, um) plunderend, roofgierig.

Preedeeessor, m. later lat. (van 't lat.
decéssor, voorganger, v. decedére, weggaan) de

voorganger in de ambtsbediening.
proedelibereeren, nw.lat . (vgl. de 1 i b e r e e r e n) vooraf overleggen, van te voren
beraadslagen, vooruit overwegen ; — preede liberátie (spr. t=ts) f. de voorloopige beraadslaging.
Preedelineátie (spr. t=ts) f. nw.lat. (vgl.
d e 1 i n 1 ë e r e n) de voorloopige teekening, de
schets bij voorraad.
preedestineeren, lat . (praedestin.áre, vgl.
d e s t i n e e r e n) voorafbepalen, te voren uitkiezen, voorbeschikken; — pr^edestinátie (spr .
tie=tsie) f. (praedestinatio) de voorbeschikking,
uitlezing, de genadekeus, de verkiezing of ver
zaligheid of tot-ordinegsmchto
verdoemenis; — preedestinatiaan (spr.
—ti-ndtsi—) m. nw.lat. een voorstander van de
leer der onvoorwaardelijke genadekeus, van de
prmdestinatie-leer, of van het praedeterminïsme.

proedetermineeren, nw.lat. (vgl. det e r m 1 n e e r e n) voorafbepalen, vooraf besluiten;
— pri?edeterminátie (spr . tie=tsie) f. de
voorafbepaling, het te voren genomen besluit;
— prt determinisme, n. de leer der voor afbepaling, der voorbeschikking, volgens welke
de mensch, zonder inachtneming van zijnen wil,
niet slechts tot geluk of ongeluk, maar ook tot
deugd of ondeugd, tot zaligheid of verdoemenis,
te voren zou bestemd zijn ; — prsedeterminist, m. een aanhanger van de leer der
voorbeschikking ; — przedeterminístisch,
adj. overeenkomstig die leer of d aar op gegrond.

Prwdialist, preediale lasten, z. ondd.
prxdium.

prsedieeeren, lat. (praedicrire) eig. iets
openbaar verkondigen of bekendmaken; beweren, voorzeggen, voorspellen, verkondigen ; toe-.
kennen, toeëigenen; — g e p r ae d i c e e r d, adj.
een eernaam dragende; — praedicábel, adj .
(praedicabilis, e) roemvol ; toekenbaar, beweer baar; — preedieabívle, n. hetgeen aan een
voorwerp kan toegekend worden, de daaraan
bijteleggen eigenschap ; een algemeen begrip, afgeleid zuiver verstandsbegrip ; pl . praediea biliën; — preedicabiliteit, f. nw.lat. de
geschiktheid ter bijlegging of toekenning eener
eigenschap; — pre.dicament, n . het toekenningsbegrip, de eigenschap, die iemand toegekend, of datgene, wat van iemand gezegd kan
worden, b. v. iemand door alle prxdicamenten prijzen of laken, U. i. beni
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-alle mogelijke goede of kwade eigenschappen
,toekennen; Philos. de begrips- of denkbeelds,klasse, de afdeeling of orde, z. v. a. c a t egor e; — preedieánt, m nw.lat. z. predikant; — preedicaat, n. nw.lat. (praedicuFtum) het toeëigeningswoord, het toegekende, de
-aan een voorwerp toegekende eigenschap ; ook
de eer- of ambtsnaam, titel ; — proedieateeren, met een eeretitel voorzien.
PriediÓtie (spr. t=s) f. lat. (praedict%o,
van praedicëre, vooruitzeggen) de voorspelling,
voorzegging, waarzegging, profetie.
Praedigéstie f. nw.lat. (vgl. digestie)
de te vroege vertering.
-

Prwedilectie (spr. t=s) f. nw.lat. (van
. dilec(io, liefde, diligére, uitlezen, liefhebben) de
'voorliefde, voorgunst, vooringenomenheid, blinde
toegenegenheid, het gunstig gevoelen voor eene
zaak of Benen persoon.
preedisponeeren, lat. (praedisponére;
van d i s p o n e e r e n) voorafbeschikken, ordenen,
Inrichten, voorbereiden; vooraf genegen of ont•
vankelijk maken; — proedisposítie (spr.

nw.lat. de voorloopige aanstalte, de
voorbereiding, het toebereidsel ; de voorbeschikt
aanleg, b. v. tot eene ziekte.
-heid,
Prsedhum, n . lat. (eig. eene intestellen bezitting, v. prees, genit. praedis, de borg, die
m et zijne bezitting borgbljft) een landgoed ,
landhoeve, ïnz. voor de veeteelt; — preedialíst, m. nw.lat. een grondeigenaar; — pre0•diale lasten, pl. grondbelastingen.
priedomineeren, nw.lat. (vgl. dom i n e e r e n, ond. d o m i n o s) heerschen, de overhand, het overwicht hebben, den meester spe
hoogste gezag hebben ; — prsedo--len,ht
minátie (spr. t=ts) f. de overheersching, op—zi-tsie) f.

perheerschappij, oppermacht, het overwicht.
praeëmineeren, lat. (van praeeminére,
vgl. e m i n e e r e n) vooruitsteken ; overtreffen,
uitblinken ; — prseëminént, adj. vooruitstekend, uitstekend, uitblinkend, voortreffel'ij'k, in
't oog vallend; — preeëmi.néntie (spr. t=ts)
1. (later lat. praeiminentia) de voorrang, voor
voortreffelijkheid, uitstekendheid, het-keur,d
'voorrecht.
Proeëmtie (spr. t=s) f. nw.lat. (vgl. em►tio) de voorkoop.

preeëxisteeren, nw.lat. (vgl. e xis t e er e n) voorafbestaan, vroeger aanwezig zijn; —

preeëxisténtie (spr.

tie=tsie) f.

het vroe-

ger bestaan, de vooraanwezigheid ; inz. vroeger bestaan der ziel voor het tegenwoordig leven; — Preeëxistentiánen (spr. ti=tsi)
p1. diegenen, welke beweren, dat de mensche °l(jke zielen reeds vóor de geboorte van den
mensch bestaan hebben ; — pr^eëxisten
daarvan.
-tiansme,.dlr

Prsefabulátie (spr. t=ts) f. (van fabula,
f. de fabel) de verklaring of moraal, die eene
fabel voorafgaat.
Proef átie (spr. t=ts) f. lat. (prae fa(io,
van praefári, voorafzeggen) de voorrede, inlet-

ding; het voorbericht; -- preefatiuneula

I' R IEGNANT
(spr. ti= 1s3) Bene kleine voorrede, kort woord
vooraf.
Preefect, preefeetuur, z. ond . p r wficiëeren.
proefereeren (lat. praeferre; fr. préférer)
voortrekken, hooger achten, den voorrang geVen; — praeferábel, nw.lat. (fr. préférable)
of proeferént, adj. verkieslijk, den voorrang
waard, de voorkeur verdienende; — prseferéntie (spr. t=ts) f. of fr. préférenee
(spr. —ráics') de voorkeur, voorrang ; in het
kaartspel: de beste kleur, z. c o u 1 e u r ; — par
pré férence, bij voorkeur, bij verkiezing.
preefestineeren,lat . (pra'- festindre) zeer
bespoedigen, overhaasten, overiplen; — pree
tie=tsie) overhaasting, over-festiná(pr.
tiling. r
Praefiea, f. (pl. prae f i cae) lat. eene rouw
gelijk die bij oud-rom. begrafenissen-klagster,
tot rouwklagen en weenen gehuurd werden.
preefieiëeren, lat. (prae/icére, van prae
en facére, maken) vooraanstellen, voorzetten,
tot iemands meerdere maken ; — prseféetus
of preeféet, m. de aan het hoofd geplaatste,
bevelhebber, stadhouder, landvoogd, g o u v e rn e u r; ook elders een voorzanger of toonlei
— prsefeetuur, t (lat. praefectura)-der;
het stedehouderschap, de bevelhebbersplaats, de
landvoogdij ; ook : het huis en het bureel van
een prefect.
prsedgeeren, lat . (prae/gére) Big. van
voren aanheéhten, vooropplaatsen, b.v. eene lettergreep ; bepalen, vaststellen, b. v. eenen dag,
vandaar preefixie, f. de vooropplaatsing, voorzetting; voorstelling, bepaling; — preef1xum,
n., pl. pree$Xa, het voorgeplaatste, de voor
voorvoegsel, in tegenst. met-letrgp,h
s u f f i x u m; — prae/ixo termino, binnen den
voorafbepaalden termijn.
prae$gureeren, later lat. (prae-figuriire
;

vgl. ft g u r e e r e n) vooraf afbeelden, tot voorbeeld dienen.
pree$niëeren, lat. (prae/inire) vooraf bepalen of vaststellen, voorschrijven ; — proed

(spr. t=ts) f. (prae/initio) de voorbepa--nite
ling, het voorschrift.
Preefixie, preefixum, z. ond. p r w f lgeeren.
Preefoeátie (spr. t=ts) f, lat. (praefocáre; verstikken, v. faux, keel) Med. het ver
verstikking.
-stiken,d
preeformeeren, lat. (prae formáre ; vgl.
f0 r m, enz.) vooraf vormen of scheppen ; — g ep r& f o r m e e r d, adj. te voren gevormd; —
prwformátie (spr. t=ls) f, nw.lat. de voorvorming, voorafgaande vorming of ontwikkeling
in de kiem; — preeformativum, proe
een voorgevoegd woord.-formatie,n.G
preeglaoiaal, adj. nw.lat. (v. glacis, ijs)
voor den ijstijd ontstaande of ontstaan.

pregnant, adj. lat. (pracegnans) zwanger,
drachtig; oneig. vol, gewichtig, sterk, veelzeg-.
gend, veelbeteekend, rijk in gedachten, rijk in
gevolgen, zinrijk, van groot gehalte ; — proe -
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gnántie (spr. t=ts) f. nw.lat. het zwangerzijn, de vruchtbaarheid, volheid; oneig. de vol
gedachten, begrippen ; — proegnátie-heidr
(spr. t=ts) f. lat. (praegnatio) de bezwangering, bevruchting; de zwangerschap.
proegraveeren, lat. (praegravure; vgl.
g r a v e e r e n 2) boven anderen belasten, overladen, bezwaren; — preegravátie (spr. t=ts)
f. nw lat. de overlading, bezwaring.
proegrediëeren, lat . vooraf-, voorbijgaan.
Praegustus, m. nw.lat. (vgl. go s t u s)
een voorsmaak ; — proegusteeren, lat . (praegusture) voorafproeven, voorproeven ; — pree gustátor, m. de voorproever, schenker aan
't hof des rom. keizers ; — preegustátie
(spr. tie=tsie) f. het voorproeven.
Preejudicium, n. of proejud1tie (spr.
t=ts) f. lat. (praejudic)um ; vgl. judicium)
een voorafgaand oordeel, voorloopig bescheid,
voorbeslissing; vooroordeel, vooraf opgevatte
meening; Jur. nadeel, schade door niet-opvolging van een wettelijk voorschrift of eene rechterlijke verordening; — preejudiciaal, adj.
(later lat. praejudici^zlis, e) of prtejudieiëel,
voor de hoofdzaak te onderzoeken en te beslissen; — preejudiciëeren (lat. praejudicare)
voorloopig oordeelen of voorafbeslissen; voor
bijbrengen, voorinnemen; benadee--ordeln
len, nadeelig of schadelijk zijn, afbreuk doen;
door een voorstel andere voorstellen op zijde
schuiven of doen vallen ; — praejudieiábel,
adj. schadelijk, nadeelig; — de non praejudiciándo, zonder benadeeling van eens anders

rechten.
Proelaat, m. (van 't lat. praelatus, voor
praeferre, voortrekkend, pre--getrokn,va
laat, een voornaam geestelijke, die eene eigen
jurisdictie heeft, b. v. bisschop, abt (niet alleen
in de r. kath. kerk, maar ook in protestantsche landen, b. v. Wurtemberg, Hannover : de
geestelijke waardigheidsbekleeders aan het hoofd
van geseculariseerde , kloosters en stichten ; ook
een van bourgogne-wijn bereide drank; — prolaatkousen, pl. violette zijden kousen voor
de hoogere katholieke geestelijken; — proelatuur, f. nw.lat. de waardigheid en het ambt
van een prelaat ; — preel^ïtie (spr. t=ts) f.
lat. (praela(to) de voortrekking, het recht des

voorrangs; — jus praelatidnis, z. jus.

preelegeeren, praelegateeren, lat.
(praeleggure; vgl. 1 e g e e r e n 1) Jur. vooruit
vermaken ; — proelegaat, n. (praelegatum)
eene vooruitmaking, iets vooraf geërfds; praelegutum dotis of p. dotis restituéndae, een ver
een ontvanger van den bruidschat-making,de
aan de vrouw maakt en die haren bruidschat
inhoudt; verschillend van legatus dotis constituendae, z. ond. 1 e g e e r e n 1).
proeleveeren, nw.lat . (vgl. 1 e v e eren)
vooraflichten, heffen.
preelibeeren, lat. (praelib?ire; vgl. l ib a t i e) voorafproeven, voorproeven; — pr2elibátie (spr. t=ts) t (praelibatio) de voor
-proef,vsmak;z.
ook c u 1 a g e.
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preeliminair, adj . nw.lat. (praelimninar)'us,,
a, um, en als adverb. praeliminarïë, van prae
limine, d. i. vóor den drempel) inleidend, voor
weg banend ; — preeliminariën,.-lopig,den
p1. of preliminaire artikelen, inleidin gen , voorbereidingen, inleidingspunten, voórloo
pige punten van overeenkomst ; — vredes p r w 1 i m i n a i r e n, vredes - voorbereidingen, voor
punten van overeenkomst; — preeli-•-lopige
minarísten, n. pl. nog niet ingeschreven
studenten te Christiania.
preeloqueeren, lat. (praelóqui) voorafspreken, eene voorrede of inleiding maken; —
prwloquium, n. nw.lat. de voorrede, inleiding.
prieluceeren, lat. (v. lucre, lichten, v.
lux, het licht) vóorlichten; — praelueidus,
adj. voorlichtend.
praeludeeren, lat. (praeludëre) voorafspelen, een voorspel maken; inleiden, voorberelden ; — preeludium, n. nw.lat. het voorspel, inleidend spel; ook voorteeken, voorlooper; — preelusie, f. (lat. praelusio) het
voorspel.
proematuur, adj. lat. (praematurus, a,
um, en als adv. praematüre ; vgl mature e r e n) vroegtijdig, vervroegd, ontijdig; — proematureeren, nw.lat. te vroeg doen rijpen,
te snel doorzetten ; vervroegen ; — g e p r ze m at u r e e r d, adj. te vroeg, ontijdig, overijld, verhaast, vervroegd; — preematuriteit, f. do
vroegrijpheid, verhaaste of afgedwongen rijpheid,
ontijdigheid, overijling.
preemediteeren, lat . (praemeditirri; vgl.
m e d It e e r e n) vooraf bedenken, van te voren
overleggen; — geprrmediteerd, vooraf
overlegd, voorbedacht, opzettelijk, adj. voorbedachtelijk; — preerneditãtie. (spr. tie=tsie)
t (praemeditatio) de voorafgaande overlegging,
voorbedachtzaamheid.
.

preemeleeren, lat. -fr. of premeleoren, fr. (van mêler, mengen ; vgl. m e 1 e e r e n)
bet eene spel kaarten bij het spel vooraf doorschudden, terwijl met het andere kaarten ge-

geven worden.
Preemie, f. (van 't lat. praemium, n.), premie, de prijs, het eereloon, de belooning, ver
assurantie-prijs,.-goedin;vrzkspj,
het geld voor de verzekering van een schip
enz., z. assurantie; in loterijen en dgl.: debijwinsten, bijprijzen, die aan zekere nommers
toevallen, welke onmiddellijk voor of na bongo
prijzen getrokken worden; — praemium virtüti
et pietáte, belooning der deugd en vroomheid,
zinspreuk der orde van St.-Johannes van Lateraan ; — premie -affaire, f. bij den effectenhandel: leveringscontract, waarbij een der
contractanten of beide het recht behouden tegen een vergoeding of rouwkoop (praemie) van
de overeenkomst af te zien; — premieleening, t. eene leening met bijzondere voordeélen of uitlotingen; — premie - obligatiën,
pl. schuldbewijzen met kans op bijzondere winsten ; — preemie -daalder, een dubbele
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saksische specie- daalder; — preemieeren,
nw.lat. beloonen, den prijs toekennen; —prsem ant of liever proemiaat, m. een betoonde , de ontvanger van het eereloon.
pr"aemitteeren, lat . (praemittcre) voorafzenden, vooruitzenden, vooraanzetten; — praemissis praemitténdis, afgek. P. P., d. I. vooruit
of vooropgeplaatst, wat vooropgeplaatst moet
worden (in brieven in plaats van de aanspraak
of den titel gebruikelijk) ; — praemisso titulo,
met vooropgeplaatsten titel, of: de vereischte
titel worde voorop geplaatst ; — proemisse,
f. nw.lat., pl. proemissen, het vooruitgezondene, vooropgeplaatste; de voorafgaande voor
-stelnof
stellingen eener sluitrede.
preemoneeren, lat. (praemonére; vgl.
m o n e e r e n) vooraf herinneren, waarschuwen.
.

aantoonen; — preemonitie (spr. t=ts) f. (later lat. praemoni(o) de voorherinnering, voor
waarschuwing; — proemonitor, m.-lopige
de waarschuwer, voorloopige herinneraar.
Proemonstraténsen, m. pl. monniken
eenei geestelijke orde, die de heilige N o r b e r t
(vroeger kluizenaar en naderhand aartsbisschop
van Maagdenburg) in 1120 stichtte, en dus benoemd naar het hem door den hemel a a n g ew e z e n weiland (fr. pré montré, oudfr. pré
monstré, lat. pratum monstratum) in 't bosch
van Coucy, alwaar het eerste klooster P r ém o n t r é moest gebouwd worden.

proemonstreeren, lat . (praemonstráre)
vooraftoonen, 'Voordoen; — pr8emonstr&tor, m. een voordoener, voorganger, inz. bij
lichaamsoefeningen, voorspringer, voorzwemmer,

enz.; — pr2emonstrátie (spr. tie=tsie) f.
(later lat. praemonstratio) de voorloopige aan
-wijzng.

preemuneeren, lat. (praemunire; vgl.
m u n e e r e n) eig. te voren of bij voorraad bewaren, welbewaren, verzekeren, wapenen, ver
t=ts) f. (prae--schane;—prmuit(s.
munitio) de verschansing; verzekering bij voor
-rad,
voorbehoud.
I'reenómen, n . lat. de voornaam, die vóor
den familienaam staat.
preenoteeren, lat. (praenotáre ; vgl. n o-

t e e r e n) vooraf opmerken, aanmerken, opteékenen ; — pr2enotetie (spr. tie=tsie) f. nw.
lat. de gerechtelijke voorafgaande herinnering
of waarschuwing der schuldeischers bij vermoedelijke bankroeten.
Preenótie (spr. t=ts) f. lat. (praenotio;
vgl. notie) het voorloopig begrip, voorbegrip;
voorafgaand denkbeeld; de voorsmaak, voor-

kennis.

proenumereeren, nw.lat. (van numeráre,
tellen) vooruitbetalen ; — praenumerándo, door
vooruitbetaling, vooruitbetalend; — preenumeránt, m. een vooruitbetaler; ook z. v. a.
abonnent ; — preenumerátie (spr. t=ts)
f. de vooruitbetaling; ook Z. V. a. a b o n n e-

ment.

proenunci®eren, lat. (prae-nunciáre; vgl.
n u n c i u s, enz.) vooraf aankondigen, melden,

aantoonen; -- preeaunciátie (spr. t=ts)
voorafgaande aankondiging.

preeoccupeeren, lat . (praeoccupáre; vgl.

o c c u p e e r e n) vooraf bezettea of innemen,
voorkomen; bevangen majeil, Vooroordeelen inboezemen, voorinnemen; — g e p r w o c c u p e e r d
z ij n, een vooroordeel of eene vooraf opgevatte
meening hebben, bevooroordeéld zijn ; — prceoccupãtie (spr. t=ts) f. (lat. praeoccupatio)
de voorinneming, voorafbezetting eener plaats;
het voorbegrip ; ook het vooroordeel, het vooraf
opgevat gevoelen, de vooringenomenheid, bevan-genheid.
Preeopinánt, m. nw.lat. (van opinari,
meenen) een voorstemmer, hi, die het eerst,
zijne stem uitbrengt of zijne meening zegt.
preeordineeren, nw.lat. (van ordinure,,,
vgl. o r d i n e e r e n) voorbeschikken ;— pr2eordinátie (spr . t=ts) t. de voorbeschikking.
preepareeren, lat. (praeparare ; vgl . p ar e e r e n 1) voorbereiden, toebereiden, klaar of
gereedmaken, vervaardigen, toerichten; Med. ook
z. v. a. s e c e e r e n; — zich preepareeren,,
zich voorbereiden, toerusten, zich op iets gevat, gewapend, voorbereid houden; — de proe,

pareersteen, in apotheken, z. v. a. w rij fs t e e n ; — praeparándus, m. een voor te
bereiden persoon, hij, die voorbereid moet worden b. v. tot de aflegging der geloofsbelijdenis,

tot een examen ; — praeparánde, f. nw. lat.
eene voorbereidingsschool; — praeparánt, m.
lat. (praepárans) een voorbereider, toebereider,
artsenijbereider; — preeparaat, n. (lat. prae^parutus), pl . preeparáten, toebereide zaken,.
bereide artsenijen en dgl.; inz. a n a t o m i s c h e
p r e p a r à t e n, d. i. ter vertooning en be waring afgezonderde en kunstmatig toebereide men;

scheUjke of dierlijke lichaamsdeelen; — praeparátie (spr. t=ts) f. (lat. praeparatio) de

voor- of toebereiding, toerusting, aanstalte ; —

preeparatórisch, adj . lat. (praeparatorcus,
a, um) voorbereidend, voorloopig; — preeparatorm of proeparatorï *en, 'n. pl. voor loopige aanstalten, toerustingen, voorbereidingen ; — proeparatuur, f . (lat. praeparatura)
de voorbereiding, toebereiding.
praepilatus, lat. (van pita, bal) geknopt, met
een knop van voren; — geprcepileerde

wapens, stootwapens, die aan de punt met
eenen knop of een balletje voorzien zijn.

preepondereeren, lat . (praeponderare,
vgl. pondereeren, ond. pondus) meer wegen, overwicht hebben, zwaarder wegen; ge
zijn, overtreffen, hooger geacht wor--wichtger
den ; — preeponderánt, adj. overwegend,
overtreffend, beslissend; — preeponderán -tie (spr.

t=ts) f.

of fr. préponderance,

f. (spr. prepoñd'ráns') het overwicht, de over

,

macht, meerderheid.

preeponeeren, lat . (praeponëre; vgl. p oS t t le) voorzetten, vooraanplaatsen ; — proepositie (spr. —zi-tsie) f. (lat. praepositin
Gram. een voorzetsel, betrekkingswoord, d(
woorden, welke de betrekking van de voorwee
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'pen op elkander aanduiden, en die in den regel voor de door hen bepaalde woorden gezet
worden, b. V. aan, op, in, bij, van, enz.; —
pr2e:positus (spr. s=z) m. een vooraangeplaatste opziener, overste, proost; — pr2eposituur (spr. s=z) f. nw.lat. de proostdij, bet
ambt en de waardigheid van eenen proost ; het
sticbtsambt, opperkerkambt.
prsepostereeren, lat. (praeposterare,
'van praepostëre, verkeerd, ondoelmatig) verkeerd handelen, iets omkeeren, verplaatsen, het
achterste voor zetten ; — preeposteriteit,
1. (praeposteritas) de verkeerde orde.
praepotént, lat (praepótens; vgl. p ot ent)
overmachtig; — preepotentie (spr. tie=tsie)
t. (later lat. praepotentta) de overmacht, hoogere macht, bovenmatige heelkracht.
Preeputium (spr. t=ts) n. lat. de voor
gepreputiëerd (spr. t=ts) lat.-huid;—
< praeputiatus) adj. de voorhuid hebbende, niet
-besnod.
proeripiëeren, lat. (praeripëre, van ra.përe, wegnemen, rooven) te voren wegnemen,
wegkapen ; — preeréptie (spr. t=s) f. nw.lat.
de ontneming, wegkaping.
preerogeeren, lat. (praerogiire, van ropáre, vragen) eig. vooraf vragen; vooruit begeeren, als voorrecht vorderen; — proerogatief, n. of preerogative, f. (lat. praero.gativa, f.) eig. de voorkeur ; een voorrecht
'(p r i v i l e g i u m); — praerogativa pignórum of
hypothecarum, i. de voorrang van het pandrecht
bij het concours der pandschuldeischers.
proesagiëeren, lat. (praesagire, v. sagzre,
Iets spoedig vatten of merken) voorgevoelen,
vermoeden, vooraf bemerken; voorspellen, p r oi e t e e r e n; aanduiden, beduiden; — prsesagium, n. het voorgevoel, vermoeden, de gis
-sing;hetvork,bduisel.
Preeseiéntie (spr. t=ts) i. nw.lat. (van
praescire, vooraf weten ; vgl. s c i e n t i e) het
vooraf-weten; — praeselbel, adj. vooraf
weetbaar.
preeseribeeren, lat. (praescribëre) voor
verordenen, bevelen, gebieden; Jur.-schrijven,
verjaren en voor verjaard erkennen; — g ep r w s c r i b e e r d, adj. verjaard; — prseseriptibel, adj. nw.lat. verjaarbaar; — praescrip. io of prseseriptie (spr. t=s) f, lat. het
'voorschrift, enz.; Jur. de verjaring, het verlies
van een recht, dewijl men niet te behoorlijker
tijd gebruik daarvan heeft gemaakt ; ook, van
den anderen kant : de verkrijging van het recht,
door zulk een verzuim van een ander; vandaar
praescriptio annális, eenjarige—; pr. biennális,
tweejarige —; pr. triennális, driejarige verjaring, d. 1. de verjaring, die binnen 1, 2 of 3
jaren plaats heeft ; praescriptio immemorialis,
de onheuglijke verjaring; pr. intern pta, de afgebroken verjaring; pr. legális, de wettelijke
verjaring; pr. longi of longissimi tempóris, eene
lange of zeer lange verjaring; pr. redhibitidnis,
ede verjaring der teruggave.
Pr3D8ens, n. lat. (praesens, tegenwoordig,
,
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V. prae -esse, vóor iets zijn) Gram. de tegenwoor-

dige tijd, tegenwoordigheid; m. een tegenwoordige, aanwezige; pl. praeséntes, de tegenwoordigen, aanwezenden ; praesentibus N. N., in tegenwoordigheid van N. N.; pro presénti, voor
het tegenwoordige, voor alsnu; praesens historicum, historisch tegenwoordige tijd, het ver
verledene in den tegenwoordigen-halvn't
tijd geplaatst; praesente medico nihil nocet,
sprw.: in het bijzijn van den arts schaadt niets;
praesente cadavére, in tegenwoordigheid van het
lijk (b. v. een testament lezen); — prtesént,
fr. présent (spr. prezáh), volgens de nederl.
uitspraak present (eig. het aangebodene), n.
het geschenk, de gift, gave; als adject. tegen
aanwezig, het tegengestelde van a b--wordig,
s e n t ; — praesént- gelden, z. v. a. d on a t i e f-g e l d e n; praesentta, lat. of pree
(spr. t=ts) fr. présenee (spr. pre--senti
zárcn') de tegenwoordigheid, aanwezigheid, het
bijzijn; — in praesentia, in tegenwoordigheid;
— présenee d'esprit, f. fr. (spr. —desprí)
tegenwoordigheid van geest, bezonnenheid, wel beradenheid; — prseséntie– gelden, aan
daggelden, die b. v. een domheer-wezighdsof
gedurende zijn oponthoud bij een stift ontvangt;
— preesenteeren, lat. (praesentare) of presenteeren (fr. présenter) voorbehouden, aan
bieden, overreiken, voorstellen ; het g e w e e r
p r e s e n t e e r e n, het geweer vóor zich houden, richten ; — zich presenteeren, zich
voorstellen, vertoonen, zich goed of kwaad
voordoen, goed of kwaad in de oogen vallen;

— presenteer–bord, – schotel, –trom

een bord, enz. waarop men iets ten-Meltj,
gebruike aanbiedt; — preesentábel, nw.lat.
of presentabel (fr. présentable), adj. ver
toonbaar, voorstelbaar, dat aangeboden kan moorden; — presentánt, m. de vertooner en
bouder van eenen wissel; de voorsteller tot
Benen post, een ambt; — presentátie (spr.
tie=tsie) f. (later lat. - praesentatio) de overreiking, indiening, vertooning, b. v. van eenen
wissel; bet recht der voorstelling tot een ambt,
inz. tot eene predikantsplaats; p r e s e n t a t i e recht, z. jus praesentdndi; presentatietij d (ook -dag), door de wet bepaalde tijd tot
vertooning van eenen wissel bij den betrokkene ; — praesenti tum (afgek. praes.) voorgelegd,
aangeboden, ingediend, overgegeven.
Prwsénsie, f. lat. (praesénsio, van praesentire, vooraf gevoelen of gewaarworden) het
voorgevoel.
prsesent, preesenteeren, enz. prsesentie, z. ond. p r w s e n s.
Prnesépe of preesepium, n. lat. (van
prae-sepire, van voren omtuinen of afsluiten)
de krib ; bij schilders: het tooneel der geboorte
van Jezus in de krib ; — prsesepiën, pl. in
Italië volksvertooningen in den adventtijd, waarbij
de geboorte van Jezus voorgesteld wordt, en
kribbe, stal, herders, huis, heilige familie enz.,
alles uit hout gesneden, om niet te zien zijn.
preeserveeren, nw.lat. (praeservàre; fr.
;
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préserver) bewaren, verhoeden, voorkomen, afweren, beschutten, behoeden ; — proeserv^-tie (spr. t=s) f. de bewaring, behoeding, voor
afwering; — preeserVatief, adj. ver -koming,
voorkomend, bewarend; — proeser--hoedn,

vatief, n. of praeservatief middel, een
bewarings-, voorkomings- of behoedmiddel.
Prseses, m . lat. (praeses, genit. praesidis)
of prsesidént, president, m. (lat. praesidens, van praesidére, vooraanzitten} een voor
hoofd in een college, in eene ver -ziter,h
Amerika : de hoogste vertegen--gaderin;N.
woordiger der uitvoerende macht over de Unie;

preesidéntuur, f. nw.lat. of presidentschap, n. lat. -nederd. het voorzitter
-

ambt en de waardigheid -des voor--schap,et
,zitters; = preesidiaal, adj. (later lat. praesidi(ilis, e) wat tot de voorzitting, tot de waar
voorzitter behoort; — presidee--dighevan
ren (praesidére), voorzitten, het voorzitter
hoofd zijn; den toon aan-schapbekldn,t
woord voeren ; — presidium,-gevn,ht
n. het voorzitterschap, het oppertoezicht; de
-

,bescherming.

proesigni$ceeren, lat. (prae-significiire)
vooraf aanduiden; — preesigni$cátie (spr.
i=ts) f. (later lat. praesignif ca(io) de vooraan
aankondiging.
-wijzng,vorlpe

prsestábel, z. ond. p r m s t e e r e n.
preestabileeren, nw.lat. (vgl. stab ii e e r e n) vooraf bepalen of vaststellen; — g eprm,stabileerde harmonie, z. harmonia
e; — prt stapraestabilita, ond. harmonie;
bi isme, n. de leer der voorbestemming of
het geloof aan eene door God gedane voorafbepaling of voorbestemming.
prsesteeren, lat. (praestáre, eig. voor
dan voor iets instaan, borgblljven, enz.);-stan;
afleggen, vervullen, doen; b. V. eenen eed; —
preestábel, adj. nw.lat. verrichtbaar, afegbaar; — prsestándum, n. het te vervul
wat gedaan, verricht moet worden, de-len,
plichtvervulling, kwijting; pl . prsestánda,
wat men verplicht is te doen, te vervullen, te
betalen, plichtvervullingen ; praestanda pre-

,

steeren, zijnen plicht doen, zich van zijnen
.plicht, zijne taak, zijne schuld, enz. kwijten;
— praesttta caution, na gestelden borgtocht;
praestitis praestándis, na vervulden of gekweten plicht, na gedane plichtvervulling; — prsestánten, pl. Muz. de vooraanstaande groote
tinnen orgelpijpen, vgl. principaal; — pree-stántie (spr. tie=tsie) f. lat. (praestantia) de
voortreffelijkheid, uitnemendheid; waardigheid,
het deftige, statige voorkomen van eenen persoon ; de voorrang, voorzitting, de hoogste plaats;
-- preestátie (spr. lie=tsie) f. lat. (praesta-tio) de kwijting, vervulling, verrichting, afleg
plichtvervulling, levering, af--gin,borljv
doening eener verschuldigde zaak, betaling eener
schuld, belasting, enz.; praestatto damni, de
schadevergoeding, schadeloosstelling; pr. doli,
de vergoeding van de opzettelijk, toegebrachte
,schade ; pr. evictiónis, z. e vi e t i e; — praesta-
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Lidnes annuae, pl. jaarlijksche betalingen, renten, belasting, opbrengst der onderdanen of der
pachters; pr. publicae, pl. openbare lasten, dienst
-plichtenofvrsudg.
Preestigiën, f. pl. lat. (praestigiae) begoocheling, tooverwerk, goochelwerk, verblinding, misleiding, zinsbedrog ; -- proestigiatie,
f. (spr. —tsie) goochelarij, goochelkunst ; --

praestigiátor, m . een goochelaar bij de oude
Romeinen ; — pr2estigiëus, adj. (lat. praestigiósus, a, um) vol begoocheling, bedrieglijk,
misleidend.

praestitueeren, lat. (praestituére) vooral
bepalen, vaststellen, voorschrijven.
preestrueeren, lat. (prae-struëre) eig.
vooraf samenvoegen; voorbouwen: oneig. voorbereiden; ontoegankelijk maken.
prsesumeeren, lat. (praesumére) eig.
vooraf nemen, aannemen, onderstellen, vermoeden , gissen; zich Inbeelden, zich verstouten,
zich vermeten; — proesumábe' ; nw.lat. of
fr. presumáble, adj. vermoedelijk; pres sLmtie (spr. t=s) lat. (praesumtto) of fr.
—

presómptie (présomption, spr. presohsjórd),
t. de op waarschijnlijkheid berustende onderstelling, gissing; de verdenking, argwaan ; de
inbeelding, het zelfbehagen, de waan; praesumtio juridica of pr. Jans, een gerechtelijk
vermoeden ; — preesumtief of als adverb.
praesumtive, nw.lat. vermoedelijk; — pra sumtueus, adj. aanmatigend, ingebeeld, ver
-wand,trosch.

prresupponeeren, nw.lat. (vgl. s u pp o n e e r e n) onderstellen, als waar aannemen;
pr^esuppositum, n . het onderstelde, aan genomene; pri suppositie (spr. zi tsie)
t. de onderstelling.
preatendeeren, lat. (praetendére, eig.
voorspannen, voorhouden ; fr. prétendre) voorgeven, beweren ; iets vorderen, eischen, verlan •
gen of begeeren, naar iets staan of dingen, aan
daarop maken, zich iets aanmatigen ; —-sprak
preetendént, m. een aanspraakmaker, vorderaar, eischer; dinger; kroonvorderaar, hij, die
aanspraak op den troon maakt, een prins, die
zijne rechten op een hem onthouden troon doet
gelden; preeténsie, i nw.lat. (fr. préten.
tion) het verlangen, de vordering, eisch, aanspraak op iets; de aanmatiging, waan; ook het
voorwendsel; -- prietentiëus (spr. ti =si),
adj. (fr. prétentieux) aanmatigend, ingebeeld.
prteteriëeren, lat . (praeter-ire, van praeter, voorbij) voorbijgaan, overslaan, uitlaten; -pra teritie (spr. tie=tsie) f. (later lat. praeteritio) het overslaan, de verzwijging, voorbijgang, uitlating, overstapping, niet - vermelding;
de spraakwending, waarbij men zegt, dat uien
iets niet wil vermelden en bet daarbij zeer nadrukkelijk doet uitkomen; — prseteritum,
n. Gram. de verleden tijd, verledenheid, tijdvorm
van bet verledene ; — pro praeterito, voor het

—

—

—

-

—

verledene.

prontermitteeren, lat. (praeter mittére;
vgl. m i t te e r e n) voorbijlaten, nalaten, over-
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slaan ; — preetermissie, f. (praetermissio)
de voorbijlating, uitlating.
praeter propter, lat. ongeveer, omtrent.
Pri téxt, n. lat. (praetéxtus, van praete xére, d. 1. eig. voorweven, dan voorwenden)
het voorwendsel, voorgeven, de schingrond,
schijn van recht, de uitvlucht, het voorwendsel ; — praetéxta toga, z. ond. toga ; — sub
praetéxtu, onder voorwendsel of voorgeven; —
sub praetéxtu juris, onder den schijn van recht;
— preetexteeren, nw.lat. (fr. prétexter) voor
voorgeven, tot voorwendsel nemen. -wend,
Prietor, m. lat. (praetor, ontstaan uit prae)tor, van praeire, vooraangaan) in 't algemeen
een hoofd, opperste; oorspr. inz. de aanvoerder in den oorlog, veldheer; dan de opperrechter, stadsrechter, stad- of landvoogd, het hoofd
der rechterlijke macht, de voornaamste magistraatspersoon naast de consuls in het oude
Rome ; — prsetoriánen, m. pl. (praetoriáni)
of praetoriaansche cohorte (cohors praetoria), de lijfwacht der oud-rom. keizers, die
zich onderscheidde door overmoed en geweld
zelfs keizers vermoordde en nieuwe-daighe,
koos ; vandaar : pretorianen-heerschappij, f. soldatenregeering ; — proetorium, n.
de veldheerstent, het rechthuis, gerechtshof; —
proetuur, f. (lat. praetüra) het ambt van
den praetor, het stadsrechtersambt, enz.
preevaleeren, lat. (praevalere; vgl. vat e e r e n) het overwicht, den voorrang of de
overhand hebben, meer zijn of gelden; Kmt.
zich preevaleeren, zich weder doen betalen, zijn uitgezet geld terugnemen, zich iets
ten nutte maken, zich schadeloosstellen; —
proevalent, adj. (lat. praeválens) overmachtig, sterk, meer geldend, verkieslijk ; — pree
(spr. t=ts) f. (later lat. praevalentia)-valéntie
de overmacht, overhand, het overwicht ; — pree valátie (spr. t=ts) f. barb.lat. de schadelooshouding, schadeloosstelling.
proevariceeren, lat. (praevaricuri, eig.
in de dwarste gaan) of fr. prevariqueeren
(prévariquer) tegen trouw en plicht of trouweloos handelen, niet rond en eerlijk te werk gaan,
het vertrouwen misbruiken, het met beide partijen houden ; — preevarieátie (spr. t=ts)
f. (praevaricatio) de valschheid, plichtschending,
plichtvergetenheid, ambtsontrouw, trouweloosheld, verraderij ; — proevarieator, of fr.
prevaricateur, m. een plichtverzaker, ontrouwe, trouwelooze, verrader; valschaard, intrigant.
praeveniëeren, lat. (praevenïre; fr. pré
voorkomen, verhoeden, verhinderen, be--'venir)
letten; vooraf berichten, opmerkzaam maken,
van iets verwittigen, waarschuwen; — geproeveniëerd, adj. te voren bericht, gewaarschuwd, verwittigd; — prevenanee, f. fr.
(spr. prew'ndi s') voorkomendheid, gedienstig heid, wellevendheid; — prevenant, adj. (spr.
prew'náii) voorkomend, innemend, menstvaardig,
beleefd, wellevend ; — preeventie (spr. t=ts)
f. nw.lat. het voorkomen, verhoeden, verhinde-
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ren, beletten, de verhoeding, enz.; de wederlegging van vooruitgeziene tegenwerpingen ; vooral
opgevatte meening, bevangenheid, vooroordeel,
vooringenomenheid; het waarschuwend bericht,
de waarschuwende kennisgeving, vroegere tusschenkomst van het gerecht en de daarop gegronde rechtsaanspraak; — preeventief, adj.
voorkomend, verhinderend, verhoedend.
praevia admonitióne, lat. (v. praevaus, a, um,
vooruitgaand, voorloopig) Jur. na voorafgegane
of voorloopige herinnering; praevia aestimatióne
artis peritórum, na vooraf 't gevoelen der zaak
te hebben ingewonnen; — praevia-kundige
causae cognitióne, na voorafgegaan onderzoek
van de gesteldheid der zaak; pr. collation, na
vooraf plaats gehad hebbende vergelijking, op
voorafgegane tegenelkanderhouding; pr. legiti.
rnatióne, na voorafgegane wettiging of geldigverklaring; pr. moderatiöne, met voorafgaande
matiging of verzachting; praevio examine, na
voorafgegaan onderzoek.
Proevigi1iën, pl. uw.lat. (vgl. vi gil ï ë n)
de dag vóor den vooravond van een hoog feest.
proevisie, f. nw.lat. (v. praevidére, vooraf
zien) het vooruitzien ; 't voorzien van toekomstige gebeurtenissen en de daarop gegronde
voorzichtigheid.
Pragma, n. gr. (v. priissein, doen, handelen) het gedane, de daad, het bedrijf, de zaak,
enz. ; pl. pragmáta; — pragmatika,
pragmatiek, f. de bedrijfswerkzaanmheid,.
beroepskunde, zaakkennis, algemeen -nuttigheid;
— pragmatisch, pragmatiek, adj. gr.
(pragrnatikós) eig zaakkundig, werkdadig (p r a kt i s e h); aanwendbaar, algemeen-nuttig, leerzaam,
leerrijk, leerrijke oplossing gevend; vandaar
pragmatische of pragmatieke ge
wijze van d&-schiedrjvng,zulk
geschiedenis te schrijven, waarbij men onder
doet naar de oorzaken en gevolgen der-zoek
gebeurtenissen en daaruit leerrijke gevolgen
trekt ; — pragmatieke sanctie, eene algemeen-nuttige landsverordening, eene algemeene
wet tot openbare welvaart in geestelijke en wereldlijke zaken ; inz. de verordening van keizer
Karel VI in 't jaar 1713, door welke hij de erf
staten vaststelde; — prag--opvlginzje
matIsme, n. nw.lat. de manier van zoodanig de geschiedenis voor te dragen, dat men.
met het verhaal der gebeurtenissen beschouwingen omtrent hare oorzaken en gevolgen verbindt.
Praguerie, f. fr. (naar den hussieten-opstand te Praag genoemd) de samenzwering van
den franschen adel tegen koning Karel VII in
het jaar 1440 om den toenmaligen dauphin, later koning Lodewijk XI op den troon te verheffen.
Prairie, f. fr. (spr. préri; prov. pradaria,
sp. praderia, it. prateria, mid. lat. prataraa,
prateráa, een weidestreek, v. lat. pratum, weide,
fr. pré) eene weide, een weiland, dreef; eens
groote grasvlakte in N. Amerika; vgl. s a v a n n e;
— prairiId, m. (spr. prériál) de weidemaand,
grasmaand, de 3de lentemaand of 9de maand
in den nieuwen kalender der eerste fr. repu-
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bliek, van den Sosten Mei tot den 18den Juni.
Prakrit, n. (van het sanskrit prákrita,
gemeenlijk, gewoonlijk) benaming der onder
(provinciale dialecten)-acheidnvolkspr
In Indië, oorspr. uit het sanskrit ontstaan, maar
Leer veranderd en verbasterd.
Praktijk, mid.lat. practica, f. gr. (van
praktikós, e, ón, uitoefenend, werkdadig, van
prússein, doen, handelen) de uitoefening, toepassing van de regelen eener kunst, enz. ; ook
praxis; de bandelwijs, uitoefening, oefeningswijs, beoefening, overleg; de beroeps-werkzaambeid van eenen geneesheer of heelmeester, van
eenen rechtsgeleerde; — praktijk of ita-.
liaansehe praktijk, eene rekenwijze tot
gemakkelijker of korter oplossing van eenen regel van drieën, welks eerste term 1 is; —
practica est multiplex, lat. sprw.: de oefening,
het overleg is menigvuldig, de kunstgrepen zijn
velerlei; -- pl. praktijken, ongeoorloofde
kunstgrepen, listige streken, geheime verstand
knepen, schelmerijen; — prakti--houdinge,
cus (gr. praktikós) of practicus, m. een
iets uitoefenend en daarin ervaren man, een
ervaren geneesheer, advokaat, enz. ; — práktiseh, adj. (gr. praktikós, c, ón) uitoefenend,
werkdadig, b. v. zulk eene wetenschap of leer,
(het tegengest. van t h e o r e t i s e h); werkzaam;
het praktisch verstand, het vermogen om
de wilskracht door de rede te bepalen, of het
verstand als wetgever voor den wil; — prak
(mid.lat. practicdre) oefenen, uit-tisern
zaken doen, inz. als rechtgeleerde of-oefn,
geneesheer; ook voor : bedenken, verzinnen;
wegpraktiseeren, ongemerkt uit den weg
ruimen, ter zijde zetten; — praktiseerend,
adj. uitoefenend, inz. van artsen ; — practicitbel of prakticabel, adj. barb.lat. (fr.
praticable) doenlijk, uitvoerbaar, aanwendbaar,
doelmatig, bruikbaar; gangbaar, beloop-, berq-,
bevaar-, bereisbaar; — prakticabiliteit,
t de uitvoerbaarheid, doenlijkheid, mogelijkheid;
.— praktikánt, m. in verachtelijken zin:
een slecht geneesheer, kwakzalver; ook een
jong rechtsgeleerde, die bij een gerechtshof
zonder jaarwedde arbeidt; — praktizijn, m.
(fr. praticien) een uitoefenend of praktizeerend
.arts, inz. een advokaat, procureur, zaakbezorger; — praxis, 1. gr. de uitoefening, oefening, toepassing, bet doen, handelwijs (p r a kt ij k), het tegengest. van theorie ; — in praxi,
. snw.lat. in de uitoefening, aanwending of toepassing.
Pralines, I. pl. fr. (spr. pralién') gebrande
of in suiker gerooste amandelen (naar men wil
dus geheeten naar eenen bediende van den
maarschalk du Plessis-P r a s 1 i n, die ze in den
tijd van Lodewijk XIV het eerst toebereidde) ;
.00k drekkorreltjes met een kalkkorst, die zich
.bi desinfecties vormen.
Pralltriller, m. hoogd. Muz. een korte
triller zonder naslag.
Pramnion, z. m o r i o n.
Pramnisehe wijn, m. een sterke, wran,
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ge, bi de Grieken zeer gezochte wijn van dc
kust van Klein-Azië.
Prangen, nederl. Mar. bi harden wind
zijne zeilen blijven voeren, om boven zeker punt
te geraken.
Pranso, pranzo, m. it. het middagmaal.
Prasem of praser, m. (lat. prasius, gr
prásios, d. I. lookgroen, van práson, look) di
looksteen, eene lookgroene, doorschijnende va.
riatie van het kwarts; — pras– opaal, m
de appeigroene, gemeene opaal (z. ald.).
pratensis, e, lat. Bot. in weilanden voorko.
mende of groeiende.
Prater, n. (van 't lat. pratum, weide ; sp.
prado, z. ald.) openbare wandeling of lustbosct
bij Weenen.
Prática, I. it. (eig. z. v. a. p r a k t (j k.
uitoefening) het verlof van te landen en te han
wanneer men uit een land kont,-deln,iz.
waar gewoonlijk de pest of eene andere besmettelijke ziekte heerscht.
Prauw, f. mal. (prahoe) inlandsch vaar•
tuig in Indië, inz. tot lading en lossing vat
schepen.
Praviteit, I. lat. (pram i tas, v. pravus, a,
um, eig. krom) de slechtheid, boosaardigheid
boosheid, verdorvenheid des harten.
Praxeánen, m. pl. de aanhangers van
P r a x e a s in de 2de eeuw, die de veelheid dei
personen in de godheid loochende.
praxülisehe versmaat, de brachykatalektische trimeter van den Sicyoniër P r ax i 11 a, waarvan de tweede voet een trochseus is.
Praxis, z. ond. praktijk.
Prayer, n. eng. (spr. prééjur) gebed ; —
prayerbook, n. (spr. —boek) gebedenboek.
pré—, fr. voorzetsel = lat. prae, z. ald.
NB. De woorden die men te vergeefs op
;

pre— mocht zoeken, zijn op
proe— te vinden.
prealble, adj. (fr. préalable; v. pré, en
aller, gaan) voorloopig, voorafgaande.

Prebende, enz., z. pretbende.
precair, adj. fr. (van 't lat. precaraus, a,
um, v. preciiri, bidden) afgebeden, afgebedeld,
afgesmeekt; door begunstiging, bij vergunning
(bezittende of genietende), tot wederopzeggens
toe afgestaan of toebedeeld; afhankelijk, onzer, ongewis, twijfelachtig, wankelend; als adverb. ook precario of precario modo ; — precariuna, n. Jur. de vergunning, toelating van
een recht op verzoek, zonder op eene aanspraak
in rechten te steunen ; iets dat toegestaan, ver
wordt, toestand die tot wederopzeggens-gund
toe duurt; — precaria, pl. verzoekdiensten,
diensten op verzoek ; — preeariën, I. pi.
mid.lat. (precaria, I. pl. precariae) goederen,
welke den vruchtbruiker niet erfelijk en eigen
toebehooren; — precarIo-handel, de handel, die door eelt onzijdig volk met de in oorlog zijnde machten gevoerd wordt; — preeatiel, adj. later lat. (precativus, a, urn, en
als adverb. precative) biddend, verzoekenderwijs ; — precativus (stil. modus) of verkort
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precatief, m . de verzoekende wijze, die wijze
van 't werkwoord, welke 't verzoek, de bede
uitdrukt.
Preeedént, n, fr. (spr. —sedáñ ; V. pré
vgl. p r ae c e d e e r e n) een voorafgaand-céder;
voorbeeld.
Precepteur, n. fr. de leermeester, z. v.
a. lat. prmeeptor.
precieus, z. pretleus ond. pretium;
— precipice, precipitando, enz, z. p r ae c lpitïum.
Precis, m. fr. (spr. presi; van 't lat. praecidére, afsnijden, vgl. pr ae cie s) het kort begrip, de hoofdinhoud.
Precisie, z. p r se e i s i e.
Precist, nw.lat. (van 't lat. prex, geuit.
precis, bede, preciiri, bidden, smeeken) z. v. a.
p a n i s t, z. ald; onder panis.
Predikánt, m. nw.lat . (van praedicáre;
lets openlijk verkondigen) een leeraar, godsdienstleeraar, evangelie-verkondiger; in Duitschland
ook z. v. a. hulpprediker; — predikántenorde , f. de predikorde, orde der predikheeren, z. v. a. dominikaner -orde (z. aid.).
Préface, fr. z. prmfatio.
Préférenee, f. fr., z. p r m f e r e n t i e,
ond. prmfereeren.
Prefisso, n it. (van 't lat. prae/ixum;
vgl. p r m f i g e e r e'n) Kmt. wisselbetaling zon
uitstel, betaling op zicht.
-der

Prehénsie, f. lat. (prehensio, van pre-

hendére, aangriájpen, vatten) de aangrijping, grjping, het vatten; Med. de verstijving, zinvang,

z. v. a. katalepsie.
Drehniet, m. voorheen groene schorl, eene
naar den nederL overste van P r e h n (die haar
van de Kaap herwaarts bracht) benoemde groene
steensoort van het kiezelgeslacht, kaapsche chrysopras.
Prei, z. porree.
Préjugé, n. (spr. —zjuzjé) een vooroor
i t i e.
-del,zv.aprwju
Prémeleeren, z. pr&meleeren.
Premices, f. pl. fr. (spr. premiés', van
i
't lat. primitirae) de eerstelingen.

Premie, z. p r et m i e.
Premier, m. fr. (spr. pre-mjé; v. 't lat.
primarius, de eerste, voornaamste) de eerste,
opperste, voornaamste ; de eerste minister, de
voorzitter of formeerder van een kabinet; In
couranten : het vooropgaande hoofdartikel; —
première, f. (spr. pre-mjèr') eerste voorstelling van een tooneelstuk; eerste klasse op spoortreinen ; in den handel: directrice van een modemagazjjn; — premiers, m. pl . premiéres, f. pL (spr. —mjés, --mjères) de eersten,
d. 1. de 5 eerste slagen of trekken In verschillende kaartspelen.

Prenditóre, m. it. pl. prenditori, de
nemer, afnemer, kooper (inz. van loterijbriefjes);
— prenditorio, m. winkel, (loterq)kantoor.
Preneur, m. fr. (van prendre, nemen, v.
lat. prendére, prehendëre, vatten, grijpen, nemen) de nemer, afnemer of verkooper van- Benen
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wissel ; — prenez garde (spr. prené gard') pasop ! neem u in acht.

prepareeren, enz. z. prmpareeren.
Prepositie, enz. z. ond. prmponeeren.
Presbyodochium, n. gr. (v. présbys,,
oud) een verplegingsgesticht voor ouden; —
presbyopze, t, de vérzichtigheid (inz. van
oude lieden, die alleen In de verte kunnen zien);
— presbStes of presbiet, m. een vérzichtige (het tegengestelde van m y o p s) ; presb^ter, m. later lat. (van 't gr. présby-téros, de oudere) een oudste, kerkelijk hoofd,.,
aanzienlijke (niet priesterlijke) kerkbeambten bij
de eerste Christenen, die door de gemeenten
aangesteld werden ; priester; — Presbyte-.
riánen, nw. lat . ook Puriteinen en Nonconformisten, Protestanten in Engeland,,
die geenen bisschop erkennen, maar die de kerk,
even als in de eerste tijden, door o u d s t e' n
willen geregeerd hebben, enz. ; — presby.terianisme, n. de leer van deze niet bisschoppelijke engelsche Christenen; -- pres
-

byterrum, n. de kerkeraad, de vergadering
der kerkoudsten, der kerkopzieners; — pres
n. het oudstenambt, de waardig--byteria,
he i d van kerkopziener.

prescriptible, prescriptie, enz., z.
oud. prmscribeeren; — présence, pre -.
sentie, enz. z. onder p r s e n s.
Presenning, z. p r e z e n n i n g.

Preserved meat, n. eng. (spr. miet)
geconserveerd vleesch, in Amerika voor uitvoer
naar Europa geprepareerd.
President, z. p r w s e s; — president or
the Royal Academy, eng. voorzitter van de koninklgke academie; — Pres. - of Lite Royal Society (spr. Sosaiity), voorzitter der koninklijke
wetenschappen te Londen. -matschp(jvn
Presidio, m. sp. (v. lat. praesidium, be-scherming, bedekking, bezetting, schans) Bene
kleine vesting, waarin een garnizoen ligt, inz.
de 4 sp. vestingen op de afrik. kust In Marocco : Ceuta, Melilla, Peñon de Velez en Alhucemas).
Présis, f. of présma, . n. gr. (van prethein, verbranden) Med ontsteking, gezwel met
ontsteking.

Presomptie, z. p r w s u m t 1 e, ond. p r aesumeeren.

pressant, z. oud. presseeren.
Pressentiment, n. fr. (spr. pre-sahti-márh ; v. pressentir = lat. praesentire) het voor-.
gevoel, vermoeden.

presseeren, fr. (presser, van 't lat. presversterkingswoord, v. premére, drukken) -sáre,
drukken, persen, pressen, dringen, nood
dwingen ; bij iemand aandringen; ook-zaken,
overhaast of dringend zijn, haast hebben geen
uitstel lijden (b. v. het presseert, het is
dringend, heeft haast) ; verhaasten, b. v. demaat van een muziekstuk ; — gepresseerd;
z (j n, dringende zaken hebben, haast hebben;.
— pressánt, adj. dringend, haastig, in grooten haast, geen uitstel lijdende ; — pressie,
;
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1. , de druk, drukking, dwang; — pressuur,
f. lat. (pressüra) druk, bezwaar.
Prestatie, presteeren, z. ond . p r oe
-stern.
Prestidigitateur, m. fr. (spr. g=zj ;
een snelvingerige, van it. presto, snel, en lat.
digitus, vinger, misschien wel ontstaan door
verbastering van prestigiateur) een goochelaar.
Prestige, n. fr. (sp. —stíézj'; van het lat.
praestigia, vgl. p r ae s t i g i ë n) de begoocheling,
de tooverachtige verblinding, het wonderbaar
ook: verheven en machtige positie, aan--lijke;
zien en invloed, waartegen de anderen met ontzag opzien, het geloof aan iemands macht,
schijnbare meerderheid; — prestigiateur,

m. (spr. —zjiateur) z. V. a. prmstigiator.
. presto, it. (provene. prest, fr. pret, v. 't lat.
praestus, praesto, bij de hand, bereid) Muz.
zeer gezwind, snel; presto assái of prestissimo
(spr. —ties—), uiterst snel of gezwind.
presumtie, enz. z. priesumtie, ond.
prwsumeeren.

pretendent, pretendeeren, pre-

tentie, enz. z. ond. pr mt endeere n.
Prêt, m. fr. (spr. prë) het leenen ; het geleende ; — préteeren, fr. (préter, v. 't lat.
praestire) leenen, te leen geven ; verschaffen;
— zich préteeren, zich schikken naar,
toestemmen ; zich verdraagzaam, handelbaar be-

toonen.
Pretext, enz., z. p r w t e x t.
pretia, z. ond. pr e t i um.
prétintailles, pl. fr. (spr. —teñtálj') uitgetande sieraden als boordsel aan dameskleederen.
Preti im, n. (pl. pretia; spr. ti=tsi) lat.
de waarde, prijs, koopprijs; het loon, de belooning ; prettuin a fectiönis, liefdeswaarde, eene
waarde, die niet werkelijk In de zaak zelve
ligt, maar die baar toegekend wordt wegens
de liefdevolle toegenegenheid des gevers of de
bijzondere liefhebberij des bezitters ; — pretia
rerum, pl. prijzen der waren, inz. der levens..
middelen; — pretiëus (spr. ti=tsi; van 't
lat. pretiósus, fr. précieux, spr. — sjeu) kostbaar, kostelijk, schatbaar, vol waarde; oneig.
opgesierd, gemaakt, gedwongen, gezocht, g ea f f e c t e e r d; — eene pretiëuse of pré
opgesierde, opgesmukte, ge-Cieus,f.n
maakte vrouw ; — Pretiósa (spr. —tsióza)
vr. naam : de kostelijke, voortreffeli ke ; — pretiósa, pl. kostbaarheden, juweelen, edelge-

steenten ;

—

pretiositeit, f. (lat. pretiositas)

de kostbaarheid ; ook voor : opgesmuktheid, gemaaktheid, preutschheid.
preuve, f. fr. het bewijs, de proef.
prevalent, enz. z. ond. p r ae v a l e e r e n.
prevariqueeren, z. p r ae v a r i c e e r e n;

preveniëeren, prevenant, enz. z.
praeveniëeren.
Prevot, m. fr. (spr. prewó ; It. prevosto,
van 't lat. praepositus) een aan bet hoofd geplaatste, in de oudere staatsinrichting van Frankrijk de titel van verscheidene hooge gerechtelijke
ambtenaren ; inz. z. V. a. proost (z. ald.) ;
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ook p r .o v o o s t (z. aid.); prevotaal gereeht, eene soort van buitengewoon crimineel
gerechtshof in Frankrijk, dat over zekere misdaden in zeer verkorte vormen rechtspreekt.
—

,

Prévoyance, f. fr. (spr. prewoajáris',
van prévoir, vooruitzien) het vooruitzicht, der
voorzorg, voorzichtigheid.
Prezénning, f. Mar. dekkleed van geteerd
zeildoek, tot overdekking der scheepsluiken, goe-deren, enz. ; prezenning spijkers, de
kleine spijkers, waarmede dat doek wordt vast-.
geklonken.
Priäpus, lat. of Priápos, gr . afgek ..
Priaap, m. Myth. de wijngaardgod, tuin- eng
,

,

—

—

,

veldgod, god der vruchtbaarheid en geilheid,
zoon van Bacchus en Venus, ook voor : een
geil, ontuchtig mensch; de mannelijke roede;
— priápiseh, adj . Priapus betreffende ; geil,
ontuchtig, b. v. priapische liederen of
priapéj a, n. pl. lat. ontuchtige liederen ot
gedichten ; priapisme, n. eene aanhoudende stijfheid of oprichting van de mannelijke
roede, zonder wellustige aandoeningen en somwijlen met pijn verbonden ;
priapitis, f.
ontsteking van bet mannelijk lid; — priapolíth, m. gr. een priaapsteen, lidsteen, eene
steensoort waaraan men eenige overeenkomst,
met het mannelijk teellid meende te vinden.
Priel, nederl. m. Mar. nauwe doortocht...
Prière, f. fr. (spr. prjèr') gebed.
Priester, m. (van 't lat. presbyter, z. ald. ;
oudfr. prebstre, prestre, nu prétre) een geeste-Dike, inz. in de r. kath. kerk (vergelijk p aap).
Pri j seourant, f. nederl. -fr. (vgl. c o u-r a n t) prijzenlijst, opgave van de warenprijzen,
van den koers der effecten, enz.
Prikessen, m. russ. (v. prikás, last, bevel ; gerechtshof, van kasdtj, toonen, spreken;
bestraffen) de russische kamers van koophandel,
de gerechtshoven, vóor welke alle handelszaken.
behandeld worden. ,
primus, a, um, lat. de of het eerste; — pri-...
mus, m. de eerste, hoogste, inz. in schoolklassen; primus omnium, de eerste van allen
(inz. de eerste in de hoogste klasse eener school);
primus inter pares, de eerste onder gelijken
(d. I. van gelijken rang) ; — prima, t. (scii.
classis) de eerste klasse of Indeeling in eens
school ; Kmt., z. v. a. prima sorte, It. de eerste,
beste of fijnste
nste soort van waren ; — alla prima,
It. Pict. in eens, zonder voorafgegane gronding
(geschilderd) ; — prima donna, f. It. de
eerste, voornaamste vrouw; de eerste tooneel-.
speelster, zangeres, enz. ; prima facie, lat. vol
eerste gezien, schijnbaar; — prima-gensht
vice, lat. voor de eerste maal ; — prima vista
—

—

of a prima vista, it. (spr. —wiu^sta) Kmt. op
zicht (betalen) ; Muz. op het eerste gezicht,
van het blad weg, b. v. lets spelen; — prima
volta, it. Muz. eerste maal ; prima, wiste.
sel, eerste wissel, z. t r alt e ; — prima eleménta,
prima principia of rudiménta, n. pl. lat. de
aanvangsgronden, eerste beginselen, b. v. eener
—

wetenschap, enz.; — primee lineas, t, pl. da

PRIMUS

992

eerste lijnen, omtrekken, grondtrekken ; — priviae, f. pl. Med. de eerste wegen, n.l.
.maag en darmen ; — primo of pro primo, voor
eerste; — primo cantánte, it. de eerste-erst,n
-zanger, hoofdzanger eener opera of kapel; ook
°primo como, d. i. eig. de eerste man ; primo
intuitu, op het eerste gezicht, bij den eersten
-aanblik; — primum esse, turn philosophari, lat..
eerst zijn, dan philosopheeren d. - I. eerst moet
men toch kunnen bestaan, eer men philosopheeren kan; — primum mobile, lat. n. de eerste
beweeggrond, de hoofddrgfveder; Astron. de
-eerste of dagelijksche (schijnbare) beweging des
hemels met al de sterren in 24 uren ; — primage, t. fr. (spr. —máázj') de verzekeringsprijs,
z. V. a. (assurantie-) praemie (z. ald); —
primair, adj. (lat. primarius, a, um, voor
voortreffelijk; fr. primaire) oorspronke--nam,
lijk, z. V. a. primitief, b. v. primaire
_gebergten, oorspronkelike, eerste of grond
eerste of oudste gebergten; pri--gebrtn,d
n a i r e vorm, de grondvorm van kristallen;
.primaire.versch(jnselen, oorspronkelijke,
niet van andere afhangende verschijnselen b.v.
van ziekten; primaire scholen, de lagere
scholen in Frankrijk; — primarius, m. de
eerste of opperste, b. v. pastor primarius,
de eerste prediker of opperprediker; — primas, of gew. primaat, m. pi. primaten (lat. primates) de eerste, opperste of voornaamste aartsbisschop van een rik; — primaat, n. (lat. primátus) de hoogste plaats,
het opperbisdom ; de waardigheid en het gebied
van cenen primas; in 't algemeen de voorrang;
— primäten, pi. lat. de eerste klasse der
zoogdieren ; ook pi. van p r i m a s ; — prime,
1. (van 't lat. prima, de eerste) Muz. de eerste
toon van een octaaf ; de eerste stem, eerste
viool, enz. ; in kloosters : het eerste biduur,
18' morgens ten 6 ure ; in de schermkunst : de
eerste stelling of positie ; de houw van boven
,naar het hoofd ; bij boekdrukkers : de schoondruk, de eerste zijde van ieder gezet en gedrukt vel; bij landmeters: het tiende deel van
-een geheel, inz. van cenen duim ; Kmt. de allerfijnste spaansche wol; — primeeren, fr.
(primer) de eerste zijn, den voorrang, de eerste
plaats hebben; zich boven anderen verheffen;
— priemgetallen, Arith. zulke getallen,
die door geen ander getal (behalve door de
-eenheid en zich-zelven) deelbaar zijn, eerste getallen, grondgetallen, ondeelbare getallen, als 7,
ii, 13, 17, enz. ; — primeurs, pl. fr. vruchten, groenten, enz. ; als eerstelingen van het
..seizoen, die als zoodanig wegens de zeldzaamheld alleen op de tafels der rijken komen ; ook:
In bet algemeen de primeur van iets hebben, het eerst iets ontvangen, met iets bekend
worden, enz. ; — primieerxus, m. lat. een
opperste, c h e f; de eerste domheer bi een sticht;
- primiceriaat, n. de waardigheid der
oudsten; — primidi, fr. z. decade; —
primitTee, lat. (primitiae) of primitiën
A spr. t=ts), pi. de eerstelingen, de eerste vruchanae '
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ten; de eerste mis eens jongen priesters; het
eerste werk, eerste geschrift eens schrijvers ; —
primitief, adj. (lat. priinitivus, a, um) oor
aanvankelijk, allereerst ; — pri--spronkelij,
mitivum of verbum primitivem, n. Gram.
een wortel- of stamwoord, oorspronkelijk woord,
eerste of grondwoord, pl. verba primitiva, primitiva ecclesia, de eerste Kerk, de christenkerk in de drie , eerste eeuwen na Christus;
primitieve zenuwen, zenuwtakken, die
onmiddellijk van de hersenen of bet ruggemerg
uitgaan; — primogenitus, m. de eerstgeborene ; -- primogenituur, f. nw.lat. de
eerstgeboorte; ook het eerstgeboorterecht (jus
primogenitürae); — primoplást, m. lat.-gr.
de eerstgevormde; — primordium, n. lat.
pl. primordTa of primordiën, lat. de
aanvang, oorsprong, gronding, grondvesting ; —
primordiaal, adj. (later lat. primordiä is,
e) oorspronkelijk, allereerst ; — primorrdialiteit, f. nw.lat. oorspronkelijkheid ; — primúla veris, lat. eig. de eersteling der lente;
de sleutelbloem.
Prineeps, m. lat. (v. primus, de eerste,
en capëre, nemen ; dus eig. de eerste plaats
innemend) de eerste, voornaamste, het opper
aanvoerder, voorste, vorst ; pl. prin.--hofd,e
cxpes, ook de tweede rij der romeinsctte slagorde, vgl. hastatie en triaril; — prinCipe, m. it. (spr. prientsjipe) een vorst, prins;
— prineipéssa, f. vorstin, prinses ; — principaat, n. (lat. principátus, m.) de voorrang,
de eerste of opperste plaats in cenen staat of
In een leger, bet opperbevelhebberschap ; de
oppermacht, heerschappij, alleenheerschappij;
het vorstendom.
principaal, adj. lat. (principális, e, van
princeps, z. aid.) oorspronkelijk, voornaam, hoofd
als adv. principaliter; — principaal,-zakelij,
m. de hoofdpersoon, voornaamste, heer, meester, het hoofd; de lastgever aan cenen makelaar, enz.; ook de gevolmachtigde ; de hoofdzaak,
het hoofdwerk, hoofdpunt ; — het principaal, in een orgel het voornaamste pijpwerk,
gewoonlijk van voren ; de hoofdstem van 't orgel, waarvan de meeste overige stemmen af.
hangen; — principale bas, de hoofdbas;
— principale schuldeiseher, de eer
voornaamste schuldvorderaar, enz. ; —-steof
principaliteit, f. (later lat. principalitas)
de voortreffelijkheid, opperheerschappij, oppermacht; huisheerschappij.

Principaat, principe, principes.
sa, z. onder princeps;— principe, z.
ook het volg. art.
Pri.ncipium, n. lat. (v. princeps, z. ald.)
of fr...principe, m.; principia of principien, of fr. principes, de aanvang, oor
bron; de grond, grondoorzaak; verder:-sprong,
de grondstof, eerste of oorspronkelijke stof; de
grondslag, grondregel, grondleer, het grondbegrip eener wetenschap ; de kennisbron, kennis
eindelijk ook : de grondstelling, de ver--grond;
houdingsregel (m a x i m e), beweegoorzaak of be-

PRINS
weeggrond van de handelingen eens menschen;

omne principium dificale (of wel onjuist grave),
alle begin is moeilijk; — principium cognoscéndi,
,

de kennisgrond, het grondbegrip, de grondstel
pr. contradictionis, de grond der tegen -ling;
— principzis obsta, wedersta de eerste-sprak;
beginselen, n.l. verzoekingen, verleidingen, dwalingen, valsche grondbeginselen, enz.; — prinieipieel, adj. (lat. principiälis, e) oorspronkelijk ; volgens de eerste gronden.
Prins, m. (fr. prince, van 't lat. princeps,
,de eerste, voornaamste) vorst, vorstenzoon; —
prinses, f. (fr. princesse) vorstin, vorsten
prinsmetaal, n. geelkoper, een-dochter;—
mengsel uit 4 deelen koper en 1 deel zink,
naar zijnen uitvinder den paltsischen p r Ins
,Robert (gest. 1682) benoemd.
Printers, pl. eng. (v. print, drukken) glad,
ongebleekt katoen, dat later bedrukt wordt.
Prion, m. gr. (prion, van priein, zagen)
de zaag; Chir. de schedelboor, schedelzaag; —
.prinódes, adj. zaagvormig.
prior, pries, adj. lat. de of het eerste, voor
vroegere; — prior tempöre, prior jure,-gande,
:lat. z. v. a. potior tempore, enz., z. ald.; —
_pries, n., pl. priora, het voorgaande, eerste
(het tegengent. van posterius) ; vroegere zaken
of .voorvallen; a priori of aprioristisoh,
van voren, vooruit, door zich zelve of uit verstandsgronden (zonder ervaring) erkend (het tegengest. van posteriori); — prior, m. priorés ot priorin, f. de eerste, opperste, het
hoofd, inz. in een klooster; — prioraat, n.
de eerste plaats, het voorzitterschap, het priorschap, het ambt, gebied en de waardigheid
eens priors of eener priores; — prioriteit,
L nw.lat. (fr. priorité) de voorrang, voorkeur;
de voorrang ten opzichte van den tijd, de eerst
ouder-zijn, vroeger-zijn ; p r i o r i t e lt s--heid,t
aandeelen of - obligaties, schuldbrieven
van leeningen van een maatschappij op aan
wier renten eerst betaald of verrekend-deln,
moeten worden, eer van het dan overschietende bedrag de actionarissen hun aandeel (dividend) bekomen_; prioriteits- recht, het
recht des voorgangs of voorrangs, naderrecht;
prioriteits- schulden, dezulken, die bij
een concours het eerst in aanmerking komen; prioriteits-uitspraak (locatie- of
-classificatie -vonnis, collocatie -uits p r a a k, enz.) de beslissing des voorrangs of
de gerechtelijke uitspraak, welke schuldeischers
bij een c o n c o u r s aan de anderen zullen voor»gaan.
Priseillianisten, m. pl. de aanhangers
van Priscillianus, bisschop van Avila, In
-de 4de eeuw ; — priseillianisme, n. de leer
van gezegden bisschop.
Priseus, m. lat. (priscos, a, um, oud, voor
oude ; — Prisea, vr. naam -malig)ns:.:de
de oude ; — prisca, n. pl. oude zaken, voor
toestanden of gebeurtenissen; — Pris--malige
ciánus of Prisciaan, een beroemd lat.
»taalleeraar (ten tijde van keizer Justinianus) ;
-„

,

,
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Priselaan eene oorvijg geven, d. I. tegen de spraakkunst zondigen, taalfouten begaan,
onjuist spreken of schrijven; — Priseílla, f.
nw.lat. de oudachtige ; — Priseilliánen, z.
Priscilllanlsten.
Prise, f. fr. (van prendre, nemen, vatten,
pris, genomen, enz.) eene greep, een greepje,
snuifje, neusvol snuiftabak ; de vangst, roof,
p rijs, buit, het weggekaapte, veroverde, prijsgemaakte, inz. een veroverd of genomen schip
en de daarop aanwezige koopwaren; fi e t s v o o r
bonne prise verklaren, d. i. voor goeden
prijs, goede vangst, goeden buit verklaren, het
wegnemen of zich toeëigenen; — het prise–
recht, prijsrecht, dat gedeelte van het
zeerecht, dat de wetten over de wegneming en
uitlevering van buitgemaakte schepen en goederen bevat ; — prise d'eau, f. fr. (spr.
priez'dó) vergaarbak, plaats waar men het water haalt voor eene leiding; — priseeren
(spr. s=z) een snuifje nemen ; — ook (fr. priser, van prix = lat. praetium) schatten, waar
prijs of de waarde van iets bepa--dern,
len; — pris©erder of fr. priseur, m.
schatter, waardeerder.
Prisis, f. gr. (van priein, pridzein, zagen)
Med. het zagen, schedelboren; ook het krampachtig knersen met de tanden; — prisma,
n. gr., pl. prismata, ook prisma's, het
gezaagde, gevijlde, geraspte, zaagsel of vijlsel ;
Math. cene kantzuil, hoekige zuil, een lichaam,
begrensd door 3 of meer p a r e 11 e l o g r a mm e n (z. ald.) als zijvlakken, en door twee geljke en evenwijdige veelhoeken als grondvlakken ; in de Phys een g i a z e n prisma, een
langwerpig driekant, zeer glad geslepen glas
tot breking van het licht in zeven verschillend
gekleurde stralen, enz.; — prismátisch, adj.
kantzuilig ; aan het p r is m a eigen of daardoor
voortgebracht, b.v. prismatische kleuren,
regenboogskleuren, enkelvoudige of grondkleuren, gelijk die door een glazen prisma ontstaan;
— prismoide, n. een lichaam met evenwidige rechtlijnige grondvlakken, die evenveel zij
-den
hebben, maar ongelijkvormig zijn.
Prison, f. fr. (spr. prizóh ; prov. preisó,
sp. prision, it. prigione, v. lat. prentio, prehentio, aangrijping, gevangenneming; vgl. p r eh e n t i e) de gevangenis, kerker, inz. voor soldaten, de hechtenis ; — prison privée, huisarrest ; — prisonnier, m. (spr. —njé) een gevangene, krijgsgevangene.
Prisstau, m. russ. (van prisstatj, landen)
landingsplaats, steiger voor schepen.
Prisstaw, m. russ. (v. prisstáwztj, iemand
aanstellen, tot opziener maken) de opzichter;
b.v. tjurrémnüj-prisstaw, opziener der gevangenis.
pristinus, a, um, lat, vorig, voormalig ; —
pr. status, m. de vorige of voormalige toestand;
In pristinum statum redigeeren, invorigen staat terugbrengen.
Arius, z. ond. prior.
privaat, adj. lat. (priviitus, a, um, van
privare, berooven; afzonderen, inz. van het staats63
-

-
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'verband) in samenstellingen : niet openbaar, bij
alleen, geheim, heitnelijk, verborgen,-zonder,
eenzaam; ambteloos, huiselijk, In tegenst. met
het openbare en algemeene; b. , V. priVaataudiëntie (spr. —tsie), f. bijzonder gehoor,
geheim onderhoud, b. V. met eenen vorst ; —
privaat-biecht, de oorbiecht; — privaat-college, n. z. p r iv-a- a t-v o o r l.e z i n g;
— privaat-correspondéntie (spr. —tsie)
f. bijzondere briefwisseling; — privaat-docent, m. een huisonderwijzer, lesgever; op de
hoogescholen In Duitschland : een leeraar, die
nog niet openlijk aangesteld professor is ; —
priv aat-leven, het ambteloos leven ; — privaat-nut, het bijzonder of -eigen nut; — privaat-lessen, privaat-onderwij s, het
onderwijs aan afzonderlijke personen, het huis
lesgeven; — privaat-per--onderwijs,ht
soon, een ambteloos of onbeambt man, een
afzonderlijk persoon ; ; - privaat-voorlezing, f. of een privatum (n.l. - e o 11 e g i u m)
n. eene voorlezing voor zich aanmeldende en
betalende toehoorders ; het tegengest. van pub 1 i c u m of openbare voorlezing ;— privaat,
als subst. z. v. a. privé (z. aid.); — privátim,
bijzonder, in het bijzonder, afzonderlijk, in het
geheim, voor zich alleen; — privatissime, adv.
geheel alleen, in het grootste geheim; — privatissimum (seil. c oil egium), n. eene
-

geheel bijzondere voorlezing voor iemand alleen
of voor slechts weinigen ; — privátie (spr.
t=ts) f. de berooving, afzondering, onttrekking,
intrekking, versteking, afzetting; ontblooting,
ontbering, het verlies, het gebrek aan het nood
ook de afwezigheid, het niet - bestaan-zakelij;
eener eigenschap ; — privatief, adj. lat. (privativus, a, um) beroovend, uitsluitend, onttrekkend ; afzonderlijk, afgezonderd ; alpha p r i
onder alpha; privatieve-vatium,z.
jacht, eigen, afzonderlijke Jacht; een privat i e f recht, een uitsluitend recht ; privative,
adv. uitsluitend; uitsluitenderwijs; — priVatiseeren (spr. s=z) barb.lat. ambteloos, ambt vrij leven, onbeambt zin; — privauté, f. fr.
(spr. priwoté) vertrouwelijkheid; — privé, n.
fr. (mid.lat. priváta) het geheim gemak, secreet,
privaat; eigen persoon: voor zijnn p r i v é
optreden, in zijn privé handelen, voor
zijn eigen persoon, voor zich zelven, voor zijn
eigen belangen optreden, handelen ; — priveeren (lat. privare) berooven, onttrekken;
— privy council, n. eng. (spr. privvi kounsel)
de geheime raad.
Privádo, m. sp. (= lat. priviitus) de gunsteling, vertrouwde, de eerste minister in Spanje.
1

Privatie, privatief, privatiseeren,
privatissimum, enz. z. ond. privaat.
Privignus, m. lat. de stiefzoon; — priVígna, t de stiefdochter.
Privilegnum, n., pl. privilegia or
privilegiën, lat. (van privus, afzonderlijk,
eigen en lex, wet) privilege, een eigen
recht, voorrecht; vrjheids- of verlofsbrief, vor
vergunningsbrief; ook beschermingsbrief;-£telijk
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cum privilegio, met verlof, met bijzondere ver
— privilegium de non appellándo, ook-guni;
pr. de non evocándo, de door keizer Karel IV
aan de zeven keurvorsten enz. gegeven vergunning, dat zij geen beroep hunner onderdanen
op de rjksrechtsbanken behoefden toe te laten;
pr. exclusivum, een uitsluitend voorrecht, alleenrecht ; pr. gratiósum, een geschonken voor recht; pr. onerósum, een met lasten verbonden of aangekocht voorrecht; pr. personale,
een persoonlijk voorrecht ; pr. prioritátis, z.
v.-a. prioriteitsrecht; pr. relile, een zakelik, d. 1. aan een grondeigendom verbonden
voorrecht; — privilegieren, nw.lat. bevoorrechten of een voorrecht uitdeelen of toekennen, met eene vrijheid voorzien, bevrijden,
verzekeren, beveiligen ;— g e p r i v i l e g i ë e r d,
adj. (lat. privilegiátus) bevoorrecht, met een
voorrecht beschonken.
privy council, z. ond. p r i v a-a t.
Prix, m. fr. (spr. pri; proven(. pretz, it.
prezzo, sp. precio, v. 't lat. pre ((um) de prijs,
waarde eener zaak ; — prix fixe (spr. pri fieks' )
vaste prijs; -- à prix fixe (spr. apri fidks') tegen vastgestelde prijzen, op welke niets af te
dingen valt; á non prix, beneden den prijs,
met schade (verkoopen) ; — hors de prix (spr.
hord' pri) boven den pris, zeer duur; — à
tout prix (spr. atoeprí) tot eiken prijs, het
koste wat het wil, ook voor elken (ook den
geringsten) prijs (iets verkoopen); — sans pric
(spr. sañpri) niet gevraagd, niet gezocht.
Prize, m. eng. (spr. praiz') een te winnen
pris ; — prize-fight (spr. —fait) wedstrijd,
wedkamp ; — prize-fighter, m. (spr. - fáiter)
wedkamper, deelnemer aan een wedstrijd.
pro-, gr. voorzetsel in vele samenstellingen,
beteekent : voor, voorwaarts, voort; te voren,
vroeger, liever, eer.
pro, lat. voor ; ook naar, met betrekking tot,
krachtens, overeenkomstig, enz.; pro et contra,
voor en tegen ; bet pro en contra eener
zaak, d. 1. het voor en tegen, wat zich daarvoor en daartegen laat zeggen.
Proaerésis, f. gr. (proairesis, v. proairéin,
voornemen) het voornemen, oogmerk; — proeeretisch, adj. opzettelijk.
Proagogie, f. gr. (v, proágein, voorleiden,
toevoeren) de toevoering, koppelarij.
1'roapodósis, f. gr. (van proapodidónai,
vooraf teruggeven) Log. eene woordvoeging,
waarbij eene herhaling van het eerste woord
aan het einde van den zin plaats heeft.
pro axis et focis, z. ond. ara; — pro-arrha,
z. arrha.

Proaulia, n. pl. gr. de•dag vóor-de bruiloft.
Proaulion, n. gr. (van aulós, fluit) het
voorspel op de fluit.
Proavus, m. lat. (v. aves, de grootvader)
de overgrootvader; — proavia, f. de overgrootmoeder.

probeeren (van 't lat. probare) beproeven , de proef nemen, onderzoeken, navorschen;
in het muntwezen en de smelthutten : het ware
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gehalte der metalen of ertsen onderzoeken en
bepalen, toetsen; — probeerkunst, f. de
proefkunst, toetskunst (gr. do k i m a s t i e k) de

leer van de bepr oeving der ertsen, enz. ten opzichte van hun gehalte, de leer van de toet
klein ; — probeermeel, n. zeer-singbet
fijn gestooten erts om het te beproeven; —
probeernaalden, toetsnaalden, uit bekende
verhoudingen van goud en zilver of van zilver
en koper vervaardigde naalden, welker streep
op Benen toetssteen met de streep van onbekende metaalmengsels vergeleken wordt; —
probeersteen, de proefsteen, toetssteen,
doorgaans kiezelschiefer, ook basalt, tot toetsing van het gehalte der edele metaalmengsels;
— probilbel, adj. lat . (probabi lis, e) of pro
-

báble, fr. bewijsbaar, te bewijzen, geloofl(jk,
waarschijnlijk, vermoedelijk; -- probabiliteit, f. (lat. probabilitas) de waarschijnlijk

probabilisme, n.-heid,glofbar;—
nw.lat. de meeningsgeldigheid, de verderfelijke
stelregel volgens welken de enkele meening,
dat Bene, daad wellicht goed kan zijn, reeds
genoegzaam is om haar te ondernemen; ook de
waarschijnlijkheidsleer, volgens welke er geene
volkomen zekere kennis, maar alleen waarschij n>
1(jkheid zou te verkrijgen zijn; — Probabilísten, m. pl. de aanhangers van dien stelregel of van die leer; — probaat, adj. lat.
(probatus, a, um) of probätum, beproefd,
onderzocht, getoetst, echt, goed, bewezen ; probdtum est, het Is goed, op de proef goed bevonden, echt, te vertrouwen ; — probätie
(spr. t=ts) f. (lat. probatio) de beproeving, proef
proef, het onderzoek, de toetsing; het-nemig,
bewijs; probalo artificiosa, een gekunsteld, kunstig, sluw bewijs ; Jur. een bewijs door gevolgtrekkingen, het tegengest. van een onmiddellijk
bewijs door getuigen, acten of oorkonden, oogenschijn of eed; pr. contradictoria, een tegen
bewijs; pr. desérta, verzuim van het-spreknd
rechterlijk bewijs; pr. legitima, een rechtmatig, wettelijk bewijs; pr. perfécta of pléna, het
volkomen bewijs; pr. semiplena, het halve bewijs; pr. per famam, bewijs door een algemeen
gerucht ; pr. per inspectionem oculárem, bewijs
door oogenschouw of door bezichtiging der zaak;

pr. per instruménta of documénta, bewijs door
oorkonden en brieven ; pr. per praesumpti nes,
bewijs door rechterlijke vermoedens ; pr. per
testes, bewijs
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door getuigen ; — probátor,

m. een beproever, naziener, b. v. van rekeningen; —probatorium, n. nw.lat. de proef,
het bewijs, bewijsschrift, bewijs- of getuigschrift
van echtheid.

Probiteit, z. ond. p r o bus.
Problsma, probleem, n. gr. (problema,
eig. het voorgeworpene ; van probállein, voor
voorleggen) een op te lossen vraag--werpn,
stuk, eene voorgelegde strijdvraag, een te ontbinden opgave of voorstel, twijfelachtige vraag,
een raadsel; — problemátiseh, adj . twifelachtig, onzeker, onbeslist, onuitgemaakt, duister, moeilijk; — probóle, f. (eig. het voor-

werpen) Med. het uitsteeksel, b. v. van een
been; — probólos, m. eene vooruitspringende rotspunt,. een voorgebergte ; Med. beenderuitstek.
pro bono publico, z. ' ond. bonus.
Proboscis, f. gr. (proboskis) de snuit (van
een olifant, enz.) ; de vangers van de inktvisschen, van vele insecten, enz.

Probrachys (van pro, voor en brachys,
kort) m. gr. Poët. een versvoet van éene korte
lettergreep en vier lange (---- —).

Probrum, n . lat. eene schanddaad; smaad,
beschimping, hoon, lastering; pi . probra; —

probreus, adj. (lat. probrósus, a, um) s adelijk, schandelijk, boonend; — probrositeit,
f. (later lat. probros)tas) de schandelkheid,
smadelijkheid.

Probus, m. lat. (probos, a, um, rechtschapen, braaf) manan.: de brave, rechtschapene, eerlijke; — probiteit, f . (lat. probitas )
de braafheid, rechtschapenheid, eerlijkheid, goede
trouw, oprechtheid.
Procaciteit, f. lat. (procac)'tas, v. procax,
onbeschaamd, moedwillig) de onbeschaamdheid,
uitgelatenheid, moedwil.
Procancellaris, m. nw.lat. (vgl. c a n-

e ell a r is) de plaatsvervanger des kanseliers.
proeedeeren, lat. (procedëre) voortgaan,
voortrukken ; te werk gaan, handelen; eenrechtcgeding voeren ; — non procedátur, Jur. men ga
niet verder ; -- procédé, n. fr. handelwijze,
manier van doen, werkmanier; vgl. proces;
ook : pomerans eener biljartkeu; — proceduur, nw.lat. of procedure, fr. f. het

rechtsgeding, de rechtspleging; — proces, n.
(lat. procéssus) de voortgang, ontwikkelingsgang,
wijze van ontwikkeling, van plaatsgrijping (b.v.
een chemisch of scheikunstig proces) ; de han
werkmanier, inz. de rechtshandel, rechts--delwijs,
zaak, het rechtsgeding, pleidooi, pleit; — procéssus, m. Med. een beenderuitstek; — procéssus
summarus, Jur. een verkort rechtsgeding; —
processus verbális, fr. procès verbal (spr. prosè

werbál) of proces–verbaal, n. eene mon delinge rechtsbehandeling, een gerechtelijk ve^hoor; de schriftelijke nederstelling of uiteenzet
een voorval, de ambtshalve nederge--tingva
schreven toedracht eener zaak, ambtelijk verslag, akte van feiten en handelingen; in het fr.
recht, z. v. a. protocol; — processie, f.
(lat. processáo, eig. het vooruitgaan) een plechtige optocht, statige of feestelijke omgang, inz.
lijkstaatsie; bij de R. Kath. eene plechtige bede of kerkvaart.
Proceleusmaticus, m. gr. (van prokeleúein, door toeroeping aandrijven) Poet. eig. de
aandrijver, een verslid of versvoet van vier korte
lettergrepen (— ~ ).
Procellaria, t. nw.lat. (van 't lat. proceda, stormwind) de stormvogel ; -- proeelleus, adj. (lat. procellósus, a, um) stormachtig.

Procent, z. cent 1) .
Proceres, m . pl. lat. de voornaamsten van
eene stad of een land; in Spanje de medele-
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eig. tot op morgen verschuiven, v. cras, -morden van het Hoogerhuis of van de Eerste Kagen, crastinus, a, um, dat tot morgen of tot
mer, z. V. a. pairs.
Proceriteit, f. lat. (procéritas, van pro- den volgenden dag behoort) uitstellen, vertracérus, a, um, hoog, slank) de hooge wasdom, gen, verschuiven, talmen, dralen ; — procrastinátie (spr. tie=tsie) f. (procrastinatTo) Jur.
slankheid.
Proces, processie, z. ond. p r o c e- de vertraging, verschuiving, het uitstel van
den Benen morgen of dag tot den anderen ; —
deeren.
Prochzla en prochilidia, n. pl. gr. procrastinátor, m. nw.lat. een uitsteller,
(prócheila, procheilidia, van chéilos, lip) de vertrager, talmer, draler.
procreëeren, lat. (procreiire ; vgl. c r evoorlippen, lippenranden.
Prochonisme, n. gr. (van chrónos, tijd) e e r e n) telen, voorttelen, voortbrengen ; — proBene vervroeging, Bene fout in de tijdrekening, cre8tie (spr. t=ts lat. procreatío) f. de
waardoor eerie gebeurtenis iets vroeger geplaatst voortteling, voortbrenging; — proereátor, m.
de teler, voortbrenger, vader ; — proereá►wordt, dan zij zich heeft toegedragen (vgl.
triX, f. de barende, de moeder.
anachronisme).
Proctagra, z. p r o k t a g r a.
proeideeren, lat. (procidére, van cadëre,
Proctor, m. eng. (spr. prókter; samenvallen ; vgl. cadent) uitvallen, nedervallen;
Med. uitzakken, doorzakken (van lichaamsdee- getrokken uit procurator) een zaakvoerder, oplen); — proeidentie (spr. t=ts) f. (lat. pro- ziener.
procul, adv. lat. verre, wid; procul absit,
cidentia) Med. het uitsteken, uitwiken of doormoge hi verre van hier zin ! — procul a Jove,
zakken van een lichaamsdeel; vgl. p r o 1 a p sus.
procinctus, lat. (van pro-cingëre, vooraf aan- procul a fulmine, sprw.: verre van Jupiter (den
gorden, toerusten) toegerust, bereid; als subst. donderaar), verre van den bliksem, of ver van
m. het aangorden, de toerusting, het gereed- het vuur, ver van den brand : een middelmamaken tot iets; — in procinctu, op het punt, tige, nederige staat is de veiligste.
proculceeren, lat. (proculciire, van calgereed, op sprong, b. v. om iets te doen.
proclameeren, lat. (proclamáre, van cla- ctire, treden, en dit van cake, genit. calcis, hiel)
máre, schreeuwen, roepen) uitroepen, openlijk vedertreden, met den voet treden.
bekendmaken, verkondigen, verbreiden, verklaprocumbeeren, lat. (procumb.re) nederren ; verloofden van den kansel afkondigen ; — vallen, nederzinken, bezwijken; — procumbens,
procláma, n. nw.lat. of proelamátie Bot. nederliggend, gestrekt, met den stengel
(spr. t=ts) f, lat. (proclama (i o) de uitroeping, langs den grond.
openlijke bekendmaking, aflezing, afkondiging,
pro cura, lat. z. ond. cura.
procureeren, lat. (procuráre ; vgl. ó ubet aflezen of uitroepen der geboden van twee
verloofden ; — proclamátor, m. een uitroe- r e e r e n, ond. cura) bezorgen, besturen, beheeren, verplegen; verschaffen, teweegbrengen, tot
per bij verkoopingen.
proelineeren, lat. (proclináre) voorwaarts stand brengen, ergens aan helpen; — probuigen, neigen; — proelinátie (spr. t=ts) f. eüra, f. nw.lat. of proeurátie (spr. t=ts)
(lat. proclinatio) het vooroverhangen, overhan- f. lat. (pracuratio) het beheer, bestuur, de plaatsvervanging, zaakwaarneming, bezorging, ver gen van gebouwen, enz.
Proccohus, m. nw.lat. (van 't gr. pro- schafiing, overneming eener zaak; schriftelijke
koilios, van koilia, buikholte) Med. een dikbuik, lastgeving of volmacht; — proeurátie, f. in
hangbuik. de R. Kath. kerk inz. de visitatie-gelden der
Procceton, m. gr. (prokoitön, v. koité, Ie- bisschoppen; procurado abórtus, de bevordering der te vroege geboorte, het afdrijven der
ger) het voorvertrek, de voorkamer.
pro compleet, lat. in den boekhandel: voor lichaamsvrucht; — proeüra, f. Kmt. de bebet geheel; als bij de eerste afleveringen de boning voor gedane diensten, verrichte comvolle prijs gerekend wordt, waarbij de latere missiën; ook het recht, door het hoofd van
gratis-levering van het overige (als rest) van een handelshuis aan een ander gegeven, om in
zelf spreekt. zijnen naam te onderteekenen; — procürapro confésso et convicto, z. ond. e o n f e s s i e. houder, procuránt, procuríst, m.
Procónsul, m. lat. (vgl. co n s u 1) bi de Kmt. de gevolmachtigde of zaakvoerder van
oude Romeinen een gewezen consul, die na af- een handelshuis; — per procuratiónem, lat. of
loop van zijne ambtsvervulling Bene provincie per procura, lt. door of bij volmacht, of door
bestuurde, een stedehouder, onder- of vice- een gevolmachtigde, een plaatsbekleeder, zaakconsul ; — proconsulair, adj. (lat. procon- waarnemer, enz.; — procurator, lat., fr.
suláris) stadhouderlijk; door een proconsul be- procureur, sp. proeurádor, ni een
stuurd; — proeonsulaat, n. (proconsulë- zaakvoerder, zaakbeheerder, zaakverzorger, hij,
tus) de stadhouderlijke waardigheid en het stad- die belast is met in iemands naam te handelen
en zijne volmacht beeft; de verzorger, verplehoudersambt eens proconsuls.
ger van een stift ; gevolmachtigde, afgevaarpro contante, z. ond. e o n t o.
pro continuatione, z. c o n t i n u a t i e, ond. digde; rechtszaakvoerder, pleitbezorger; de keizerlijke stadhouder in romeinsche provinciën ; -continuum; —pro copia, z. ond. copie.
procr astineeren, lat. (procrastináre, proeuradöres, ir,. pl. in Spanje de mede;
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leden der Tweede Kamer, afgevaardigde volks
— per procuratorem, lat.-vertgnwodis;
door een gevolmachtigde of plaatsvervanger; —
procureur général of procureur de la République, weleer: de l'Empereur, fr. (spr. —zjenerál, de la republiek' of de lañp'réúr) In Frankrijk procureur-generaal, staatsadvocaat, hij, die
met het openbaar ministerie bij. het oppergerechtshof is belast; — procuratorlum, n.
nw.lat. de bijzondere volmacht eens procurators; — proeuratuur, f. de bezorging, het
zaakbeheer, de zaakwaarneming.
Procyon, m. gr. eig. de voorhond (omdat hij bij het opgaan Sirius voorafgaat) een
ster der eerste grootte, midden in het sterrenbeeld van den Kleinen Hond.
Prodataris, n. nw.lat. opperste der pauselijke prebendenkamer; vgl. d at a r í a onder
datum.
pro Deo, eig. voor God ; om Gods wil, om
niet, gratis.
prodest, z. prosit.
Prodigia, prodigiëus, z. ond. p r odigium.
prodigeeren, lat. (prodigëre v. pro en
agére, eig. bet voortdrijven, vandaar verdoen)
verkwisten, doorbrengen, onnoodig verteren, ver
lappen; — prodigaal,-doen,rkl
adj. verkwistend, doorbrengend; — prodxgus,
m. (prodigus, a, um, verkwistend) een verkwister, doorbrenger; — pro prodigo v e r klaren,
voor eenen verkwister verklaren en derhalve
onder voogdijschap of onder curateele stellen;
-- prodigaliteit, f. (prodigalitas) de ver
-kwistng,dorbezuch.
Prodigrum, n. lat. (ontstaan uit prodicium, v. prodicëre, voorzeggen), pi. prodigra
of prodigiën, een wonder, wonderteeken,
wonderwerk, een verbazingwekkend verschijnsel,
b u It e n den gewonen loop der natuur (t e g e n
den gewonen gang der natuur is het een m lr a k el) ; een monster, wonderdier, eene misgeboorte, een gedrocht ; ook In goeden zin : een
wondermensch, enz. ; — prodigiëus, adj.
(lat. prodigiosus, a, um), wonderbaar, wonderlijk, verbazingwekkend, buitengewoon, ongeloofelijk, monsterachtig, gedrochtelijk.
Prodigus, z. ond. prodigeeren.
Prodítie (spr. t=ts), f. lat. (proditio, v.
prodëre, eig. voor of aan de hand geven, bekend maken, verraden) de verraderij, het verraad; proditio civitütis, het landverraad; —
prod&tor, ni. een verrader; — proditórisoh, adj. verraderlijk.
pro dolor, z. proh.
Prodominium, n. nw.lat. recht op uit
leenheerlijkheid; prodominium su--oefnigdr
blime, n. de opperleenheerschappij van den vorst.
Proclómos, m. gr. (v. dómos, buis) het
voorhuis, voorzaal z. v. a. atrium.
pro domo sua, lat. voor zijn (eigen) huis;
z. ond. oratie.
Prodótto, m. lt. (= p r o duct) Kmt. het
zuivere bedrag van. wissels en waren.
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Prodrömus, -m. gr. (pródromos, on, voor loopend, v. dramëin, tréchein, loopen) een voor
voorbode ; eene voorrede, voorloopige-loper,
behandeling.
produceeren, lat. (producëre, v. ducëre,
voeren; vgl. d u x) - voorleiden, voorbrengen, voorleggen, toonen, te voorschijn of voor den dag
brengen, openleggen, bijbrengen, b. v. bewijzen, getuigen, ens. ; voortbrengen, werken, ver
telen, kweeken, bouwen, b.v. vruch--orzaken,
ten, enz. ; leveren, vervaardigen, maken; —
zich goed of slecht produceeren,
zich goed of slecht voordoen, vertóonen, gedragen of doen kennen ; — produceeri z g, f.
de voorlegging, bijbrenging; verwekking, teling;
— produeént, m. (producens) leder die door
zijn arbeid iets voortbrengt, een voortbrenger,
teler; een veld- of akkerbouwer, vruchtentéler,
kweeker; het tegengest. van c o n s_u m e nt ;
Jur. de voorlegger, aanbrenger, aanvoerder `an
getuigen, bewizen, enz. ; ad producéndum, profiténdum et liquidandum, tot aangifte en inorde-brenging of belegging van de zaak, van de
aanklacht, van den eisch ; -- produeíbel,
adj. nw.lat. vertoonbaar, geschikt of waardig
om voor den dag gebracht te worden; teelhaar,
kweekbaar ; — prodúet, m. lat. (prodúcttcs)
Jur. de tegenpartij van den producent (z.
aid.); — product, n. (prodúctum) het voortbrengsel , b. v. van het land, de natuur (n at u u r - product, natuurvoortbrengsel, natuurgave) of van de kunst (kunstproduct, de
teelt, het gekweekte, voortgebrachte, het werk;
de werking, vrucht; het bedrag, beloop, het
te vinden getal, de uitkomst in de rekenkunde,
z. v. a. het facit, inz. het door vermenigvuldiging (m u 1 t i p 1 i c at i e) verkregen getal; weleer in de schooltaal ook eene klap, kastijding
op het achterdeel ; Chem. (het tegengest. van
educt) een bij een chemisch proces nieuw
voortgebrachte samengestelde stof; — producten–handel, de handel met natuur- of
landsvoortbrengselen; — producten-kaart,
f. eene kaart waarop de voortbrengselen van
een land aangeteekend zijn; — prodúetie,
f. (spr. t=s) (productio, n. in oud-lat. alleen
voor uitrekking, verlenging) Jur. de voor- of bij
getuigen (productio test)um),-brengi,.vd
of der bewijsstukken of oorkonden (pr. documentórum); de voortbrenging, teling, schepping;
ook het voortgebrachte, z. v. a. p r o d u e t;productie– termijn, de tijdruimte bij een
proces, binnen welke de bewizen te berde gebracht worden ; — productief, a ij. nw.lat.
voortbrengend, scheppend, telend, werkzaam,
vruchtbaar; pro.duc,tieve verbeeldingskracht, z. v. a. ph antasie; produrctieve
a s s o c i a t i e, vereeniging tot gezamenlijke voortbrenging, vereeniging tot uitoefening van een
handwerk of tak van nijverheid; — produetiviteit, f. het werkingsvermogen, de Voort
scheppende kracht, vrucht--brengiskacht,
baarheid.
Proedrie, f. gr. (proedria, v. hedra, ze.
,
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tel) de voorzitting in den raad, in de voklsvergaderingen, enz.; — proédros, m. de
voorzitter, z. v. a. president.
Proegumena, n. pl. gr. (van prohegêïsthai, vooraangaan en den weg toonen) Med.
verwijderde of voorbereidende oorzaken eener
ziekte; — proëguméniseh, adj. aanvoerend, voorbereidend, vooropgaand.
pro emerzto, lat. z. emeritus.
proëminént, adj. nw. lat. (vgl. e m i
vooruitstekend, uitstekend; —-ner,z.)
proëminéntie (spr. t=ts), t. het vooruit
uitstekendheid; het in het oog val--stekn,d
lend gedeelte eener zaak.
Proëpizeuxis, f. gr. Gram. de plaatsing
van het werkwoord tusschen zijne beide onderwerpen (subjecten) of voorwerpen (objecten),
of ook de plaatsing van het subject of object
tusschen de twee werkwoorden.
pro et contra, z. ond. pro; — pro excusso,
z. ond. excuteeren.

pro exprésse posatis, z. ond. e x p rim e e r e n.
profaan, adj. lat. (profdnus, a, um, van
pro en fanum, tempel, dus eig. voor of buiten
den tempel) ongewijd; onheilig, ontheiligend, ontwijdend, goddeloos, roekeloos, het heilige niet
eerende, met den godsdienst spottende ; ongeestelijk, wereldlijk, niet kerkelijk; gemeen, onedel; — als subst. een profaan, een oningewijde, inz. niet-vrijmetselaar; profane g es c hi e d e n i s, de wereldlijke, burgerlijke, alge
geschiedenis, in tegenst. met de gewijde-men
kerkelijke of bijbelsche geschiedenis; p r o fa an
schrijver, profaan scribént, m. een wereldlijk schrijver, enz. ; — profaneeren (lat.
profanare), ontwijden, ontheiligen, tot onedele
doeleinden misbruiken, wereldlijk maken, ver
geheimen verpraten en-ontwardige; ,
algemeen maken, misbruiken ; — profaniteit,
f. onheiligheid, wereldschgezindheid, goddeloosheld ; — profanátie (spr. t=ts), t de ont-

wijding, ontheiliging, het misbruik, de onteering;

— profanátor, m. een ontwijder, heilig
-schendr.

Proféctus, z. ond. proficiëeren.
Profeet, enz. z. p r o p h e e t.

profereeren, lat. (proférre fr. proférer)
;

uit- of voortbrengen ; spreken, woorden voort
te voorschijn brengen.
-breng;

Profés, m. nw.lat. (proféssus, van 't lat.

pro/iteri, openlijk verklaren, bekennen, belijden;
zich voor lets uitgeven) de belijdenis, ordesgelofte van eenen monnik of eene non ; — ex
pro fésso, lat. opzettelijk, met voorbedacht, uit
eigen aandrift; beroepshalve, ambtshalve, b. v.
lets ex p r o f e s s o doen of voeren, enz.; -proféssie, f. (lat. professio, eig. openlijke
verklaring, bekentenis, belijdenis), 1) z. v. a.
profes; — 2) het beroep, bedrijf, handwerk,
ambacht; zijne professie van lets mak e n, iets beroep- of handwerkmatig drijven;
ook lets openbaar en zonder vrees of schaamte
uitoefenen, uitvoeren; — professioneel, adj.
nw.lat. beroep- of handwerkmatig; — pro-
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fessionist, m. een handwerker, uitoefenaar
van een ambacht ; — proféssor, m. lat. fr.
professeur, een openbaar leeraar op eene
hoogeschool, hoogleeraar; professor (publicus)
extra-ordinarius, buitengewoon hoogleeraar ;
professor (publicus) ordinaarius, gewoon hoogleeraar; — professeur, ook in Frankrijk en
België ieder, die eenige kunst of kunstvaardigheld uitoefent en daarvan zijn beroep of bestaanmiddel maakt (in tegenst. met den a m at e u r of liefhebber) b. v. een professeur de
Billard, een meester op 't biljart ; — professuur, f. of professoraat, n. nw.lat. het
openbaar leeraarsambt, de hoogleeraarsplaats,
het hoogleeraarsambt; — professoraal, adj.

nw.lat. daartoe behoorende.
proñeiëeren, lat. (pro ficëre, v. pro en
facëre; dus eig. voortmaken) voortgaan, vooruit
of verder komen; lets uitwerken, uitrichten,
bewerken, nut doen ; — pro/iciat! wel bekome
het u ! God zegene u! — proñciént, m.
(lat. profcciens) wie vorderingen maakt, iets uitricht, vooruitkomt; — proñciéntie (spr.
t=ts), f, nw.lat. of proféctus, m. lat. het
vooruitgaan, de voortgang; de wasdom, toeneming, toename ; het voordeel, nut ; -- pl . proféctus, vooruitgang in kennis, enz.
Profiel, z. profil.
Profijt, n. (fr. profit; spr. profi; v. 't lat.
proféctus, z. end. proficiëeren), de winst,
het voordeel, nut, de opbrengst, het genot ; —
profit tout clair (spr. pro fi toe klèr' ), fr. zuivere winst; — profijter, m. proñjtertje,
n. een werktuig om kleine eindjes kaars af te
branden, zuinigje, lichtspaarder; — profiteeren (fr. pro fiter, it. pro f ttáre, prov. pro feitár)
winnen, voordeel of winst doen of trekken, toenemen ; leeren, vorderen ; nuttig of winstgevend zijn; — profitábel, adj. (fr. profitable),

voordeelig, winstgevend, nuttig.
Profil, n. fr. (spr. profil; it. pro f lo, sp.
perfil, v. 't lat. fatum, draad, oneig. de omtrek
van de gedaante, van 't gelaat) het zijdebeeld,
halt gezicht ; Arch. de doorsnede, do afteekening
van . een gebouw, zoo als het zich doorgesneden
zou voordoen ; ook : borduurwerk, dat niet in
de stof maar e r b o v en o p genaaid wordt ;en profil (spr. eis—), volgens het gezicht van
ter zijde, in doorsnede geteekend; -- profileeren (fr. profiler, It. profiláre, sp. perfilar),
de doorsnede van een gebouw en dgl. aangeve n , teekenen, in doorsnede voorstelten.
profitabel, profiteeren, z. onder
profijt.
proñigeeren, lat. (prof igdre, v. figër^,
slaan, nederslaan) nederslaan, nederwerpen, te
gronde richten, overweldigen ; — profiigátie
(spr. t=ts), f. (later lat. profigatio) do neder
overweldiging, vernietiging.
-werping,
proflueeren, lat. (pro fiuëre, van fuere,
vloeien ; vgl. flu ide) voortvloeien, ontspringen,
zijn oorsprong nemen uit iets, uit iets volgen;
— pro$uVium, n. Med. eene (tegennnatinsrljke) uitstorting van vloeistoí%n of vochten,
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b. v. pro/iuvan album, witte vloed, slijmvloed;
,pr. alvi, buikvloed, doorloop ; pr. cruéritum of

sasegui s, bloedvloeiing, bloedvliet, z. v. a.
a h a m•o r r h a g i e; pr. seminis, zaadvloed, zaad
pr. urïnae, pisvloed, z. v. a. d la--uitsorng;
Jet es.

,pro forma, lat. z. forma.
praft :goe yen, lat. (pro-fugëre, v. fugëre,
°vlieden, vluchten; vgl. f u-g a) ontvlieden, ontvluchten; — ]?Of 1.-gus, m. lat. een vluchteling, voortvluchtige, verbannene, banneling,

-balling.
profúnd, adj. lat. (pro fúndus, a, um) diep,
diepzinnig, grondig; — de profundis, d. i. uit
de diepte, de aanvangswoorden, en vandaar ook
de naam, van een r. kath. boetpsalm; e profundis, uit de diepte (b. v. zingen); — profundimetrie, f . lat.-gr. de dieptemeting; —
profunditeit, f . (fat. profunditas) de diepte,
grondigheid.
pro futuro, z. ond. futurus.
profuus, adj. lat. (profüsus, a, um, v.
profundëre, vergieten, oneig. verkwisten, enz.),

verkwistend, verspillend, overdadig, overmatig,
kwistig, spilziek, te mild, te vrijgevig, te ruim
omstandig ; — profüsie,-schot;widlpg,
f. (lat. profusio) eig. de vergieting, uitgfeting,
de verkwisting, verspilling, overdaad, overvloed.
Progástor, m. gr. (v. gastér, buik) Med.
een hangbuik, dikbuik.
progenereeren, lat. (progeneráre, vgl.
g e n e r e e r e n) telen, voortbrengen ; — pro=
generatie (spr. t=ts), f. (progeneratio) de
voortteling; — progenies, f. de afstamming,
het geslacht ; iemands kinderen of nakomelingen ; — progenitor, m. de stamvader, voorvader; — progenituur, f. nw.lat. de nakomelingschap ; kinderen, jongen, teelt, welpen,

gebroed.
progermineeren, lat. (pro- germinare;
vgl. g e r min e e r e n) uitspruiten, ontkiemen.
Proglóssis, f. gr. (van gldssa, tong) de
Longspits, punt der tong.

prognaath of prognathisch, adj. gr.
met vooruitstekende kaak.

Prognósis of prognose, f. gr. (vgl.
g n o s i s) de voorkennis, vooraanwijzing, voor
afloop eener ziekte ; —-zegin,.vad

prognóst, m. (gr. prognöstes) of prognostieus, een voorafweter, voorzegger, voor-

speller; — prognostiek of prognó-

stica, f. de kunst om vooraf te ^ kennen of
te voorzeggen; — prognostikon of prognostteum, n. een teeken der toekomst,

voorteeken, voorbode, eene vooraanduiding, voor
een kenteeken ; ook eene soort van-speling;
weerglas, dat het weder door het troebelworden der vloeistof, waarmede het gevuld is,
moet aanwijzen, ook b a r o s k o o p genoemd;
iemands prognosticum trekken, d. i.
hem lets vooraf verkondigen, voorspellen, inz.
zijne lotgevallen; vgl. nativiteit en ho r o-

.s k o o p ; — prognosticeeren, vooruitzeggen, voorspellen, voorzeggen; -- prognó -

PROGYMNASIUM

stiseh, adj . voorbeduidend, voorzeggend, voor
-spelnd.
pro gradu disputeeren, z. oud. graad.

Prográmma of prográm, n. gr. (prógramma, pl. prográmmata, v. prográphein, openlijk uitschrijven) eig. eene openlijke schriftelijke
bekendmaking, eene openbare aanplakking; fez.
eene gedrukte aankondiging of uitnoodiging tot
eene plechtigheid op hoogescholen, enz. bij een
feest de opgave van de op- elkander-volging der
verschillende feestelijkheden; lijst der muziekstukken bij eene muziekuitvoering; in de staat
openlegging van de grondstellingen-kunde:
eener politieke partij of eens ministeries ; —
programmatarxs, m. nw.lat. een program-

menschrijver, schrijver van gelegenheldsschritten
aan hoogescholen.
progrediëeren, lat . (progrëdi) voort-

stappen, voortgaan, vorderingen maken; -- progres, n. (lat. progréssus, m.) pl . progrés

voortgang, voortschrjdiag, opklimming,-sen,d
wasdom, de vorderingen, trapswijze voortgang,
inz. van de oorzaken tot de gevolgen; — progréssie, f. (lat. progressio) de vooruitgang,
trapsgewijze opvolging; Aritli. eene reeks, eene
rij van getallen, die naar dezelfde wet of naar
eene gegeven verhouding voortloopen, b. V. e e ne
arithmetische progressie, eene reken kunstige reeks, of zulk Bene, van welke cederé
twee op elkander volgende grootheden hetzelfde
verschil hebben, b. Y. 1, 3, 5 7, 9, enz. ; of
eene geometrische progressie, eene
meetkunstige reeks, of zulk Bene, van welke
iedere twee op elkander volgende grootheden
dezelfde verhouding of reden hebben, b. v. 1,
2, 4, 8, 16, enz.; of eene harmonisch -e
progressie, eene rij van grootheden, van

welke iedere drie op elkander volgende termen

In eene zoodanige verhouding tot elkander staan,
dat het eerste tot het derde dezelfde reden
heeft, als het verschil der twee eersten tot dat
der twee laatsten, b. v. 2, 3, 4, 6, 12; Muz.
de herhaling eener figuur in verscheiden toonsoorten ; — progressibel, adj. nw.lat. tot
vorderingen geschikt, voor volmaking vatbaar ;
— progressibiliteit, f. nw.lat. de vatbaarheid tot volmaking; — progressief,
adj. nw.lat. (fr. progressif) voortgaand, toene-

mend, opklimmend, trapsgew}jze, voor en na;
progressieve belasting eene belasting,
welke in verhouding tot het opklimmende Inkomen of vermogen stijgt; — progressist,
m. pi . progressisten, barb.lat. vooruit
mannen des vooruitgangs, naam-gansvried,
eener politieke partij in Spanje sedert 1842; —
progressistisch, adj . daartoe behoorende
b. v. de progressistische partij.
Progy'mnasium, n. gr. (vgl. g y m nas ï um) eene vooroefeningssehool, eene voorbereidingsschool tot de gymnasiën; bij ons te
lande: instelling van honger onderwijs met 4jarigen cursus, gelijkstaande met de 4 laagste
klassen van een volledig gymnasium (dat eery

zesjarigen cursus heeft) ; in Pruisen : gymnasium,
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waaraan de prima ontbreekt ; — progymnésma, n. eene vooroefening; pl. progymnasmáta, vooroefeningen.
proh of pro, lat. uitroep van verwondering
of klacht, o ! ach ! — prob dolor! o smarte!
o wee ! helaas ! proh pudor ! o schaamte ! o
schande!
prohibeeren, lat. (prohibere, V. habere.
hebben, houden) afhouden, verhinderen, beletten, verhoeden, stuiten, stremmen, verbieden,
ontzeggen; — prohibita, n. _ pl. verboden
dingen; — prohibitie (spr. t=ts), t lat.
(prohibit(o) de verhindering, wering, ontzegging,
weigering, bet verbod, beletsel, de stremming; —

prohibitie- of prohibitief-systeem,
de in- en uitvoerbeperking, handelsstremming, cene op het verbod des in- en uitvoers
van waren gegronde staatsinrichting; — prohibitioníst, m. barb. -lat. de aanhangers van
de handelsbeperking en de beschermende tollen ; — prohibitief, nw.lat. en prohibitörisch (lat. prohibitorsus, a, um) adj.
terug- of afhoudend, verbiedend, belettend, ver
prohibitorium, n. een ver--hinder;—
bod van in- of uitvoer van waren.
pro hospi te, z. hospes.
proh pudor, z. ond. proh.
pro insolvente verklaren, z. ond. iasolvabel.
projiceeren, lat. (projicére, van jac.re,
werpen) eig. voorwerpen ; voortwerpen, ver
versmaden; later ook ontwerpen; —-werpn,
projéct, n. nw.lat. (fr. prajet) een ontwerp,
plan, voorslag, aanslag, het voornemen, oogmerk, de bedoeling; — projecten-maker,
m. een plannen- of ontwerpen-maker; — projéctie (spr. t=s), f. (lat. projectio, het voorwerpen) Mechan. de worp, het werpen eens
lichaams; in de teekenkunst : de schets, het
ontwerp, de teekening, afbeelding van de schijnbare ligging en gedaante van een voorwerp;
inz. bet ontwerp van landkaarten ; dit laatste
viervoudig: 1) centrale projectie is het
ontwerpen eener kaart, waarbij men het oog
In het middelpunt der aarde denkt en van dat
punt de landen rondom zich been ziet; 2) Orthographische projectie, waarbij men
het oog op een oneindigen afstand van de aarde
denkt en de landen als op Bene vlakke tafel
nevens elkander ziet ; 3) stereographisch e
projectie, bij welke men het oog in een
punt van de oppervlakte des bols denkt, en
door de aarde heen het tegenoverstaande half
als of het zich afspiegelde op-rondpemt,
een vlak, dat de aarde in ik helften deelt; 4)
homalographische of isographische
projectie, waarbij men het oog op cenen
aardradius boven de aarde denkt. — Ten opzichte
van het gedeelte der aardoppervlakte, dat men
projecteert, is de projectie of: p o 1 a i r e p r oj e c t i e, wanneer men zich tegenover een der
polen, of aequatoriale projectie, wanneer
men zich in den evenaar, of h o r i z o n t a l e
projectie, wanneer men zich in eenig punt
H.
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naar welgevallen van de oppervlakte der aarde
denkt geplaatst te zijn en dat punt tot middelpunt van het ontwerp maakt; — projeetie-Vlak, n. het vlak van het ontwerp, het
grondvlak ; — projectie -as, f. de doorsnede
er van; — projecteeren (fr. projeter), ontwerpen, afbeelden, door cene teekening voor
plannen, voorslagen, ontwerpen maken,-steln;
iets voorhebben, van plan zijn, bedoelen; -projectiel, n. een werptuig, ieder door deeene of andere kracht voortgeslingerd of weg
lichaam, inz. de werptuigen der. ar-geworpn
projectuur, f. lat. (projectÑra),.-tiler;—
of projecta, n. pl. Arch. bet vooruitsprin-.
gende, uitstekende, b. v. van lijstwerk, van.
cene kornis.
Prokatalépsis, f gr. (vgl. k a t a 1 e p s i s)
eig. cene voorafgegane in- of wegneming : Log.
cene figuur, waarbij datgene, wat iemand ta
laste kan gelegd worden, als verontschuldiging
wordt bijgebracht.
prokatárktisch, adj. (vgl. k a t a r k t ik o n), te voren aanvangend, voorafgaand, voor
gelegenheid gevend; — proka--beridn,
tárxis, f. de voorbereiding, de gelegenheid
gevende oorzaak.
Proklitika, n. pl. gr. (van proklinein,.
voorwaartsneigen of buigen ; vgl. p r o k 1 i n e e-r e n) de toonlooze woorden, die hun accent op,
het volgende woord werpen; — prokiftiseh,.
adj. den toon op het volgende werpend, in te-genst. met enklitisch.
Prokrüstes, m. gr. (v. prokroeein, door
slagen uitstrekken, in 't alg. met geweld uitrekken en pijnigen) de uitrekker, pijniger, de
naam van een fabelachtigen wreedaard in Attika, die twee bedsteden bad, cene korte en.
cene lange. Had hij cenen gast van cene lange.
gestalte te herbergen, dan legde h;j hem in de
korte bedstede, en hieuw zooveel van hem af,_
tot hij er in paste ; was de gast klein, dan
werd hij naar de lange bedstede gevoerd, en
daarin zoolang uitgerekt, totdat hij den adem
uitblies ; vandaar spreekwoordelijk : het bed..
van P r o k r u s t e s, d. i. een willekeurige vorm,,
in welke men een voorwerp met geweld besluit
of inkleedt.
Proktagra, n. gr. (v. proktós, de aars)
Med. de jichtige aarspijn; — proktalgie, f.
aarsptjn, pijn aan den aars; -- prokt-.atre-sie, f. verstopping van den endeldartn; -proktitis, f. ontsteking van den aars; —
proktocéle, f. uitzakking van den endeldarm ; — proktóncus, m. een aarsgezwel ;
— proktophantasmíst, m. wie ten gevolge van lijden in den aars of het onderlijf
verschijningen heeft of spoken ziet (in Göthes
Faust) ; — proktoptöma, n. de uitzakking
van den endeldarm; — proktorrhagie,
f. de bloedvloeiing uit den aars; — proktorrheuma, n. rheumatische aarspijn ; -proktornccea, t de ontlasting vana bloed
of slijm uit den aars; — proktostenösis,.
t vernauwing van den endeldarm.
-

-

-
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prolabeeren, lat. (prolabi, v. labi, vallen,
glijden; vgl. l ab e n t) uitzakken, te voorschijn
komen; — prolápsus, at nw.lat. de uit
doorzakking van weeke lichaamsdee--zakingof
len, b. V. prólapsus ani, de uitzakking van den
endeldarm ; pr. oculi, uitzakking van het oog;
pr. urnbil ci, uitzakking van den navel ; pr.
ut!ri, doorzakking van de baarmoeder, enz.;
vgl. procidentie.
Prolabium, n. nw.lat. (van labium, z.
alti.) de voorlip, de voorste roode strook van
elke lip.
Prolapsus, z. ond. prolabeeren.
Prolätie (spr. t=ts), f. lat. (prolatío, v.
pro(erre ; vgl. p r o f e r e e r e n) de voortbrenging,
vertelling, vermelding; de uitzetting, verwijding,
verschuiving ; in den zang : de toonverlenging,
uitrekking, aanhouding van eenen toon.
Prolegaat, m. nw.lat. (vgl. legaat ond.
1 e g e e r e n 1), pauselijk stadhouder in eene
provincie van den voormaligen Kerkelijken Staat.
Prolegomena, n. pl. gr. (van prolégein,
voorafzeggen) het voorafgezegde, vooropgeplaatste, de voorrede, voorherinneringen, voorloopige
aanmerkingen, inleiding, voorbereiding tot eene
wetenschap.
Prolépsis of prolépse, f. gr. (vgl. le ps i s) de voorwegneming, het vooraf-wegnemen;
Med. het vroeger intreden, b. v. van eenen
aanval der koorts, de koortsvervroeging, het
nalaten ; Log. de vóorkomende beantwoording
van eene mogelijke of waarschijnlijke tegenwerping, ook anticipatie; — proléptisch,
adj. vóorkomend, van voren beantwoordend,
voorloopig.
Proletariërs, m. pl. lat. (proletarïus, pl.
proletarri, v. proles, kinderen, kroost, nakomelingschap) in 't oude Rome : arme burgers, die
den Staat niet met geld, maar enkel door hunne
kinderen van dienst konden zijn ; vandaar in 't
alg. voor: geheel onbemiddelde, arme menschen
uit lagen stand ; — proletariaat, n. nw.
lat. de stand der proletariërs, de gezamenlijke
proletariërs ; dat deel der burgerij dat niets bezit ; de arme van de hand in den tand levende
volksklasse, de arbeidersbevolking; — proletáriseh, adj. tot de geheel onbemiddelde volks
-klasebhornd.
pro lib ï to, z. ond. libitum.
pro licentr a, lat. voor het verlof (b. v. om
te prediken) .
proleñek, adj. nw.lat. (prolifïcus, a, um,
van proles, nakomelingschap en facëre, maken,
fr. proli/ique) vruchtbaar, tot voortteling geschikt, kinderverwekkend; vruchtbaarmakend;
— proliferátie (spr. t=ts) f, het verschijnen van eenen knop of eene bloem op eene ongewone plaats; — proli$eátie (spr. t=ts) f.
de bevruchting, teling ; — prolif teerende
bloemen of vruchten, zulke, die uit andere bloemen of vruchten aan een afzonderliken steel groeien.
pro ligatüra, z. ond. l i g e e r e n.
prolix, lat. (prolixus, a, um, en als adv.

PROMETHEUS

proli ee, V. pro en torus, wijd, ruim) wijdloopig, omslachtig, langwijlig, te uitvoerig; — prolixiteit, f. (prolix atas) de wljdloopigheid, omslachtigheid enz.; — prolixeeren (lat. pro-

lixáre, uittrekken) wijdloopig zijn.
Prolocutor, m. (van prolóqui, uitspreken>
de redenaar, woordvoerder, spreker; — prolocutorium, n. nw.lat. eene openbare spreek
plaats van onderhoud.

-plats,

Prológus of proloog, m. gr. (prólogos
vgl. 1 o g o s) de voorrede, inleidingsrede, openingsrede ; inz. eene tot het publiek gerichte
toespraak vóor de opvoering van een tooneelspel; prológus galeätus, lat. (galla, een helm
of stormhoed) gehelmde, geharnaste openingsrede (tot verdediging tegen de aanmerkingen en
tegenwerpingen zijner partij).
prolongeeren, nw.lat. (prolongáre, fr.
prolonger) verlengen, vertragen, uitstellen, uitstel geven, eenen lateren tijd of termijn bepa-len; een geprolongeerde wissel, zulk
een, waarbij de bepaalde betaaldag met weder
bewilliging later gesteld wordt; -- pro---zijdsche
longäbel, adj. verschuifbaar, tot verlenging,.
vertraging, uitstel geschikt; — prolongatie
(spr. t=ts) f. de verlenging van den tijd, devertraging, het uitstel, de later gestelde ter-mijn; Kmt. de bij den verkoop van effectea
bedongen terugkoop daarvan; effecten in
pro 1 o n g a t i e geven, ze in handen eens geldschieters laten om ze later in te lossen; —
prolonge, f. fr. (spr. — lónzj') het sleeptouw,
inz. tot voorttrekken van 't geschut.
pro lubito, z. ond. libitum.
proludeeren, lat. (proludere, v. ludëre,_
spelen ; vgl. 1 u s u s) voorspelen, vooroefenen ;,
— prolüsie, f. (lat. prolusto) het voorspel,
de vooroefening; ook een uitnoodigings- of aan
prolusief of prolu--kondigschrft;—
söriseh, nw.lat. vooroefenend.
Promachos, m. gr. (v. pro en mdehesthat,
strijden) een voorvechter, een strijder in het.
voorste gelid; ook : voorvechter, verdediger.
Promemoria, z. ond. memoria.
promeneeren, fr. (promener, rondleiden,
se promener, wandelen ; oudfr. pourmener, se
pourmener, v. lat. promináre, voortdrijven, voor
zich uitdrijven, v. mináre, dreigend aansporen,
fr. mener, leiden) wandelen, zich eene bewe-ging geven, zich vertreden; — promenáde,,
f. de wandeling, de gang voor vermaak of voor
ook de wandelbaan, wandelweg, -gezondhi;
wandelplaats; — promeneur, m. promeneuse, f. een wandelaar, wandelaarster ; ook :
een handblaker.
Promésse, f. fr. (van promettre = lat..
promittëre, beloven) belofte, toezegging; Kmt.
eene voorloopige belofte om op een bepaalden:
tijd te betalen.
Prométheus, m. gr. (spr. (heus als éene
lettergreep) de voorbedachtzame, voorzorghebbende; Myth. de zoon van den titan Japëtos,
uitvinder van vele kunsten, inz. der beeldende.
Hi vormde menschen uit leem en water, en
,
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stal, om hen te bezielen, het vuur van den
•hemel, waarom Jupiter hem in gramschap aan
eene rots van den Caucasus liet vastklinken,
alwaar een gier hem de telkens weder aangroeiende lever moest uitpikken; deze verschrik
straf stond Prometheus zoolang door,-kel(j
totdat Hercules hem van de rots bevrijdde, enz.;
vandaar een verstandig, bekwaam kunstenaar,
inz. beeldhouwer, boetseerder.

pro mille, z. mille.

prominént, adj. lat. (prominens, van proinincre, vooruitsteken) uitstekend, vooruitspringend; — prominéntie (spr. t=ts) f. lat.
(prominentia) z. V. a. p r o ë min e n ti e; ook
het vooruitstekende, de uitbouw.
pro ministerio, z. ministerium.
promiscúe, lat. (van miscere, mengen; vgl.
m i s c e e r e n) vermengd, gemengd, door elkander, zonder onderscheid of orde ; — promisßuïteit, i nw.lat. gemeenschap der vrouwen.

promitteeren, lat. (promittére) beloven,
toezeggen; — promittent, m. (lat. promitlens) z. v. a. promissor; — promissair,
m. nw.lat. (promissar)'us) de belover, bij, die
iets toezegt of belooft; ook de ontvanger eener
belofte, hij, wien eene belofte gedaan is ; —
promissie, f. lat. (promissio) de belofte,
toezegging ; — promissor, m. de belover,
toezegger (het tegengest. van a e e e p t a n t, z.

old.) — promissorisch, adj. nw.lat. belovend, eene belofte bevattende; -- promis-sum, n. het beloofde, toegezegde; — promissa
;

cadunt in debitum, beloften maken schuld; —
promissory notes, pl. eng. z. v. a. p r o messen.
Promontorlum, n. lat. (van mons, genit.
montis, de berg) een voorgebergte, kaap.
pro mortúo, lat. z. ond. mortúus.
promoveeren, lat. (promovere, eig. voort-of voorwaarts bewegen; vgl. m o v e e r e n) bevorderen, verhoogen; op hoogescholen : iemand
promoveeren, hem eene geleerde of academische waardigheid mededeelen of opdragen;
ook promoveeren, zulk eene waardigheid
aannemen of zich doen opdragen, doctor of magister worden; — promovendus, m. hij,
tdie bevorderd zal worden ; vgl. doctora n-d u s ; — promótus, in. een bevorderde, die
tot eene waardigheid verheven is ; — promÖtie (spr. t=ts) f. (later lat. promodo) de bevordering, verhefñng, standsverhooging, inz. de

bevordering tot eene geleerde of academische
waardigheid op hoogescholen (d o c t o r ale p r omn o t i e); in limme promotionis, op bet punt
zinde van te promoveeren ; — promotor, m.
nw.lat. de bevorderaar, waardigheids-uitdeeler;
de aanlegger, aanstoker, roervink ; — promotorifzles (litterae) of promotoriálen, pl. een
herinnerings- of bevorderingsschrjven van een
hoogeren rechter aan een Lageren rechter; ook
lherinneringssebr(jven van een gerechtshof aan
,een buitenlandsch gerecht.
promt of liever prompt, adj. lat. (promplus, a, um, en als adverb. prompte, van pro?nëre, uitnemen, uithalen, aan 't licht brengen)
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bereid, vaardig, toegerust; onverwijld, gezwind,
spoedig, haastig, snel, ras, flink, vlug ; puntelik, stipt, gereed, baar, b. v. p r o m p t e betaling; lets in promptu hebben, in gereedheid,
voor de hand hebben ; vgl. i m D r o m p t u; —
promtaménte, it. Muz. stipt of nauwkeurig voor
te dragen; — promptitúde, f. fr. de gezwindheid, snelheid, vlugheid, vaardigheid, behendigheid enz.; stiptheid in betalen en dgl.; —
promtuarïum, n. lat. eene spijskamer, bot
etenskast, spinde, schapraai ; een hand--telarij,
boek, ook hulphandboek, raadgever, eene hulpbron.
promulgeeren, lat. (promulgare) kond
doen, bekendmaken, verkondigen, afkondigen,
verspreiden, b. v. eene wet; — promulgátie (spr. t=ts) f. de openbare bekendmaking,
konddoening, verkondiging, verbreiding; -- pro-

mulgátor, m. de bekendmaker, afkondiger,
verkondiger, verbreider.
pro mundo, lat. z. ond. m u n d um.

I'romythion of promythium, n. gr.
(vgl. m y t h o s) voorvertelling, inleiding tot de
sage of overlevering, vóorsage; pi. promytbiën.
Pronáos, m. of pronaon, n. gr. (van
nabs, tempel) de voorhof eens tempels, ingang.
Pronätie (spr. t=ts) f. nw.lat. (pronatio,
van pronáre, voorwaartsbuigen) Med. de voor
buiging (b. v. der baarmoe--wartsdingof
der); inz. de beweging der armpijp om den elleboog, zoodat de binnenste handvlakte naar beneden ligt, het tegengestelde van s u p i n a t i e;
- pronätor, m. de voorwaartsdraaier, de
spier, die de hand naar voren draait.
proneeren, fr. (próner, eig. eene vermaningspredikatie houden, van le prone, predikatie, rede ; voorts : roemen, prijzen, van 't lat.
praeconium; z. aid.) overmatig loven, lofprijzen,
uitbazuinen, zwetsen; veel praats, veel woorden over iets maken ; op eene lastige of vervelende wijs zwetsen or snappen; — proneur, m. een bovenmatig lofredenaar; zwetser enz.
Pronépos, m. lat. (v. pepos, de kleinzoon)
de achterkleinzoon, zoon des kleinzoons.
Prónik-getal, -de som van een quadraatof vierkantgetal en zijn wortel; de zoodanige
zijn, b. v. 2, 6, 13, 20, 30 enz., omdat (1X1)
- f - 1 =2, (2 X 2) -i- $ = 6, (3X3) -F 3 =
12, (1X4) ± 4 = 20, (5X5) -}- 5 = 30 is.
Pronömen, n. pi. pronomina, lat. (v.
pro, voor en nomen, naam, naamwoord) Gram.
voornaamwoorden, plaatsvervangers en begeleidende bepalende woorden der zelfstandige naamwoorden, welke de voorwerpen naar zekere redeverhoudingen aanduiden ; pronömen substantivum, het voornaamwoord dat als plaatsvervanger der zelfst. nw. het voorwerp zelf in formeele betrekking aanduidt; p. adjectivum, het
voornaamwoord, dat sommige formeele betrek
voorwerpen als begeleidend bepa--kingedr
lend woord der zelfst. nw. uitdrukt; pronomina
personalia, persoonlijke voornaamwoorden : ik,
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,g ij, h (j, w ij, enz.; pr. possessiva, bezittelijke
voornw.: m (j n, u w, z i n, enz.; pr. (Lemonstrativa, aanwijzende - voornw.: die, deze, dat,
.enz.; pr. determinativa, bepalende voornw.: de.
ene, dezelfde, zulk, enz.; pr. indelnl:ta,
onbepaaldevoornor.:1emand, niemaud, men,
i e t s, n i e t s, enz.; pr. interrogativa, vragende
voornw.: wie? welke? wat? enz.; pr. refexiva, terugwerkende of wederkeerende voornw.:
z i e h; pr. relativa, betrekkelijke voornw.: dl e,
dat, welke, wat; — pronominaal, adj.
i pronominális, e) op de wijze van een voor
voornaamwoordelijk; — prono -namword,
n. pl. vormen, die in eenige talen-minal,
ter aanduiding van hoeveelheid en hoedanigheid,
van grootte of getal der voorwerpen dienen;
-- pronominátie (spr. t=ts) f. (lat. pronomtinatzo) vermijding van het noemen eens
naams door aanduiding eener omstandigheid,
1. v. held van Quatre-Bras, voor koning Wil
tweede; de Agrippijnsche zwaan, voor-dem
Vondel.
prononceeren, z. pronunciëeren
Pronopiograaf, f. gr. eene c a m e r a
ob s c u r a, welke de vóor haar liggende voor
vertoont, een pantograaf voor 't-werpn
landschapteekenen.
pro novitate, lat. als nieuwtje, als pas ver,schenen (bij niet bestelde zendingen der boek
-handelrs).
Pronúba, f. lat. (van nubare, trouwen) de
beschermster der huwelijken, huwelijksstichtster,
een bijnaam van Juno.
pro nunc, lat. voor het tegenwoordige, voorloopig.
pronunciëeren of pronunceeren,
lat. (pronunciare) of fr. prononceeren (pro.noncer, spr. pronons —) uitspreken, beslissen,
witspraak doen ; — zich prononceeren,
,zich bepaald, krachtig uitdrukken, duidelijk verklaren, beslissend uiten ; — geprononceerd,
adj. sterk uitgedrukt, scherp afgedrukt, uitkomend (van spieren, gelaatstrekken) ; — pronunciábel, adj. later lat. (pronunciabilis,
e) uitspreekbaar, uit te spreken; — pronuneiamiénto, n. sp. openbare verklaring en
bekendmaking, acte van verzet, protest, inz.
openbare opstandsverklaring; — pronunciátum
juris, lat. eene rechtsuitspraak, een rechterlijk
bescheid; — pronuneiátie (spr. t=ts) f. (lat.
pronunciatïo) de uitspraak, uitspreking ; ook
openbare bekendmaking.
proódisch, gr. (van hodós, f. de weg) voor
-lopig.
Procemium, n. lat. (van 't gr. prooimion,
van olmos, weg, gang) de Ingang, voorrede;
het voorbericht, voorspel; — procemiëeren,
eene voorrede maken.
Proof, f. eng. (spr. proef) pl. proofs,
proef, inn. proefvel, proefdruk, proefbladen van
letter-, koper- of steendruk.
Proost, m. (hoogd. probst, van 't lat. pro,positus of liever praepostus, van praeponère,
voorzetten, vooropplaatsen ; vgl. provoost)
-
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een opperste, kloosterhoofd, stiftsvoorstander, oppergeestelijke ; — proostdíj, f. het ambt, de
woning en het district van eenen proost.
Propsedeutika, f. gr. (vgl. p m d e u t i k a)
de vooroefening, voorschool, de voorbereidende
kundigheden tot eene wetenschap ; bet voorbereidend onderwijs, de inleidende wetenschap,
de voorbereidings- wetenschap ; — propeedeutisch, adj. vooroefenend, voorbereidend; het
propwdeutisch examen, het onderzoek
naar de kundigheden, die als voorbereiding tot
dezen of genen tak van geleerdheid beschouwd
worden; ook verkort: zijn p r o p en d e u t i s c h
doen, het voorbereidende examen afleggen, alvorens tot de eigenlijke vakstudie over te
gaan.
propageeren, lat. (propagáre) voortplanten, verbreiden, uitbreiden, vermenigvuldigen,
vermeerderen; — propag&tda of propagáande, f. nw.lat. d. i. congregatio de propaganda ude, z. congregatie ; ook in 't alge
ieder genootschap ter uitbreiding van ker--men
kelijke of politieke leerstellingen; p r o p a g a n da
maken, voor de verbreiding eener meening,
van een plan enz. werken ; — propagan
n. nw.lat. de grondstellingen en han-disme,
-delwijznrpoag,devbins-of
bekeeringsijver; — propagandisten, m. pi.
medeleden of aanhangers eener propaganda ; —
propagátie (spr. t=ts) f. lat. (propagado)
de voortplanting; uitbreiding, verbreiding; -propagãtor, m. een voortplanter, verbreider; — propagulum, n. Bot. het voortplantingsstof der mosplanten, kiemstof, kiemmeel.
propaleeren, lat. (propalare, van propálam, openbaar) openbaar maken, verpraten, onder de menschen brengen.
pro parte virili, z. ond. v In i e 1.
Propathïe, f. gr. (vgl. p a t h o s) het voorgevoel, de eerste gewaarwording eener ziekte.
pro patria, z. p a t r i a;— propatriapapier, eene soort van schrijfpapier, met de
woorden pro patria als watermerk.
Propéller, m. eng. (v. propél, lat. propellëre, voortdrijven, voortstooten) eig. de of
het voortdrijvende, vandaar = s c r e w-p r o p el1 e r (van screw, spr. skroe, de schroef) de archimedische schroef als beweegkracht bij stoom
-schepn.
Propemptikon of propemptïeum,
n. gr. (van propémpein, heenzenden, begeleiden)
een begeleidings-, afscheids- of reisgedicht, door
de achterblijvenden aan den scheidende gericht;
het tegengest. van a p o p e m t i k o n.
Propénsie, f. lat. (propensio, van propendere, nederhangen, zich neigen) de overhel
neiging, zucht; — propendéntie (spr.-ling,
t=ts) f. nw.lat. de neiging, genegenheid; — propensiteit, f. nw.lat. de geneigdheid, zucht.
proper, enz. z. p r o pr e.
Próperty, f. eng. eigendom, bezitting.
Propetie (spr. t=ts) f. gr. (propeteía, eig.
het voorwaartsvallen, van propiptein) voorba righeid, onbezonnenheid; Med. een gebrek van
,
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de spraak, waarbij de woorden als te gelijk
worden uitgestooten.

Propöma, n. gr. (van póma, drank, van
pinein, drinken) voordrank, dronk bij het ont-

Prophasis, f. gr. (van prophainein, doen
verschijnen) een voorwendsel, voorgeven, schijn
uitvlucht; ook eene (inz. verwij--grond,e
derde) aanleiding, gelegenheid gevende oorzaak;
Med. de verwijderde of meer verborgen oorzaak
eener ziekte.
Propheet, m . gr. (prophëtes, v. prophdnai,
voorzéggen) of profeet, een voorzegger, ziener, voorspeller, voorafverkondiger, waarzegger;
een godsdienstleeraar van het joodsche volk; -prophetés, profetés, f. de zieneres, voorzegster, waarzegster; — prophetie, profetie (spr. t=ts) f. (gr. propheteía) de voorspel-

bijt, inz. een drank van wijn, azijn en honig.

ling, openbaring; — prophétiseh, profétiseh, adj. voorspellend; vol voorgevoel; —

propheteeren, profeteeren (gr. propheteúein) voorspellen, vooraf verkondigen, toekomstige toevallige dingen vooruitzeggen.

prophyláktisch, adj . gr. (vgl. p h y l a x,
p h y l á k t i s c h) Med. verhoedend, voorkomend,

afwendend; -- prophyláktieum, n. een
voorbehoedmiddel ; prophyláxi8, f. de verhoeding, de voorkoming, b. v. eener ziekte door
gepaste geneesmiddelen.
Propinátie (spr . t=ts) t. lat. (propinaí(o, het toedrinken, van propinare, toedrinken,
—

ook Iemand te drinken geven) in Duitschland
het uitsluitend recht tot bierbrouwen en drankstoken, aan een landgoed behoorende; — propina, f. sp. het drinkgeld.
Propinquiteit, t lat. (propinquátas, van
propinquus, a, um, nabij ; verwant) het nabizijn, de nabijheid; de verwantschap.
Propionzuur, n. eene kleurlooze vloei
helder als water en van zuren reuk,-stof,z
o. a. ontstaande door inwerking van scherpe
kaliloog op suiker.

propiti^ bel (spr . t—ts) lat. (propitiab)'lis, e, van propitiáre, bevredigen, verzoenen)
verzoenlijk; — propitiátie (spr. —tsiátsie;
lat. propitiatto) de verzoening, bevrediging; —
propitiatórisch (spr. ti=tsi) adj. nw.lat.
verzoenend.
Proplásma, n. gr. (vgl. plasma)
pia een
voorbeeld, model van leem, waarnaar de kunstenaar iets bewerkt ; — proplastika, t de
kunst om zulke modellen te maken.

Propcetíden, pi . (lat. Propotades, gr.
Própoitides) gr. Myth. meisjes te Amathus op
't eiland Cyprus, die de godheid van Venus loochenden en deswege door die godin in schaam
minnegloed ontvlamd en eindelijk in-telozn
steenen- veranderd werden; vandaar voor: geile,
schaamtelooze vrouwen.
Propólis, t gr. (van pólis, stad) eene voorstad; een bouwwerk aan den ingang; maagdenhonig.
Propolium, n. nw.lat. (van 't gr. propó lézn, vooralkoopen) de voorkoop, het voorkoop
recht ; — propolíst, ook propóla, m. de
-

voorkooper, opkooper; wie iets uit de eerste
hand koopt en dan in het klein weder verkoopt.

proponeeren, lat . (propónére, eig. voorzetten) voorstellen, voorslaan, voordragen, voor
opwerpen, opgeven ; in het écarté : het-legn,
spel aannemen; — proponent, m. (propu
nens) de voordrager, voorsteller ; een tot het predikambt onderzocht en bevoegd verklaard, doch
niet geplaatst persoon, een protestantsch candidaat, die het recht heeft om te prediken, maar
niet om de sacramenten uit te deelen ; — propositie (spr. —zi-tsie) f. (lat. propositio) de
voorslag, het voorstel, aanbod ; de stelling, hoofdstelling eener rede; propositio major, het meerdere voorstel, de boven- of hoofdstelling; pr.
minor, het mindere voorstel, het ondervoorstel
(in eene sluitrede); propositum of fr. propos
(spr. propó) propoost, n. de rede, woordvoering, uitdrukking, de voorslag, het voorstel;
het aanbod; het voornemen, oogmerk, besluit;
— at proposztum, lat. tot de zaak zelve; -- á
propos, fr. juist van pas, juist ter snede, ter
rechter tijd, als geroepen, tot de zaak behoorend; ook dikwijls in het gesprek als overgang

voor : eer ik het vergeet, of wat ik zeggen
wilde; mal á propos, ten ontijde, ongepast, ongelegen; — proposánt, m. (fr. proposant,
spr. proposdue van proposer, voorslaan, tot iets
voordragen, inz. tot een ambt) bij de fransche
gereformeerden, z. v. a. proponent; — propoSta, f. it. de voorslag, het voornemen ; Kmt.
een voorstel, aanbod; Muz. het eerste koor ia

beurtgezangen.

Propontis, t gr. de „voorzee" van den
P o n tu s (z. ald.) of de Zwarte zee, de zee van
Marmora.
Proportie (spr. t=ts) f. lat. (proportto,
v. pro en portTo; vgl. p o r ti e) de evenredig
gelijkmatigheid, overeenstemming; Math.-heid,
de gelijkheid van twee verhoudingen of redens,
redengel(jkheid; de arithmetische propórtie, de rekenkunstige evenredigheid, waar
verschil der twee eerste termen gelijk-bijhet
is aan het verschil der twee laatste, b. v. 28 :
24 •. • 40 : 36, d. 1. 28-21 =
= 40--36 ; de geometrische proportie, de meetkunstige
evenredigheid, waarbij de beide eerste termen
tot elkander dezelfde verhouding of reden hebben als de belde laatste, b. v. 4 : 12 = 7 : 21;.

de harmonische proportie, of de evenredigheid van drie getallen, waarvan het eerste
tot het derde staat gelijk het verschil der beide
eerste tot het verschil der beide laatste, b. v.
6, 4 en 3 (want 6: 3 6-4 : 4-3); proportio continúa, eene gedurige evenredigheid, in
welke het derde lid gelijk aan het tweede is,

propor(to discréta, een ongebonden of ongedurige even-

b. v. 4 : 6 = 6 : 9 of 12-8 = 8—i;

redigheld, waarin het derde lid van het tweede
verschilt, b. v. 4 : 6 = 2 : 3 of 12-8 = 7--3 ;
— à proportion, fr. (spr. —sjóñ) naar p r o port i e, naar 'evenredigheid, naar verhouding ; —
proportionaal, adj. lat. (proportionalis, e
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of proportioneel, fr. (proportionnel) in ver
evenredigheid staande, gelijkmatig,-houding,
evenredig ; — proportioneele grootheden, grootheden, die eenerlei verhouding tot
elkander hebben; — proportionaal-passer, verhoudingspasser; — proportionali–
teit, f. de evenredigheid, gelijkheid der ver
proportioneeren, nw.lat.-houdinge;—
(fr. proportionner) in verhouding stellen, evenredig maken, afmeten, naar zekere verhouding
-of zekeren maatstaf inrichten ;— g e p r o port i o n e e r d, adj. naar verhouding, gelijk- of evenmatig; welgeordend ingericht of ingedeeld, wel,afgemeten, welgeordend, welgebouwd, welgegroeid enz.
Propos, proposta, z. onder p r o p oneeren.
Proposant, propositie, z. ond. propone er e o.
Propotísma, n. en propotísmus,
m. gr. (van pro-potidzein, oenen drank overreiken) Med. een geneesdrank en zijne toediening.
pro praesénti, z. ond. p r ae s e n s.
Propreetor, m. lat. (vgl. p r w t or) een
oud-rom. landvoogd of opperrechter in een wingewest.
propre, adj. fr. (= lat. prop)us) eigen;
doorgaans voor zindelijk, rein, lief en net, prop e r — propre- of properhandel, Kmt.
,eigen handel, d. i. de handel met zelf geproduceerde waren, zelf uitgegeven boek en dgl.;
ook een voor eigen rekening gedreven handel;
-- propreté, f. zindelijkheid, reinheid, sier
netheid, properheid.
-lijkhed,
propria, enz., proprietair, proprieteit, enz. z. ond. proprius.
pro primo, lat. z. end. primus.
proprius, a, um, lat. eigen; eigenaardig, bijzonder; eigenlijk, in den eigenlijken zin genomen ; — proprium, n. het eigene, eigendom ; ex
propriis, uit eigen vermogen, uit eigen inzichten ; — propria laus sordet, sprw.: eigen lof
stinkt ; — propria auctoritate, uit eigen macht,
eigenmachtig, op _ eigen gezag; propria causa,
eigen zaak of aangelegenheid; — pr. manu, z.
end. manus; — proprio Marte (d. I. eig. met
eigen M a r s, Z. ald. als zinnebeeld der kracht)
uit eigen kracht, zonder vreemde hulp ; proprio motu, uit eigen aandrift ; propriis verbis,
met eigen woorden ; — propriëteit, f. lat.
(propriëtas) het eigendom, het eigendomsrecht;
de eigenaardigheid; — plena propriétas, Jur.
volle eigendom ; — propriëtaris, later lat.
of propriëtair (fr. proprietaire) m. de
eigenaar.
pro prodigo, enz. z. ond. p r o di g e e r e n.
Proptóma, n. en proptósis, f. gr. Med.
2. V. a. lat. procidentie
propugneeren, lat. (propugnare) voor vechten ; voor iets vechten, bet verdedigen, beschermen; — propugnaoulum, n. een
schutsweer, een voormuur; — propugnátie
(spr. t=ts) f. (propugnado) de voorvechting,
;
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bescherming ; — propugnetor, m. de voorvechter, verdediger.
Propúlsie, f. nw.lat. (v. propellére, voortdriven) het voortdrijven, voortstooten; — pro.
pulseeren, lat. (propulsare) terugdrijven, af•
houden, afweren, afwenden; uitstooten; — pro.
pulsatie (spr. t=ts) L (lat. propulsado) dE
terugdr(jving, afhouding, uitstooting, het afweren.
Propylaeën, pl. gr. (propylaia, van propylaios, a, on, voor de deur, plc, aanwezig)
de voorhof, voorplaats, bet hoofdportaal, de
prachtingang van een groot gebouw, inz. de
rijk versierde ingang van den burg in 't oude
Athene ; vandaar ook : inleidingsgeschriften, in.
leidende werken, b. v. voor kunstverzamelingen.
Proquoestor, m lat. bij de oude Romeinen een quaestor (z. ald.) of staatsontvanger
in een wingewest.
pro quota, z. quota.
pro rata, z. rata; — proratiseering
(spr. s=z) barb.lat. Jur. afdeeling in aandeelen ; — pro rato et grato, z. ratus.
pro recognitis et liquidis, z. r e c o g e osceeren.
Proréetor, m. nw.lat. (vgl. r e c t o r) een
plaatsvervangend hoofd aan Bene hooge- of lat(jnsche school; in Duitschland: de jaarlijks gekozen en door den vorst bevestigde hoogleeraar,
die als hoofd in den academischen senaat de
plaats van den vorst (den rector der universiteit) vervangt ; — proreetoraat, n. het ambt
en de waardigheid eens p r o r e c t o r s.
pro redimenda vexa, lat. z. ond. r e di m e er e n ; — pro re nata, z. ond. res.
pro rege saepe, pro patria semper, voor den
koning, dikwijls; voor het vaderland, altijd (devies van Colbert).
prorogeeren, lat. (prorogiire, v. rogare,
vragen, bij het volk bekrachtiging vragen van
een wetsvoorstel) verschuiven, uitstellen, verlengen, verdagen, vertragen, b. v. oenen wissel, vgl. prolongeeren; — prorogatie
(spr. t=ts), f. het uitstel, de verschuiving, ver
verlenging, b. v. van oenen termijn-dagin,
(prorogatïo termini) ; — prorogatief, adj.
(lat. prorogatavus, a, um, uitstel lijdend of betreffend) verschuivend, verlengend, verdagend.
pro rostris, z. ond. rostra.
prorumpeeren, lat. (prorumpëre, vgl.
r u m p e e r e n) uitbersten, uitbreken ; prorúpta
audacia, Bene roekelooze stoutheid; — prorúptie (spr. t=s), f. lat. (prorwpt"ao) het uitbreken, de uitbraak.
pros –, gr. voorz., beteekent : aan, tot, tegen,
heen ; daarbi, daarenboven ; bij, naast, nevens.
Prosa, z. proza.
pro saldo, z. s a 1 d o.
Prosapodosis, f. gr. (van pros-apodidónai, nog daarenboven teruggeven) Rhet. de
bijvoeging van het bewijs bij elke der opge-

noemde stellingen.

Prosárma, n. gr. (prósarma, van prosairein, tot zich nemen) het genotene, de spijs;
artsenij.
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Proscenium, n. lat. (van 't gr. proskélion ; vgl. s e e n e) het voortooneel, het voorste
gedeelte van het schouwtooneel.
Proschematísme, n. gr. (v. schematidzein, vormen, eene gedaante geven) Gram.
verlenging van een woord door het aanhangen
van eene lettergreep:
proscindeeren, lat. (proscindëre) aan
stukken snijden, doorsnijden, vaneenscheuren.
proscribeeren, lat. (pro-scribëre, eig.
openlijk uitschrijven, schriftelijk bekend maken)
in den ban doen, voor vogelvrii verklaren, verbannen, buiten een gezelschap sluiten, Iemand
als gebannen of ook als voortvluchtig misdadiger op de uitspraak eens wereldlijken rechters
openlijk bekend maken, vervolgen, van de veiligheid des levens en der goederen berooven ;
— een geproscribeerde, of fr. proserit
(spr. proskri), een in den ban gedane, gebannene, vogelvrijverklaarde ; — proseríptie
(spr. t=s), f. (lat. proscriptio) de ban, verbanfling, vogelvrijverklaring; verwerping, afschaf
fing; — proscriptief, adj. nw.lat. verban
-ned,
verwerpend.
Prose, z. proza.
Proséceo of Proseccer Rijnval
(hoogd. —Reinfall), m. een zoetachtige, donkerroode wijn, van het dorp P r o s e c a in de
omstreken van Görz in Illyrië.
Proséctor, m. lat. (v. pro-secare, voorsnijden, aan stukken snijden ; vgl. s e c e e r e n)
de opensnijder, opperontleder van menschelijke

lichamen onder opzicht van eenen leermeester
der anatomie, de tweede leeraar der ontleedkunde op hoogescholen.
pro secundo, lat. z. ond. secundus.
Prosecutie, prosecutor, z. onder
prosequeeren.
proselénisch, adj. gr. (van selene, de
maan) ouder dan de maan.
Proseliet, m. gr. (pros-elytos, er bij gekomen, van pros-drehesthai, er bij komen) een
bijkomeling, nieuwbekeerde, overlooper in 't geloof; wie van de eene partij, inz. godsdienstpartij, welke eene vroegere aanspraak op hem
had, tot eene andere overgaat, In welke hij
niet dan na het losmaken van de vorige banden wordt opgenomen; — proselietenmaker, een bekeeringszuchtige, geloofswerver; —
proselitisme, n. of proselietenmakerij, f. bekeeringszucht, geloofswerverij, het
streven van hen, die anderen door oneerlijke
en slechte middelen tot hunne godsdienstpartij
zoeken over te halen ; — proselietisch,
adj. aan nieuw bekeerden eigen ; bekeeringszuchtig; — proselitiseeren, tot eenen
proseliet maken.
Proseminátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (van
't lat. prosemináre, uitzaaien ; vgl. semen) de
uitzaaiing, bezaaiing, voortplanting door zaden.
prosequeeren, lat. (prosëqui, v. sequi,
volgen) volgen, begeleiden ; voortzetten, voort
vervolgen ; ook gerechtelijk betrekken,-varen;
aanklagen, achtervolgen ; — proseeútie (spr.

t=ts), f. de voortzetting, vervolging, volvoering,w
doorzetting; ook gerechtelijke aanklacht, ver
— prosecutto arrésti, voortzetting van-volgin;
het arrest-proces; — prosecütor, m. later
lat. een begeleider; vervolger, aanklager.
Proserpina, f. lat. of Persephóne 5
f. gr. Myth. de dochter van Ceres en Jupiter,,
Pluto's gemalin en koningin der onderwereld ;,
vgl. Pluto ; Astr. de naam van een door Lu-ther te Bilk in 1853 ontdekte planetoide.
Proseucha, f. gr. (pros-euche, d. I. eig.
gebed, bede, van eúchesthai, bidden, smeeken)
een joodsch bedehuis aan wegen, bronnen, enz.;
ook z. v. a. synagoge.
prosit! lat. (van prosum, prodésse, nuttig,
voordeelig zijn) eig. het doe u nut of voordeel !
wel bekome het u ! God zegene u ! uwe gevgl. is fécit cui prodest, op bladz..-zondhei;
645, kol. 1.
Proskynésis of proskynése, f. gr.
(v. pros-kynéin, aanbidden, aanroepen) de aan
voetval, de slaafscbo verootmoedi--bidng,e
ging voor - de gebieders in het Oosten, z. v. a.
prost ernatie.
Prosodie, f. (gr. prosódia, d. i. eig. toezang, v. pros, toe, bij. en ode, gezang; vandaar oorspr. de syllabentoon, z. v. a. a c e e n t,,
dan het toonteeken, zoowel als andere teekens,
die de uitspraak bepalen, Inz. de teekens van
de lengte en kortheid), de lettergreepmaat, syl-laben-maat, de regelmatige uitspraak der woorden, overeenkomstig het a c c e n t en q u a n t i-t e lt ; de leer der lettergreepmeting, tijd- of
toonmeting, een gedeelte der metriek of vers
prosodíek, prosodika, f. de-kunst;—
leer der lettergreepmaat en toonzetting; —
prosódisch, adj. daartoe behoorende, de
syllabenmaat en toongeving betreffende; — prosodomanle, f. de rijmelaarswoede, poëtenkoorts.
Prosonomasie, f. gr. (prosonoraasia, benoeming) Rhet. gelijkheid in de woorden, overeenkomst in de woorden van verschillende tales
(die op gelijken oorsprong kan wijzen), ook p aronomasie.
Prosopalgle, f. gr. (v. prásopon, gezicht,
persoon) Med. de aangezichtspijn ; — prosopálgiseh, adj. de gezichtspijn betreffende ot
daaraan lidende; — prosopographie, r.
persoonsbeschrijving, karakterschildering ; -prosopokareinöma, Med. de aangezichtskanker; — prosopolepsie, het aanzien des
persoons, de partijdigheid, het in aanmerkingnemen des persoons; — prosopologie, f.
de leer van bet aangezicht ; vgl. p h y s i o g n o-m i e k; — prosopománt, m. een waarzegger uit het gelaat, gezichtskijker; — prosopomantie (spr. t=ts), f. de gelaatswaarzegger; — prosopopc ie, f. Log. de persoonsverdichting, de voorstelling van het onpersoonlike en levenlooze als persoon, z. v. a. p e r s on i f i c a t i e; bezieling; — prosoposkopie,
f. de gezichtsbeschouwing, het gelaatsonderzoek, inz. de leer van het ziekelijk uitzicht, L.
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V. a. pathologische physiognomika.
Prospect, z. ond. prospiciëeren.
Prosper, lat. (prosper, prospéra, prospërum, gelukkig) mansn.: de gelukkige; — prospereeren, lat . (prosperare) gelukkig maken;
gewoonlijk: gedijen, gelukken; gelukkig zijn, goed
voortkomen, bloeien, zijn fortuin maken, goede
zaken doen, in bloeiende of gelukkige omstandigheden komen; — prosperiteit, f. (lat.
prosperitas, het gedijen, de welstand, bloei,
welvaart, fortuin, het geluk, de voorspoed.
Prospheroména, n. pl. gr. (van prosphérein, bijdragen, brengen) eig. bijgebrachte
dingen; Med. van buiten inwerkende genees
ook voedsel, spijs en drank, al wat-mideln,
men nuttigt.
Prosphysis, f. gr. (v. pros-phyein, aan
samenwassing-wasen)Md. groi,
der deelen, het vergroeien.
prospiciëeren, lat. (pro spic^re) vooruitzien, heenzien, voorwaartskijken ; voorzien,
vooruitzorgen, voorzorgen gebruiken, voorzichtigheidsmaatregelen nemen ; — prospieiént
(lat. prospic)ens) vooruit zorgend, voorzichtig; —
prospiciéntie (spr . t=ts), f. (prospicientia)
de voorzorg, voorzichtigheid; — prospectus,
m. veelal n. prospect, n. de aanblik, het
aanzien, uitzicht, vergezicht; de teekening, schets,
omtrek, voorstelling van een gebouw zoo als
het zich uitwendig voordoet ; prospécte, adj.
voorzichtig, bedachtzaam ; — prospectus,
ook eene voorloopige aankondiging, openbare
bekendmaking; het programma of de voorloopige
uiteenzetting van een werk, inz. boekwerk, dat
gew. bij inteekening wordt uitgegeven, en waarin
men een denkbeeld geeft van het onderwerp,
-

dat het behandelt, van het formaat, de letter,
bet getal deelgin, den prijs, enz.
próssimo (mese) it. (= lat. proximus, z. ald.)
Kmt. der volgende, eerstvolgende (maand); prossimo passato, van de jongstverloopen maand;
prossimo ventúro, voor de eerstvolgende maand.
Prostapheerésis, f. gr. het onderscheid
van de ware en de middelbare beweging eener
planeet.

Prostásis of prostasie, t . gr. (v. prostënai, vooraanstaan) het vooraanstaan, de voorrang; — prostaat (gr. prostátës, of lat. prosidle, m. een voorstander, aanvoerder, vooropgeplaatste, hoofd; in het oude Athene: de beschermer, zaakvoerder, advokaat van ieder, die
geen burger was; Med. het vooruitstekende ; —
f. (scil. glandzcla) de voorstanderklier aan het
bovendeel der pisbuis; — prostatalgie, r.
Med. de pijn aan de voorstanderklier; — prostathelkósis, f. de verzwering dier klier;
— prostátiseh, adj. vooruitstekend, vooraanstaand; — prostatitis, f. Med. de ontsteking van de voorstanderklier ; — prosta-

tóncus, n. gezwel dier klier.
prosterneeren, lat. (pro-sternëre) uit
— zich proster -strekn,dwp;

zich nederwerpen, eenen voetval doen,-ner,
nederknielen ; — prosternátie (spr. tie=tsie)
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f. barb.lat. en fr. lat liever prostrátie f.
(prostratio) de nederwerping, kniebuiging, do
voetval ; prostratio virium, Med. het verval der

krachten.
Prosternidium, n. gr. (v. stérnon, deborst) Med. eene borstpleister.
Prosthesis, f. gr. (v. stëthos, n. de borst)
Med. het vleezige deel vóor op de borst bi
sterke mannen ; ook het vleezige aan handen
en voeten, de zoogen. muis aan de hand ende bal onder den grooten teen.

Prosthésis of prothésis, f. gr. (van

pros-thétnai, er bij voegen, pro-thë naf, voorzetten) Gram. de voorzetting, de toevoeging
eener letter of lettergreep aan het begin van
een woord; — prosthésis, Med. de kunstmatige aanzetting van een lid, b. v. van een
houten been, een neus, eene lip, enz. ; —
prosthéta, n. pl. Med. uitwendig aangebrachte middelen, omslagen, enz., inz. eene zet-pil voor de baarmoeder.

Prostibúla prostibilis, t of prostibúlum, n. lat. (v. pro-stare, openlijk te
koop staan) een straatmensch, eene hoer, een
-veil,
openbaar vrouwspersoon.
prostitueeren, lat. (pro-stiturre, d. i.
eig. vooropstellen; vgl. s t at u e e r e n) openlijk

prijs geven, schenden, onteeren, schandvlekken,
te schande maken; gemeen, verachtelijk of belachel(jk maken; aan de ontucht prijs geven,
tot ontucht aanzetten of verleiden ; eene g e-prostitueerde, eene aan ontucht prijs gegeven vrouw, een veil vrouwspersoon, eene

hoer; — prostitütie (spr. tie=tsie), f. (prostitu(io) de schending, onteering, schandvlek-

king; het ontuchtig leven, zedenbederf, de staat
der zedelijke verdorvenheid inz. in sexueelew
betrekking.
Prostratie, z. ond. prosterneeren;

— prostratus, a, um, lat. Bot. z. v. a. p r ocumbens.

pro studio et labore, lat. z. ond. s t u d i u m.
Prosty lon, n. gr. (van st'los, zuil) eene

zuilendeur of -poort, een zuileningang; — pro—
stylisch, adj. met een zuileningang.
pro substrata materia, z. ond. substratum.
Prosyllogisme, n. gr. (vgl. s y 11 o g i sm e) Log. eene voor-sluitrede, eene inleidende_
sluitrede, zulk eene, die tot bewijs eener stelling in eene andere sluitrede gemaakt wordt.
Protagonist, m. gr. (prót agonistes, v..
prótos, de eerste, en agonistes, kampvechter)
de eerste kampvechter; eerste overwinnaar,.
eerste zegebehaler; ook de tooneelspeler, die de
hoofdrol speelde op het oud grieksche tooneel.
Protasis, f. gr. (v. pro-teinein, eig. voor
lets uitbreiden ; voorhouden, voorleggen, opgeven) eene voorgelegde vraag; Log. het voor
ook de inleiding of het eerste gedeelte-zindel; van een tooneelspel, in hetwelk het leggen van
den knoop begint.
Protéa, f. nw.lat. de zilverboom, een ge-

,

-

was van verscheiden schoone soorten (naar

Proteus, z. ald., benoemd, omdat sommige~--
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soorten fluweelachtige, van kleur verwisselende
bladeren hebben) ; — proteaeéën, pl. zilverboomsoorten.

protegeeren, lat. (pro-tegëre; d. I. eig.
van voren bedekken ; gew. naar het fr. protéger, uitgespr. protezjeeren) beschermen, beschut
beveiligen, begunstigen, onder zijne hoede-ten,
of bescherming nemen ; — protegé, m. fr.
(spr. protezjè) een gunsteling, beschermeling,
begunstigde; — protectie (spr. (ie=sie), f.
]at. (protectio) de bescherming, beschutting,
ondersteuning, hoede, verdediging, begunstiging,
het beschermheerschap; jus - protectiónis, het
beschermingsrecht; — protectief, adj. bes chermend; — protectionisme, n. het
streven om den landbouw en de industrie van
zijn eigen land door regeeringsmaatregelen, inz.
hooge invoerrechten tegen buitenlandsche coneurrentie te beschermen; — protectionist,
mn. barb.lat. aanhanger van het beschermend
stelsel, aanhanger en verdediger van beschermende invoerrechten ten voordeele van den
landbouw en de industrie van het eigen land,
In Engeland eene politieke partij onder het ministerie Robert Peel (1846) ; — protectionistisch, adj. op het protectionisme betrekking
hebbende, het beschermend stelsel toegedaan
of verdedigend; — protective silk, n. eng.
(eig. beschermende zijde) Med. een met hars
overtrokken dun weefsel tot beschutting der
wonden (bij het antiseptisch verband van Lister) ; — protector, m. een beschermer, beschutter, begunstiger, beschermheer, patroon;
r(jksbescbermer (de titel van Cromwell); —
kardinaal–protector, de kardinaal, die
te Rome belast is met de kerkelijke zaken eener
natie of met de belangen van zekere geestelijke
orden; — protectoraat, n. nw. lat. het
ambt, de plaats en waardigheid van eenen p r ot e c t o r — protectorium, n. of proteetuur, f. het beschermheersambt, de beschermbrief, schutbrief; de bescherming.
-

;

Proteine, f. nw.lat. (proteinum, van 't

gr. protos, de eerste ?) Chem. de grondslag of
basis (het radikaal) van de plantaardige en dier
-lijke
eiwit -, kaas -, vezel- en pisstof.
pro tempóre, z. ond. tempus.
Proténsie, f. lat. (protensio, v. protendëre, voor-, uitstrekken) de uitstrekking, uitrekking; ook z. v. a. protasis; — protensief, adj. of als adv. protensive, nw.lat.
volgens den duur, duurzaam.
Proterviteit, f. lat. (protervitas, van
:protérvus, onbeschaamd) de onbeschaamdheid.
protesteeren, lat. (protestári, eig. betuigen, openlijk, plechtig verklaren ; vgl. t e st e e r e n) zich tegen iets verklaren of verzetten,
legen lets opkomen, eene kwetsing, schending
of benadeeling van zijn recht tegenspreken, zich
-daartegen in rechten of vormelijk verzetten;
teenen wissel protesteeren, de betaling
er van weigeren, hem verwerpen, hem afwij.zen, maar ook, wegens niet -betaling, eenen
wissel als bindend voor de borgen (giranten)
,

PROTIMESIS

verklaren; het protest daarvan doen opmaken; een geprotesteerde wissel, een afgewezen, met protest teruggezonden wissel, een
bij gebreke van betaling voor de borgen verbindend verklaarde wissel; — protest, n.
nw.lat. de tegenspraak, het rechtsvoorbehoud;
de afwijzing of verwerping, de wettelijke acte,
waardoor men aan hem, die eenen wissel of
ander handelspapier weigert te accepteeren of
te betalen, verklaart, dat hij en zijn correspondent verantwoordelijk zullen zijn voor alle
daaruit voortvloeiende schaden ; senza protésto,
it. Kmt. zonder protest; sopra protesto, boven
't protest, d. i. ter eere, uit vriendschap (cenen
wissel aannemen) ; — Protestánt, m. (van
het lat. deelwoord protéstans) tegenspreker,
vrjgeloovige, oorspr. alleen de benaming der
Lutherschen, sedert zij op den rijksdag te
Spiers in 11;29 tegen de besluiten der Katholieken een p r o t e s t indienden, sedert den westphaalschen vrede ook aan de G e r e f o r m e e rd e n gegeven ; — protestantisme, n. de
leer en het geloof der Protestanten, het door
L u t h e r s reformatie verworven recht der evangelische Christenen, om zich met betrekking tot
hun geloof enkel aan de oorkonden des Christendoms te houden, en zoo min in de uitlegging
daarvan, als in de gevolgen dezer verklaring,
van eenig gezag hoegenaamd af te hangen ; in
tegenst. met het katholicisme ; — protestántsch, adj. overeenkomstig met dit geloof of recht. daartoe behoorende, vrggeloovig ;
— protestátie (spr. tie=tsie), f. lat. (protestatio) de betuiging, openlijke of plechtige
verzekering; het voorbehoud, de vrijwaring van
zijne rechten door -cene vormelijke tegenspraak,
door een wettelijk verzet; afwijzing, wettelijke
verwerping van cenen wissel; cum protestation,
met tegenspraak, met verzet; — protesta torium, n. nw.lat. een afwijzings- of ver
schriftelijke verklaring, dat-werpingscbft,d
men de handhaving van zijne rechten inroept,
een schutbrief.
Proteus (tweelettergrepig), m. gr. Myth.
een zeegod, die de gave der voorspelling en
het vermogen bezat, zich in allerlei gedaanten
te veranderen ; oneig. een onbestendig, veranderlijk mensch, gedaante - eerwisselaar; in de
alchemie bet kwik, omdat het de verschillendste
gedaante aanneemt.
Protevangelium, n. gr. (van protos,
prole, proton, de of het eerste, en e v a n g e1 i u m, z. ald.) het eerste evangelie, de eerste
voorspelling van den Messias, die men in Genesis III, vs. 15 meende te vinden.
Prothësis, z. prosthesis.
Prothymie, f. gr. (prothymía) geneigdhei d , bereidwilligheid ; gunst, genegenheid.
Prothyrum, n. gr. (próthyron, v. thyra,
de deur) de plaats voor de deur, de voorhof.
Protiátros of protiáter, m. gr. (van
prötos, eerste en iätrós, arts) een opperarts =
archiater en protomedicus.
Protim8sis, f. gr. (v. pro- timón, boven.
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anderen eeren, voortrekken) de voorrang; de
voorkoop (z. jus protimiseos of protimeseos).
Protocol, z. protokol.
Protogála, n. gr. (van prótos, de of het
eerste, en gála, melk) Med. de eerste (moeder-)
,melk, het eerste zog, de biest; — protogeea,
1. eerste gedaante der aarde (naar Leibnitz),
de oorspronkelijke aarde; — protogéniseh,
adj. het eerst geteeld, voortgebracht, gevormd;
— protographie, f. de eerste teekening,
planteekening; het eerste geschrift, voorschrift;
— próto–jerej, m. russ. opperpriester = p r ot o p op e; — protoklepht, m. nw. gr. (vgl.
k 1 e p h t e n) een rooverhoofdman, aanvoerder
tener nieuwgriekscbe rooverbende.
Protokól, n. mid.lat. (protocóltum, later
gr. prötókollon, van 't gr. pretos, de of het eerste, en kollän, lijmen, vastkleven, dus eig. het
eerst , of van voren aangevoegde, het eerste
blad, dat eene chronologische opgave bevatte
•en aan de notariëele oorkonden niet ontbreken
mocht) in 't algemeen eene schriftelijk opgeteekende 'handeling, verklaring of uitspraak van ondervraagde personen enz. in burgerlijke aangelegenheden; een bericht van het voorgevallene,
verhandelde, het handelingsblad; Jur. het boek,
dat al de notariëele acten bevat; het formulierboek ter opmaking van de openbare acten,
de rechterlijke berichten enz.; het register der
beraadslagingen en handelingen van eenen riksdag, een congres, eene conferentie enz.; dik
beraadslagingen en handelingen zelven;-wijlsde
ook het verhoorschrift ; — ad protocóllum of
ten protocol brengen of protocolleeren, gerechtelijk opteekenen of nederschrjven, een zakelijk bericht schrijven; openbare
handelingen terstond opschrijven of schetsen;
een verhoorschrift maken ; — protoco Uáriseh, adj. volgens het protocol, daarmede
overeenkomstig; — protoeollist of protocolhouder, m. de verhoorschr(jver, gerechts
-boekhudr.
Protokisten, m. pl. gr. volgelingen van
0 r i g é n e s, die geloofden, dat de ziel vóor
Chet lichaam was geschapen.
PrOto100g, m. gr. (próto-lógos, eerst sprekend) de eerstspreker, eerste tooneelspeler; —
protomártyr, proto–martelaar, m. de
eerste martelaar (z. ald.) of bloedgetuige des
christendoms, S t e p h a n u s.
Protóme, f. gr. (protomë, van protémnein,
vvoorsniden, van -voren afsnijden) de voorsnede;
ook een borstbeeld, eene b u s t e ; — protómus, m. de voorsnijder, z. v. a. prosector.
Protomedicus, m. gr.-lat. (van 't gr. prótos enz., de eerste, en 't lat. medicus, z. ald.)
,een opperarts, eerste geneesheer; — protonotaris, m. opperschrjver, oppergelieimschr(jver, stadsschrijver; ook de eerste geestelijke
naast den patriarch in Constantinopel; aan 't
roomsche hof: 12 tot een ambtgenootschap ver
voorname geestelijken ter besturing van-bonde
alle zaken, die het pausdom en de Kerk belreffen ; — protonotariaat, n. ambt en waarVIERDE DRUB.
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digheid van een protonotaris ; — protonpseudos, m. gr. eig. eerste leugen ; eene val
i s s e in eene sluitrede, valsche-schepram
vooropgaande stelling in een bewijs ; - r-- protopápas, m. de eerste priester, kardinaal der
grieksche kerk ; — protopasehieten,, pi.
eene kettersecte, die het Pascha vroeger vierde
dan - de overige christenen ; — protopathie,
f. de voorliefde voor lets ; ook het eerste lijden, de eerste ziekte, die niet door eene andere voorafgegaan of veroorzaakt is; — prOtopáthisch, adj. eerst lijdend, eerst ziekwordend; — protoplasma, n. bet oorspronkel(jke beeld of voorbeeld ; — protoplasten,
m: pl. de eerstgevormde (menschen), eerste- menschen; — protoplastisch, adj. eerstgevormd, in den oorspronkelgken vorm; wat do
eerste menschen betreft ; — protopópe, m.
gr. -russ. (vgl. pope) een russisch opperpriester; — protopraxie, f. Jur. het recht om
bij een concours het eerst door den schuldenaar betaald te worden; — protopresb'ter, m. gr. z. v. a. archipresbyter bij
de domkerken van eenige stiften, nu gewoonlijk de k e n; — protoprovineiális, m. gr
lat. opperlandverzorger; — protoscholárch,
m. gr. een opperschoolopziener, inspecteur van
het onderwijs; — protoscholarchaat, n.
het ambt van oppérschoolopziener; — protosebast, m. de eerste minister van het hof
te Constantinopel; -- protesecretaris,m.
gr.-lat. de opper- of eerste geheimschrijver; —
protosenátor, m. gr.-lat. de eerste raadsheer of stadsschepen; — protoslavisch, adj.
tot de eerste Slaven behoorende (weleer in Thracië ; vgl. Slaven) ; — protostasïe, f.. gr.
de opperste plaats, eerste rang; — protoSyncellus, m. de vicaris van eenen patriarch,
van eenen bisschop in de gr. kerk ; — protOsyndicus, m. gr. opperadvocaat of opper
prototype, f. het eerste voor--recht;—
beeld, oorspronkelijk model; de eerste afdruk of
vorm van ets- of snijwerk ; — protoxyde,
z. ond. o x y de ; — protozeugma, n. Log.
eene soort van zeugma (z. ald.), waarbij het
woord, dat in den loop der uitdrukking verzwegen wordt, aan het hoofd staat uitgedrukt,
b. v. visit pudorem libido, timorem
audacia (scil. v i c i t), de schaamte overwint
of bedwingt de wellustigheid, de vrees (over, wint of bedwingt) de stoutheid; —protozoon,
n. een dier op den laagsten trap der organische ontwikkeling, het . onvolkomenst bewerktuigd dier, aanvangsdier; ook het eidiertje.
protraheeren, lat. (pro-trahére) voorwaartstrekken; op de lange baan schuiven, ver
verschuiven, uitstellen, verlengen; —-tragen,
protráetie (spr. tie =sie) f. (protracto) de
vooruittrekking; vertraging, verlegging, het ver
uitstel; — protráetor, m. nw.lat. de-wijl,
voorhaler, een werktuig tot zuivering van wonden ; de hoekopnemer, graadboog.
protréptisch, adj. gr. (protreptikós, é,
sin, van pro-trépein, voorwaartswenden, aandr(j64
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ven enz.) opwekkend, aanmanend, vermanend,
aanprikkelend.
pro tribun?li, z. and tribunaal.
protubereeren, lat. (pro-tubereire, van
tuber, bult, buil, gezwel) op- of uitzwellen ; —

protuberántie (spr. tie=tsie) f. nw.lat.

Med. eene ringvormige verhooging, een gezwel,
een uitwas, bult ; Astron. eene lichtverhooging
in de lichtende omhulsels der hemellichamen;
— protuberantia oculórum, kalfsbogen, ossen
-ogen.
Protutóla, f. lat. (vgl. tut e 1 a) de plaats
voogdij ; — protütor, m. nw.lat.-verangd
een bijvoogd, toeziende voogd.

protypográphisch, adj. gr. (vgl. t yp og r a p hie) vóor de uitvinding der boekdrukkunst
gemaakt.

Protpus, m. of protspon, n. gr. (vgl.
t y p u s) voorbeeld, model, monster; — protypiseh, adj. als voorbeeld of model dienende of bestemd ; oorspronkelijk.
Prouésse, f. fr. (spr. proe—) dappere daad,
dapperheid.

prouveeren (spr. ou =oe) fr. (prouver, v.
lat. probáre) bewijzen, pleiten; dit pro uv e e r t voor hem, dat pleit ten zijnen voordeele.

Provasállus, m. mid.lat. (vgl. v a s a l)
plaatsvervangend leenman, ter verrichting van
de leendiensten.
Provatúra, f. pi., provatúre (spr. u=
oe) it. buffelkaas, inz. eene soort van goede
kleine kaas op Sicilië;

— próveles, pi. it.

eene soort van napolitaansche kaas uit de melk
der buffelkoe.
Prove, z. v. a. p r e b e n d e (z. aid.) ; —
provenier, z . v. a. p r e b e n d a r i s; — pro
gesticht, waar dezulken-venirshu,t
samenwonen, die voor hun geheele leven uit
eene geestelijke stichting hun onderhoud trekken.
g

PROVIDENT

brengst, het voordeel, de winst ; het bedrag .

Proventriculus, m. lat. de vóormaag.
Proverb um, n. lat. (van verbum, woordeen spreekwoord ; — pl . proverbia of pro-

verbiën, spreekwoorden, gedenk- of zede-spreuken, b. v. die van Salomo ; — proverbe, n . fr. (spr. prowérb') een spreekwoord;
inz. een tooneelspel, dat op een spreekwoord.
gegrond is, eene bijzondere soort van fransche
dramatische stukken; "— proverbiaal, adj._
(lat. proverbiális, en als adv proverbial)2er)
spreekwoordelijk; — proverbiëus, spreek- woordenrijk, met spreekwoorden opgevuld, doorspekt, b. v. zulk een schrijftrant ; — proverbaliseeren (spr. s=z), nw.lat. tot een spreekw oord maken.
Proversie, f. lat. (v. pro en vertëre, wenden) de voorwaartsbuiging.
Proviand, f. (it. proviánda, provénda,.
oudfr. provende, mid.lat. provenda, providénda;
dus van providere, bezorgen, aanschaffen) de
mondvoorraad, teerkost, levensmiddelen, levens
— proviandhuis, proviand--behoftn;
kamer, proviat.dmagazijn, een huis,
eene kamer, een pakhuis enz. voor of met mondbehoeften; — proviandeeren, met spijzen,
of levensmiddelen verzorgen of voorzien.

Provicaris, m. nw.lat. (vgl. v i c a r i s)
een onder- of medeplaatsvervanger; — pro – -

vicariaat, n . het onderplaatsvervangerschap.

provident, adj. lat. (providens, van providére, vooruitzien, zich voorzien, zorgen) voor zienend, vooruitzorgend, voorbedachtzaam; —,
providéntie (spr. t=ts) f. (lat. providentïa)
de voorzienigheid, voorzorg (van God) ; provi-dentiae meinor, gedachtig aan de Voorzienig(zinspreuk op het kruis der koninklijke sak--heid
sische kruisorde der R a u t e n k r o n e); — providentiëel, adj. nw.lat. vooruitziend, voor zorgend, door de Voorzienigheid beschikt; --

Provene alen of provencaalsche

provideeren, het laatste oliesel toedienen;

dichters, de ridderlijke dichters der 12de en
13de eeuw in Z. Frankrijk, d. I. in P r o v e n c e
en in N.00stelijk Spanje. Zij heeten ook r omantische dichters en troubadours (z.

— provisie (spr. s=z) f. lat. (provisio, het
vooruitzien, de voorzorg) de voorraad, inz. mond
verzorging met levensmiddelen (p r o--vorad,
viand), b. v. winterprovisie, voorraad
voor den winter; ook in de r. kath. Kerk eene
aanstelling tot een kerkelijk ambt met eenti
prebende ; Kmt. het recht van zooveel percent,,.
door de bankiers, commissionnairs, expediteurs,
enz. voor de zaken genomen, die zij verrichten, het bezorgingsloon; — provisie–conto,
n. Kmt. de bezorgings-rekening, de rekening van
de provisie-gelden; — provisioneel, adj. (fr.
provisionnel) en als adv. provisionaltter, soms
ook wel provisóriseh, nw .lat. voorzorgend,
voorbehoedend, bij wijze van voorzorg ; bij voorraad, voorloopig, ondertusschen, tot op nadere
bepaling, nader orde, ad interim, enz.; — pro-vi.sioneel decreet, n. provisioneele uitspraak, f. de beslissing, door welke cene partij,
voorloopig in het bezit der betwiste zaak wordt.
gesteld; — provisor, m. lat. een íoeziener,
bezorger, meesterknecht ; de bevoegde waarne mer, inz. van cene apotheek, van een fc : .

ald. ); — proveneaalsch, provencaal–
sehe taal, de eigen taal van Z.Frankrijk,
thans enkel nog een dialect, voorheen eene
zelfstandige schrijftaal naast de noord-fransche;
vgl. occitanische taal; — Proveneeolie, f. (spr. prowáhs-^) olijf- of boomolie uit
Provence, d. i. Z. Frankrijk, dat oudtijds als
romeinsche provincie den naam Provincia (vandaar Provence) voerde.
Provénda, f . it. (eig. mondgedeelte, mondvoorraad, mid.lat. provenda ; vgl. proviand)
cene graanmaat in Ancona, van bijna 9 L.
inhoud.
proveniëeren, lat. (pro-venire) eig. vooruitkomen ; daaruit voortkomen, opbrengen, nut
of voordeel aanbrengen, opleveren, afwerpen;
— proveniéntie (spr. t=ts) f. nw.lat. de
herkomst, oorsprong van een uit den vreemde
ingevoerd product ; — provenú, n. fr. de op-
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enz.; provisor imperii, de rijksvoogd, rijksbestuurder ; — provisoraat, n. nw.lat. de post
van eenen provisor, het waarnemerschap; —
provisórisch, z. ond. provisioneel; —
provisorio modo, uit voorzichtigheid, bij wijze
van voorzorg ; — provisorium, n. Bene acte
of een geschrift, waarbij men zich voorloopig
tegen toekomstige voorvallen behoedt, een behoedingsstuk; ook de toestand van voorloopige
aanstalten of inrichtingen.
Provincie, f. lat. ( provincia, van vincére,
overwinnen) oorspr. bij de oude Romeinen: een
door verovering of erfmaking verkregen gebied,
een wingewest ; het gewest, landschap ; een gedeelte lands van eenen Staat, dat een g o uv e r n e m e n t voor de justitie, financiën, enz.
uitmaakt ; een grondgebied buiten het hoofdland
of de hoofdstad van een rijk; - in de r. kath.
Kerk ook het district of gebied van een aartsbisdom; — provincie—roos, f. de gemeene
roode tuinroos; — provinciaal, adj. (lat.
provinciarlis, e, fr. provincial) gewestelijk ; Gram.
wat tot een tongval behoort ; p r o v i n c i aal
bi a d, blad, dat alleen voor de behoeften van
een bepaald landschap is ingericht; — provinciális of provinciaal, m. nw.lat. de
oppertoeziener of overste van de kloosters in
een kerkelijk district ; — provincialaat, n.
het ambt en de waardigheid van zulk Benen;
-- provincialisme, n. een gewestelijk, landschappelijk woord, een taaleigen van een gewest, een landschap, oord; het gewestelijk taal
eigen landschapsspraak; — pro--gebruik,d
vincialiseeren (spr. s=z), tot een provincie maken.
Provisie, provisor, enz. z. ond. p r ovident.
provoceeren, lat. (provoclire ; vgl. v oe e e r e n) iemand provoceeren, hem uitdagen, tot iets opwekken, opeischen ; i e t s
p r o v o c e e r e n, iets veroorzaken, daartoe aanleiding geven, het te voorschijn roepen ; op
iets p r o v o c e e r e n, zich op iets beroepen;
ook hooger hulp inroepen, daarop aanspraak
maken (appelleeren), gerechtelijk aanspraak
op iets verlangen; — provocándo, door beroep,
beroepend ; provocándo ad acta, door beroep op
de acten of rechtsverhandelingen; — provo
m. (provvcans) Jur. een uitdager, ter-cánt,
ger, uiteischer, klager, wie tot rechterlijke han
aanleiding geeft, daartoe uitdaagt ; ook-deling
= a p p e 11 a n t; — provocaat, m. (provo
wie opgeroepen, opgeëischt, uitgedaagd,-cátus)
getergd wordt; — provoeátie (spr. t=ts) f.
(lat. provocado) de uitdaging, voorroeping, aan
terging; uitdaging tot een tweegevecht;-hitsng,
opvordering tot het inbrengen eener klacht bij
het gerecht; het beroep op een hooger gerechtshof (a p p chat i e) ; — provocatief, adj.
nw.lat. beroepend, uitdagend, tergend.
Provoost, m. (oudfr. provos, provost, Prevost, nw.fr. prévót, proven. prebost, sp. ,pre
boste, it. prevosto, preposto, preposito, v. 't lat.
praepositus) eig. een voorop of aan 't hoofd
-
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geplaatste, fr. prevót (spr. prewó) z. v. a.
proost, z. ald.; ook de titel van onderscheiden officieren, belast met de zorg, de handhaving der orde, het bestuur van iets, opziener,
overste, voorstander; provoost der s c h e r mz a al, dansza al, de voorvechter, voordanser
(eene soort van onder-leermeester) ; oneig. het
strafverblijf der soldaten, waarin zij door den
provoost van het regiment gezet worden;
Mar. stille ronde, lantarenwachter bij de kruitkamer, cipier, stokkeknecht, rollezer enz.
Proxeneet, m. gr. (proxenetés, v. proxene n, iemand als pró-xenos, d. i. als openlijk
gast bijstaan, in 't alg. voor hem in de bres
springen, zich zijner aantrekken, voor hem iets
bemiddelen, hem iets verschaffen) een bemiddelaar, onderhandelaar, makelaar, koppelaar; —
proxeneticum, n. later lat. (gr. proxenetikón) het makelaarsloon, de courtage ; —
proxenie, f. gr. bi de oude Grieken : staats
recht en de verhouding van-gastvrijhed,
den openbaren gast, d. i. van eenen gezant of
zaakvoerder van een anderen Staat, omtrent
Wien, door eenen daartoe door den Staat benoemden burger (p r o x ë n o s), al de plichten
der gastvrijheid volbracht werden.
proximus, a, um, lat. de of het naaste;
prozamus est Bibi quisque, sprw.: ieder is zich
zelven de naaste, het hemd is nader dan de
rok; proximus sum egomet mihi, ik ben mij
zelven het naast ; proximus succéssor, m. de
naaste opvolger of erfgenaam; — proximo (stil.
mense) of it. próssimo, Kmt. van de volgende
maand ; — proxima, f. Kmt. de eerstvolgende,
naaste tijd, dien de trekker van eenen wissel
bepaalt ; ad proximam (sessiönem), tot de eerst
zitting of vergadering , — proxime, adv.-volgend
eerstvolgend ; — proximiteit, f. (lat. proximitas) de nabijheid, nabuurschap ; nauwe ver
-wantschp.
Próxy, f. eng. (samengetrokken uit procuracy ; vgl. p r o c u r e e r e n) het beheer, de
zaakwaarneming, de procuratie ; — m . de gevolmachtigde, zaakgelastigde, zaakwaarnemer,
zaakvoerder.
Proza, f. (lat. prosa, ontstaan uit prorsa,
stil. oratio, d. i. de voorwaartsgerichte, rechtuitgaande rede, van prorsus, a, um, naar voren gericht, rechtuit) ongebonden rede, de taal
van het gewone leven, het onrijm (in tegenstelling met p o ë z i e); ook Bene lat. lofzang in
de r. kath. Kerk, waarin het rijm en het getal der lettergrepen de quantiteit vervangt ; in
de middeleeuwen de (aanvankelijk prozaïsche)
tekst der s e q u e n t i ë n (z. aid. ), stichtelijke
schilderingen van het leven en de werken der
heiligen; — prozaïsch, adj. (later lat. prosaïcus, a, um) ongebonden, bandeloos, in onrijm, rijmeloos, in de taal des gewonen levens
vervat ; ook : alledaagsch, plat, gemeen ; — prozaísme, n. nw.lat. Bene eigenaardigheid van
den ongebonden, niet dichterlijken stijl; ook de
alledaagschheid, b. v. der uitdrukking, de eentonigheid, b. v. van het leven; — prozaist.
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m. een schrijver in ongebonden, niet dichterliken stijl ; een boek, Waarin de s e q u e n t i ë n
staan.
Prozymieten, pl. gr. (v. zymè, zuurdeeg)
christenen, die bij het Avondmaal g e z u u rd
brood gebruiken ; zoo werden de grieksche
christenen door de latinsche genoemd ; vgl.
Azymieten.
prude, adj. fr. (oudfr. prod, prul, fem.
prode, prude, braaf, deugdzaam, wits, v. 't lat.
probus, zedeliji goed, deugdzaam, met invloed,
van 't lat. prullens, omzichtig, wijs) schtjnzedig,
zeer ingetogen, preutsch, schijnheilig; als subst.
prude, f. de schijnzedige, preutsche, stuur
schijnvrome, sclrjnheilige; —-scheon,
pruderie, t. de scrhi iizedigheid, preutschheid,
ingetogenheid voor het oog der wereld, schijn
gemaaktheid.
-erbahid,
prudens, lat. (samengetr. uit providens) voor
omzichtig, bedachtzaam, verstandig; —-zichtg,
prudéntie (spr. t=ts) f. (lat. pruilen«a) of
prudence, fr. (spr. prudáñs') f. de voorzichtigheid, omzichtigheid, bedachtzaamheid ; — prudénter, adv. omzichtig, wijselijk; — Prudentius, m. Prudentia, f. mans - en vr. naam :
de bedachtzame, omzichtige.
Pruderie, z. ond. p r u d e.

Prud'homme, m., pi. prud'hommes, fr. (spr. prudómm'; van oudfr. prud,
rechtschapen, vroed; prud'homme, een rechtschapen, eerlijk man ; vgl. prude) zaakkundlgen enz., scheidsrechters ter bemiddeling van
oneenigheden tusschen fabrikanten, arbeiders,
enz. in de fransche fabriekssteden ; — Prud'-

homme of Joseph Prud'homme, fr.
deftige, steeds in spreuken zich uitende en onnoozele burgerman, een door Henri Monnier

geschapen type.
Pruina, f. lat. (van prunum, pruim) het
dauwachtig waas over de pruimen, pruimenstof; — pruinosus, a, um, Bot. bedauwd, ber(jpt, als met een dauwachtig waas overtogen,
b. v. de pruimen.
Prunél, n. (eng. prunello, fr. prunelle, f.)
eene fijne dichte zijden stof; eene wollen stof,
'ook lasting geheeten.
Prunéllen, f. fr. pl. (la prunelle, de slee
prune = lat. prunum, pruim)-pruim,veklw.

v. a. brunellen, liever brignolen (fr.
brignoles, spr. brienjól' of prunes de Brignoles)
Katharina-pruimen, bijzonder schoone, eerst van
de pit ontdane, geschilde en dan gedroogde
pruimen, die inz. in en bij de stad B r ig n o 1 e s in Frankrik, maar ook in Franken
groeien.
-land
Prunélzout, n. (nw.lat. sal prunellae,
van 't lat. pruna, gloeiende kool) eene witte
massa van grofstralige breuk, uit salpeter, die
in de roode gloeihitte gesmolten is, en eenig
zwavel bereid.
prunus, f. lat. de pruimeboom; prunus armeniä ca, de abrikoos ; p. avium, kriekeboom ;
p. cerasus, morelleboom ; p. domestica, de gewone pruimeboom ; p. laurocerasus, de laurier-
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kerseboom ; p. padus, de troskerseboom ; p.
spinösa, de sleeboom ; — prunifolius, a, um,
lat. Bot. pruimbladerig; — prunine, f. nw.
lat. de gomstof uit pruimen, ook c e r a s i n e,
z. aid.

Prurlgo, f. of pruritus, in. lat. (van
prurire, jeuken) de huidjeuking ; eene ontijdige
aandrift, ontijdig verlangen, hevige begeerte ; —
prurieus, lat. Bot. jeukend.
Prussiácum acidan, n. nw.lat. (van
Prussia, Pruisen) Chem. eig. Pruisisch zuur;
het blauwzuur; — prussiáten, n . pi. blauwzuurzouten; — prussi-enne, z. p e r u v i e n ne;
— prussine, t of prussiaan, n. een radicaal in Berl(jnsch-blauw, van izerblauwzuur,
enz.; ,— prussophiel, lat.gr. een Pruisenvriend.
Prytánen, m. pl. gr. (prytanis, pl. prytáneis) in het oude Athene eene commissie van
50 raadsleden, die in den raad en de volksvergadering voorzaten ; — prytanéum, n. (gr.
prytaneion) een openbaar gebouw te Athene,
waarin de p r y t a n e n hunne maaltijden hiel
waar tevens de mannen, die zich om--den,
trent den Staat verdienstelijk gemaakt hadden,
levenslang onderhouden werden ; — prytanée,
m. fr. eene groote krijgsschool te Parijs voor
de kinderen, die op kosten van den Staat worden opgevoed; — prytanie, f. gr. (prytaneia)
de tijd van 35 of 36 dagen, gedurende welke
de grieksche p r y t a n e n de zaken des volks
bestuurden.
Psalis, f. gr. (psalis, van psáein, schaven
enz.) de schaar; het gewelf, de boog; — psa^
lidium, n. (gr. psalídion) een schaartje; een
klein gewelf, booggewelf; Med. het zoogenaamde
gewelf in de hersenen ; — psalidóma, n. het
gewelf; de binnenste schedelvlakte.

psalleeren of psalteeren (lat. psalt Pre, v. 't gr. psállein, in 't alg. aanraken, inz.
de snaren tokkelen, een snarenspeeltuig bespelen) psalmen zingen of lezen ; met luider stem
bidden; — psallénda, n. pl. lat. eig. het te
zingene, gezangen, een beurtzang op heilige dagen in de r. kath. Kerk; — psallette, f. fr.
eene school voor koorknapen, koorzangersschool;
— psalm, in . (van 't gr. psalmós, eig. snarenspel) een vroom lied, plechtig gezang tot Gods
eer; inz. de grootendeels aan koning David toegeschreven geestelijke gezangen in den bijbel;
— psalmist of psalmograaf, in. gr. de
maker der psalmen in den bijbel; ook in 't alg.
een psalmzanger, maker van geestelijke liederen ; — psalmodie, f . het afzingen der pealmen, het psalmgezang, de zangwijze der psalmen ; — psalmodiëeren, zingen, psalmzingen; zonder stembuiging zingen of lezen, verzen of proza op eentonige wijs voordragen, opdreunen; — psalmograaf, m. een psalmschriver, psalmdichter; — psalmographie,
f. de psalmdichting ; — psallódes of psal lódisoh, in de gedaante van een p s al t er i o n, cithervormig; — psalter, m. of psal-

terion, gr. en psalterium, lat. n. eer
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zeer oud snarenspeeltuig in den vorm van een
Beknotten driehoek met 13 rijen snaren van
ijzer- of koperdraad, waarop men met een ijzeren roetje of krom staafje sloeg; het bijbelsche
psalm- of gezangboek; een zeer lange rozenkrans der nonnen in sommige kloosters ; de derde
maag der herkauwende dieren ; — psaltrloa,
f. eene citherspeelster en zangeres bi de oude
Romeinen.
PsammOS, m. gr. -het zand ; Med. het graveel, de zandachtige stof, die zich in de nieren of in de pisblaas ontwikkelt; — psammisme, n. de loozing van zandige pis bij den
niersteen; ook een warm zandbad; — psam-

módes of psammödiseh, adj. zandig of
gruizig ; — psammomantie (spr . t=ts) f.
de zandwaarzeggerij, voorspelling uit zand.
Psapharösis, ook psapherösis en

psaphyrösis, of psatharösis en psathyrösis, f. gr. (v. psaphúrós, psathárós of
psath7rós, murw, los) Med. het brosworden der

beenderen ; -- psathyrótes, f. murwheid ,
fijnwrijfbaarheid.
Psatyrianen, m. pi. eene arianische secte
van de Ode eeuw.

Pselaphetíek, pselaphetïka, f. (van
psélaphán. aanraken, betasten) de leer of kunst

om iets door betasting te onderzoeken en te
kennen ; — pselaphle, f . de betasting, wrijving met de handen.
Psellisme, n. gr. (van psellidzein, stamelen , psellós, stamelend) het stamelen, stotteren.
Psephísma, n . gr. (psephisma, van psépkidzesthai, met een steentje, psëphos, stemmen) een volksbesluit, bij meerderheid van stemmen in de volksvergadering genomen; pl. pse
-phismáta;—psehokrátisch,adj.
door meerderheid van stemmen regeerende ; —
psephopaektae, pl. steenspelers en psephokleptae, pi . steendieven, goochelaars biyj
de oude Grieken.
pseudo — of pseud—, gr. (van pséúdos, n. leugen, verdichting, pseudes, onwaar,
gelogen, enz.) valsch, onecht, misleidend, bedrieglijk enz., in samenstellingen gebruikelijk,
b. v. pseud–akóë of pseud – aküsis, t
de gehoormisleiding, een gehoorbedrog, waarbij
de lijder tonen hoort zonder uitwendige aanleiding; — pseud-sesthésis, f. de gevoelsmisleiding; — pseudalëus, adj. verdicht, schijnbaar, b. v. morbus pseudaleus, eene schijnbare
ziekte; — pseud–angelie, f. valsche bood
aphie, f. (vgl. h a p t i s c h)-schap;—eud–
misleiding van het gevoel of den tastzin ; —
pseud– apostéma, n. Med. een valsch ettergezwel; — pseud– arthrösis, f. een
valsch, onwaar gewricht ; de bij een nietgeheelde beenderbreuk blijvende beweeglijkheid
der gebroken einden tegen elkander; — pseudásthma, n . vàische (door een gezwel veroorzaakte) engborstigheid; — pseud –ie^ter, m.
(van iútrós, geneesheer, arts) een kwakzalver,
valsch, voorgewend geneesheer; — pseudo apostel, m . een valsche apostel; — pseudo-

blepsïe, f. het valschzien, de gezichtsmisleiding; elk ooggebrek; — pseudo–christen,
m. een onecht christen, schijnchristen ; — pseudoehrysolith of bouteille - steen, onechte chrysolith, groene ob s i d i a a n (z. aid.);

— pseudoeyésis, f. de onware zwanger
— pseudo-diptéros, m. (vgl. d i--schap
;

p t e r o s) een tempel, wier cel slechts met
eene zuilenrij is omgeven, terwijl de tusschenruimte tusschen cel en zuilen twee rijen liet verwachten; — pseud– odontösis, f. ziekelijke
of valsche tandvorming; — pseudodoxie,
f. (van dóxa, meening) valsche meening, dwaalbegrip , dwaalleer; — pseudodoxologie, f.
de leer van de dwalingen of valsche meeningen; — pseudo-epigräpha . of liever
pseud-epigrapha, pl. (van epigráphein,
opschrijven, een opschrift geven) verkeerd of
valsch toegeschreven, d. i. niet van den als
zoodanig benoemden schrijver afkomstige schriften; — pseudogeusie (van geusis, het proe ven, smaken) valsche smaak, smaakmisleiding;
— pseudograaf, m. de schriftvervalscher;
— pseudographie, f. de schriftvervalsching ;
— pseudographum, n. een valsch, ondergeschoven geschrift ; — pseudo-Isidorus,
m. de valsche Isidorus, schrijver van eene pauselijke verzameling van d ecreta l e n (de p s e udo-isidorische decretalen, tusschen 829
en 857 ; vgl. hispana) onder den naam van
den heiligen I s i d o r u s, aartsbisschop van Sevilla (gest. 636); — pseudokardiógmus,
m. valsche hart - of maagpijn — pseudokatabrösis, f. (van katábrösis, het slikken) het
zoogenaamde door 't verkeerde keelgat slikken;
— pseudokleteïa, f. (van kleteúein, voor
het gerecht roepen) valsche dagvaarding voor
de rechtbank ; valsche getuigen -onderteekening;
— pseudokrisis, f. valsche, onvolkomen
krisis; — pseudoloog, m. een leugenaar; —
pseudologie, f. het valschspreken, de leugen, onwaarheid; valsche leer; — pseudomántis of pseudománt, m. een leugen
voorspeller, een leugenprofeet; — pseu--achtig
domartyrie, f. de valsche getuigenis ; —
pseudo–medicus, m. gr.lat. z. v. a. p s e ud i á t e r; — pseudomembraau, f. gr.lat.
of pseudoméninx, f . gr. een valsch vlies,
door 't uitzweeten van strembare lympha ontstaande; — pseudomessías, m. een valsche
messias (z. aid.); — pseudomöla, f. gr.lat.
Med. een valsche of schijnbare moederkoek; —
pseudomorphoom, n. gr. (van morphoen,
vormen, gedaante geven) een valsch of ziekelijk gevormd deel; — pseudomorphösis,
f. ziekelijke vorming ; — pseud–ore mus,
m. (v. ónyma = ónoma, naam ; vgl anoniem)
een valschnamige, onder een valschen naam
verborgen persoon; een schrijver, die een verdichten naam aanneemt; — pseudoniem of
pseudonymiseh, adj . valschnamig, met ver dichten naam; — pseud - onymie of pseud onimiteit, f. de valschnamigheid, verborgenheid onder een valschen naam ; — pseud;
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opaal, m. een onechte opaal, kattenoog; —

pseudo–paradisisch, adj. vaisch paradis

wordt gebruikt om die volken aan te-achtig,
duiden, aan wien de natuur alles, wat zij voor
het leven behoeven, ook nu nog verschaft, ten
gevolge waarvan zij echter in diepe barbaarscbheid blijven voortleven ; — pseudoparasieten, pl. woekerplanten of - dieren in schijn, zulke,
die wel op organische lichamen leven, maar
niet hun voedsel uit deze trekken ; — pseudoperipneumonie, f. z. v. a. p s e u d op n e u m o n i e; — pseud–opie of pseudopsie, f. (vgl. o p s i s) het valschzien, de gezichtsmisleiding; — pseudophilosoof, m.
een valsche, onechte wijsgeer, zulk een, die de
wijsbegeerte tot nadeel van den godsdienst aan
pseudophthisis, f. valsche te--wendt;—
ring, schijntering; — pseudoplasma, n. val
vorming, ziekelijke vorming; — pseudo--sche
pleuritis, f. het onecht zijdewee; — pseudopneumonle of pseudopneumonztis, f. de schijnbare longontsteking; — pseudopoliep, f. een schijnpoliep; — pseudoprofeet, m. een valsche profeet ; — pseudOpsie, z. p s e u d - o p i e; — pseudorásis,
1. (van horásis, het zien) het ingebeelde zien,
de gezichtsmisleiding; — pseudoreheoee–
le, f. de schijnbare balbreuk; -- pseudo-republiek, f. schijnrepubliek; — pseudorex e, f. (vgl. o r e x i e) de valsche honger
pseud–orizon, m. valsche hori--prikel;—
zon; — pseudoskoop, m. de valschkijker,
een optisch werktuig, door 't welk men de voorwerpen anders meent te zien, dan zij wezen
zijn, b. v. holten als hoogten, en omge--lijk
keerd; — pseudo-Smerdis, m. de valsche
Smerdis, een magier, die zich voor Smerdis,
den vermoorden broeder van Kambyses uitgaf;
— pseud–osmie of pseud–osphrasie,
f. de ingebeelde reuk, reukmisleiding, ontwaarwording van niet aanwezige riekende dingen ; -pseudostÓma, n. eene valsche beenvorming; — pseudostudiósus, m. een naam
pseudosyphilis, f. venerisch-studen;—
gelijkende zweren ; — pseudothanatos, m.
de schijndood; — pseudothyron, n. eene
valsche of blinde deur, de achterdeur, geheime
deur ; — pseudotoxie, f. eene in de b e 11 ad o n n a ontdekte stof; — pseudo- turkoois,
m. groen geverfde fossiele beenderen, tot sieraad aangewend, valsche of onechte turkoois;
--- pseud–ydropisie, f. (vgl. h y drop i
i e) valsche of schijnbare waterzucht; — pseu--s
dozóisch, adj. schijnbaar dierlijk; — pseudo–zoaríën, n. pi. naar dieren gelijkende
planten.
psi, de grieksche letter W. V (ps) ; een
dagvlinder.
Psilóma, n. gr. (van psilós, é, ón, kaal,
psiloen, kaal maken) een kale plek, het kaalzin; — psilósis, i het kaalmaken, het verlies van haar, van wenkbrauwen en oogharen,
het kaalworden ; — psilóthron, n. z. v. a.
d e p i l a t o r i u m;— psilóthrisch, adj. ont-
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harend, kaal makend ; — psilometrie, f.
(v. psilós, oneig. naakt, bloot, zonder gezang)
het niet door muziek begeleide heldendicht
(epische poëzie) bij de oude Grieken.
Psimithos, psimrthos, m. of psimithïon, psimythíon, n. gr. bet loodwit.
Psittacísme, n. (v. 't gr. psíttakos, lat.
psittácus, hoogd. psittich, de papegaai) pape
vaardigheid in het gebruik van-gaiesnp,d
woorden, die men niet verstaat, bet onverstandig napraten ; — psittacini, pi. op den papegaai gelijkende vogels ; — psittacinus, a, um,
Bot. papegaai-groen, levendig, geelachtig groen.
Psóa, f. gr. de lende- en nierstreek; —
psoas (scil. musculus), m. de lendespier; —
psoas–abcés, n. verettering in de lendespier ; — psOitis, f. de ontsteking van de,
lendespier.
Psóra, f. gr. (v. psáein, schaven, krassen)
Med. de schubbige schurft, ruidigheid, volgens
H a h n e m a n de onderdrukte schurft, uit welke
de meeste chronische ongesteldheden zouden ontstaan; -- psoralea, f. schurftkruid; — psOriásis, f. het schurftig- of ruidig-worden ; de
schurftachtige melaatschheid ; — psorïeum.
of psorlkon, n. pi. psorika, schurftmiddelen, geneesmiddelen tegen de schurft ; —
psórisch, adj. schurftig, ruidig; — psOtamiásma, n. de aanstekingsstof der schurft,
het schurftvergift ; — psor-ophthalmie,
f. de schurftachtige ontsteking der oogleden,
oogschurft; — psorospermiën, n. pl. woekerwormen der visschen.
Psyche, f. gr. (psychê, oorspr. adem, v.
psychein, ademen) de ziel, de geest; ook een
vlinder, als zinnebeeld van het leven en de onsterfelijkheid der ziel; Myth. de minnares van
Amor, die als eene uitstekende schoonheid met
vlindervleugelen wordt voorgesteld; ook: een
groote staande spiegel, die door dames bij het
aankleeden gebruikt wordt; Astr. een in 1852
door de Gasparis ontdekte asteroïde; — psychisch, adj. (gr. psychikós, e, ón) den geest,
de ziel betreffende of daarin gegrond, b. v.
psychische ziekten; — psychagoog,
m. zielbestuurder; zielverkooper; — psychagógiseh, adj. (psych-agögós, ón) zielbesturend, levenbehoudend — psyehagöga,
psychagogika, n. pl. Med. middelen tegen
onmacht en schijndood; — psychagogie,
f. de zielbesturing, de levensonderhouding; —
psych–entonie, fr. (vgl. e n t o n i e) overmatige geestinspanning; — psych–entónisch, adj. geest-inspannend; — psychii –
ter, m. (van íátrós, arts) een zielenarts; —
psychiatrie, f. de zielgeneeskunde; —
psychiatrisch, adj. zielgeneeskundig; —
psyehfsme, n. de philosophische leer, dat
de ziel iets stoffelijks of vloeibaars is; ook de
leer, dat zij iets zuiver geestelijks en boven
psychíst, m. aanhanger van-zineljks;—
die leerstelsels ; — psy'chognosie, f. de
kennis van de zielekracht, van 't zielsvermogen; — psycholoog, m. een zielleeraar,
;
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ielkundige, onderzoeker der ziel; — psycho–
logic, - f. de zieleleer, zielkunde, de wetenschap
van den aard, de vermogens, de veranderingen
en werkzaamheden der ziel, als de draagster
van liet geestelijk leven; — psychológisch,
adj. tot de zielkunde behoorende, zielkundig; —
psychomachïe, f. een ziels - of gemoeds-

strid ; — psychomántis of psycho,

mánt, m. een geestenbezweerder, geesten

— psychomantie (spr. t=ts), f.-baner;
de gewaande geestenbezwering, geestenbanning;
— psychonomie, f. de leer van de wet`ten der ontwikkeling van bet zieleleven ; —
psychonosologTe, f. de leer van de ziels.ziekten ; — psychopannychie, f. (van
.pan-nychios, geheelnachtel(jk, eig. den ganschen
nacht durend) de zieleslaap ; doodslaap tot aan
-tte opstanding; — psychopannychieten,
m. pl. ziele- of doodslapers, zij die aan den
ziele- of doodslaap gelooven; — psychophysiek, f. de leer van de betrekkingen
^tusschen lichaam en ziel; — psychopóm–
• pos, m. (van pémpein, zenden, geleiden) de
.zielengeleider; Myth. bijnaam van Hermes of
Mercurius, die de zielen der overledenen
°naar de onderwereld voert; ook de bijnaam
van C h aro n (z. aid.) ; — psychösis, f.
(van psychoen, bezielen) de bezieling.
Psychrologie, f. gr. (van psychrós, á,
•ón, koud, koel) koude, smakelooze rede, platte
taal; — psychrolusie, f. het koudbaden;
— psychrolútron, n. een koud bad; —
psyehrométer, m. eig. koudemeter; een
werktuig om de vochtigheid der lucht te meten ; -- psychrometrie, f. de koudemezing, de meting van de vochtigheid der lucht;
— psychrophobie, f . de vrees voor koud
water; — psychrophobisch, adj. de koude
.schuwend, bang voor koud water; — psy4 chroposie of psyehropósis, f . bet kouddrinken; — psyehrospermasie,f. de koud °.zadigheid, het zongen. koude zaad ; — psyehrospermaticus, m. iemand, die koud
zaad heeft, een koudzadige; — , psychrospermátisch, adj. door een te koud zaad
veroorzaakt ; — psyehrotér, m. een afkoe'ler, waaier; — psychrótisch, adj. (van
.psychroen, koud maken) verkoelend, uit koude
voortspruitend.
Psydracium, n. gr. (psydrákion, verkiw.
gran psydrax, van psydrós = pseudes, leugen
een jeukend waterblaasje-achtig,vls)Med.
of -blaartje, inz. op den neus en de punt der
tong, eig. leugenblaasje, omdat men geloofde,
dat het ontstond, wanneer iemand gelogen liad);
-- psydracTa, n. pi. valsche schurft of ruidigheid, schurftachtige uitslag.
Psyktér, m. gr. (van psychein, ademen,
'blazen ; afkoelen) een verkoeler, koelvat , —
psyktika, n. pl. Med. verkoelende genees
— psyktiseh, adj. verkoelend,-mideln;
koudmakend ; — psyxis, f. de verkoeling,
afkoeling.
Psyllion, n. gr. of psyllium of psyl,
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liekruid, n. (van psylla, f. vloo, bladvloo)
vlooienkruid, vlooienzaad; — psylha, n. pi.
Med. huidvlekken, bloedvlekken (om de gelijkenis naar de vlooienbeet).
Psyxis, z. ond. psykt er.
Ptarmïcum, n., pl. ptarmiea, gr.
(ptarmiká, van ptaírein, niezen) niesmiddelen,
nieskruid; — ptármiseh, adj. niezingverwekkend; ook door niezen veroorzaakt.
Ptelea, f. gr. (pteléa) de iep, de olm, de
olmboom; de driebladerige ptelëa, de
lederbloem, een struikachtig pronkgewas in N.
Amerika.

Pteris, f. gr. (van pterón, veder, wegens
zijne gevederde bladeren) het varenkruid, varen;
pteris aquilina, arendsvaren; — pteri(di) folius,
a, uns, Bot. vleugeibladerig.
PterodaktS1us, in. gr. (v. ptéron, veder, vleugel, en dáktylos, vinger) z. v. a. o rn i t h o c e p h a l u s, z. aid.; — pteroïdisch,
adj. vleugelvormig ; — pteröma, n. de vleugel van een gebouw; ook z. v. a. p o r t i c u s ;
— pterophórisch, adj. vleugeidragend; —

ptéropus, m. pi. pteropóden, voetvleugeligen ; de vliegende hond, cene soort van
groote vleermuizen in O.Indië; — pteryx,
f. de vleugel; Anat. neusvleugel; — pterygium, n. (gr. pterí^gion, eig. een kleine vleugel) Med. de nagel of vleugel op het hoorn-

vlies; — pterygödes of pterygödisch,
adj . vleugelvormig; — pterygopalatinisch, adj. tot de vleugelsgewijze uitsteeksels
van het wiggebeen en liet verhemelte behoorende.
Ptilösis, f. gr. (v. ptílon, donsveder) het
ruien der vogels ; het uitvallen der haren ; Med.
inz. het verlies van wenkbrauwen en oogharen;
ook de eeltachtige ontaarding der oogleden (omdat een gevolg daarvan niet zelden het uitvalLen der oogharen is).
Ptisáne, f. gr. (ptisánë, v. ptissein, gerst,,
enz. pellen) of t i s a n e, f. fr. gerstewater, een
gerstedrank, koeldrank, gezondheidsdrank ; ver
afkooksel of opgietsel.
-dun
Ptoehi ter, in. gr. (van ptöchós, bedelaar, en iätrós, arts) een armendokter; —
ptoehiatrïe, f. de armengeneeskunde ; —
ptochodoch^um, n. (van dochëion, een
berg- of bewaarmiddel) eene armenherberg, een
bedelaarsdoelen ; — ptochokomium en
ptoehotrophsum, n. een verplegingshuis
voor armen.
Ptolemeeus, gr. (Ptolerad os, v. ptólemos
= pólemos, oorlog) mansn.: de krijgshaftige.
Ptösis, f. gr. (v. píptein, vallen) de val;
Med. de zakking, b. v. van het bovenste ooglid ; ook voor uit- of doorzakking, z. v. a.
prolapsus; Gram. z. v. a. casus (z. aid.)
Ptyalalöga, n . pl. gr. (v. ptyalon, speekset) speekselafvoerende middelen, geneesmiddelen, die de fluimloozing bevorderen ; — p tyaline, n. Chem. de speekselstof; — ptya–
lismo, n. gr. (van ptyalidzein, veel spuwen)
Med. menigvuldig spuwen; de speekselvloed,
(salivatie).
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Ptysis, i gr. (van ptyein, spuwen) het
Spuwen ;
ptysma, n. het uitgespuwde,
opgebrachte, de opwerping van fluimen; —
ptysmagóga, n. pl. geneesmiddelen, die de
afscheiding van het speeksel bevorderen; —
ptysmatischétisch, 'adj . door onderdruk
-kingvadeflumóoz
ontstaan.
Pu, Bene chineesche lengte- of wegmaat,
ongeveer = z t s j a n g= 1,22-8 M. ; ook een
chineesche vlaktemaat = 2,8 M2 (z. king) en
een japansche vlaktemaat (z. t s j o e b o) .
Pubes, f. lat. de schaamstreek, schamelheld; het haar der schaamdeelen ; de manbaarheld ; --- pubéres, pl. manbare, huwbare
—

jonge personen; — puberteit, f. (lat. pubértas) de manbaarheid, huwbaarheid, geslachtsrijpheid, mondigheid, de rijpe, ter voortteling
-geschikte leeftijd; — pubesceeren (lat.
pubescëre), manbaar worden; — pubeseént,
adj. (pubéscens), manbaar wordend, rijpend ; Bot.
met fijn zacht haar bezet; — pubeseentie
(spr. t= ts), f. nw.lat. het ontkiemen van het
schaam- en baardhaar; het manbaarworden;
de bekleeding met zacht baar of dons.
pubticus, a, um, adj. als adv. pubUce, lat.
(afgek. publ.), ook publiek (fr. public, publique), oorspr. wat het volk, den staat, de gemeente betreft; openlijk, openbaar, voor aller
oog, iedereen, algemeen ; algemeen bekend, wereldkundig; — publica auctoritáte, met openbaar
gezag, d. i. met de toestemming of goedkeuring
der overheid, of volgens hooger bepaling; publicae concordiae pignus, onderpand der openbare eendracht (opschrift der medaille tot aan
Juli-revolutie); publicum-denkvafrsch
meri.torum pretium, openlijk loon der verdienste
(zinspreuk der hongaarsche St. Stephánus -orde;
— publica, f. Bene rekenmunt in Napels,
ongeveer 22 cent nederl. ; — publicum,
publiek, n. het algemeen, het gezamenlijke
volk ; de groote gemeente, inz. de leeswereld,
de schouwburgwereld, het grooter of kleiner
getal personen, dat leest, den- schouwburg bezoekt, enz., de menschen; tot w e 1 z i n v a n
't pu b 1 i e k, tot algemeen. welzijn ; i n 't pub 1 i e k komen, zich openlijk vertoonen of

laten zien; een publicum (scil. c o 11 é g i u m),
Bene openbare voorlezing, vrije voorlezing op
hoogescholen (in tegenst. met p r i v a t u m, privaat- of bijzondere voorlezing) ; — publieaan,
m. (lat. publicänus) een tollenaar, oud- romeinsche tol- of belastingpachter; — publicee-

ren

(lat. publicäre), openbaar maken, openlijk
bekend maken, afkondigen, verspreiden, uitgeven, in 't licht geven, algemeen verkrijgbaar
stellen, b. v. boeken, tijdschriften, enz. ; — publicándum, n. pl. publicánda, iets dat
bekend gemaakt moet worden ; — ad puhlicandum, tot naricht; — publicátum, openlijk bekend gemaakt, afgekondigd; — publicatum

of publikaat, n. het bekend gemaakte; —
publieatie (spr. t=ts) (publi-catio), pu
f. de bekendmaking, openlijke-blierng,
aankondiging, afkondiging, uitgave, verschijning,
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b. v. van een dagblad, een boek ; publicatie
bonörum, de openlijke verbeurdverklaring (e o nf i s ca t i e) van het vermogen ;- publieíst,
in. nw.lat. een staàtsgeleerde, een staatsrecht kenner, bij, die over het staatsrecht schrijft,
daarin onderwijs geeft; een schrijver over openbare aangelegenheden, z. v. a . journalist;
,

publicistfek, publieistika, f. de leer
van het staatsrecht, de staatswetenschap; -publicístisch, adj. staatsrechtelijk; publiciteit, f. de openlijkheid, openbaarheid,,
ruchtbaarheid, algemeene bekendheid.
Puce, z. couleur de puce.
Pucelle, f. fr. (spr. pu-séll'; midlat. pucella, it. pulcella, oud -mid.lat. pulicella, verklw.
van 't lat. pullus, jong, jong dier, en dit vaa
puellus, samengetr. uit puerúlus, verklw. van
Auer, knaap, kind) de maagd; la pucelle d' Orléans, de maagd van Orleans (Jeanne d'Arc,,
die onder Karel VII de stad Orleans, welke
door de Engelschen belegerd werd, ontzette) ;
— pucelage, t (spr. pu-s'láázj') de maag dom, de maagdelijke staat, soort van kleine
porseleinschelp ; ook een halsband van chenillu
met van voren afhangende kwasten.
Pud (spr. poed), n. russ, z. p o e d.
Pudding, m. eng. Big. de in Benen doek
beslagen en gekookte meelklomp, koek in den.
zak; ook Bene fijnere, in een vorm bereide.
meelspijze van verschillende soort; — pud-^
—

dingsteen, m. een uit ronde stukken vuur- steen en een kwartsachtig bindmiddel bestaande
steensoort, inz. in Engeland.
Puddlingwerk of het puddling-.
frissehen, n. (van 't eng. puddle, morsen,.
omroeren) in de metaalsmelterijen of smelthut-.
ten : het roerwerk, de wijze, die men in Engeland volgt om het ijzer in den vlamoven- te
fr i s s c h e n, d. i. uit het ruwe ijzer het smeed
ijzer, staafijzer, te bereiden; — pud--bare
dlingoven, m. een roeroven, een vlamoven.
voor roerwerk.
Puddy, z. p o e d d y.
Pudenda, pi. lat. (v. pudere, zich schamen) de schaamdeelen, geslachtsdeelen, schamelheid; — pudendagra, f. lat.-gr., pijn
in de schaamdeelen; — pudeur, f. fr. (lat..
pudor) de schaamachtigheid, schaamte, eerbaar- heid, kuischheid ; — pudica, f. lat. (pudlcus,.
a, um, schaamachtig) de schaamachtige, kui
s eerbare ; — pudiceeren, zich scha,

men ; — pudicitia (spr. t=ts), f, of pudiciteit (fr. pudicité) f. de schaamachtigheid,
eerbaarheid, kuischheid; — Pudicitia, f.

ook de godin der kuischheid, enz.
Pueblo, m. sp. plaats, vlek, dorp.
pueriel, lat. (puerilis, e, v. poer, knaap,
kind) kinderachtig, jongensachtig; — puerilia,
n. pl. kinderachtigheden, kindergrappen, jon

— puëri puerilia tractant, kinde--genstrk;
ren doen als kinderen.; — pueriliteit, f.
(lat. puerilitas) kinderachtigheid, kinderachtig
gedrag; — pueritia, f. de kindsheid, de
knapenleeftijd.
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puerpera, f. lat. (v. poer, kind, en pa-

rere, liaren) eene kraamvrouw ; — puerperaal—koorts, de kraamvrouwenkoorts; -puerpenum, n. het kraambed, kinderbed.
Puerta, f. sp. de poort.
Puérto, m. sp. (= lat., portus, it. porto)
de haven, zeehaven; ook een edge pas tusschen
twee bergen, inz. in de Ppreneën, z. v. a. port.
Puff, m. eng. (eig. iets opgeblazens, opgezwollens) eene pochende, kwakzalverachtlge
aanprijzing, loftuiting, enz. ; eene op leugen
berustende grap.
-achtigeovrdn
Pugilätus, m. pugilaat, n. of pugilätie (spr. t =ts), f. (pugilatio, van pupil,
de- vuistvechter, v. pugnus, de vuist) het vuist vechten, de vuistkamp ; — pugilist, m. nw.
lat. een vuistvechter, kampvechter, worstelaar,
bokser ; — pugilistiseh, adj. op vuistvech-

terswijze; — pugilísme, n. de vuistkamp,
worstelstrijd, bokspartij ; — paginas, m. lat.
eig. eene kleine vuist ; eene handvol :; Med. eene
vingermaat, zooveel als men van kruiden, bloemen , enz. met duim en twee vingers grijpt,
een greepje; -- pugilométer, m. de vuist krachtmeter.

Pugnaciteit, f. lat. (pugjnacttas, v. pugnax, strijdlustig; pugna, f. strijd, gevecht) de
strijdlust, strijdzucht.
Puissance, f. fr. (spr. pwi-sáhs, als ware
't lat. possentia voor potencia, v. possens voor
potens, v. posse, kunnen) de macht, het ver
heerschappij, het gezag; de vermo--mogen,d
gendheid; -- puissant, adj. (spr. pwi-sáñ),
machtig, veelvermogend ; puissant - r ii k,
schatrijk.
Puits, m. fr. (spr. pwi) bron, put ; puits
artésiens (spr. -- zièn) z. a r t e s i s c h e p u t ten.
Pul of poul, algemeene benaming der
perzische koperen munten ; weleer eene perzische en georgische rekenmunt = a s j a h i =
vágir toman en van verschillende maar geringe
waarde (iets meer dan .i cent).
pulchellus, a, um, pulcher, -chra, thrum,
lat. Bot. sierlijk, schoon, fraai; — pulcherrimus, a, um, lat. Bot. zeer schoon, zeer fraai.

r
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I?ulcherius, m. en Puichena, f (v.
't lat. pulcher, schoon), mans- en vr.naam : de
schoone, liefelijke, aanminnige; — pulcherine, f. nw.lat. een schoonheidsmiddel voor
de huid.
Pulcinella, m it. (spr. poeltsjinélla) de
potsenmaker, hansworst in 't italiaansche blijspel, z. polichinel.
Pulegfum, g. lat. het vlooienkruid, z. v.
a. polei, z. ald.
Pulgáada, f. sp. (spr. poel —, van pulgar,
duim, van 't lat. pollex) vóor 1852 een sp. duim,
v voet (p i é, z. ald.).
Puliahs of poeliahs, z. ond. pariah.
Pulk, m. (russ. polk, poolsch pólek, pulk,
misschien verwant met v o 1 k) een troep, vaan
kozakken ; ook in 't algemeen-delofscarn
z. v. a. corps, regiment.
Pullariërs, m. pl. lat. (pullaraus, v. pul-
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lus, jong hoen) hoenderoppassers h ij de oude
Romeinen, de verzorgers van de gewijde hoenders, uit welker eten de wichelaars de toekomst
voorspelden ; ook die kiekenwichelaars zelven;
— pullomantie (spr. t=ts), f. lat.-gr. de
waarzeggerij door boenders.
pulluleeren, lat. (pulluldre, v. pullülus,
een jonge tak, spruit) welig groeien, opschieten,
sterk vermenigvuldigen; — pullulätie (spr.
t=ts), f. nw.lat. de welige ontkieming, sterke
vermenigvuldiging.
pulmonaal, adj. nw. lat. of palmo-,
vair, lat. (pulmonar)'us, a, um, van pulmo,
genit. pulmonis, de long) de longen betreffende
of daartoe behoorende ; de longziekte genezende;.
— pulmonaria, f. het longkruid, eene tuinplant van onderscheidene soorten; — pululolongzucht, longtering ; ook-nIe,f.wlatd
longontsteking; — pulmóniseh, adj. lat.
(pulmonë us, a, um) longzuchtig, de longen betreffende.
Pulpa, f. lat. bet vleezige aan dierlijke
lichamen ; in apotheken : het vleezige of het.
merg der wortels en vruchten, het moes ; in
het dagelijksch leven pulp, f. (fr. pulpe) het,
voor veevoeder gebruikte, van de beetwortel
afkomstige uitgeperste vruchten -suikerfabn
-moes der beetwortels; — pulpeus,-vleschof
adj. (lat. pulpösus, a, um) vleezig, mergachtig;
— pulposus, a, um, Bot. brijachtig, pappig; —
pulpositeit, f. nw.lat. de vleezigheid, merg
-achtiged.

Pulpét, n. (van 't lat. pulpitum, z. ald.)
een lessenaar, een standaard of knaap met eenl
schuin, afhangend vlak, om daaraan te lezen,
te schrijven, muziek te maken.

pulpeus, z. ond. p u 1 p a.
Pulpstum, n. lat. een lessenaar, een
spreekgestoelte, kansel (katheder) ; inz. de
verheven plaats op het voortooneel (p r o s c en i u m) de oud-rom. schouwburgen, alwaar da
sprekende personen stonden.

Pulque, m. sp. (spr. poelke) een algemeene drank in Mexico, uit het gegiste sap der
agave (Agave mexicana) ; afgetrokken zijnde
wordt dit sap een bedwelmende . drank, m e x ic a 1 geheeten ; — pulquerla, f. een winkel,
waar die drank verkocht wordt.
pulsate et aperietur vobis, lat. klopt en u
zal opengedaan worden.
pulsus, m. lat. (van pullëre, stooten, slaan)
de slag, aderslag; de slagader (arterie), wegens de kloppende beweging, p 015 ; — pul
t=ts), f. lat.-gr. de waar-simante(pr.
uit den polsslag; — pulsiméter,-zegri
m. een polsmeter, werktuig om de snelheid
van den polsslag te bepalen; — púlsie, f.
(later lat. puls)o) de slingering; de stoot, slag
— pulseeren (lat. puls ire), slaan, kloppen
púlsans, m. eig. de kloppende ; de naaste
tot het vervullen eener opengevallen pastorie,
in de r. kath. Kerk ; pl. pulsáanten, aan
zij, die in een klooster wenschen op--kiopers,
genomen te worden, eene openstaande pastorie.
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te vervullen ; ook wel op sommige plaatsen de
klokluiders, die bij de stadskerken zijn aangesteld; — pulsatief, adj. kloppend; p u 1 s at i e v e pijn of beweging, Med. pijnlijke
klopping van ontstoken gezwellen; — pulsa—
tille, f. nw lat., de keukenschel, bijtwortel,
het windkruid, een langlevend peulgewas; —
'pulsátie (spr. t=ts), f. lat. (pulsado) het
slaan, kloppen, inz. van het hart, de polsslag;
het periodiek zwellen en samentrekken van
den straal van uitstroomend water; — pulsatio
aurum, f. Med. het oorkloppen ; p. cap"atis,
het bogfdkloppen, inz. het kloppen der slapen;
-p. oordis, het hartkloppen ; — pulsometer,
,

m. of pulsometerpomp, f. een door den
Amerikaan W. Hall uitgevonden waterpomp"werk, met stootsgewijzen (op den pols gelijkenden) stoomdruk zonder aanwending van een
zuiger.
Pultiphaag, m. lat. gr. (pultiphagus, V.
"t lat. puls, meelbrij, en 't gr. phágein, eten)
een brljeter, papeter.
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gezette berkhaan ten gebruike bij de jacht op
berkhoenders.
Puma, m. peruaansch, de amerikaansche
leeuw of roode tijger, ook p a g i en k u g u a
aeheeten.
pumex, m. lat. (genit. pum)cis) de puimsteen;
— pumiceeren, (lat. pumicare, met puimsteen afwrijven, schuren.
p-umil-us, lat. Bot. klein, dwergachtig.
Pun, n. eng. eene woordspeling; — ook
een japansch gewicht z. m eh.
Punaise, f. fr. (spr. punéz') weegluis;
ook : kleine koperen stiftje met fijne punt en
zeer grooten platten kop.
Punamu—steen, de bijlsteen, niersteen,
van het talkgeslacht, in Nieuw-Zeeland gevonden.
Punch, 1) f. eng. (spr. puntsj) een bekende drank, pons (uit het hindostansch pants,
sankr. pantsja, vijf, omdat deze drank 5 bestanddeelen telt: suiker, arak, thee, water en

citroenen) ; — punch—bowl, m. (spr. — boot),
de punschkom, ponsbeker, ponsschaal ; —

punch-essence, f . (spr. essañs of punch-

Pultarak, z. p o l t u r a.

')

Pulver, n. lat. pulvis, m. (genit. pulvëris)
elke, naar stof gelijkende, fijn gewreven zelf
als geneesmiddel, poed er,-:standighe,z.
:stof; pl. puly^res, poeders; pulveres compositi,
:samengestelde, gemengde poeders; pulvis aërophörus, bruispoeder; pulvis .41garothi, Chem
:spiesglanspoeder (naar zijnen uitvinder benoemd);
p. anglicus, eng. poeder tot schoonmaking van
metalen voorwerpen; p. antimoniális, spiesglanspoeder ; p. Charthusianórum, z. v. a.
karthuizerpoeder, z. ald.; p. chrysocerau'nius, z. v. a. aurum fulminan; p. dentifricius,
'tandpoeder; p. fulminan, slag- of knalpoeder;
,p. grossus, grof poeder; p. stomachicus, maagpoeder; p. subtilissimus, allerfijnst poeder; p.
temperan, neerslaand, bedarend poeder; p.
tormentarius, buskruit; — pulveraticum,
41. (van pulvis, f. veld, kampplaats ; oneig. arbeid, moeite) Jur. arbeidsloon, inz. het loon
der landmeters ; — pulverirre, f. het klaringspoeder van Appert ; — pulveriseeren
(spr. s=z), nw.lat. tot poeder maken, in stof
•veranderen; — pulverisátie (spr. za tsie)
-poedermaking, het veranderen eener stof in poeder; — pulvérúlentus, a, um, lat. Bot. stoffig,
bepoederd.
Pul'inus, m. lat. een kussen, bolster;
Bot. eene kleine verhevenheid, een uitstekend
deel; — pulvíllus, m. lat. (verklw. v. pul vinus, kussen) Med. een verbandkussen, groote
ronde plukselwiek, plukselkoek ; — pulvillum, n. nw.lat. een mestbed; — pulvi_nanum, n. een met geneesmiddelen gevuld
•zakje of doosje ; ook bij de Ouden een kussen
of bed, waarop de beelden der goden bij de
offermaaltijden rondom eene tafel vol kostelijke
gerechten geplaatst werden ; — pulvinifórm,
adj. Bot. kussenvormig.
pulvis, enz. z. p u 1 v e r.
Pulwáne, m. hgd. (wellicht verbasterd
uit poolsch poloWanie, de jacht ?) een op—

-

extract, n. geest van punch, punchuittreksel,
de bestanddeelen van punch of pons zonder
water; — 2) m. de hansworst of p o l i c h i n e l
in het eng. poppenspel (cene afk. v. punchinello, van 't it. pulcinella, z. ald.); zijne vrouw
heet Judy, d. i. Judith; ook de naam van
een boertig en spottend eng. tijdschrift.
Puncheon, n. eng. (spr. puntsjen; fr.
poincon, z. ald.) cene vochtmaat = 381,661 L.
(vgl. tun).

Punctum, n., pl. p u n c t a, lat. (van pungére, steken) of afgek. punt ., eig. de steek;
oneig. cene stip, een tittel, p u n t, inz. het
sluitteeken van een geëindigden zin, ook het
afkortingsteeken bij een afgebroken woord (vandaar p u n e t u m ! als uitroep : klaar, 't is uit I)
Geom. de grens, de aanvang en het einde eener
lijn; ook een bepaald deel, afdeeling van een
geschrift ; het onderwerp van de rede of het
gesprek, de omstandigheid, zaak; betrekking,
op bet p u n t zijn, enz.; vgl. p o In t; — puntdiertjes, z. ond. m o n a s; — puncta diaereséos, pl. lat -gr. deel- of scheipunten bo veu
klinkletters, b. v. poëet, Phaeton, enz.; — punctum litis, lat. het voorwerp van den twist, den
strijd, inz. den rechtsstrijd; p. saliens, n. het
springpunt, broeipunt, de tred in het ei der
vogelen ; oneig. het hoofdpunt, waarop alles aankomt ; in puncto of enkel puncto, ten opzichte,
betreffende ; puncto adulter)i, wegens echtbreuk; J. debiti, ten opzichte der schuld; p.
furti et vitae vagae, wegens diefstal en omzwervende levenswijze; p. homicidii, wegens
moord of doodslag; p. sexti (soil. mandati, gebods) ook wel puncto puncti, met betrekking
tot het Ode gebod of tegen het Ede gebod ; p.
stupri, wegens verkrachting; — puncticúla, n.
pl. nw.lat. puntjes; Med. z. v. a. p e t e c h e n;
— punctie (spr . t=s) of punctuur, f. (lat.
punct%, punctra) de steek, pl . puncturen,
Med. cene opening door middel van cenen prik.
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of steek, of de doorboring van een lijdend deel;
bij boekdrukkers : twee aan de timpaan der
pers aangeschroefde punten om het te bedruk
blad vast te houden en den schoon- en-ken
weerdruk juist tegenover elkander te brengen,
ook de daardoor in het blad geprikte gaatjes,
p u n c t u u r g a a t j e s, stiftgaatjes; — puneteeren, punteeren, nw.lat. met punten
beteekenen, bestippen, stippelen; de voorloopige
voorwaarden van eene overeenkomst opteekenen; Kmt. zijne betalingen uitstellen; — puncteerkunst, punteerkunst, stipreken kunst; de waarzegkunst uit stippen of punten;
bij graveurs: gepuncteerde manier, de
gestippelde wijze, gestippeld; Muz. g e p u n et e e r d e noten, gestipte noten, zulke, die
door achterplaatsing eener stip de helft langer
worden; — punetátie (spr. tie=tsie) f. het
eerste ontwerp, plan, verdrag of overeenkomst;
ook de stippelkunst, eene soort van waarzeg.geri door punten; —punclatus, a, um, lat. Bot.
gestippeld; — punctuatie (spr. tie=tsie) f
de punt- of teekenzetting, de zinscheiding door
het plaatsen der zin- en scheiteekens; — punetueel, adj. (fr. ponctuel) puntelijk, stipt, zeer
-nauwkeurig, streng ; — punctualíst, m. een
zeer stipt, nauwkeurig mensch; — punetualiteit, f. de stiptheid, nauwkeurigheid,
gestrengheid in het handhaven der orde, groote
oplettendheid.
Pundit, m. ind. een brahmaansch schrift,geleerde in Indië.
Punedar, m . turk. sjaal om het hoofd.
Pung, n. eng. in Amerika eene slede met
dien paard bespannen.
Pungal, m . een indisch feest, dat ter eere
van de zon in Januari wordt gevierd. (De naam
beteekent eig. r ij s t e n b r ij, en wordt aan dit
leest gegeven, omdat men deze spijs dan der
zon ten offer brengt).
pungent, adj. lat. (púngens, van pungëre,
steken) stekend, scherp, bijtend.
punicae folius, a, um, lat. Bot. granaatboombladerig.
punisch , adj. lat. (punTcus, a, um) de Puiiiërs of Phasniciërs, en inz. de Karthagers betreffende, van hen afkomstig, hun eigen of toe,behoorende; valsch, trouweloos. verraderlijk,
woordbreukig (omdat de Karthagers, naar de
beschuldiging van hunne vijanden, de Iiomeinen, zich gedurig aan verraad en woordschending schuldig maakten) ; vandaar punisch e
trouw, z. fides punica; punisch (eleodor i s c h) was, schilderwas, waszeep tot schilderen, door de Phaeniciërs uitgevonden en tot
ingebrand wasschilderwerk gebruikt, z. e n.kaustiek.
punissable, adj. fr. (v. punir, straffen)
strafbaar; — punitie (spr. t=s) f. lat. (punitio, van punire, straffen) de bestratflng.
Punn, m. eene oostind. munt in Bengalen
v'r comp. ropij = 11 cent.
,

-

Punsch, z. punch.
Punt, enz. z. point,

punctum en punta.
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punta, f. it. (spr. poenta = fr. pointe, van
't lat. pungëre, steken) de p u n t, spits; punta
d'arco of p. dell'arco, Muz. de punt van den
strijkstok ; — puntéllo, n. eene stut aan bouw of beeldwerk tot bevestiging en verbinding van
vrijstaande deelen.
punteeren, enz. z. ond. p u n e t u m.
Punto, m. sp. de punt of streep, vroeger
de kleinste spaansche lengtemaat = T^ linea
= T 4 W pulgada (z. pié).
Pupil, m. en pupilla, f. lat. (pupillus
en pupilla, eig. verklw. van pupus, knaap, pupa,
meisje, pop) de voedsterling, pleegzoon en pleegdochter, de onmondige wees onder het toezicht
eens voogds; -- pupil, f. (lat. pupilla of pupúla, d. i. eig. klein meisje, of in 't alg. kindje,
menschje, zoo geheeten wegens het spiegel
beschouwers in het oog van een an--belds
der) Anat. de gezichtsopening, de oogappel; -pupilvorming, de vorming van een nieuwen oogappel, wanneer de natuurlijke voor het
licht ontoegankelijk is geworden; — pupillair, adj. (lat, pupitldris, e) weezen of onmondigen betreffende; ook tot den oogappel behoorende ; — pupillariteit, f. nw.lat. de
minderjarigheid.
Púppis, f. lat. achtersteven, spiegel van
een schip ; — in prora et puppi, voor en achter, overal.
Puránas, pl. (sankr. sing. paurána, n., als
adj.. tot de oudheid behoorende, van poerä,
oudtijds) eene soort mythologische geschriften
der Indiërs, die te gelijk historische sagen
bevatten.
purchase, eng. (spr. púrtsjees) koopen.
pure, pure pute, z. ond. puur.
Purée, f. fr. (v. purer, afschuimen, v. pur,
zuiver) Kookk. een moes of brij van door een
zeef gewreven erwten of andere peulvruchten;
-- purée de pommes, fijngewreven aardappelmoes; ook = j a u n e indien (spr. zjoon endièh) n. kameelpis, een uit Indië en China komende gele verfstof, die volgens sommigen uit
bufelpis of kameelgal gewonnen wordt, volgens
anderen het met talkaarde ingedikte sap eener
onbekende plant is.
purgeeren, lat. (purgare, v. purus, rein,
schoon) reinigen, schoon, zuiver maken ; inz.
het lichaam, den buik of de ingewanden reinigen, afvoeren (1 a x e e r e n$, Jur. zich van eene
beschuldiging zuiveren of bevrijden; zich recht
zich willen schoonmaken; zijde ter-vardigen,
opneming van verf toebereiden; het p u r g e ervi a s, eene vlassoort in Zuid-Europa ; de p u rg e e r k e r s, eene soort van kruisdoorn, ook
eene haagkers; purgeerkorrels (grana tiphi) de zaadkorrels van een oostindischen boom;
het purgeerkruid of de purgeerwinde,
eene soort van winde in Syrië (al de genoemde
producten dienen tot purgeermiddelen, d. i .
middelen tot buikzuivering); de p u r g e e r n o o t,
de braaknoot, de vrucht van een amerikaanschen boom; de purgeerpruin,,. z. myrobalanus; purgeerzout, bitterzout; ---pur-
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gantia (spr. t=ts) n. pl. Med. buikzuiverende
of afvoerende middelen; — púrgans, f. nw.-

lat. een afvoerend, buikzuiverend middel, ook
een purgatief en purgeermiddel, n.; —
purgätie (spr. t=ts) f. (lat. purgatto) buikzuiverend middel; de gerechtelijke rechtvaardiging, zuivering, verontschuldiging, verantwoording; — purgado alvi, Med. buikzuivering; p.
contumat"iae, de verontschuldiging voor den rechter wegens ongehoorzaam wegblijven; p. menstrüa, maandelijksche zuivering of reiniging; p.
morae, de opheffing der nadeelige gevolgen van
een met het recht strijdig verzuim; — purgatorium, n. z. v. a. juraméntum purgatorium, z. aid.; ook een zuiveringsmiddel; bij de
R. Kath. het vagevuur.
purificeeren, lat. (purificare, van gurus, a, um, rein, zuiver, z. p u u r) of fr. puri$ëereu (purifier) zuiveren, reinigen, schoon
louteren; — puri$eátie (spr. t=ts)-maken,
f. de reiniging, zuivering; puri/icao 111ariae,
het feest (2 Febr.) der reiniging van Maria, haren tempelgang na -hare bevalling; p u r i f i Cat i e-e e d, de zuiveringseed; — purif ieatorium, n. nw.lat. een handdoek der r. kath.
priesters tot kerkelijk gebruik; — purisme,
n. taalzuivering, het zuiveren der taal van onnoodige vreemde of verkeerd gevormde woorden ; de overdreven ijver tot taalzuivering, de
taalvitterij ; — purist, m. een taalzuiveraar,
taalzifter, taal- of woordenvitter (in tegens. met
i m p u r i s t, een taalbevlekker, taalverbasteraar);
— puristerij, f. de overdreven zucht voor
taalzuiverheid; — puriteit, f. lat. (purï tas)
de zuiverheid, reinheid, gelouterdheid; zuiverheid van zeden, kuischheid, onschuld; — Pu
m. pl. nw.lat. reingeloovigen, z.-riten,
Presbyterianen; — puritanisme, n.
het puriteinendom, de leer der reingeloovigen.
Púrim of purimfeest, n. hebr. (van
poer, lat., een perz. woord; vgl. het perz. päräh, stuk, deel, en bahrah, deel, aandeel, lot,
noodlot) eig. het feest der loten, dat de Joden
in Maart (den Tiden en 15den Adar) tot aan
hun door Haman toegedach--denkva
ten ondergang vieren; zie het boek Esther,
hoofdstuk IX.
Purisme, purist, Puriteinen, enz.
z. ond. purificeeren; — puros, m. pl.sp.
eig. de reinen : volbloed-koningsgezinden (roya
politieke partij in Spanje.
-listen),
Purper, n. (lat. purpúra, van het gr. por
eig. de purperslak) purperkleur, de-phyra,f.
kostbaarste hoogroode kleur, in de oudheid uit
het vocht der purperslak bereid; een purper of
purperkleurig gewaad, purperkleed, purperman-

tel, inz. der kardinalen, oneig. schoonheid, glans,
pracht, kostbaarheid enz.; — purpura, f. Med.
de purperkoorts, scharlakenkoorts ; — purpurascens, lat. Bot. purperachtig; — purpuráten, m. pl. (lat. purpurútus, in het purper
gekleed) in het purper gekleede kardinalen ; ook
Chem. purperzure zouten; — purpurëus, a, um,
lat. Bot. purperkleurig, donkerrood; — pur–
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purine, f. nw.lat. Chem. het. kraprood, mee
purpurino (spr. poerpoe—) of-krapod;—
porporino, m. it. een door koperrood bruin
geverfde, ondoorzichtige glasvloed; — purpuriet, m. nw.lat. eene versteende purperslak;
-- purperkorrels, z. k e r m e s; — pur-perzuur (purpuricum actdum), een dierlijk
zuur, uit de pis voortgebracht.
pur–sang, fr. (spr. puursáñ) volbloed,,
van echt ras (inz. van paarden).
purulént, adj. lat. (puruléntus, a, um,
van püs, genit. punts, etter) etterend; — pu–
rulénta, n. pl. Med. ettermakende of -voortbrengende middelen; — purulentie (spr. t=
ts) f. (later lat. purulencia) de ettering, het etteren; — purulescéntie (spr. t=ts) f. nw.lat. de verettering.
purus, z. p u u r.
Puschtu, n. z. poesehtoe.
Pussey1sme, n. de leer eener godsdienstpartij, gesticht (sedert 1833) te Oxford door
professor P u s e y (spr. pjoezi), die door aanneming van de kerkelijke traditiën, door wederInvoering van de vasten, de kerkboete, de mis,
enz. er naar streeft om de anglicaansche of
bisschoppelijke Kerk het katholicisme naderbij
te brengen en het rationalistische protestantisme
te bestrijden; nu gewoonlijk ritualisme geheeten ; — Puseyiet of Puseyíst, m. aanhanger van die leer en godsdienstpartij ; ook.
T r a c t a r i a a n (eng. Tractarian, omdat deze
leer het eerst in de sedert 1833 uitgegeven
tjdtractaten [Tracts for the times] te voorschijn trad).
pusilianiem, adj. Iat. (pusillanïmis, van
pusíllus, klein en an).mus, geest, gemoed) kleinmoedig, versaagd, bioode, bevreesd, laf ; — pu sillanimiteit, f. (later lat. pusillanim'tas) de
kleintnoedigheid, versaagdheid, lafhartigheid.
pustuleus, adj. (lat. pustulosus, a, um,
van pustúla, puist) puistig, puisterig, vol uitslag.
Puszta, f., pi. Puszten (spr. u =oe) hong.
woeste, maar ten deele grasrijke heiden, steppen in Midden-Hongarije, met afzonderlijk lig
boerenwoningen en inz. als weiden voor-gend
't vee gebruikt.
Put, z. poet.
Putäna, z. puttana.
Puta►tie (spr. tie =tsie) f. later lat. (putatio,
van putare, meeven, gelooven) de meeping, het
daarvoorhouden; — putatief, adj. (later lat.
putativus, a, um) vermeend, ingebeeld, daar
geacht of gehouden, vermoedelijk ; put a--vor
t i e f h u w e l i.k, een huwelijk, dat door een
der partien, wordt aangegaan zonder kennis te
dragen van een werkelijk bestaand beletsel.
Putrédo, t. lat. (van puter, putris, putre,
rot, verrot) de verrotting; — putrefieeeren
(van 't lat. putrefacëre) tot verrotting brengen,
ontbinden, doen vergaan ; — putrefáetie (spr.
tie =sie) f. nw.lat. de verrotting, bederving, ontbinding, het vergaan ; — putreseeeren, lat.
(putrescëre) verrotten, rotten, tot verrotting
overgaan, bederven, verduffen; — putreseén,
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tie (spr. tie=tsie) f. nw.lat. het verrotten, bederven ; -- putreselbel, adj . verrotbaar, aan
de verrotting onderworpen; — putride, adj.
fr. (lat. puttidus, a, um) rot, verrot, bedorven ; tot verrotting geneigd; — putriditeit, f, nw.lat. de verrottingstoestand, de
rotheid.

Puttána of putána, f. it. (van putta,
meisje) eene hoer, veile deern; — putto, m.
pl. putti, kleine knaap, jongen; in de beelden de kunst: naakte, dikwijls gevleugelde kiadergestalten, engeltjes, enz.
Puttings, f. pl. of puttingwant, n.
Mar. touwen, die, aan de putting -ijzer s
vastgemaakt, van onder den mast schuin afdalen en, door 't onderwant gaande, aan den mast
bevestigd zijn, en tot vastzetting van bet stengewant dienen.
puur, adj. (lat. pürus, a, um, en als adv.
pure) rein, zuiver, onvermengd, onvervalscht,
klaar, helder, schoon; onvoorwaardelijk, zonder
beperking, b. v. Benen wissel pure accepteeren;
bloot, enkel, louter, niets dan, enz.; pürus pu tus, niets dan een kenner van zin vak, die van
andere dingen niets verstaat; pure pote, lou
-ter,
slechts, enkel en alleen.

Puzzolána of pozzolána, f. it., pozzolaan-aarde, vulkanische tufsteen, eene
vulkanische aardsoort, waaruit een mortel bereid wordt, en die inz. bij P o z z u o l i of P u zz u o 1 o in Italië veel voorkomt.
Pyanepsiön, m. een herfstmaand der
Atheners, waarin de p y a n e p s i a, bet boonenfeest, ter eere van Apollo en Artemis gevierd
werden.
Pyeemie, f. (v. gr. pyon, etter en haima,
bloed) Med. etterbloed, een soort van bloedbederf; — pymiseh,
se
adj. daarop betrekkelijk, daarmede behept; — py-ekch^isis, f.
gr. Med. de etteruitstorting; — py-emesis,
f. het etterbraken of etterspuwers; — pyesis,
f. (van pyein, etteren) de ettering.
1Pyeniet, m. stangsteen, een soort van
topaas.
Pygmeeën, m. pl. gr. (sing. Pygmáïos, d.i.
als 't ware een ventje als eene vuist, v. pygmé,
de vuist) Myth. fabelachtige dwergmenschen;
zeer kleine, nietige menschen ; — pygme, f.
eene gr. lengtemaat (van den elleboog tot aan
de gesloten vuist) ; — pygmeeïsch, adj.
dwergachtig, zeer klein, nietig, onbeduidend;
— pygmaeus, a, um, lat. Bot. dwergachtig.
Pygmalion, m. gr. een fabelachtig koning van Cyprus, een bekwaam b e el d h o uw e r, die, daar hij geen meisje naar zijn zin
kon vinden, zich zelven er een uit elpenbeen
vervaardigde, en nu zoodanig op dit meesterstuk verliefde, dat hij V e nu s smeekte, dit levenlooze beeld te bezielen. De godin verhoorde zijn gebed, en dit bekoorlijk wezen werd
zijne gade.
Pykniet, m. gr. (van pyknös, ë, ón, dicht,
stevig) stangsteen, eene soort van topaas ; —
pyknoskoop, m. een door Z e m e e k uit-
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gevonden werktuig ter bepaling der soortgelijke
zwaarte van poedervormige lichamen; — pyknostylos, adj. dicbtzuilig; — pyknosty-.
ion, n. Arch. een dichtzuilig bouwwerk, waarin
de zuilen anderhalve zuildikte van elkander
staan ; — pyknösis, f . (van pyknoen, verdichten) de verdichting, verdikking; — pyknotika, n. pi. Med. verdikkende geneesmiddelen;
— pyknótiseh, adj. verdikkend; — pyknotroop, m. een soort van serpentijn.
Pylades, gr. mansn.: de trouwe vriend
en onafscheidelijke gezel van O r e s t e s (z. al t.),
voor wien hi in den dood wilde gaan ; vandaar een trouwe, zich opoi%rende vriend.
Pylön, m. gr. (van pylé, deur) de deur,
poort, ingang; de deur- of voorzijde, gevel; inz.
een hoog, bijna torenachtig gebouw aan den
ingang van egyptieche paleizen en tempels; —
pyloklástrum, m. een werktuig om poorten te doen openspringen ; — pylorus, m.
(pyl-úrós, eig. de deurwachter) de portier, het
rechtereinde van de maag, waar zij in den twaalf
darm overgaat, de beaedenste maag--vinger
mond; — pyloriseh, adj. tot den portier behoorende ; — pylorieten, m. pl. tweeschalige
schelpdieren, welker schalen niet recht op elkander passen.
Pyoeareinoma, n . (v. pion, etter) Med.
de etterkanker; — pyoeële, f. gr. Med. de etterbreuk; — pyoeenösis, f . etterontlasting;
— pyoehesie, f. etterbuikloop, etterafgang;
— pyoccelie, f. de etterbuik, verzameling van
etter In de buikholte; — pyocystis, f. de
etterzak; — pyoëmesis, f braking van etter;

— pyogenésis of pyogenie, f. de ettervorming ; — pyogenisch, adj. etterverwekkend, ettermakend ; — pyohsemre, f. de etterigheid van het bloed ; — pyometra, f. verzameling van etter in de baarmoeder; -- pyophthalmie, f. de etterige oogontsteking;
— py- ophtgálmus, m. een etteroog ; —
pyoplanie, f. de etterverdoling of -verzakking; — pyopossis, f, z. v. a. p y o g e n esis; — pyopt^ sis, f. de loozing van etterfluimen ; — pyorrhagie, L de sterke etterafscheiding uit eene zweer; — pyorrhoea,
f. etterafvloeiing, etterachtige buikloop; — pyósis, f. ettering, verettering; — pyothörax,
m. de etterborst.
Pyráme, m . fr. eene kleine soort van kort
hondjes.
-harigebolnz
Pyramide, f. (gr. pyracmis, van 't egypt.
piromi) egyptische spitszuil, zonnezuil, straalz ul l, groote, overoude steepen gevaarten, welker
vier opwaartsgaande zijvlakken zich in eene
s p i t s vereenigen, eene pronknaald, grafnaald,
tijdnaald; Math. de spitszuil, een lichaam, dat
door een rechtlijnig grondvlak begrensd en door
,driehoekige zijvlakken ingesloten is; — pyra-

midaal, adj. (pyramidalis) spitszuüig, spitstoeloopend, als eene pyramide ; -- pyramidaal-dodek er, z . ond. d o d e e a d i e k,
— pyramidion, d . i. eig. kleine pyramide;
Arch. de pyramiedvormige spits eener obelisk;
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— zich pyramideeren, den vorm eener
.pyramide hebben, spits toeloopen.
Pyramus en Thisbe, gr. een paar minnenden te Babylon, wier teedere liefde, zoo min
door de ouders als door het lot begunstigd, een
ongelukkig einde nam.

Pyrargyriet, n. (van gr. pyr, vuur en
árgyros, zilver) antimoniumzilverblende.

Pyraulíek, pyraulika, f. gr. (van ppr,
vuur en aulós, buis) de vuurbewegingsleer, leer
van de beweging of doorvloeling van het vuur.
Pyreneeiet, m. eene variatie van den granaat, in de P y r e n w ë n; — pyrenaeicus, a, um,
lat. Bot. van de Pyreneën.
Pyretérium, n. gr. (van ppr, vuur) de
vuurhaard, dat gedeelte van een chemischen
oven, dat het vuur bevat ; — pyrethrum,
n. (gr. pyrethron) de bertram (welker naam uit
pyrethrum ontstaan is), het bertramkruid, de
kwijlwortel; — pyrethrine, f. eene eigen stof
van den bertramwortel; — p yretzne, f. brandbars, eene uit de lampolie afgezonderde, naar
een plantenbars gelijkende stof.
Pyretika, n . pl. gr. (van pyre tós, koorts hitte, koorts, van p )ir, vuur) Med. koortsverdrijvende middelen; —pyrétiseh, adj. koorts
koortsverdrijvend; — pyretion, n.-achtig;
eene lichte koorts; — pyretogenie of pyretogenesie, f. het ontstaan en de ontwikkeling der koorts; — pyretographie, f . de
koortsbeschrijving; — pyretoloog, m. een
koortskenner, beoefenaar der koortsleer; — pyretologie, f. de koortsleer ; — pyretológisch, adj. de koortsleer betreffende ; — py—,
rexie, f. (gr. pyrexis, v. pyréssein, de koorts
hebben of krijgen) de koortsaanval, het koorts -

krijgen.

Pyrgos, m., pl . pyrgoi, gr. een toren,
iuz. vestingtoren, een torenachtig gebouw; ook
een op raderen beweegbaar belegeringswerktuig;.
— pyrgoom, n. een op auglet gelijkend mineraal.
Py rheliometer, m. gr. (v. py'r, vuur,
helios, de zon en mëtron, maat) een zonne warmtemeter.
Pyr^a, f. gr. (van pgr, vuur) Med. een droog
zweetbad, heet zand- of stoombad; een warme
omslag ; — pyriphlegetón, z. v. a. p hl eg e t h o n, z. aid.; — pyrisch, adj. vurig ; —
pyriet, n. (gr. pyrites) eig. vuursteen; zwavelkies, kattengoud; — pyrieten of pyritolden, m. pl. kiezelstukken in schelpkalk,
krijt, zand; — pyritologie, f . beschrijving der
kiezelsoorten ; — pyritueus, adj. kiezelachtig; — pyroballíst, m . (van bállein, werpen)
een vuurwerker; — pyroballistíek, py-

roballistika of pyrobelíek, pyrobo1 ka, f. vuurwerp - en vuurwerkerskunst; —

pyrobologie, f. vuurwerkerskunst ; — py-

rodmalith, z. v. a. p y r o s,m a 1 i t h (z. aid.);
— pyrodynam^ka, f. de leer van de krachten der vuurs; — pyro — elektriciteit, f.

de door vuur en warmte ontwikkelde elektriciteit, inz. in kristallen (toermalijn) ; — pyro-
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elektrisch, adj. door warmte elektrisch geworden; — pyrogalluszuur, n. door sublimatie uit goed gedroogd galnoten- extract als
witte, bladerige, reukelooze massa verkregen,
bij de photographie ter oplossing der zilverzouten dikwijls aangewend; — pyrogenesie, f.
het ontstaan, de voortbrenging des vuurs; —

pyrogenétiseh, adj. vuurverwekkend ; —
pyrogéniseh, pyrogeen, adj. uit het
vuur ontstaan; — pyroláter, m. een vuuraanbidder of - vereerder; — pyrolatrie, f. Jvanlatreía, dienst, godsdienst) de vuuraanbidding,
vuurvereering ; — pyr — oleïne, f. met menie
gekookte raapolie, soort machinesmeer ; —
pyroligniet, n. azijnzuur loodoxyde, loodsui er; — pyrologie, f . de vuurleer; leer van
het vuur; — pyrológisch, adj. tot de vuur leer behoorende ; — pyrolusiet, n. gemeene
bruinsteen, eene soort van mangaanerts ; —
pyromachieten, m. pl. (van pyrómachos,
het vuur weerstaande) veldspaathachtige mineraliën; — pyromanie, f. de vuurwoede, de,
zucht om vuur aan te leggen, brand te stichten ; — pyrománt, m. een vuurwaarzegger;
— pyromantie (spr. t=ts) f, de vuurwaar-zeggerij, voorspelling, inz. uit het offervuur; — .
pyrometer of pyroskoop, m . een vuurmeter, werktuig tot meting van hooge hitteraden, of eig. van de uitzetting der vaste li
vuur ; — pyrometrie, f.-chamendort
de vuurmetingsleer, vuurmeetkunst ; — pyromorphiet, n . groenlooderts of phosphorzuur

logdoxyde ; — pyronom . e, f. de vuurleiding,,
kunst der vuurverdeeling ; — pyroop, m. eig..
vuuroog: een bloedroode, schubbige granaat
uit Bohemen; — pyrophaag, m. een (voorgewend) vuureter, vuurvreter — pyropha;

gïe, f. het vuureten, vuurslikken; — pyrophaan, m . (van phainein, schijnen) een opaal,
die door inzuiging van gesmolten was doorzichtig wordt; vgl. hydrophaafl; — pyro—

phórus of pyrophoor, m. eig. vuurdra ger; zelfontbrander, eene stof, die van zelve in
de lucht ontbrandt, gelijk b. v. de ph o s p h o r
(z. aid.) ; — pyrophórisch, adj. vuurdragend; zelfontbrandend; — pyrophotographie, f. vervaardiging van lichtbeelden op smeltbaar grondvlak met smeltbare kleuren; — py-

rophysalíth, m. z. v. a. p h y s a l i t h

;

, n. schubbige bruinijzersteen;
-pyrosidet
— pyrósis of pyrosie, f. (van pyroen,
branden) in 't alg. het branden, de brand, de
ontbranding; Med. de ransige oprispingen, branding in de maag ; gloeiende aangezichtsrood-

heid; — pyroskaaf, f. pyroskáph, n.
(v. skáphos, schip) een vuurboot, een stoom-

pyroskoop, z. pyrometer;,
— pyrosmalíth, ook pyrodraalith, m.

vaartuig; —

parelglimmer, eene steensoort, die zoutzuur ijzer,
mangaan, enz.. bevat ; — pyrosóma, n., pi.
pyrosómen, lichtwormen, lichtende zeedieF
ren met een kraakbeenachtig, bijna doorzichtig
lichaam ; — pyrosophie, f . de vuurwijsheid,
iron. voor scheikunde ; — pyrostatika, f
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de leer van het evenwicht des vuurs; -- pyrotechniek, pyrotechnika of pyroteehnie, f. de vuurwerk- of vuurwerkers
pyrotechnisch,-kunst,devrwij;—
adj. daartoe behoorende, vuurwerkkunstig; —

pyrotelegraaf, f. (vgl. telegraaf) een
vuurwijzer, vuurseiner, een werktuig, om bij
nacht den afstand van eenen brand te bepalen; — pyrotheologie, f. bet bewijs voor
Gods bestaan uit het vuur ontleend; — pyrothonide, f. papierolie, de bruine, brandige
stof, die zich uit samengerold, langzaam ver
papier ontwikkelt; — pyrotxeum,-brande
n. (gr. pyrötíkón, brandend, van pyroen, branden) Med. een brandend, bijtend, invretend geneesmiddel = a d u r e n s, b. v. spaanscbe vliegen ; — pyrótiseh, adj. brandend, ontstekend,
bijtend, invretend; — pyroxanthine, f. z_
v. a. e b 1 a n i n e; — pyroxeen, n. (van
x é n o s, de vreemdeling) eig. een vreemdeling
in bet vuur, z. v. a. a u g i e t;— p y roxéniseh, adj. de eigenschappen daarvan bezit
pyroxyline, f. door salpeterzuur-tend;—
explosief gemaakte plantenvezelstof, b. v. scbietkatoen.
Pyrrha, z. Deukalion.
Pyrrhichius, m. gr. (van pyrrhiché,
een wapendans, en ook het daarbij gezongen
lied) Poet. de danser, een versvoet van twee
korte lettergrepen ('.-- . - ).
Pyrrhonísme, n , gr. de twijfelleer van
P y r r h o, een oud-gr. philosoof, die leerde, dat
men aan alles moet twijfelen om de waarheid
uit te vorscben; vandaar in 't alg. voor twijfelzucht, vgl. scepticisme ; — pyrrhoniaan, m. twijfelaar aan alles ; vgl. s c e pt i cu s; — pyrrhöniseh, adj. twijfelzuchtig,
twijfelziek.
Pyrrhotine, f. gr. (v. pyrrhótës, vuurkleurig, roodachtig, van p'yr, vuur) het magneetkies.
Pyrrhus -zege, f. een vruchtelooze of
schijnoverwinning, die meer den overwinnaar
verzwakt dan den overwonnene ; zoo genoemd
naar den koning Pyrrhus van Epirus en zijne
in het jaar 279 v. C. bij Asculum bevochten
overwinning.
Pyrról of beter pyrrhól, n. gr.lat. (v.
pyrrhós, vuurkleurig en lat. oleum, olie) rood-

Q als getalteeken = 500, Q = 500,000; in
latijnsche opschriften eene verkorting van de
eigennamen Quirinus, Quintus, Quinctius, of
van de woorden queestor, que, quinquennalis,
quirites ; — Q. 4. lat. quod attestor, hetgeen
ik getuig; — Q. B. F. F. S. of ook Q. B. F.
F. Q. S., lat. z. quod bonum, felix faustumque sit; — q. eh. of q. C. fr. quelque chose,
iets; — Q. D. B. V., z. quod Deus bene vertat;

olie, door Runge in het steenkolenteer ontdekt°.
Pyruliet, m. (nw.lat. pyriila, fr. pyrule),S
versteende vijgeslak, z. v. a. b u 11 i e t.
Pythagóras, m. een beroemd griekscli.
wijsgeer omstreeks 600 jaar voor Christus; —
Pythagorísten, Pythagoréërs, (gr..
Pythagóreioi, lat. Pythagorei) leerlingen, aan
of vrienden van Pythagoras; — py--hangers
thagóriseh, adj. van Pythagoras afkomstig-.
met zijne leer eenstemmig; de p y t h a g o r i,
s c h e tafel, de tafel van vermenigvuldiging
met de producten van alle enkelvoudige getallen; de pythagorische stelling, z. magister matheseos ; — pythagorísme, n. de..
leer, het wijsgeerig stelsel van Pythagoras.
Pythia, f. gr. (Pythia), de priesteres van
Apollo, die te Delphi of P y t h o, eene beroemde,
aan den Parnassus gelegen stad in Griekenland,
orakelspreuken deed hooren, ook de p y t h i s c h e.
priesteres geheeten; — pythisch of d e l- .
p h i s c b, adj. Apollo betreffende, hem geheiligd,._
b. v. pythische spelen, feestspelen en wed-.
strijden, die ter eere van Apollo alle 5 jaren
te Delphi gevierd werden; — Python, m..
eene fabelachtige, vreeseljke slang of een geduchte draak, wiens nederlaag door Apollo aan
dezen den naam van P y t b ï u s deed verwer`
ven ; — pythoníssa of pythonísse, f...
eene profetes, waarzegster.
Pyulkie, f. gr. (v. pyon, etter, en hélkein,
trekken) Med. de uittrekking of ontlasting van
den etter; — pyúlkon, n. een werktuig om
den etter en de scherpe vochten uit de diepte
der pijpzweren te ontlasten, een etterbuisje; —
pyurie, f. (van oerein, pissen) de ontlasting
van etter met de pis, het etterpissen.
pyx kai lax, gr. met handen en voeten, met
alle krachten.
Pyxis, f. gr. (pyxis, v. pyxos, buksboomi .
eig. eene doos uit buksboomhout; eene vaas
of doos, waarin de Kath. de gewijde hostie
bewaren; — pyxis nautica, de schippersdoos,
d. i. het scheepskompas; — pyxidium, n.,
een doosje ; — pyxódes of pyxódisch,
adj. doosvormig, naar eene doos of een bekertje gelijkende.
Pz., bij natuurbistorische benamingen afk..
voor G. Panzer (gestorven 1829).
r

,

r

— Q. E. (op recepten), d. I. quinta essentia,.,.
z. quintessens; ook z. v. a. quod est,.
— Q. E. D., d. i. quod erat demonstrándum,.
z. ond. demonstreeren; —. q. l., z. quantum libet — qn. fr. quelqu'un, iemand; — Q.
;

P. of q. pl., z. quantum placet; — q. q., z.

qualitate qua; — . q. s., z. quantum satis of
suficit — Q. T. of quat. = quatertemper, z.
aid; — q. v., z. quantum vis; — qu«er., z..
;
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quaeritur; -- quaest. = quaestionis, z. q u.ae s t i e.
— Q als muntteeken, en wel op , oudere Fran.
sehe munten : Chalons, op nieuwere: Perpignan.
qua, lat. als, in zooverre, in zijne hoedanigbeid of qualiteit van—, b. v. qua koning,
qua rechter, als koning, als rechter; — qua
,taus, als zulk Benen, als die hij zijn moet.
Quaas, z. k was.
Quaeamnáayas, m. de mexicaansche papegaaï.
Quáacquero, m. it. een kwaker (z. ald.)
Quaden, m. pl. de zuidoostelijke suevische volksstam, die van de eerste tot de vierde
eeuw in het tegenwoordige Moravië en aan den
westelijken zoom van Hongarije woonde.
Quader, m. (v. lat. quadra, f. een vierkant stuk, van quadrus, a, um, vierkant) een
vierhoekige steen; — quaderzandsteen,
,n. een zandsteenformatie in het middel-Vlotgebergte.
Quadernario, m. it. (van 't lat. quateriarius, a, um, viervoudig) Poet. eene vierre,gelige strophe van het klinkdicht. z. v. a. fr.
quatrain.
Quadraat, n. -lat. (quadrátum, van quadrare, vierkant maken, z. q u a d r e e r e n) een
{ regelmatige vierhoek met vier gelijke zijden en
rechte hoeken, een gelijkzijdige rechthoek, het
vierkant ; als adj. (soms ook q u a d r a t i u s)
vierhoekig, vierzijdig, vierkant; — gtiadraatgetal, het vierkant getal, het product van
een met zich zelve vermenigvuldigd getal, dat
men quadraat–wortel noemt, in zoo verre
bet een vierkant getal vormt ; — quadraatvoet, de vierkante voet, voet in 't vierkant,
de vlaktevoet ; — quadraat-roede, de
vierkante roede; — quadraat-mijl, de vierkante mil; — quadraat-vergelijking,
tweede-machts-vergelijking, vergelijking van den
eden graad, waarin de onbekende In de tweede
macht staat; -- z. verder ond. q u a d r a t e n.
Quadragëna, f. nw.lat. (van 't lat. quadragëni, ae, a, bij veertigen, van quadraginta,
veertig) eene veertigdaagsche boetedoening bi
-de R. Kath., ook een aflaat van 40 dagen ; —
quadragenarius, m. lat. een veertiger,
een man In de veertig jaar; — quadragesima, f. (van quadrages mus, a, um, de of
het veertigste), 1) (scil. pars) het veertigste
deel, inz. als opbrengst of belasting bij de oude
Romeinen ; 2) (sd l . dies) de zesde zondag voor
paschen, ook zondag i n v o c a v i t (z. ald.) gebeeten, 40 dagen voor goeden vridag; — quadragesimále, n. nw.lat. de veertigdaagsche
vasten vóor paschen bij de R. Kath.
Quadrangálum, n. lat. (vgl. a n g u 1 u s)
iets vierhoekigs, een vierhoek; — quadrangulair, adj. nw.lat. vierhoekig, vierkant; —
quadranguleeren, vierkant of vierhoekig
,naken.
Querdrans, m. lat. (eig. het deelwoord
van quadráre) een apothekersgewicht van 3
onsen of 6 looden ; ook het vierde deel eener
erfenis; — quadrant, n. (lat. quadrans) het
-
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vierde gedeelte van een geheel, inz. van een
cirkelomtrek, de hoekmeter, graadboog, hoogte metér, een mathematisch werktuig; ook een
gereedschap der steensnijders en staalslijpers;
— quadranten- elektrometer, ni. een
toestel om de elektrische spanning op den conductor te meten.
quadrat [hoc], hoc non quadrat, z. onder
quadreeren.
Quadraten, n. pl. lat. (van quadráre,
vierkant maken) bij boekdrukkers : de aanvulsels, het wit tot aanvulling van de uitgangen
of niet met letters gevulde regels ; — quadrateeren, z. quadreeren; — quadrátie (spr. t=ts), I. lat. de deeling in vieren;
het vierkant; — quadratisch, adj. vierkant, in 't vierkant ; — quadrato, m. it.
eene voormalige toskaansche vlaktemaat = 34,065
are ; — quadratoríst, m. nw.lat. eig. vierkantschilder : een muur- of wandschilder; —
quadrátrix, t. eene kromme lijn, door middel waarvan men een rechte ljn van gelijke
lengte met een willekeurige cirkelboog vinden
en die men daarom tot mechanische quadratuur
van den cirkel gebruiken kan ; — quadratum
magicum, n. het toover-quadraat ; — quadratuur, f. lat. (quadratúra) de verandering
in een vierhoek ; Astron. die stand van een
planeet met betrekking tot de zon en de aarde,
door welken aan de aarde een rechten hoek
gevormd wordt; Math. de inhoudsbepaling van
vlakken, door kromme lijnen begrensd, b. v.
de quadratuur des cirkels, de verandering van het cirkelvlak in een vierkant van
gelijke grootte; in 't alg. de berekening van
het cirkelvlak, welke op de verhouding van den
omtrek tot de middellijn des cirkels berust;
oneig. (dewijl men dit vraagstuk niet volkomen
juist, maar slechts bij benadering kan oplossen) iets onmogelijks, iets onuitvoerbaars, eene
hersenschim; quadratus homo, z. onder q u adreeren.
quadreeren (lat. quadrare), ook wel
quadrateeren, vierhoekig of vierkant inaken, in bet vierkant brengen, den inhoud van
een vlak 'berekenen ; met zich zelve vermenigvuldigen of multipliceeren ; oneig. wel samen
passen, overeenkomen, rijmen ; -= hoc quadrat,
dat schikt zich, dat laat zich hooren; — hoc
non quadrat, dat komt niet uit, houdt geen
steek ; — quadnhtus homo, m. een kort, gezet
mensch, een vierkante kerel.
quadrieyele, fr. a vierwielige velocipéde, vierwieler.
quadridentatus, a, um, lat. Bot. viertandig.
Quadriënnium, n. lat. (v. annus, het
jaar) vier jaren, een tijd van vier jaren . —
quadriënnaal, adj. (lat. quadrienni lis) vierj arig ; — quadri f idisch (lat. quadri f i dos,
a, um) vierspletig, in vieren gespleten ; — quadri$nium, n. later lat. (van finis, grens)
eene plaats, waar vier grenzen samenloopen;
— quadrifolium, n. nw.lat. (vgl. f o 1 i u m)
een vierblad; — quadrifóliseh, adj. vier,
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bladerig; — quadrifórm, adj. nw.lat. van
vierderlei gedaante; — quadriga, f. lat.
(samengetr. uit quadri fuga; vgl. b i g a) een
vierspan bij feestelijke optochten en de plastische 'afbeelding ervan ; Chir. een kruisvearband;
—

quadrigálisoh, adj. vierspannig; —

quadrigar^us, m. de wagenmenner van een
wedrennend vierspan; quadrijúgiseh,
adj. (lat. quadrij iégus, a, um, v. jugum, juk),
vierjukkig, aan vieren gepaard; — quadri].ateraal, adj. (lat. quadrilatérus, a, um, v.
status, zijde) vierzijdig, vierkant, dat vier zijden
leeft; — quadrilátero, n. it. (eig. vierzijdig) de vestingsvierhoek in Venetië; — quadrilocularis, Bot. vierhokkig.
Quadrille, f. fr. (spr. kad ríélj') een dans
met vier personen ; het omberspel met vier in
plaats van drie spelers ; ook eene partij of afdeeling ridders bij t o r n o o i e n, enz. ; —
quadrille taf, n . taf met veelkleurige strepen; — quadrillioen, n. duizend maal dui:zend trillioenen, een millioen trillioenen, een
millioen tot de vierde macht verheven (1,000000,
—

-

–

000000,000000,000000 of 1,000000 4 ).

Quadrimanen, z. quadrumanen.

Quadrín, m. sp. eene kleine kopermunt,
ten penning.

quadrinómiseh, adj . lat.-gr. vierdeelig,
vierledig, vgl. binomisch; — quadrinomium, n. eene vierdeelige, vierledige grootheid; — quadriparteeren, lat . (quadripartare) in vier deelen scheiden of verdeelen,
vierendeelen ; — quadripartitus, a, um, adj. lat.
vierdeelig; quadripartïtie (spr. tie=tsie)
f. (quadripartitio) en nw.lat. quadrisectie
(spr. t =s), f. de vierendeeling, vierdeeling In
vieren ; quadriphylliseh, adj. lat. gr.
vierbiaderig ; — quadriremiseh, adj. lat.
(quadriremis, van remus, riem, roeispaan) met
vier roeibanken; quadrisyllábisoh,
'.adj. nw.lat. (v. syllaba, lettergreep, syllabe,
z. aid.) vierlettergrepig; — quadrisyUa.
bum, n. een vierlettergrepig woord; — quadrivalént, adj. Chem. vierwaardig; — quadriválviseh, adj. (v. valva, valvula, klap,
huize) met vier klappen, vier lobben of hulzen ;
—

-

—

—

—

quadrivasculair, adj. (van vasculum,

vaatje) viervatig, vierbuizig, vierkelkig; — quadrivium, n. lat. (van via, de weg) eene
plaats, waar vier wegen elkander kruisen, een
kruisweg, viersprong; eertijds ook de vier deelen der wiskunde ; rekenkunde, meetkunde, sterrenkunde en muziek, welke met het t r i v tu m:
grammatika, dialektika en rhetorika, de zeven
vrije kunsten der middeleeuwen uitmaakte.
Quadro, n. it. z. v. a. quartet; ook
de teerling van Benen zuilstoel (postament).
Quadroon, m. eng. (spr. —droen), z. v.

.a. sp: quarteron, z. aid.
Quadrumánen, pi. lat. (quadrimána,
quadrumána, v. manus, hand) dieren met vier
handen, vierhandige dieren, apen, bavianen, enz.;
— quadrupeden, pi. (lat. quadrup édes,
•sing. quadriipes, v. pes, voet) viervoetige dieren.
VIERDE DRUK.

QUERENTEN

Quadrúplum, n. lat. (van quadruplus,
a, um, viervoudig) het viervoudige, viervuldige ;
quadrúpel, adj. (fr. quadruple) viervou
—

-

dig, viermaal zoo groot ; q u a d r u p el (in het
whistspel) wordt eene partij gewonnen, als de
tegenspelers geheel niets geteld hebben ; —

quadrúpel, fr . quadrúple, n. viervoudig

getal of viervoudige grootheid, welke viermaal
zoo groot is, als eene andere, b. v. eene spaan
goudmunt van vier pistolen; als adj. vier--sche

voudig

; —

quadruple alliántie, f. lat.-

fr. een viervoudig verbond; — quadruplé,
n. fr. bij het biljartspel: het quadrupleeren van
een bal, vgl. do u bi é;
quadrupliek,
f. nw.lat. Jur. het tegenantwoord of verantwoordingsschrift des beklaagden op het derde
klaagschrift of de t r i p ii e k des klagers; vgl.
dupliek ; — quadruplieátie (spr.. t=ts)
f. lat. de verviervoudiging ; quadrupli—

—

eeereu of quadrupleeren, lat. (quadruplicare en quadrupl^zre) viervoudig maken, verviervoudigen; — quadrupliceeren, ook
Jur. eene quadrupliek indienen ; — quadrupheiteit, f. nw.lat. de viervoudigheid.
quae nocent, docent, lat. sprw.:.wat schaadt
leert, of door schade wordt men wijs.
quae, qualis, quanta? lat. wat, hoedanig, hoe
groot ? de 3 hoofdvragen omtrent de eigenschap
eener zaak; ook gebruikelijk als uitdrukking der
verwondering.
Qui erenten, m. pl. lat. (van q uaerére,
zoeken-. vragen) eene dweepzieke secte in Engeland, die eene verborgen en dus te z o e k e n
kerk wilden, daarom ook z o e k e r s (eng. seekers) geheeten; — quaerens quern devoret, zoekende wien hij kan verslinden (bijbelwoord, als
Petrus van den duivel spreekt) ; — quaeritur,
lat. er wordt gevraagd, men vraagt, of het is
de vraag; — queesitor, m. lat. eig. zoeker:
onderzoeker, aanzoeker, rechtzoeker; — quE2situm, n. het gezochte; quaesitum jus, z.
jus quaesitum; — quoestie, f. (lat. quaest%)
of fr. questie (question, spr. kestjóii) de
vraag, twistvraag, opgave, het onderzoek, strijdpunt; de pijnbank, foltering; — quaestio facti,
de vraag naar het feitelijke, in tegenst. niet
het onderzoek naar den rechtsgrond; de p e rs o o n of de z a a k quaestiónis of in quaestie, de
persoon of de zaak, waarvan gesproken wordt,
de behandeld wordende, bewuste, gedachte, vermelde persoon of zaak, onze man, onze zaak;
dat lijdt g e e n quaestie, dat spreekt van zelf,
behoeft geen navraag, geen onderzoek; — questiondrii, m. pl. scholastieken (z. aid.) in de
13de eeuw, die eene menigte moeilijke vragen
In de theologie opwierpen ; — queestioneeren, -nw.lat. (fr. questionner) vragen, onder
uitvragen, iemand met vragen bestor--vragen,
men; pijnigen; — qui stor, m. in het oude
Rome een regeeringspersoon, die het opzicht
had over de schatkist en de inkomsten van
den Staat inde (quaerebat); een schatmeester,
penningmeester, rentmeester, ,rekeninghouder van
de ontvangsten en uitgaven; op universiteiten:
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de ontvanger der honoraria voor de colleges;
-- quaestuur, f. het ambt en bet bureau
van eenen q,u ae s t o r.
Quagga, at (hottentotsch quagga of gua
een zuid-afrikaansch, het naast aan den-cha)
..zebra verwant dier, maar iets kleiner.
Quai, m. fr. (spr. kè) de kade of kaai
(oorspr. een celtisch woord) de muur langs het
water, oever- of havendam, de gemetselde rand
van een rivier of haven, naast de geplaveide
plaats, waar de schepen laden en lossen; —
quaiage, f. (spr. —aazj') het daarvoor te
betalen recht.
Quaker, z. k w a k e r.
qualibet ex re, lat. uit allerlei dingen, uit
zaken naar welgevallen.
qualis, quäle, lat. hoedanig gesteld, van welken aard; — qualis persona, talis perizöma, gelijk de persoon, zoo ook het voorschoot : men
geeft ieder schoenen naar zijne voeten; -- qualis rex, talis grex, zooals de koning, zoo ook
de kudde, d. i. de onderdanen : zoo beer, zoo
knecht; — qualis vir, talis ora(io, gelijk de
man, zoo de rede, d. I. uit de rede of redeneering kent men de menschen; elke vogel zingt,
gelijk hij gebekt is; — quaiTter, tauter, evenals
— zoo, d. i. hoe het ook zij of hij zij zoo het
wil; — qualiteit, f. (lat. qualitas) de gesteldheid, eigenschap, deugdelijkheid, waardigheid, hoedanigheid; de titel, stand, rang; — d e
qualiteit van den toon, Phys. de van
den aard van het medetrillend lichaam afhankelijke en door de boventonen bepaalde klank;
— qualitate qua, lat. (afgek. q. q.) in hoedanigheid of qualiteit van ; — qualitatief, adj.
nw.lat. volgens de waarde, het gehalte, de gesteldheid eener zaak betreffende ; — quali$eeeren, eigenschappen toeleggen of toekenen ; benoemen, betitelen ; — ziéh qualiß.eeeren, zich ergens geschikt toe maken, zich
bekwamen tot eene zaak of zich die waardig
maken, of geschikt, bekwaam en waardig bevonden worden; — gequalificeerde diefs t al en dgl. Jur., z. delictum en furtum qualificátum; een gequalificeerde bekent e n i s, een bekentenis met beperkingen en toevoegsels ; — qualiñeátie (spr. t=ts) f. de
bijlegging, toekenning eener eigenschap, benoeming, betiteling; ook deugdelijkheid, geschiktheid, vatbaarheid ; Jur. de verzwaring eener
misdaad, eener straf, enz. door bijzondere, ver
omstandigheden ; — quali$Catief,-ergnd
adj. nader bepalend, beschrijvend; — quali$Ctor, m. de berichtgever (referent) in cri
zaken.
-minel
qua mandatarius, z. mandataris, onder
mandamus.
Quamasch, noord-amer., de eetbare en
door de inboorlingen van N. Amerika gerooste
wortel van Anthericum esculéntum.
Quan of kwan, m. (eig. de draad) een rekenwijze in Cochinchina, bestaánde uit 600 aan
een draad geregen d o n g s (bronzen, looden of
zinken munten) en ongeveer 57 centen waard.

QUARRE

quand même, fr. (spr. kan mim') on.
danks alles, al was 't ook nog zoo, in elk geval, er gebeure wat er wil.
Quando, n. lat. (quando, wanneer, als)
het wanneer, de tijd van eene gebeurtenis.
quandoque bonus dormitat Homerus, lat. de
goede Homerus dut somwijlen, d. I. ieder maakt
op zijn beurt wel eens een fout.
Quang of quoan, chin., z. v, a. regenten, benaming der mandarijnen in China.
quantus, a, um, lat. hoe groot, hoeveel ; zoo
groot of zooveel als, enz.; — quantum, n.
de grootheid, veelheid, menigte, de maat ; het
bedrag, aandeel, de som; pl. quanta; —
quanta contenüa, samenhangende of blijvende
grootheden; quanta discreta, onsamenhangende
of getallen-grootheden (vgl. dis c r e e t); — quantum in me, zooveel in mij ligt, zooveel ik ver
; quantum est, quod nescimus ! hoeveel is-mag
er, dat wij niet weten! quantum Tibet of quantum placet, of quantum vis (afgek. q. 1. of q.
pl. of q. v., op recepten), zooveel men wil of
verkiest; — quantum satis of quantum sufficil
(afgek. q. s.), zooveel als genoeg is, zooveel
als toereikend is; — quantum mutatus ab illo,
wat Is hij veranderd, hoe verschillend van wat
hij vroeger was (citaat van Virgilius); --- in
quantum, in zooverre; — in quantum de jure,
zoover het recht of rechtens is, in zooverre de
wetten het vergunnen; — quanti? (seil. pretii)
tot welken prijs? hoe duur? — quantiteit,
f. (lat. quantitas) de veelheid, menigte, grootte;,
het gewicht, de maat ; Gram. de syllabenmaat,
de duur der lettergrepen, de lengte of kortheid
daarvan; Muz de tijdmaat, toonmaat; de door
het getal der slingeringen bepaalde hoogte van,
den toon; — quantitatief, adj. nw.lat. volgens de menigte of de grootte, naar 't getal ;,.
— quantitativa (seil. nom) na) eene hoeveelheid
aanduidende zelfst. naamwoorden ; — quantiteeren, de versleden naar lengte en kortheld vormen.
Quarantaine, f. fr. (spr. karahtèn; lt.
quarantina, mid.lat. quadragintana, v. lat. qua-.
draginta, veertig, fr. quarante, it. quaranta) een
getal van veertig; inz. de veertigdaagsche (of:
ook kortere) leg- of proeftijd van schepen en
reizigers, die uit vreemde, van pest verdachte
plaatsen komen, ook c o n t u m a c i e (het eerst
in Venetië in de 15de eeuw opgekomen); qua-r a n t a i n e houden, genoodzaakt zijn te blijven
liggen om de gezondheidsproef te ondergaan;
— quaranta, f. lt. (van quaránta, veertig)
het gerecht der veertig in 't voormalig Venetië.
quarderonneeren, fr. (quarderonner,.
spr. kar—) eig. in den vorm van een vierde
gedeelte eens cirkels brengen; Arch. hoeken
aan balken en planken afronden.
Quaresima, f. it. z. v. a. lat. q u a d r a-gesima, ond. quadragena.
Quarre of Carré, n. fr. (spr. karré, van
het lat. quadratum, z. q u a d r a at) het vier-kant ; inz. de vierhoekige soldatenstelling ; —.
en quarré (spr. an—) in het vierkant; — quart.
,
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reau, n . (spr. karró) z. v. a. c a r r e a u ; ook
een lineaal van vierhoekige gedaante tot het
trekken van evenwijdige lijnen ; — quarreograaf, f. fr.-gr. een werktuig tot het opnemen van perspectief-teekeningen.
Quart, n. lat. (van quartos, a, um, de of
het vierde) een vierdedeel ; vierdti maat, eene
voormalige duitsche vochtmaat ; in Engeland
thans nog een inhoudsmaat voor droge en natte
waren = 1,136 L. (vgl. quarter en tun);
ook eene oude graanmaat in Pruisen enz., eene
rekenmunt te Genève, omtrent = 4 cent ; —
quart, f. z . q u a r t e ; — quarta, f. (scil.
classis) de vierde klasse of afdeeling, inz. eener
lattjnsche school; — quartaal, n . nw.lat. een
vierendeeljaars, de ontvangst of uitgave van een
vierendeeljaars; quartaliter, adv. elk vierendeel
alle drie maanden; — quartaan, lat -ja.rs,
(quartánus, a, um) vierdaagsch, b. v . quartaankoorts of quartána, de vierdaagsche koorts; — quartair, adj. nw.lat. de
vierde plaats in eene volgreeks innemende, b.v.
quartaire steenvorming, gebergten;
vgl. t e r t i a i r; — quartaire periode, f.
de laatste of tegenwoordige vormingstijd der
aarde ; — quartarius, m. lat. het vierde
-

van eene maat, een maatje; — quartáario,
m. it. eene vochtmaat in Venetië, ook eene korenmaat; — quartáro, m . vroeger een vochtmaat in Lombardije en Messina; — quartaruóla, f. voormalige koren- en vochtmaat te

Parma en Bologna = 19,648 L.; -- quartatie, f. z. ond. q u a r t e e r e n; — quartant,
m. fr. (spr. kartáñ) een vierendeel, een kwarttoon = A- feuillette = i maid (z. ald.) ; —
quarte, f. Muz. de vierde toon van een aangenomen grondtoon, de derde vioolsnaar (A);
eene uit quint en octaaf gemengde orgelstem;
in het schermen : de vierde stootmanier; in het
piketspel: vier op elkander volgende kaarten
in éene kleur; — quarter, n. eene engelsche
inhoudsmaat voor droge waren = 2 cooms =

een alt en een violoncel of wel piano, viool,
alt en violoncel) ; ook z. v. a. q u a d e r n ario,
z. ald.; — quartettino, m. een klein vierstemmig stuk ; — quarticeno, m, it. (spr.
—tsjéno) eene korenmaat te Bologna; — quartidi, fr. z. decade.
quarteeren, nw.lat. (v. lat. quartos, de
vierde) goud en zilver in de verhouding van 1
tot 3 samensmelten, om het din te scheiden

door de quart, de quartátie of quarteering, f. d. i. de scheiding des gouds van
het zilver door salpeterzuur (sterkwater), wanneer de verhouding der beide metalen als 1
tot 3 is.

Quarteron, quarterone, quartet,
quartetto, enz.; — quartidi, z. onder
quart.

Quartier, n. (van 't fr. quartier) k wart i e r, het vierde van een geheel, een vierde maat, z. V. a. quart ; het wapenveld ; het
zool- of hielleder aan de schoenen; Mar. de tijd
der wacht tot op de aflossing, ook k w a r t i e rw a c h t ; inz. eene stadswijk en in 't algemeen
het grondgebied der stad; vandaar voor ver
woning; bij de soldaten de inle--blijfpatso
gering, herberging, het n a c h t k w a r t i e r, het
nachtverblijf ; de overnachting ; oneig. Mil . de
sparing van het leven ; b. v. om k w a r t i e r
b i d d e n, om lijfsgenade vragen; iemand k warti e r geven, hem het leven schenken ; —

quartieren of inkwartieren, soldaten
inlegeren, hun herberging, verblijf of huisdak
verschaffen of aanwijzen; — inquartiering,
inkwartiering, f. de inlegering, tehuislegging -- quartiermeester, kwartier;

meester, de militaire of burgerlijke inlegeraar, de beambte, die voor de inlegering zorgt ;

290,78924 L.; voorts een eng. kwart-centenaar
= 12,701 kilo ; eene munt in Malabar = 30 ct.
courant ; — quarter – eagle, m. eng. (spr.
kwdrter ieg'l) een vierde adelaar: eene goudmunt der Vereenigde Staten van Noord Amerika,
geldende 2 1 dollar of 6 gl. 25 ct.; — quartéra,
f. sp. eene korenmaat en quartéro, m . eene
vochtmaat te Barcelona, Mahon en Palma; —
quarterólla, f. eene graanmaat te Rome;

op schepen de stuurmansmaat, opzichter der
scheepswachten, enz.
Quartijn, z. ond. quarto.
Quartilla, f. sp. (spr. —tielja) een voormalige spaansche korenmaat = 1 fanega =
13,875 L.; ook een wijn- en brandewijnmaat =
1 mayo = 4,034 L.; — quartilho, m . voormalige portugeesche vochtmaat = -' almude
= 0,35 L.; — quartíllo, m . sp. (spr. —tiéljo)
eene spaansche kopermunt = 1 reaal ; ook
een spaansch gewicht, ongeveer 2 kilo ; eene
vochtmaat = quartilla = 0,604 L.; een korenmaat = v quartilla = 1,156 L.; ook een
vlaktemaat = -$ fanegada = 1,311 are; —
quartinho, m. portugeesche goudmunt =
1200 reis, of ongeveer 3 gl. 90 ct.; — quar-

— quarteron, m. fr. (spr. karteróry^) een

tino, m . it. eene vochtmaat in Alessandria en

voormalige fransche en zwitsersche korenmaat;
— quarterón, m. sp. (spr. kwarteroon) een
afstammeling van Benen Europeaan en eene
Terceronin of mesties, z. aid.; — quarteróne, m. in Spanje vroeger een oliemaat
van 0,126 L.; ook een gewicht van 115,023 gram;

Florence = 193 parijsche kubiek duim; eene
voormalige rekenmunt te Napels, iets meer dan

8 bushels = 32 pecks = 64 gallons = 128 pottles
= 256 quarts = 312 pintes = 2048 gills =

— quartét, n. it. quartétto, en quadro, fr. quatuor (van het lat. quatuor, vier)
Muz. een vierstemmig zangstrik ; ook een muziekstuk voor vier instrumenten (gew. 2 violen,

á cent courant ; — quartirólo, m. it. eene
vruchtmaat te Bologna = $ st a j o = 4,915 L.
Quarto, m. sp. en it., eene rekenmunt
van verschillende waarde, in Spanje, Gibraltar,
Marokko ea in Mexico ; eene vochtmaat te Barcelona; ook eene Ital. graanmaat; — quarto,
lat. ten vierde ; een in quarto of een quartijn, een boek, bestaande uit tweemaal toe-
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gevouwen vellen, d. i. met vellen van 4 bladen
of 8 bladzijden.
Quarts of kwarts, in. hgd. eene steen
uit meer of minder zuiver kiezelzuur be--sort
staande, dikwijls in kristalvorm.

Quartuccio, m. it. (spr.

—

tóétsjo)

een

vochtinaat te Messina, het achtste gedeelte van
een kan ; in Toskane vroeger een korenmaat
= 12 a stajo = 0,190 L.; ook een wijnmaat
= i iv barile da vino = 0,28i L.
quartus, a, um, lat. de, het vierde (vgl.
quart ; — quartus, m. de vierde, inz. de
vierde leermeester of leeraar van de vierde
klasse eener latijnsche school.
Quas, z. k w'a s.
quasi, adv. lat. als ware 't, gelijk, als, bijna,
eenibermate, ongeveer, even alsof; in samenst.
b. v. een quasi-geleerde, quasi-doctor,
een schijn- of halfgeleerde, een slecht geneesheer, kwakzalver, een stuk van een geleerde,
van een doctor enz.; — quasi— affiniteit,
f. eene schijnverwantschap; — quasi—contráct, n. eene rechtsverhouding, die als een
verdrag behandeld wordt, zonder een wezenlijk
contract te zijn; — quasi- delict, n. eene
naar misdrijf gelijkende, door verzien begane
daad, die in hare bijzondere uitwerkingen als
een misdrijf wordt behandeld; — quasidesértie of quasi-desertto, f. (vgl. desertio)
eene veronachtzaming der vrouw van den kant
des mans, die naar verlating gelijkt, de verzaking van den huwelijksplicht; — quasi—do—
minium, n. een schijn-eigendom, dat voorshands als een wezenlijk eigendom wordt behandeld ; — quasi—legitimiteit, f. schijn bare rechtmatigheid; — quasi—possessie,
f. een oneigenlijk bezit, een bezit van onlichamelijke dingen, bij welke een bezit in den engeren en eigenlijken zin des woords niet denkbaar is; — quasi—traditie, f. eerie handeling, die de plaats der vormelijke overgave ver
vangt; — quasi — ususfructus, m. het aan
Iemand gegeven recht om cene zaak naar welgevallen te gebruiken, onder de voorwaarde
van baar eenmaal in gelijke soort en dezelfde
deugdelijkheid, of wel in de waarde daarvan
terug te geven; oneigenlijk vruchtgebruik, daar
dit in den eigenlijken zin tot zaken bepaald is,
die gebruikt en teruggegeven kunnen worden;
— quasimodogenïti, de eerste zondag
na Paschen (eig. quasi modo geniti, »evenals
de eerstgeborenen ", naar de woorden der latijnsche mis, 1 Petrus II, 2); — quasi re bene
(optime) gesta, even als ware alles goed gegaan.
Quasimodo, m. fr. een vreeselijk leelijk,
mismaakt mensch (naar den klokluider in V.
Hugo's Notre-Dame).
Quassia, quassie, 1. of kwássiehout, bitterhout, bitterwortel of bitterbast van
cenen boom in Suriname, dien de inboorlingen
tegen venijnige slangenbeten gebruiken en die
bij ons als een middel tegen de koorts pleegt
aangewend te worden. Naar men wil zou het
dus geheeten zijn naar cenen neger C o as s i,
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die het ontdekt heeft ; — quassie—beker,
m. een uit quassielout gedraaide beker, die
aan den wijn, die er een tijd lang in staat, de
bitterheid en de geneeskracht der quassia mededeelt ; — quassia -extract, n. een dik
sap, verkregen door uitkoking van quassiehout;
— quassine, f . de bijzondere plantvormende
stof in de quassia (Q. amara en excelsa).
qua talis, z. ond. qua.
Quatérne, f. nw.lat. (van 't lat. q uatérni,
ae, a, vier aan vier) in het lotto -spel vier bezette en te gelijk uitkomende nommers ; bi
boekdrukkers : vier beschreven of bedrukte Piaden ineengeschoven, vgl. q u a t e r n i o;— -qua-

ternair, lat. (quaternarius, a, um) vier v oudig, in vieren, uit vier bestaande; q u a t e rn a i r e formaties zijn de vierde en laatste
lagen in de bergformaties; — quaternarius,
z. d i ni e t e r; — quatern^o, m. nw.lat. een
uit vier stukken bestaand geheel; luz. in oude
handschriften en boeken eene laag van vier in
elkander gestoken dubbele bladen ; — quaterniteit, f. nw.lat. viervoudigheid.
Quateroon, m. z. v. a. sp. quart er o n, z. aid.
Quatertemper, q .atémper, m . (mid.
lat. quatempóra, uit het lat. quatuor tempora,
vier tijden) het vierde des jaars, z. v. a. q u a rt a a l; de dag van 't vierendeeljaars, de dag,
waarmede een vierendeeljaars aanvangt ; bij de
R. Kath. een strenge vastendag op den eersten
vrijdag van ieder vierendeeljaars.
quatre, f. fr. (spr. kattr' ; v. 't lat. quatuor)
vier; — en quatre couleurs (spr. als kattr' koe
in vier kleuren ; — a quatre épingles (spr.-lédr)
a kattr' epèngl') eig. met vier spelden, d. i.
zeer netjes, propertjes (gekleed); opgesierd (van
cene rede); — a quatre mains (spr. —mèn) voor
vier banden (op de piano te spelen); — quatremains, pl. (spr. kattr'men) muziekstukken voor
4 handen gezet, om op de piano uitgevoerd te
worden; — quatre mendians (spr. —maüdiáh)
pl. eig. vier bedelaars; bedelaarssnoepgoed, een
mengsel van vierderlei vruchten voor het nagerecht, n. 1. amandelen, hazelnoten, vijgen en
rozijnen; — quatre nations (spr. —nasjSn) eig.
vier natiën, een college te Parijs, door Mazarin
gesticht voor het onderhoud van 60 jonge edel
geboortig uit de door Lodewijk XIV-liedn,
veroverde landschappen, die tot Italië, Duitschland, Nederland en Spanje behoorden; — quatrain, m. fr. (spr. katren') cene strophe of
klein gedicht van vier verzen.
Quatricinrnm, n. nsv.lat. Muz. een muziekstuk voor 4 horens of trompetten; — quatricróma, noot of pauze; — quatriduum, D. lat. een vierdaagsche termijn, een
tijd van vier dagen.
quattro, it. (v. lat. quatuor) vier; a quattro
of a quatro voci (spr. wótsji); — quattrocentisten, pi. italiaansche schrijvers, kun
quattrocento (toen-stenar,z.vh
men 400, namelijk boven 1000 schregf) d. i. van
de 15de eeuw; — quattrmno, in. it. cene
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kleine rekenmunt van onderscheiden waarde, in
den Kerkelijken Staat, Florence, Piëmont enz.,
zoo genoemd, omdat zij vier d e n a r 1 (z. ald.) geldt.
quatuor, lat. vier ; — quatuor, n. z. q u a rt e t ; — quatuórvir, m. lat. een vierman,
medelid van een college van vier mannen in
het oude Rome, pl. quatuorviri; ook een regeeringspoet in de voormalige rijkssteden; — quatuorviraat, n. het viermanschap, de waar
-dighevan
vierman.
qu'en dira -t -on? fr. (spr. kaffa diratóui) wat
zal men er van zeggen ? d. i. de praatjes der
menschen.
Queens—bench, f. eng. (spr. kwidnsbentsj ; van queen, koningin) eig. bank der koningin, het opperhofgericht in Londen onder de
regeering eener koningin (vgl. k i n g s-b e n c b);
— queens—metal, n. een gemengd metaal
uit tin, lood, spiesglans en bismuth; — queenspipe, f. (spr. —paip) een pakhuis te Londen,
waarin de in beslag genomen goederen bewaard worden, spottenderwijs d e pijp d er
koningin geheeten ; — queens—purveyer, m. (spr. —purvéjer) de leverancier van
het vleesch voor het hof ; — queens—ware,
f. (spr. —weer) een soort van aardewerk.
Quei, eene oude chineesche munt in den
vorm van een langwerpigen rechthoek met een
vierkant gat.
Quekker, m. een zeer vurige palmwijn.
quelque chose, fr. (spr. kelk'sjóóz', gemeenlijk
kek'sjooz') iets, het een of ander; — quel
f. pl. kleinigheden, kleine,-quechosriën,
geringe waren.
Quemadéro, m. sp. (van quemar, ver
lat. cremäre) de plaats, waar de tot-brande,
den vuurdood veroordeelde ketters verbrand
weiden.
Quentchen, n. hgd. een duitsch gewicht
van w lood = 3,6 gram.
Quercus, f. lat. de eik, eikeboom ; —
quercifolios, a, um, lat. Bot. eikebladerig ; —
quereine, f. nw.lat. de eikenstof, in den bast
van den steeneik (Quercus robur) gevonden
kristallyne bittere stof; — quereitrine of
quercitreine, f. barb.lat., ook quercitrongeel of quereitrine-zuur, eene
gele kleurstof van den gemalen bast des noord
(Quercus tinctoria).-ameriknschv
Querél, f. (fr. querelle, spr. keréll'; lat.
quercla) de klacht, het bezwaar ; de twist,
strijd; pi. queréllen, twist en gekijf, oneenigheden; — querela nullitátis, z. v. a. n u l1 i t e i t s-k l a c h t, z. ald.; -- querelleeren,
fr. (quereller) twisten, kijven, harrewarren; —
querelleur, m. een twister, twistzieke; —
queruleeren, nw.lat. (van 't lat. querülus,
klagend, klaaglijk) gaarne klagen, zonder recht
oorzaak geschil zoeken ; — queru--matige
lánt, m. een klaagzuchtige, geschilmaker; Jur.
(zonder hatelijk bijbegrip), wie eene klacht bij
het gerecht indient ; — querelaat, m. hij,
tegen wien eene klacht, eene rechtsvordering
wordt ingediend.

QUIDPROQUO
Questie, z. q u a e s t i e.
Queue, f. fr. (spr. keu'; oudfr. coe, provene.

coa, it. coda, van 't lat. cauda) de staart ; de
paardestaart van den turkscben stadhouder; de
biljartstok, stootstok, gewoonlijk keu geschreven ; ook eene fransche wijnmaat ; Mil. de laatste afdeeling, het einde, de laatste soldatentroep, b. v. opmarsch in de queue, opmarsch op het einde ; bij openlijke plechtigheden, in schouwburgen, aan de bureaux der
spoorwegstations, enz.: de rij der achter elkander staande personen, die elkaar om in te
treden, naderbij te komen, om plaatsbriefjes te
krijgen, om beter te zien, enz. op den voet
volgen ; ook eene getraliede ruimte voor den
ingang tot de bureaux der schouwburgen en
dgl. ter voorkoming van den aandrang der menschen ; — queue—de—rat, f. fr. (spr. keu
zeer dunne sigaar.
-derá)
Quibble, n. eng. (spr. kwibbel) eene woord
speling, eene geestige, moedwillige dubbelzinnigheid, een zet.
qui bene distingúit, bene docet, lat. die wel
onderscheidt, leert (onderwijst) wel.
Quibus of kw i b u s (eig. de dativus meervoud van het lat. qui, quis, wie) een zot,
een gek.
Quichua, n. sp. (spr. kietsjoea) of kechua
(spr. ketsjoea) de inlandsche taal van Peru sedert de heerschappij der Inkas, die nog thans
door vele Spanjaarden gesproken wordt.
quid, lat. (neutr. van quis, wie) wat ? —
quid ad me ? lat. wat gaat het mij aan ? —
quid ad te ? wat raakt het u?
Quidam, in. lat. (quidam, quaedam, q uoddam) een zeker iemand; ook wel z. v. a. q u ib u s, z. ald.
quid(Was of quidditeit, f. barb lat. (van
't lat. quid, wat) in de voormalige philosophische kunsttaal eig. het abstracte of afgetrokken
begrip der bewering, dat eene zaak iets is.
quid faciéndum ? lat. wat is er te doen ? wat
nu gedaan ? — quid faciemus nos, wat zullen
wij doen? — quid hoc sibi melt ? wat wil dat?
wat moet dat beduiden? — quid juris, wat rechtens is ; — quid juvat adspéctus, si non conceditur usus ? wat helpt het zien, als men 't niet
mag genieten ? — quid juvat, amisso claudére
septa grege ? wat helpt het den stal te sluiten,
als het vee er uit is ? of den put te dempen,
als 't kalf verdronken is? — quid novi? wat
nieuws? wat nieuws is er? — quid prodest ?
waartoe dient het, waar is het goed voor ? —
quid rel ? wat is het ? wat is er gaande of aan
de band?
Quidproquo of qui-pro-quo, n. nw.lat.
een wie-voor-wat, het eene voor het andere,
een verzien, misverstand, misgreep, eene ver
personen, namen of begrippen;-wiselngva
— quidquid agis, prudénter agas, et respite Tnem, wat gij ook doen moogt, doe het met
beleid en zie op het einde; —quidquid delirant
reges, plectúntur Archivi, de fouten der vorsten moeten de onderdanen boeten; — quidquid
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in buccam vent, al wat hem in den mond
komt ; — quidquid sit, 't zij wat het wil ; —
q uid, si coelum ruat ? wat te doen, als de hemel invalt ?
quiesceeren, lat. (quiesccre, van quies,
genit. quiëtis, de rust) rusten, bedaard of rus
zijn ; zich geruststellen, bevredigen, stillen,-tig
bedaren ; — quieseént, m. een rustende, tot
rust gebrachte ; — quieseéntie (spr. t=ts)
f. de rust, toestand des rustens; — Quietisten, pi. nw.lat. rustvrienden, eene dweepzieke
chr. secte, in de 17de eeuw door een spaan schen priester, Michael Molinos, gesticht;
— quietíSme, n. de leer van genoemden
secte-stichter : de volkomen berusting des gemoeds in God en de daaruit voortvloeiende
ongestoordheid der ziel; de gemoedsrust ; —
quiéto, it. Muz. met kalmte voorgedragen, bedaard, gelaten.
qui est sine peccato, lat. wie is zonder zonde?
qui habet acres audiendi audiat, lat. wie
ooren beeft om te hooren, hij hoore.

Quijote, z. don Quixote.
Quilat, quilate, m. sp. en port. (spr.
kiláte, ontstaan uit het arab. kzzrat = k a r a a t,
z. ald.) een karaat, d. i. als goudgewicht.
marco = 9,585 gram; als gewicht voor edel
ons of onca = 0,199693 gram;-gestn
in Portugal vroeger als proefgewicht voor goud
= 9, 563 gram ; als gewicht voor
= r'- marco =
juweelen en paarlen de eenheid = 0,20583 gram.
quílibét fortisnae suac faber, elk is de maker of bewerker van zijn fortuin ; — quilibet

praesumitur bonus, donec probetur contrarium,
lat. van ieder mensch onderstelt men, dat hij
goed is, zoolang niet het tegendeel wordt bewezen ; en omgekeerd: quilibet praesumitur malus, donec probctur contrarium, ieder houdt
men voor slecht, zoolang niet het tegendeel
bewezen wordt.
Quillage, f. fr. (spr. kiláázj ; van quille
= k i e 1) het kielrecht, kielgeld, tol van handelsschepen, die voor de eerste maal in eene
fransche haven binnenloopen.

Quillot, m. fr. (spr. ki-ljó) kilo, kilo,
chiló of chilé, eene voormalige turksche
korenmaat van 1 fortin = 35 tot 37 L. ; (vgl.
killo).
Quilting, n. eng. (van to quilt, doornaaien, doorstoppen) z. v. a. piqué (z. ald.).
Quimos, m. pl. (spr. ki—, in de taal van
Madagaskar anachimoesse, dwerg) een voorgewend dwergenvolkje op Madagaskar (eene soort

van cretins).
Quina, z. kina.

quinair, adj. lat. (quinarfus, a, um) uit
vijf bestaande, vijfvoudig.
Quineaillerie, f. fr. (spr. keutkalj'rie; v.
quincaille, allerlei kleine metaalwaar = clinquaille,
V. 't oudfr. clinquer, en dit v. ons k 1 i n k e n ?)
ijzerkramerijen, allerlei uit ijzer, staal, koper,
enz. vervaardigd wordende kleine waren.
Quincunx, n. lat. (v. quinque, vijf, en
uncía, z. ons) i r van een geheel; een gewicht
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van 5 onsen ; eene munt van r as; de gedaante eener romeinsche V, de vijfvorm, b. v.
boomen enz. in quincuncem, d. i. in den vijf
kruis planten : (: • ; - ; - ;) ; de-vormfinbet
wijze van opstelling der romeinsche soldaten.
Quindeeagoon, m. lat.-gr. (van 't lat.
quindecem, vijftien, en 't gr. g^nia, hoek) een
vijftienhoek.
Quine, f. fr. z. quinterne ond. quinta.
qui nescit dissimulare nescit regnare, lat.
wie niet weet te veinzen, kent de kunst van
regeeren niet.
Quinétte, f. fr. (spr. ki-n—; sp. quinete)
eene soort van kamelot, Of geheel van wol, óf
met geitenhaar vermengd.
qui nimium probat, nihil probat, lat. wie
te veel bewijst, bewijst niets.
Quinine, f. (van het sp. quina, voor
china) z. kina.
Quinoa, f. (sp. quinóa, peruaansch kenoea)
witzadige ganzevoet (Chenopodium quinoa), eene
gierstachtige plant in Peru, welker voedzame
zaadkorrels tot brij, soepen, ook tot gegiste
dranken, aangewend worden.
Quínola, f. sp. (spr. ki—) een spaansch
kaartspel met vier kaarten ; ook de hartenboer
in het r e v e r s i-spel.
qui non habet in aere, luat in corpóre, lat.
z. ond. luat.
qui non vult intelligi, non debit legi, lat.

sprw. wie niet verstaan wil worden, moet men
ook niet lezen.
quinque, lat. vijf; — Quinquagenarius,
m. (van quinquaginta, vijftig) een vijftigjarige,
viftiger; — q uinquagesima, f. (scil. dies)

of zondag quinquages ímae, de 7de zondag (eig. de 50ste dag) vóor paschen, gewoonlijk
estomihi (z. ald.); vgl. septuagesima; —
quinquangúlum, n. nw.lat . een vijfhoek
— quinquangulair, adj . vijfhoekig -quinquecentíaten, m. pl . nw. lat. (it.
cinquecentisti) it. schrijvers van de 16de eeuw;
— quinquedentatus, a, um, lat. Bot. vijftandig;
— quinque folius, a, um, lat. Bot. vijfbladerig;
;

;

-- quinquennium, n. lat. (v. annus, jaar)
een vijftal jaren, de vijfjarigheid, eerie tijdruimte
van vijf jaren; — quinquennaal, adj. (lat.
quinquennális, e) vijfjarig; — quinquen naal, n. of quinquenelle, f . nw.lat. vrijheid, of uitstel voor vijf jaren, vgl. m o r a t or i u m, onder mora; — quinquennali^n,
pl. feesten uit den rom. keizertijd. die alle 5
jaar gevierd werden; — quinquertium,
n. lat. of pentathlon, n. gr. de vijfstrijd, of
de vijfderlei soort van strijdoefeningen bij de
Ouden : het springen, schijfwerpen, spieswerpen,
wedloopen en worstelen, welke de kampvechter
alle zegevierend moest volbrengen, wanneer hij
den prijs wilde behalen.
Quinquets, pi. fr. (spr. ker'ikè) Argandsche lampen met dubbelen lichtstroom (naar
den uitvinder Q u i n q u e t zoo benoemd) .
Quinquevir, m. lat. een vijfman, vijf
een van de vijfmannen, die samen-hersc,
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°een overheidscollege uitmaken ; — quinqueviraat, n. het vijfheersambt ; het vijfman
-achp,
vgl. pentarchie.
Quinquille, z. cinquille.
Quinquillioen, n. een millioen quadrillioenen, of de vijfde macht van een millioen (1,000000,
000000,000000,000000,000000 of 1 000000 5 ).
Quinquina, f. (sp. quinaquina) eig. de
bast der basten, de amerikaansche naam van
den koortsbast of de kina (z. aid.).
Quinta, f. lat. (van quintus, a, um, de
of het vijfde) de vijfde klasse eener latijnsche
-school ; sp. en port. (spr. kienta), een landhuis,
Beene boerderij (zoo geheeten, omdat de pachter
weleer 1 van de opbrengst aan den eigenaar
moest betalen) ; — quintänus, m. een leerling der 5de klasse; — quintäna, f. de vijf
koorts; — quinte, f. (van het-iendagsch
lat. quinta) Muz. de qui n t of k w i n t, de 5de
toon van den grondtoon; de vijfde, nu de vierde
of fijaste, dunste vioolsnaar (E) . de altviool;
in het piketspel vijf op elkander volgende kaar
dezelfde kleur; in het schermen : de-tenva
vijfde stootmanier ; vandaar pl. quinten of
kwinten, eig. schermstreken; listige streken,
knepen; k w i n t e n m a k e r, een doorslepen
mensch, kuiperijenmaker; — quinterne, f.
nw.lat. ook quine, bi het lottospel of in de
getallenloterij : het uitkomen van vif bezette
nommers, van vif op eene rij geplaatste nommers ; vgl. q u a t e r n e;— quintérne, ook
een weleer in Italië gebruikelijk, naar de cither
gelijkend snarenspeeltuig; — quinternio, m.
5 in elkander gelegde dubbele bladen papier
(vgl. q u a t e r n i o) ;— quinterón, m. sp.
eig. een vifde-neger : een nakomeling van eene
Europeaan en een quarteronne (vgl. quart ero n) ; — quintesséns, i. (fr. quintessence,
van 't lat. quinta essentig) de keur of kern, het
fijnste, beste, edelste en krachtigste van eene
zaak, eig. de door chemische kunst vijfmaal
overgehaalde geest van iets; — quintét, n.
It. Muz. een vijfspel, vijfgezang, vijfstemmig
umziekstuk; — quintielavus, m. nw.lat.
(fr. quinticlave) het beweegbare gedeelte aan
den waldhoorn, ter verandering der tonen; —
gquintidi, m. fr. (spr. kehtidi) de vijfde dag
-der de ca d e (z. ald.) ; — quintilis, m. lat.
de vijfde en later de zevende maand in den
rom. kalender, die toen Julius (Juli) genoemd
werd ;— quintille, z. cinquille;quinteeren, fr. (quin(er) Muz. in quinten
voortloopen; met den proefstempel teekenen,
stempelen, inz. goud en zilver; — quintóle,
f. Muz. eerie notenfguur uit vijf tonen, die sa
voorgedragen, de waarde van 4-menhagd
zulke tonen verkrijgen ; — quintúplum, n.
nw.lat. het vijfvoudige ; — quintúple alliántie, f. vijfvoudig verbond, verbond tusschen
5 mogendheden; — quintupliceeren, ver
quintupliek, f. Jur. het-vifoudgen;—
'vijfde tegenschrift; -- quintas, lat. de vijfde,
Inz. de vijfde leeraar of de leermeester van de
vijfde klasse eener school.
9

QUISQUIS

Quintal, n. fr. (spr. keñtal; ook sp. quintal.
van 't arab. kintär, eene maat, een gewicht van
100 pond, en dit van 't lat. centenarius, uit
honderd bestaande, waarvan ook ons cent en a a r afkomt, mid lat. centena )us, centenarium)
een centenaar van 100 pond.
quintanus, quinte, enz. — quintille,
ond. quinta.
Quintinísten, m. pl. naam van de leden
eener serte, gesticht in de 16de eeuw door een
kleermaker, genaamd Jean Q u e n t i n, uit Picardie, die geenerlei bijzonderen vorm van eeredienst aannamen; men noemde hen ook L i
-bertijn.
Quintole, quintuplum, enz. -quintus, z. ond. quinta .
Quinze, f. fr. (spr. kehz') vijftien; een
hazardspel met kaarten; — quinze–et–leva, het vijftienvoudige van den inzet als winst
in het pharaospel, z. p a r o 1 i; — quinzevingts (spr. kèhz'wèIe) eig. driehonderd: een
hospitaal voor (300) blinden te Parijs ; ook een
daarnaar genoemde wijk.
Quipos of quippos, m. pl. (spr. leipos
van het peruaansch quipoe, knoop) het knoopenschrift der oude Peruanen, gekleurde snoeren, op vele wijzen saamgeknoopt en ineengevlochten, welke den Peruanen als schrijfteekens
dienden.
qui proficit in artibus et deficit in morzbu,-z,
plus defTcit quam prof icit, wie in kennis toeneemt en in zeden afneemt, neemt meer af dan
toe, of zonder deugd schaadt de kennis.
qui pro quo, z. quidproquo.
Quirat, n. (= arab. k)rat, z. karaat en
q u i l a t) in Egypte een medicinaal gewicht en
een gewicht voor edelgesteenten = 4 drachme
0,772 gram.
Quirinus, m. lat. (v. 't sabinisch quiris
of curls, speer) bij de Sabijnen een bijnaam
van Mars, bij de Romeinen een bijnaam van
den vergoden Romulus; — quirinaal, n. het
voormalige pauselijk, thans koninklijk paleis op
den gelgknamigen heuvel (lat. collis Quirinalis)
te Rome ; — quirinalxa, n. pl. een aan
Romulus geheiligd feest in het oude Rome ; —
Quirieten, m. pi. (lat. Quirites) een eerenaam der oud-rom. burgers, inz. in openbare
volksredevoeringen, sedert zich met hen de Sabijnen hadden vereenigd, van gelijke afstamming
als Q u i r i n i s, of, v. a., omdat zij eene stad
Quiris of Cures bezaten.
qui scribit, bis legit, wie schrijft, leest tweemaal.
quisque, quaeque, quodque, lat. ieder, iedere;
-- quisque sibi prosimus, lat. sprw.: ieder is
zich zelven de naaste ; — quisque subrum ver
ieder is de beste uit -bdrumoptis'née,
verklaarder van zijne eigen woorden;-legrof

— quisque praesumitur bonus, donec probetur
contrarivan, z. V. a. quilibet praesumitur, enz.
quisquiliën, pl. lat. (quisquiliae) slechte,
onbruikbare afval, vodderijen, tuig, aanveegsel.

quisquis amat ranam, ranam putat esse Dia-
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nam, woordel(jk : wie een kikvorsch bemint,
meent dat die kikvorsch Diana is, d. I. ieder
houdt zijne vrouw voor schoon; quis tulerit
Gracchus, enz., z. onder G r a c c h us.
quitte, adj. fr. (spr. kiet'; provene. quiti,
sp. quito, lioogd. quitt, eng. quit, van 't lat.
quietus, rustig, verwant aan ons k w q t) vrij
of bevrijd, kamp op, even; los, ontslagen, vrij
van -de verplichting om te betalen, zonder vor
-- quitte ou double spe 1 e n, fr. (spr.-dering;
ki toe doebl') vrij of dubbel, het verlorene in
het geheel niet of dubbel betalen ; oneig. alles
op het spel zetten, alles wagen- om zich uit
eene verdrietelijke, netelige zaak te redden ; —
quitteeren (fr. quitter, in 't alg. verlaten),
vrij, ontslagen of van de vordering, de ver
los maken, zich van eene verplichting-plichtng
k w ij t e n; ontslaan, de ontvangst eener geldsom
schriftelijk getuigen, als voldaan onderteekenen,
eenen kwijtbrief, q u i t a n t i e geven; eenen
post, een spel, een vermaak, enz. q u i t e e r e n,
d. i. nederleggen, opgeven, verlaten, laten varen, er van afzien; — quitántie (spr. tie=
tsie), f. (fr. quittance, spr. kitdñs'), de kwijting,
kwijtbrief, bet ontvangbewijs, het bewijs van
voldoening der schuld.
qui tatet conséntit, lat. sprw., wie zwijgt
stemt toe, of stilzwijgen is ook een antwoord.
qui -va -la ? of qui vive? fr. (spr. kiwala,
kiwiw') woordelijk: wie gaat daar? wie leeft?
— werda ? wiedaar ? (de aanroep van fransche
schildwachten, wanneer er iemand nadert) ; op
zijn qui–vive zijn, op zijne hoede zijn, zeer
oplettend op alles zijn, nauwkeurig toezien.
Quixote, z. don q u i x o t e.
quoad, lat. betreffende, wat aangaat ; quoad
toruni et mensam (scheiden of gescheiden) van
tafel en bed.
quocúnque modo, lat. op wat wijze het ook
wezen moge, op elke mogelijke manier, het ga
zoo 't wil.
quod, lat. (neutr. van qui, wie) wat; —
quod bene (of probe) notándum, lat. wat wel
op te merken is, waarop men wel acht moet
geven ; — quod bonum, Felix faustum(fortuna-

tum-)que sit! afgek. Q. B. F. F. Q. S.,

wat

goed, gelukkig en gezegend zi ! of God geve
over dit werk zijnen zegen ! — quod cito fit,

cito perit, wat snel komt, vergaat ook snel;
— quod Deus bene vertat, z. ond. Deus; —
quod di omen avertant, de goden wenden dat
voorteeken af; — quod dubitas, ne feci ris, z.
op dubiteeren, ond. dubium; —quoderat
demonstrándum, z. d e m o n s t r e e r e n; -- quod
/ié ri potest per pauca, non debet per plura, wat
met weinig geschieden kan, behoeft het vele niet.
Quodlibet, n. lat. (eig. quod libel, wat
belieft of behaagt) een wat-men-belieft, wat
-wil; iets, dat zonder orde en samenhang-men
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quad licet Jovi, non licet bovi, wat Jupiter
veroorloofd is, staat daarom den ossen niet
vrij, d. i. hetzelfde is niet gepast voor allen;
— quod non opus est, asse carum est, lat. wat
men niet noodig heeft, is duur, al kost het
slechts een cent; — quod quis per alium facit,.
id ipse fecisse putútur, wat men door een ander doet, wordt zoo aangezien, als had men
het zelve gedaan ; — quod stripti, scripsi, wat
ik geschreven heb, heb ik geschreven (gezegde
van Pilatus).; — quod tibi non vis /iéri, id
altéri ne fecéris, wat gij niet wilt, dat u geschied, doe dat ook aan een ander niet ; — quod
tua nihil refert, ne cures, wat u niet aangaat,
bekommer u daarom niet; — quod vult Deus,
lat. wat God wil (moge geschieden) !
quomúdo, lat. hoe, op welke wijze ; quomodo
vales, hoe gaat het, hoe vaart u ? de quomódo, f. de handelwijze, de wijze waarop,
de manier van uitvoering.
quóndam, lat. weleer, voorheen, wijlen.
Quorum, n. lat. (gen. pl. V. qui, welke)
een wettelijk aantal leden, dat in een volks
aanwezig moet zijn om een,-vertgnwodi
besluit te kunnen nemen ; — quorum pars magna.
(of parva) /ui, waarvan ik een groot (of klein)
,

,

aandeel gehad heb.
quos ego ! lat. Ik zal je ... ! woordelijk : die
ik (n.l. streng bestrafen zal), afgebroken dreigende toeroep van Neptunus aan de winden,
die tegen zijnen wil gestormd hadden (in Virg.
^Eneis I. 131i), spreekwoordelijk geworden voor
Bene strafbedreiging in

't algemeen.

quos vult perdêre Jupiter, dementat prius,,
lat. wie Jupiter verderven wil, ontneemt hij
eerst het verstand.
Quota, f., ook quotum, n. lat. (van,
quotas, a, um), de hoeveelste; -- quota, sciL
pars, het hoeveelste gedeelte) het evenredig
aandeel of het behoorlijke, gevorderde gedeelte,,_
wat door ieder naar verhouding bij te dragen
of te betalen is; — pro quota, naar verhouding, evenredig; quota detractiönis, aandeels•
bedrag in de korting; — quota litis, f. liet
aandeel in de winst, bet deel aan de betwiste
zaak; — zijn quotam contribueeren,
zijn aandeel bijdragen; — quoteeren, Jur.
naar evenredigheid verdeelen; het hoeveelste
aanteekenen, opteekenen ; geschriften met getallen, volgnommers of teekens voorzien, vornmeren (vgl. c o t e e r e n) ; — quotient, n.
nw.lat. (van 't lat. quo(iens of quotaes, hoe dik
veelmaal ?) Arith. de uitkomst, het-wijls,hoe
antwoord op Bene deeling of divisie ; — quo-

ttie of quotisatie (spr.

—

za tsie), f.
-

de

aandeelsberekening, aandeelsbepaling en -ver
quotiseeren, naar verhouding,-deling;

verdeelen, ook cotiseeren, (z. aid.) ; — quo-

of toch met schijnbare willekeur samengesteld
is, b. v. zulk een muziekstuk, zulk cene schil-

titeit, f. de aandeelsverhouding.
quod capita, tot census, lat. zoo veel hoof•
den, zoo veel zinnen.

der , enz., een allerlei, mengelmoes, poespas,
ook een laffe woordspeling, platte dubbelzinuigheid.

quoteeren, z. ond. quota.
quolidiäna viléscunt, lat. (quotidiánus, a, um,
van quotidze, dagelijks) het alledaageche words
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geminacht; — quotidiünus typus, m. de dage
(stipte) terugkeer van eene ziekte (vgl.-ltjksche
t y p u s) ; — quotidiana (scil. febris), de alle
koorts; — quotidienne, f. fr. (spr.-dagsche
kotidiènn') een dagelijks verschijnend blad, eene
alledaagsche courant.

RABAT
quo titulo, z. ond. titel.
Quotum, z. ond. quota.
quoúsque tandem ! lat. hoe lang toch..., ot

Quotient, quotisatie, quotiseeren, quotiteit, z. ond. q u o t a.

hoe lang nog (n.l. zal het duren of zoo voortgaan) ! de aanvangswoorden der eerste redevoering van Cicero tegen Catilina.
quovis modo, lat. z. v. a. quocunque modo,
z. ald., of modus.

R. als grieksch getalteeken Q = 100, 100,000 ; als rom. getal B. = 80, n = 80,000;
als afkorting op rom. handschriften, lat. =
Roma, Romanus, regia, regnum, restitutor; op
recepten : recipe; in muntwerken = raru,
zeldzaam en bij zeer groote zeldzaamheid staat
R R en R R R, bij aanwijzing van warmtegraden R. = Réaumur; — R. J. = eng. royal
Academy, koninklijke academie ; — R. D., afkorting van Reverendas Dominus; — R ° . D°.,
d. i. Reverendo Domino, z. aid. ; — Rec. =
recensent; — Red. = redactie of redacteur; —
Ref. = referent; — reg. lat. afk. voor regula,
regel, of voor regius, koninklijk; — rel. = reliqua; — repr. = reproducatur, z. onder r ep r o d u c e e r e n; — resp., afkort. van respondeatur, responsum, respect en respectu, ook respective, z. ald. ; — R. F. S. Y. P. = fr. réponse favorable s'il vous plait, verzoeke vriendelijk gunstig antwoord; — R. I. = Rhode
Island in Noord-Amerika; — R. I. P. = requiescat in pace, z. ond. requiem ; — R. I.
S. 4. lat., afk. van Romanörum Imperator
Semper Augústus, de romeinsche keizer, altijd
vermeerderaar (des rijks) ; — R. K. = roomsch
katholiek; — R. M., verk. van Regia Majéstas
of Regiae Májestiitis, de of van de koninklijke
majesteit; — r. m., afk. van reverendum ministerium, z. minister1um; — R. M. C. =
Reverendi Ministerii Candidatus, z. m i n i st er i u m; — R. N. = eng. royal navy, koninklijke
marine ; — R. O. = ratione o¡fzcii, ambtshalve;
— r° . = recto, op de voor- of eerste zijde
(des blads) ; — R. P., fr. afk. van Révérend
Père (spr. re-w'rañ pèr') eerwaarde vader of
pater ; — r. r. = reservatus reservandis, z.
r e s e r v e e r e n. — Chemische teekens zin : R
of Rh = Rhodium; Rb = Rubidium; Ru =
Ruthenium. — R. als muntteeken en wel op
fransehe munten : Orleans; op pauselijke : Rome;
op portugeesche en brazillaansche : Rio de Janeiro.
Ra, 1) f. nederl., lange ronde spier, die
aan een mast of steng hangt en dient om een
zeil op te houden.
Ra, 2) n. fr. de oogenblikkelijke trommelslag, zeer korte roffel.
Ra, 3) m. egypt. (koptisch re, met het lidwoord phre, de zon) de egyptische zonnegod,

de hoogste en oudste der egyptische goden, wier
de sperwer geheiligd was, en die daarom ook.
meestal met een sperwerkop wordt voorgesteld.
raar, adj. (lat. rarus, a, um, eig. niet dicht
bijeen, dun, afzonderlijk) zeldzaam, kostbaar; —
rara avis (in terra), f. een zeldzame vogel (op
de aarde) iets vreemds, een wonderlijk mensch
rari nantes in gurgite vasto, eenige weinige
schipbreukelingen hier en daar drijvende op den
wijden afgrond(zee); — rarissime, zeer zeldzaam; — omne rarum est carom, alle zeldzame
dingen zijn duur; — rarum contingens, n. eene
zelden voorvallende zaak; — rariteit, f. (lat..
raritas, fr. rarité) de zeldzaamheid, kostbaarheid; ook een zeldzaam, vreemd, aardig ding;,
pl. rariteiten, zeldzaamheden, aardigheden;.
— raritas dentaum, f. Med. het al te ver uit,
elkander staan der tanden; — pour la raretéé
du fait, fr. (spr. poer la rar'té du fè) om de
zeldzaamheid van de zaak, voor de aardigheid,
om de grap ; — rarefacientia (spr. t=ts),
pl. (van rare facere, dun of ijl maken) genees
zweetgaatjes of poriën ver -mideln,
— rarefáetie (spr. t=s), f. de ver-wijden;
poriën ; verdunning, verdeeling of-wijdnger
uitzetting der lucht door warmte.
Rab, n. hehr. Muz. het hakkebord of tym-panon der Hebreeen.
Rab. of Rabenh., bi botanische benamingen afk. voor L. Rabenhorst.
Rabab, f. arab. Muz. eene arab. viool,
een instrument van den vorm eener schildpad,
hebbende een krommen steel en - drie paardenharen snaren, die met eenen strijkstok bespeeld
worden (vgl. r e b a b).
rabaisseeren, fr. (rabaisser; spr. rabèss—; v. abaisser, nederlaten) verlagen, doen.
dalen, zinken ; Kmt. in prijs verminderen, goed
worden of maken, afslaan ; — rabais--koper
sement, n. (spr. rabdss'mán) de verlaging,
prijsvermindering.
Raband, m. Mar. kort touw, dienende
om voorwerpen samen te binden.
Rabánne, f. eene soort van trommel der
Negers aan de Goud- en Slavenkust in Guinea..
Rabarber, z. rhabarber.
Rabát, n. (van 't it. rabáttere, aftrekken;
in 't ital. zelf echter ribasso, fr. rabais) de aftrek, afslag, korting van den bepaalden prijs.
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eener waar; — ook eene soort van schaaf; —

rabat —conto, n. de aftrekrekening; — rabatteeren, aftrekken, afkorten; ook den bal
in het kolfspel achter den paal tegen het schot
spelen; — rabat, n. fr. de overslag, op- of
omslag, een omgeslagen zoom of rand aan den
kraag of de mouwen van een manskleed; een
bef of kraag voor geestelijken of rechters;
smalle strook boven eene gordijn; lederen rand
aan de kap eener koets ter beschutting tegen
den invallenden regen ; ook een smal tuin- of
ibloembed, zoombed.
Rabattue, f. fr. dun Lyonsch behangsel
-line.
Rabaut, m. (fr. ribaud) wellusteling, deug
-niet,
schelm.
Rabbi of rabbijn, m. hehr. (van rab,
d. 1. veel, groot, ouder; de opperste, voornaam
meester) eig. min meester; een joodsch-ste,
leeraar of verklaarder der joodsche wet, schrift
— rabbinisme, n . nw.lat. de jood -gelrd;
schrift- of godsdienstleer, bet stelsel der-sche
rabbijnsche schriftgeleerdheid; — rabbijnseh,
.rabbinistiseh, adj . daartoe behoorende ; de
r a b b ij n s c h e taal, het door de rabbijnen
-omgevormde hebreeuwsch, inz. de wetenschap
schrijftaal der joodsche schrijvers sedert-pelijk
de 10de eeuw ; — rabbinieten, z . t aim u d ;
— rabbóth, pl. de oude joodsche uitlegging
der bijbelsche boeken, inz. de boeken van Mo-

zes; — rabboeni, m. onze leeraar, onze
heer en meester (de titel, waarmede de discipelen van Juzus dezen aanspraken).
Rabbit, n. eng. (spr. rébbit) konijn.

Rabdologie, z. rhabdologie.
Rabenh., z. R a b.

rabes de morue, pl. fr. (spr. raab') schel
-^vischkut,
aas bij de sardellenvisscherij.
rabêteeren, fr . (rabéter, v. bête, = lat.
;bestia, beest, dier) verdierlijken, verbeestelijken,
gelijk aan een redeloos dier maken of worden.
rabies, f. lat. de woede, razernij ; — rabies
canina, f, de hondsdolheid.
Rabinet, z. ond. r a b i d o q u i n.
Rabulist, m. nw.lat. (van 't lat. rabúla)
een rechtsverdraaier, rechtsverknoeier, advocaat
van kwade zaken; — rabulisterij, f. rechts -

verdraaiing.
Racahout, n. (spr. —hóé) turk. een uit
zetmeel en chocoladepoeder met allerlei toe-

voegsels bereid versterkend voedingsmiddel voor
zieken.
Racaille, f. fr. (spr. rakálj' bf van 't gr.
Grákos, lomp, Harde, bf beter van 't oudn. racki,
bond, eng. rack; vgl.' ons r a k k e r, rekel,
hond, èn 't fr. canaille, v. canis, hond) het lom
gepeupel, janhagel, gespuis, grauw,-pengsui,
klompenregiment ; het uitschot, wrakke goed,
het bedorvene, o ►zuivere, slechte van eene waar,
de afval.
;

,

Raecólte, f. it. (raccólta, v. raccógliere,
iverzan len) de inzameling, de oogst.

raccommodeeren, f. (raccommoder , v.
re—, z. aid. en accommoder; vgl. a c c o in mo-
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d e e r e n) verbeteren, herstellen, opknappen, oplappen, weder in orde brengen, verhelpen, weder goed maken ; — raccommodage, f.
(spr. —ddázj') de verbetering, herstelling, opknapping, het herstelwerk, lapwerk; — rae -

commodement, n. (spr . —mán') de verhelping, vereí%ning, verzoening, herstelling, b.v.
van de vriendschapsbreuk tusschen oneenszijnde
personen.
raccordeeren, fr. (raccorder, van reen accorder ; vgl. a c c o o r d, enz.) speeltuigen
weder stemmen; weder vereenigen, hereenigen,
aaneenhechten of voegen ; weder eens worden;
schilderijen opknappen, verhelpen ; — raccor-

dement, n. (spr. —máñ) de hereeniging; het
effen- of gelijk maken, verhelpen, inz. het samenstemmen der • tinten bij het opknappen van
schilderijen.

racerocheeren, fr. (raccrocher, spr. rakrósj'—; van re— en accrocher; vgl. a c e r oc h e e r e n) weder aan- of ophangen ; weer vinden, beetkrijgen, betrappen, aan den haak krijgen ; — zich racerocheeren, zich we-

der aansluiten, zich verzoenen ; — raceroe,

m. fr. (spr. rakró) een gelukstoot, fortuinl ij ke
stoot of worp in het spel.
Race, 1) f. fr. z. ras; — race, 2) f.
eng. (spr. rees) wedren, wedstrid; — racehorse, n . renpaard; — racer, m. (spr. reeser)
renner, renpaard; — racing, n. (spr. reesing)
het rennen, de wedloop.
Raeem^►tie (spr. t=ts) f. lat. (van racemdri, nalezing houden, racémus, druif) de nalezing, inz. van druiven, enz.
racemosus, a, um, lat. Bot. trosvormig, wat
den vorm van een tros heeft.
Racha (hebr. eig. ráká waarsch. verwant
met rak, dun, dor) een hebr. scheldwoord, dat
een slecht, nietswaardig mensch aanduidt ; vgl.
;

Matth. Y, 22.

Rachat, z. ond. racheteeren.
Rachel, hebr. (ráchél, d. i. schaap, ooi)
vr.naam : de geduldige.
racheteeren, fr. (racheter, spr. rasj't—)
terugkoopen, loskoopen, vrijkoopen; — rachat,
m. (spr. rasjá) de herkoop, wederkoop, vrijkooping.

Rachitis, z. r'hachitis.

Rack, m. eng. z. v. a. arak (z. aid.)
Rackasira, een indiaansche balsem, die,
ontstoken zijnde, een aangenamen geur geeft.
Rackoen, z. coati.
raeleeren, fr. (racier, oudfr. rascler, it.
raschiare, v. 't lat. nadere, rasum, schrappen.,
krassen) schrabben, afkrabben, afschaven ; af
gevulde korenmaat ; slecht-strijken,b.v
spelen, rammelen, zagen op eerie viool ; — raeleur, m. een slecht vioolspeler; — raeloir,
m. (spr. rakloár) een schraapijzer, krabber.
Racontar, m. fr. vertelsel, verzinse!, klets
-pratje,inz.I
couranten.
Racquit, m. fr. (spr. raki ; vgl. a c q uit)
het wedergewonnene, de terugwinst, herwinst;
— racquiteeren, fr. (racquitter) het ver-
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lorene terugwinnen, zijne schade herstellen.
raddolcéndó, it. (spr. "c=tsj ; van raddolcire,
verzoetena) Muz. verzachtend, lieflijk.
raddoppidlo, -it. (van raddoppiare, verdubbe1en) Muz. verdubbeld ; — raddoppiaménto, m.
de verdubbeling.
Rade, f. fr. (it. en sp. rada ; van duitschen
oorsprong) de ankerplaats, r e e d e, z. ald.
Radeerij zer, radeerkunst, enz. z.
end. radeeren.
Radegast, m. (russ. Radogastj, van rad,
vroolijk, vergenoegd en gostj, gast, dus : de
god der gastvr(jheid ?) een god der oude Slaven of Slavonen, wien het paard was toegeheiligd (volgens G r i m m de siavonische M ere u r i u S).
radeeren, lat. (radëre) schaven, afschaven, afkrabben ; uitkrabben ; bij plaatsnijders:
eetsen ; — radeergrond, de etsgrond ; —
radeerijzer, een heelmeesterswerktuig bi
het trepaneeren (z. ald.); — radeerkunst, de etskunst; — radeermes, een
krabmes; — radeernaald, de etsnaald; —
.radeerpoeder, een poeder om uitgekrabde
plaatsen op het papier weder beschrijfbaar te
maken, sandarak; — radeervernis, n. bij
het plaatsnijden : het etsvernis ; — radeerwater, het etswater ; — radir-gummi,
u. hgd. gom-elastiek om inkt- en potloodschrift
uit te vegen.
Radesyge, f. deensch (van 't verouderd
,rade, hevig, boosaardig en syge, pest, ziekte)
eene zeer langdurige en boosaardige, naar de
melaatschheid gelijkende ziekte in Noorwegen,
Zweden, op IJsland, enz.
Radhen, m. een adellijke titel op Java.
radiaal, radiatie, enz. z. ond. radius.
radicaal, radiceeren, enz. z. onder
radix.
Radicüla, f. (vgl. radix) lat. worteltje.
Radius, m. lat., pl. radii, radiën of radiussen, lat. de straal, spaak of speek;
Anat. de kleine armpijp; Math. straal, de halve
middellijn des cirkels ; vgl. diameter ; -+ ra
boogere Math. die rechte lijn, met-diusoczl,
welke men een oneindig klein gedeelte van
eene kromme lijn als cirkelvormig beschreven
denken kan; — radius vector, die rechte lin,
welke uit het brandpunt eener kromme lijn
naar een punt in haren omvang getrokken wordt;
inz. Astron. de rechte lijn uit het brandpunt
der elliptische baan in het middelpunt der bewogen planeet; ook Mech. de lijn uit het middelpunt der krachten in het zwaartepunt van
het bewogen lichaam; — radiaal, adj. nw.lat.
stralig, stralen hebbende ; ook Anat. de kleine
armpijp betreffende, daartoe behoorende, b. v.
radiale arteriën, radiale zenuwen,
enz ; radiaal-kroon, straalkroon; — radiarien, pl. versteende straaldieren ; — radiatus,
a, um, lat. Bot. gestraald, straalvormig; — ra
straaldieren; — radiátie (spr. t=ts)-diäten,
f. lat. (radiatio, van radiare, stralen) de straling, uitstraling, straalwerping; ook het door,
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strijken van eenen post in eene rekening; —

radieuS, adj. (lat. radiosus, a, um) stralend,
glanzend, schitterend; opgeruimd, vrooljk, blij
te moede ; — radiolith, m. lat.-gr. eene ver
een straalschelpdier; ook z. v. a.-stenigva
n a t r o 1 i t h;— radiométer, m. een graadboog, poolshoogte-meter (jakobsstaf) ; ook een
door W. Crookes in 1874 uitgevonden vleugel
om de beweging voortbrengende kracht-toesl,
der licht- en warmtestralen aan te toonen.
Radix, f., pl. radices, lat. de wortel;
de oorsprong, stam; Arith. het wortelgetal, de
machtswortel, wortel; vgl. potentie ; Gram,
de wortel, wortelvorm, de wortel- of stamlettergreep, het oorspronkelijk bestanddeel, dat aan
eene geheele familie van woorden ten gronde
ligt; — radicaal, nw.lat. ingeworteld; oor
grondig, diep, aangeboren, van na--spronkelij,
ture ; ook met den wortel, van den wortel af,
uit den grond op; — radicaal, als subst. n.
Chem. eene grondstof, de basis der zuren, een
lichaam, dat in staat is om met een ander een
zuur of eene basis te vormen ; Jur. titel, benaming, b. v. liet radicaal van Nederlander bezitten ; — radicalis, lat. Bot. wortelstandig, aan
den wortel; — radicale azijn, hoogst zuivere, verdichte (geconcentreerde) azijn; — ra
bederf, grondbederf, grondkwaal;-dical
— radicale kuur, eene grondige of volkomen genezing, in tegenst. met p a l l i a t i e v e
kuur; — radicaal kwaad, liet grondkwaad, de erfzonde ; — radicaal teeken,
het wortelteeken (V);* — radicaal woord,
een wortel of stamwoord; — de radicalen
of eng. radical-refórmers, m. pl. de naam
eener volkspartij in Engeland, Frankrijk en andere landen, welke eene algeheele, grondige verandering of hervorming van de constitutie en
de wetten verlangen ; — radicalisme, n. de
grondstellingen en pogingen van deze partij ; radicatter, adv. (lat. liever radicitus) met den
wortel, ten gronde toe, b. v. iets vernietigen;
— radicalement, adv. fr. (spr. —md h) grondig,
In den grond, b. v. genezen ; — radiceeren,
lat. (radicäre) wortelen, wortelschieten; tot zijnen oorsprong terugvoeren ;— g e r a d i c e e r d,
adj. diep geworteld, gegroeid ; — radieándus, m. Arith. dat getal of die grootheid, uit
welke deze of gene machtswortel moet getrokken worden.
Radja, z. radsja.
Radomontade, liever rodomontade,
z. ald.
radoteeren, fr. (radoter; oudfr. redoter,
v. oud-nederl. doten, eng. dote, bazelen) beuzelen, onnoozele, laffe, smaaklooze taal voeren,
zonder samenhang spreken, suffen, gem. lullen;
— radotage (spr. — tádzj') of radoterie,
f. beuzelpraat, zotteklap, mallepraat ; — radoteur, m. een dwaas snapper, suffer, raaskaller.
radouceeren of radoucisseeren, fr.
(radoucir, spr. radoeseeren of radoesi-s—; van
re— en adoucir; vgl. a d o u c e e r e n) verzach-
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ten, stillen; doen bedaren, bevredigen ; aan
een metaal zijne brosheid benemen,, het smedig
maken.
RádoWa, z. regdowa.
Radsj a, raja, radjah, sanskr. rádsjan,
Nomin. rádsjä, koning = lat. rex) een oostindische stamvorst of inlandsch vorst der Hin
thans grootendeels van de Europeanen af--does,
hankeljk (vgl. maharadsja).
Rips of raps, m. hoogd. wijn, dien men
weder op versehe druiven gegoten en daardoor
sterker gemaakt heeft.
Rafale, f. fr. (vgl. a ffaler, af-, nederlaten,
b. V. touwen) de rukwind, valwind, windvlaag.
raffineeren, fr. (ra jfiner, van re- en a f ner,
vgl. a f f i n e e r e n) louteren, zuiveren, verfijnen;
— op iets raffineeren, op iets peinzen,
denken, iets zoeken uit te vorsehen, uit te
pluizen, listig of slim iets bedenken ; — g e r a ff i n e e r d, adj. verfijnd, gelouterd, gezuiverd;
doorslepen, doortrapt, listig, doorkneed; —
raffinadeur, m. z. r a f f i n e u r; — raf
(spr. —náázj') ook raffinade, f. de-fnage
loutering, de zuivering, inz. der suiker ; gezuiverde, fijne suiker, geraffineerde suiker; — raf
finement, n. (spr. rafien'máñc) het uitpluizen,
haarklooven, vitten, de muggenzifterij, spitsvondigheid, gezochtheid of te groote stiptheid in
het gedrag, het gesprek, enz.; — raffinerie,
f. de zuivering, de plaats der zuivering of loutering, inz. de r a f f i n a d e r ij, de suikerzuivering, de suikerziederij, ook z. v. a. r a f f i n em e n t ; — raffineur, de zuiveraar, louteraar,
inz. de r a f f i n a d e u r, de zuiveraar of zieder
der suiker.
Raffiesia, f. (Ra fllesia Arnoldi) de reuzen
een gewas, in 1818 op Sumatra ontdekt-bloem,
door Dr. Jos. A r n o 1 d, op eene reis, die de
eng. gouverneur Raffles in het binnengedeelte
van dit eiland deed; de bloesems van dit gewas zijn omtrent 8 voet In doorsnede.
Raffi., bij natuurhistorische benamingen
afkorting voor Sir T. S. Raffles (gestorven
186).
Rafi, Rafidieten, z. v. a. Sebiïeten
(z. aid.)
Ra$an, t klein vaartuig met een enkel latijnzeil, op de Middellandsche zee in gebruik.
Rafin., bij natuurhistorische benamingen afkorting voor C. F. Rafinesque Schmalz (gestorven 18O).
rafraicheeren of rafraichisseeren,
fr. (ra fraichir, spr. ra frèsj--; van frais, [reiche,
frisch, verscb) verfrisschen, verkoelen, afkoelen,
verkwikken, ververschen, vernieuwen ; — rafraichissánt, adj. verfrisschend, verkoelend,
verkwikkend ; — rafraichissement, n. (spr.
—sji-s'máh,) de verfrissching, verkoeling, lafenis, verkwikking, verversching; --- rafraiChisseur, m. de verfrisscher, een toestel om
zich afkoelend en verfrisschend water door middel van fijne pijpjes in 't gezicht te spuiten.
Rage, f. fr. (spr. raazj'; van 't lat. rabies)
de woede, raiernij, dolzinnigheid, dolheid; de

RAISON

overgroote begeerte naar, of de verzotheid op
iets, de manie.
Ragione, f. it. (spr. radzjióne; van 't lat.
ratio eig. rede, oorzaak, rekening, verhouding
enz.) een handelsgezelschap, z. v. a. firma,
in het fransch ook r a i s o n, z. aid.; het ragione —boek, in sommige groote koopsteden
een op de beurs of het raadhuis openliggend
boek, waarin ieder handelshuis zijne firma enz.
nederschrijft.
Raglan, m. eng. (spr. reglen) een naar onderen smal toeloopende overrok, naar den eng.
bevelhebber der landmacht in den Krimoorlog:.
genoemd.
Ragout, m. fr. (spr. ragoe van ragoúter,
iets op nieuw snaak geven, iemand nieuwen.
eetlust bijbrengen, als 't ware lat. re-adgustare,.
V. gustus, smaak, gustdre, proeven, smaken, fr.
gotet, go(.ter) een opgewarmd, door gekruide
saus smakelijk gemaakt vleeschgerecht, gekruid
vleesch; — ragoút lie, n. (spr. —feit) een fijn
gemengd gerecht, bestaande uit goed vleesch,
gevogelte, oesters en dgl. en gewoonlijk in
schelpen opgedragen; — ragodt à la diable, een
poespas, mengelmoes van allerhande spijzen dooreen ; — ragoutant (spr. ragoetah), den eet-lust opwekkend, smakelijk.
Raguet, m. fr. (spr. ragè; eig. uitgeschoten kabeljauw, v. raguer, afwrijven, ijst. raka).
eene soort van kleinen gezouten kabeljauw.
Ragusíno, ragusíne, ook t a l 1 a r o ot
vislino, m. tot 1800 eene rekenmunt te Ragusa, van 1- ducati, bijna = 1 gl. 80 et. courant.
Rail, f. eng. (spr. reel ; samengetrokken uit
angels. raegel, oudd. rigel, richel) richel, regel,
dwarshout, scheen; pi. rails, de ijzeren schee
spoorwegen, over welke de wagenra---nedr
deren rollen; vandaar rail—roads (spr. -roods)
of rail—ways, pl. (spr. —oeies) ijzerbanen,
spoorwegen.
railleeren, fr. (railler, spr. ralj—; óf samengetr. uit het mid.lat. ridiculiiri, belachen,
bespotten, v. 't lat. ridicúlus, belachl(jk, áf van
't sp. rallar, port. ralar, wrijven, oneig. lastigvallen, plagen) schertsen, boerten, kortswijlen,
den gek scheren ; iemand bespotten, beethebben, plagen, voor 't lapje houden; — raillerie, f. (spr. ralj'ríe) scherts, boert, kortswijl,
spotternij, plagerij ; — par raillerie, uit scherts
of gekheid, uit joks, schertsenderwijs, voor de
grap; — raillerie à part (spr. —apaar) scherts
ter zijde, gekheid op een stokje; — railleur,
m. (spr. raljeur) een spotter, spotvogel, snaak.
Rainette, z. reinette, ond. reine.
Raisa of reisa, f. oudd. (= hoogd. reise,
oudfr. raise, rèse, r e i s) voor heervaart, veldtocht ; inz. de voormalige graven- en legerdienst
in Duitschland.
Raising, n. fr. (spr. rèziné; van raisin,
druif) druivenmoes, druivenconfituur; — raisins
secs (spr. rèzen sek) rozijnen.
Raison, f. fr. (spr. rèzóñ ; van 't lat. rato)
de rede, het verstand, de kennis; verstandelijke
voorstelling, verstandsgronden ; oorzaak, reden,.
;

;
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grond; recht, gelijk; verhouding, betrekking of
reden ; Kmt. de handelsnaam, z. v. a. firma,
it. r a g 1 o n e; — d raison, naar verhouding, tegen, naar den maatstaf; — raison d'être,
f. fr. (spr. rèzórt d'èfr'; v. être, zijn) het recht
van bestaan, het recht om in aanzijn gebracht
te worden; — un être de raison, fr. (lat. ens
ratiúnis) een redewezen, onding, eene hersenschim ; manage de raison, z. ond. m a r i age;
— raison d'état, n. (spr. —detá) het voordeel van den Staat ; — raisonnáble of gew.
raisonnábel (spr. rèzonnábel) verstandig,
billijk; redelijk; tamelijk, matig; edel, grootmoedig, vrijgevig, mild; — raisonneeren
(fr. raisonner) redeneeren, verstandig beschouwen, verstandig spreken, oordeelen en besluiten; volgens de beginselen der rede iets onder
ook in ongunstigen zin:-zoeknbrdl;
veel redeneerens maken, spitsvondig redeneeren,
tegenspreken, tegenwerpingen of tegenspraak
maken; ook lasterlijk over anderen spreken; —
catalogue raisonnê, uitvoerige catalogus,
beredeneerde boekenlijst, waarin bij zeldzame
werken de waarde, de lotgevallen, de bezitters
er van of het merkwaardigste van den inhoud
of van eene daarover verschenen critiek aan
— raisonnement, n. (spr. rézonn'--geft;
máñ) het oordeelen of oordeelvellen, de beoordeeling, verstandige beschouwing; verstandige
:gedachte, verstandsbesluit; sluitrede; in verachtelijken zin : de uitpluizerij, haarklooverij, schijn
ook tegenspraak, tegenwerping; —-rednig;
raisonneur, m. (spr. rèzonneur) een haar
kakelaar; dwarsdrijver, verdrie--klover;snap,
tig redeneerder; tegenspreker, tegenstribbelaar.
Raitzen, of eig. Ratzen, Rasciërs,
(naar de rivier R a s e a in Servië) m. pl. een
slavonische volksstam, die thans in Slavonië,
Neder-Hongarije, Zevenbergen, Moldavië en Walachije verspreid is.
Rajah, raja, z. r a d s] a.
Rajas, m. pl. (arab. ra'jjah, weidend vee,
kudde ; onderdaan ; van ra'a, weiden, bewaken)
schatplichtige onderdanen, die niet de leer van
Mohamed belijden, inz. de Christenen, die onder
den druk der Turken leven.
Rajóea, f. eene harde witte steensoort, weleer vaak voor beeldhouwwerk gebezigd.
rajusteeren, fr. (rájuster) weder in orde
brengen, weder aanpassen.
Rak, 1) n. nederl. Mar. met leder bekleed
en met vet besmeerd touw, waarmede de ra
tegen den mast of de steng wordt gehangen;
— 2) gedeelte van een weg, van eene rivier
enz., dat recht of bijna recht loopt; — 3) zeegat, plaats waar zeeën gemeenschap met elkander hebben; stroommonding in zee.
Raka, z. racha.
Rakehasas, m. pl. ind. Myth. eene soort
van booze geesten, die allerlei gedaanten aansemen en door sommigen als vampiers worden
voorgesteld; hun aantal is onberekenbaar; —
rakehasis, pi. naam van de vrouwen ddr
,akehasas.
,

,

RAMBERGE

Rake, m. eng. (spr. reek) een onverlaat,
een schurk, een woesteling = fr. roué.
Rakét, f. i), (van 't it. rocchetto, de spil,
spoel, eng. rocket, als in 't fr. fusée, raket en
spil- of klosvol, fuseau, klos) een straalvuur,
eene vuurpijl, een opstijgend vuurwerk, bestaande uit eene met kruit gevulde papieren
bus of kardoes, die met een langen eurigen
staart in de hoogte stijgt enz.; — 2) raket,
n. (it. racchetta, fr. raquette, als ware 't lat.
retichetta, van rete, net) een balnet, slagnet bij
het balslaan of kaatsen; — 3) ook ranket of
ranquet, n. Muz. een voormalig kort houten pijpwerk, van den toon eener dubbele fagot ; ook een snorwerk in orgels, dat den toon
van dat speeltuig nabootste.
Raky, f. slay. (vgl. het russ. raká, de voorloop van brandewijn en rak, a r r a k) pruimen
-brandewijSlvoë.
ralenteeren of ralentisseeren, fr.
(ralentir, spr. ralaizt—; it. rallantare; van lento,
fr. lent = lat. lentus, langzaam) vertragen, lang
maken, verzwakken, verilauwen ; talmen,-zamer
afnemen, verminderen; — rallentándo, it. Muz.
vertragend, langzaam, dralend, in het langza
vallende.
-mer
ralliëeren, fr. (rallier; van re— en allier;
vgl. a 11 i ë e r e n) weder vereenigen, bijeentrekken, herzamelen; — ralliement, m. (spr.
rali'máh) Mil. de wedervereeniging, herzameling, het wederbijeentrekken van de door den
vijand verstrooide troepen ; — rallie–papier,
n. fr. (spr. rali' papjé) z. v. a. paper-hunt.
Ralph, eng. mansn. z. v. a. R u d o 1 p h.
Rama, ind. Myth. eene der vieeschwordingen of i n c a r n a t i ë n van Vischnoe ; hij was
koning van Ayodhyá en veroveraar van Ceylon; — ramajána, m. ind. de wandel of levensloop van Rama, de titel van een groot,
in het sanskrit geschreven episch gedicht van
ongeveer 25000 verzen.
Ramadán of Ramasán, m.. arab. (ramaddn, van ramida, zeer heet zijn) eig. de heete
maand (omdat ten tide van de invoering des
naams deze maand in het heetste jaargetijde
viel) de vastenmaand, de negende maand in
den arab. kalender, in welken de vastentijd
der Mohamedanen valt; de groote vasten der
Turken.
Ramadoe, m. de ichneumon, z. ald.
Ramajana, z. ond. Rama.
Ramasan, z. ond. ramadan.
ramasseeren, fr. (ramasser, van re— en
amasser ; vgl. a m a s s e e r e n) verzamelen, oprapen, samenrapen ;— g e r a a s s e e r d, adj.
eig. verzameld; sterk, gespierd, ineengedrongen,
b. v. een geramasseerde vent.
Rambáde, f. fr. z. v. a. r ege 1 i n g, z . ald.
Ramberge, f. fr. en eng. (spr. ranbérzj'
en rembérdzj ; van 't fr. rame, riem, en berge,
z. b a r q u e) een voorm. eng. oorlogsschip, inz.
ter verkenning eener haven ; eene soort van
lichte roeischepen, een postschip, inz. op de
eng. rivieren.

m
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RambouWet, m. fr. (spr. rairboeljè) een
witte, roodgestreepte appel, zoo genoemd naar
de gelijknamige stad in het fr. departement
Seine-et-Qise ; eene perziksoort.
Ramboers of rambour-appelen,
pi. fr. (spr. rakboer) eene soort van groote geribde zomerappelen van aangenaam zuurachtigen smaak; zoo geheeten naar R a m b u r e s bij
Amiens.
Rambourrage, m. fr. (spr. rañboeráázj';
vgl. b o u r r e) de bereiding der geverfde wol
voor gemengde lakens.
Rameau, m. fr. (spr. ramó ; van 't lat. ramus, verklw. als 't ware ramelles voor ramúlus) een tak, twig, eene spruit, loot.
Rameh, f. eene netelplant in Ned. -Indië
(Boehmeria javanica); vgl. r a m i é.
Raménta, n. pi. lat. (van raméntum, een
spaander, splinter enz.) Med. de kleine splinters van gebroken beenderen ; het draderige,
dat bij den buikloop afgaat ; afschaafsel, stuk
brokjes; -- ramentacëus, a, um, lat. Bot.-jes,
strooachtig.
Ramequin, m. fr. (spr. ra -m' keñ) een
kaasgebak, eene met kaas, eieren enz. bedekte
snede brood.
Ramex, m. lat. (pl. ramices; v. ramus, de
tak) de tak ; Med. eene breuk, een lichaamsgebrek; — rarnificeeren, nw.lat. (v. 't lat.
ramus, tak, twijg) vertakken; -- ramiñeátie
(spr. t=ts) f. de vertakking; ook wel de uitbreiding of verdeeling in takken, in kleine ade,

ren enz.; oneig. de talrijke onderverdeelingen

van eene wetenschap, die men ontleedt of indeelt; ook de verschillende takken of draden
eener samenzwering; — ramiférisch, adj.
nw.lat. takken dragende.
Ramié, n. de op vlas gelijkende spinvezels
uit den stengel eener van Java afkomstige plant
(Boehmeria tenacissima); z. r a m e h.
Ramoláde, f. fr. eene soort van dans; ook
eene saun z. r e m o 1 a d e.
ramollissánt, fr. (van ramollir, weder
week worden; vgl. m o 11 i s) weekmakend, verweekend ; — ramollitief, n. barb.lat. een
weekmakend middel.
ramoneeren, fr. (ramoner; van ramon,
stompe bezem, boender, van 't lat. ramus, tak)
den schoorsteen vegen; — ramoneur, m. een
schoorsteenveger.
ramosus, a, um, lat. Bot. takkig, vertakt; —
ramosissimus, a, um, Bot. zeer vertakt, dichttakkig, sterk getakt.
Rampaarci, oudtijds meestal rappaert,
n. scheepsaffuit, rolpaard, z. affuit.
Rampe, f. fr. (v. ramper, kruipen, oudfr.
klauteren, rampant, in de wapenkunde: klimend, opstijgend) Arch. eene schuin opgaande
vlakte, de aan- of optred, b. v. op den wal;
het trapgedeelte tusschen twee trapportalen;
de rij voetlichten aan een lat of stelling aan
't voortooneel.
ramponeeren, fr. (vgl. het oudfr. ramponer, hoonen, tergen, plukken en trekken, pro-

RANTSOEN

venc. ramponar, it. rampognare, hoonen, van
rampone, haak) vernederen, bespotten; beschadigen, bederven ; vandaar ontramponeerd,
adj. beschadigd, bedorven, gebroken enz.
Ran of Rana, oudn. Myth. de zeekoningin,
.Egirs gade, die als leelgk en boosaardig staat
beschreven.
rana, verkl. ranúla, f. lat. eig. kikvorsch,
kikkertje; Med. benaming van eene tongzweer,
het vorschgezwel; -- rana in fabüla, de kik
fabel, d. i. hij blaast zich op als.-vorschinde
de kikvorsch, die ten laatste berstte.
Ranch-eros, m. pi. sp. (spr. rántsjero;
eig. een bewoner van een rancho, een alleen-,
liggend buis) in Mexico : landlieden van spaansch-.
indiaansche afkomst, die uitmuntende ruiters en
jagers zijn en het grootste gedeelte van de bereden troepen uitmaken.
ranelde, adj. lat. (rancidus, a, um, van
rancére, ransig zijn) ransig, rans, tot aanvankelijk bederf overgegaan, kwalijkriekend ; —
ranciditeit, f. nw.lat. de ransigheid, ransige reuk of smaak.
Raneúne, f. fr. (oudfr. rancune, rancure,
rancore, rancor, provenc. en it. rancura, it.
rancora, proveas. rancor, mid.lat. rancura, rancuna, van 't lat. rancar, ransigheid; oneig. oude
haat) diep ingewortelde haat, wrok, heimelijke
vijandschap.
Ránd, n. eng. een garenmaat = 6 leas of
1800 yards.
Randglosse, z. glosse.
Rang, m. (uit het fr. rang, maar oorspr.
van duitschen stam, verwant met het mid.hgd.
ring, kring, kringvormige rij) de ri, orde; de
plaats, eereplaats, stand, de waardigheid; in,
den schouwburg een rij van zitplaatsen, die op
gelijke hoogte de voor de toeschouwers bestemde
ruimte rondloopt ; -- rangeeren, fr. (ranger,.
spr. ranzj—) schikken, ordenen, in orde brengen, zetten of plaatsen ; inz. spoorwaggons verzetten en tot treinen vereenigen ; — iemand
rangeeren, hem eene plaats aanwijzen; ook_
wel : tot zijnen plicht brengen, terechtzetten;
— zich rangeeren, zijne huiselijke aangelegenheden in orde brengen ; — rangeering,
f. het ordenen of rangschikken; Mil. het plaatsen
der soldaten in de gelederen eener compagnie.,
Ranger, m. eng. (spr. rééndzjer; v. range,.
rondwandelen) de boschwachter; de spoorhond.
Ráni, of naar eng. schrijfwijze somtijds
ranee, f. (hindost. rdni) eene indische prinses
of koningin.
ranimeeren, fr. (ranimer ; vgl. a n i m e er e n) weder bezielen, opwekken, opvroolijken,.
ophalen of opfrisschen, b. v. eene kleur.
Ranket, n. z. raket 3) .
Ranónkel, f. (van 't lat. ranunculus, d. L.
eig. kikvorschje, kikvorschkruid) een bekend.
pronkgewas, hanevoet.
Ranquet, z. raket 3).
Rantsoen, 1) n. (hoogd. ranzion, uit het
oud-it. ranzóne, fr. rancon ; van 't lat. redemtto)
het losgeld, de pris, die betaald wordt voor;
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de vrijkooping van een gevangene, van eene
plundering, enz. ; — 2) (hoogd. en fr. ration,
van 't lat.' ratio, regel, regelmatige inrichting,
maat), ook ransoen, de dagelijksche hoeveelheid spijs en drank voor de manschap op de
schepen; de dagelijksche hoeveelheid voeder voor
de paarden bi de landmacht, in onderscheiding
van de hoeveelheid voedsel der soldaten, die
p o r t i e genoemd wordt; — rantsoeneeren
(fr. ranconner), lossen, loskoopen, bevrijden of
aan de gevangenschap onttrekken door betaling
van het losgeld; ook op rantsoen stellen; —
een gerantsoeneerde, m. een losgekochte,
een uit de krijgsgevangenschap verloste of ontvlodene; — rantsoenhouten, n. pl. Mar.
twee overhellende en vereenigde stukken hout,
die op den achtersteven dragen, naar de hoogste spanten van den achterboeg oprijzen en zoo
een deel uitmaken van den spiegel, ook wel
eenvoudig rantsoenen geheeten.
ranula, z. ond. rana.
ranunciliflorus, lat. Bot. ranonkelbloemig.
ranz des vaches, m. fr. (spr. rañ dd wasj')
de koereien (hoogd. kuhreigen) een bij de Zwitsers geliefd lied, dat de koeherders op den doedelzak spelen.
Rap, eng. z. v. a. lea.
Rapatélle, rapatél, f. fr. paardenharen stof voor zeven, builen, enz.
Rapa$, m. lat. (rapax, genit. raplicis ; roofgierig, van rapére, met geweld ontnemen, roo ven) een roofgierig mensch ; — rapaeiteit,
f. (lat. rapac)tas) de roofgierigheid, roofzucht.
Rape, f. fr. de rasp, raspvtjl; — rapeeren (fr. raper = it. raspare) raspen, bevijlen ; — rapé, f. geraspte snuiftabak ; —
rapures, pi. (- púúr') raspsel, vijlsel.
Ráphael, hebr. (v. rapha, heelen) mansn.:
God heeft geheeld; inz. een der drie aartsengelen (Raphaël, Gabriël en Michaël) ; ook een
der grootste schilders (R. Sanzio, geb. 1483)
. en een schilderij van hem.
Raphanie, z. rhaphanie.
Raphánus, m. lat. en gr. de radijs, de
ramenas (gr. de kool).
rapied of rapide, adj. lat. (rap)4us, a,
um, fr. rapide, van 't lat. rapëre, wegrukken,
rooven) snel, snelloopend, gezwind, rasch, haas
schielijk, snelvlietend; — rapidaménte, re--tig,
pido, it. Muz. snel, ras, vlug, vluchtig ; —
rapiditeit, f. lat. (rapiditas) snelheid, gezwindheid, haastigheid ; — rapids, n. pl.
eng. (spr. réppids), rapiden, snelstroomingen,
snelle, geweldige stroomen in sommige inz.
amerik. rivieren.
Rapier of tappier, n. (fr. rapière van
het duitsch rappen, raufen, vechten, plukharen) de schermdegen, het stootwapen ter oefening in het schermen, de Ile uret of . floret.
raping, f. lat. (v. rapére, rooven, roof, straat
buit.
-roveij,plundg;
Rappahánoek, f. (naar eene geliknamige plaats en rivier) eene soort van tabak in
N. Amerika.
,

;

RAS

Rappél, fr. (v. rappeler, terugroepen, vana
re— en appeler, vgl. appel) de terugroeping,
het terugontbieden; Mil. het terugroepingsteeken
met de trommel, enz ; Pict. de terugstraling
van het licht; zijn r a p p é l bekomen, d. i.
teruggeroepen worden ; — rappeleeren,.
terugroepen, doen wederkomen ; ook voor den
geest terugroepen, herinneren ; Piet. het licht.
laten terugstralen.
Rappen, m. kleine kopermunt in eenige::
zwitsersche kantons = ruim 1. cent.
Rappier, z. rapier.
Rappísten, m. pl. een door den Duitscher
Rapp gesticht socialistisch-piëtistisch genoot
schap bij Pittsburg in N. Amerika.
Rappórt, n. fr. (van rapporter, terug- ot
wederbrengen, van re— en apporter; vgl. app o r t e e r e n) eig. het terugbrengen ; het bericht,
naricht, de melding, het verslag; de oorblazerj,
valsche aantijging of betichting ; ook betrekking,
opzicht, wederkeerig verband, verhouding, samenhang; overeenkomst, gelijkheid, gemeenschap, b. v. magnetisch rapport; — rapporteeren, wederbrengen, terugbrengen ot
voeren ; berichten, bericht geven, melden, aanbrengen, vertellen, overbrengen, verslag doen.;
betrekking hebben, in verband staan; Kmt. posten uit het eene boek in het andere overdragen; — rapporteur, m. een berichtgever,,
verslaggever, inz. die voor het gerecht van een
geding verslag doet, de r e t e r é n t; een aan
verklikker, oorblazer, overdrager, klap--hanger,
per; ook een werktuig in de meetkunde, een
hoekmeter, (t r a n s p o r t e u r) ; de richtcirkel.
der horlogemakers.
rapprocheeren, fr. (rapprocher; spr..
raprosj—; v. re— en approcher, naderen) weder naderbrengen ; verzoenen, weder vereeni-gen ; — rapprochement, n. (spr. —máyc)
de wederbijeenbrenging of - toenadering; het.
naderbijbrengen; de verzoening.
Rapsodie, z. r h a p s o (ri e.
raptim, adv. lat. (van rapére, rooven, weg
haast, ijlvaardig, vluchtig.-voern,z.)id
in grooten haast, hals over kop; — raptus,.
m. lat. de roof, de ontvoering, schaking, vgl.
crimen raptus; ook de geestvervoering, opgewonden stemming, begeestering; een .aan- val van razernij, van ijlhoofdigheid; de kolder.
Rapures, z. ond. rape.
Raquette, z. raket, g) ; — raquit,..
z. racquit.

Rarefacientia, rarefactie, ran-.
teit, z. ond. raar.
teit,
Ras 1), n. (fr. la race, provenc. en sp,_
raza, it. razza, van 't lat. radix, genit. rads -.
cis, wortel, gelijk het fr. raune uit radicina is
ontstaan ; een ander leidt het af van 't oud
reize, lijn, streep) de stam, het geslacht,-hogd. .
de afkomst, soort, aard, slag (van ' menschen en.
dieren).
Ras 2), m. it. een el (vgl. raso).
Ras 3), arab. hoofd, kop; vorst; eene kaap,..
een voorgebergte.

Ras i), f. Mar. draaikolk, wieling, wiel.
Ras 5) of rasch, n. (eng. rash, fr. ras;
:raar men wil verkort uit arras van de fransche
:stad A r r a s; meer waarsch. van 't lat. rasus,
.fr. ras, it. raso, geschoren, glad, kaal) Kmt.
gekeperde, zeer eilen wollen of zijden stof,
waarvan men geen wol of baar ziet.
Rasado, rasant, z. ond. razeeren.

Rasboeten, Rasbouten of Ras-

button, z. raspoeten.
Rasette, raseur, z. ond. razeeren.

Rasgado, m. sp. Muz. een voorspel of
'p r w 1 u d i u m op de guitar, eene soort van
.a r p e g g i o met den duim.
Rasière, z. onder razeeren.
Raskolniks, m. pl . eene gr. secte in
Rusland aan den Wolga, enz., die eene zeer
strenge zedeleer hebben, russisch-grieksche oud
-gelovin.
Rasnosjtsjik, m. russ. (van rasnossitj,
rondbrengen, te koop bieden) de straatkoopman,
de marskramer.
Raso, m. it. (van 't it. raso, fr. ras, gestreken) eene voormalige lengtemaat in NoordItalië, eene el = 0,599 M.; ook een soort van
+zwaar atlas.

-

Raspätie (spr.

t=ts)

RATIO

ICU

RAs

of raspatuur, f.

heid, naar verhouding; pro rata temporis, naar
gelang van den tijd.
Ratá$a, ratáfa of táff.a, f. (it. sp.
fr. eng. rata/la; uit het maleisch arak (z. a r a k)
en áá6a, een uit suikerbezinksel getrokken
geestrijk water; vandaar sp. en fr. ta/la, de
suikerbrandewijn, rum) een drank of likeur, bereid uit brandewijn, gegist suikersap en het
sap van onderscheiden vruchten.

Ratanhia, f. (sp. ratania) een wortel in
Amerika van sterk samentrekkenden smaak, als
bloedstelpend middel gebruikt.
Rataplán, n. fr. een klanknabootsend
woord voor het geluid der trommels, het rombombom.
Ratapoil, m. fr. (spr. poál; van rat á
poil, rat met haar, behaarde rat) een aanhanger van Napoleon III, een gezworen Bonapartist.
Ratatouille, f. fr. (spr. ratatóélj') een
geringe hutspot van vleesch en groenten ; he
dooreengestampt middageten der militairen (pla tweg ratjetoe gebeten).
Rat de cave, m. fr. (spr. ra de kááv'
eig. kelderrot, iroii. benaming der kommiezen
of peilders, omdat zij vaak in de kelders hun
ambtswerk uitvoeren; een geheime boodschapper of spion; eene soort van lantaren.

Ratel of rattel, m. (van r at?) de ho-

mid.lat. (vgl. het. it. raspáre, schrapen. ras1. e n) Chir. het afvijlen, afschaven ; raspatorium, n. of ratúla, f. een schaafwerk
beenvijl, tandvijl.
-tuig;de
Rasposten, rasputen, pl . Indiërs, die

(arab. rat/il), en een oostersch en inz. marok
kaansch gewicht, 1 pond van 14 ons = onge-

aan de zielsverhuizing gelooven.

veer 510 gram.

—

Rassáde, t fr. glaspaarlen, glaskoralen
voor halssnoeren, enz., die men den negers in
-Iruiling aanbiedt.
rassuránt, adj. fr. (v. rassurer, eig. weder veilig maken, van re— en assurer) gerust:stellend, weder moed inboezemend, vrees be-nemend.
Rastel, n. fr. Fort. eene uitspringing met
Bene borstwering naar het veld; een quarantaine-huis, eene afgesloten ruimte in de quarantaine-plaatsen op de oostenrijksche militaire
.grenzen ' tegen de Turken.
Rastraal, minder juist rostraal, n.
nw.lat. (van 't lat. rastrom, egge, hark) een
lijnentrekker voor noten, een werktuig om vijf
l ijnen of een notenbalk in eens te trekken ; —
rastreeren, notenlijnen trekken; — rastreerwerk, n. het ljnentrekken in koop
-:nasboek.
Rastrójo, m. sp. maïsstroo, voeder der
,muildieren en paarden in Mexico.
Rasuur, z. r a z u u r;— rasura, f. door
!•asping klein gemaakte apothekerswaren, b. V.

,rasura ligni guajaci, nucis vomicae, succini,
geraspt guajakhout, geraspte braaknoot, geraspt
.barnsteen.
Rata, f. (van het lat. ratus, a, um, uitgerekend, van rem, rekenen ; vandaar rada, seil.
pars) de evenredige bijdrage of het naar ver
bepaalde aandeel van ieder in 't bij--houding
.zonder; pro rata (sell. parte), naar evenredig-

nigdas, honigwezel, aan de Kaap de Goede Hoop.

Ratel of rottel ook artal en rotal,

Ratelier, n. fr. (spr. rate-tjé; lat. als 't
ware rastellarius, v. rastéllus, hark, rijf, ruil,
fr. ráteau) een geweerrek, eene stellage voor
geweren in wacht- en tuighuizen ; ook de t ndenrij, een gebit van valsche tanden.

rati cautio, z. cautio rati.
ratificeeren of ratihabeeren, nw.lat.
(vgl ratos; fr. ratifier) goedkeuren, bevestigen,
wettigen, voltrekken; — ad rati/lcándum, ter
bekrachtiging; -- ratifioätie, ook ratihabitie (spr. tie=tsie) f. de goedkeuring, wettiging, bevestiging dat de gevolmachtigde i^
den geest van den gever der opdracht heeaa
gehandeld, bekrachtiging; de stavings-oorkonde.
Ratin, ratijn, n. (fr. ratine, f. van 't
oudfr. ratin, varenkruid) eene gekeperde, gevolde wollen stof, waarvan men het baar doorgaans als kleine knopjes _krult, nopjesgoed; —
ratineeren, laken en andere wollen stoffen
noppen, op de eene zijde van nopjes voorzien,
ook friseeren.
ratio (spr. t=ts) f. lat. (v. réor, ratus su.?;!,
ren , eig. rekenen; gelooven, oordeelen) rekening, rekenschap; betrekking; overleg, meening,
rede ; grondstelling, regel; regelmatige inrichting, aard en manier, maat ; de oorzaak, grond;
contra ratiónem, tegen de rede, strijdig met bat
gezond verstand; Jur. ratan leggis, de grond der
wet, wettelijke grond ; ook het doel, het onámerk der wet; r. sufciens, een toereikende
grond of reden; — ratióne, ten opzichte, mct
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betrekking; ratione conscieniáae, gewetenshalve;
r. ofcii, ambts- of plichtshalve, plichtmatig;
rationes decidéndi, beslissingsgronden, de reden en waarom zoo en niet anders beslist, geoordeeld of gevonnist wordt; rations dubitándi,
twijfelgronden; per rationes dubitándi et decidéndi, door twijfelachtige en beslissende gronden
of volgens redenen van twijfel en beslissing,
b. v. vonnissen of rechten; ratiónes pro et
-contra, gronden voor en tegen (eene zaak) ; —
ration, n. f. (spr. rasjón) z. v. a. r a n t s o e n

RAVISSEMENT

staande russ. ' landweerman, het tegengest. van

opoltsjénetz, z. ald.
rato, de rato, enz. zie ' ond. ratter.
Ratofkiet, n. Min. aardachtige vloei- of
glasaarde, zoo benoemd naar - de plaats, waar
men haar vindt, R a to f k a in Rusland.
rattenendo, 'rattenuto, it. Muz. terughoudend,
aarzelend.

rattrapeeren, fr. (rattraper, v. re— en
attraper, vgl. a t t r a p e e r e n) weder betrappen

,2) (z . ald.); — ratioeineeren (spr. ti=tsi)

of vatten, weder inhalen, terugkrijgen ; weder
bedriegen of betrekken.

lat. (ratiocir Iri) gevolgtrekken, sluitredenen maken, overleggen, berekenen; — ratioeinium

p atie.

(spr. ti=tsi) n. en ratioeinätie (spr. ti en
en tsie) f, berekening, verstandig

ratus, a, um, lat. (deelwoord v. réor, ratter
sum, réri, rekenen ; daarvoor houden) eig. uit

nadenken, overleg; een verstandsbesluit, Bene
bewijsvoering, gevolgtrekking, de sluitrede, het
besluiten; een zinswending, waarbij de schrijver of redenaar zichzelven oproept om den grond
van Bene voorgestelde bewering aan te geven;
— ratiolatrie, f. lat.-gr. de aanbidding of
eeredienst van het verstand; — rationábel

de noodwendige toepassing der rede op alles,
wat den mensch in de ervaring gegeven is, ten
einde het daarnaar te beoordeelen, te toetsen
-en te begrijpen; rationalisme In den godsdienst; de grondstelling van geen geloofspunt
zonder verstandelijken toets aan te nemen ; de

onveranderlijk vast, geldig, besloten,-gerknd;
uitgemaakt; — ratum, ook de rato, Jur. besloten, goedgekeurd, bepaald; ratum et gratum,
bekrachtigd en goedgekeurd ; — pro rato et
grato, voor bekrachtigd ' en aangenomen (houden
of rekenen) ; — rattern, n. het goedgekeurde;
gebillijkte ; bepaalde; — de rato caveeren,
voor de goedkeuring en aanneming borgblijven;
zorgen, dat het beslotene zijn beslag krijge,
instaan; — sub spe rati, in de hoop van goedkeuring, of met het voorbehoud, "dat een ander, in wiens naam men onderteekend heeft,
het zal billijken ; — cautiónem rati stellen,
slechts voor zijn aandeel borgstellen.
Raucédo, f. nw.lat. en raueitas, f.
lat. Med. de heeschheid.
Ravage, f. fr. (spr. rawáázj ; van 't lat.
rapére, rooven) de verwoesting, vernieling, toebrenging van schade en bederf; — rave-.
geeren (fr. , ravager) verwoesten, vernielen,
plunderen; — ravageur, m. (spr. —zjeur)

overtuiging, dat alleen de gezonde rede de hoogste

een vernieler, verwoester, bederver.

,

tie, als tsi

-en rationaal, adj. - lat. (rationabilis en rationiilis, e) ook rationeel (fr. rationnel), redelijk, redematig, op verstandelik Inzien, op
redelike overtuiging gegrond, wetenschappelijk;
Arith. ten volle uitrekenbaar (bet tegengestelde
van i r r a t i o n e e 1; — rationabiliteit, f.
de gesteldheid overeenkomstig met de rede,
redematigheid; — rationalisme, n . nw.lat.

scheidsrechter in zaken van godsdienst is, het
redegeloof, de godsdienst der rede, in tegen
supernaturalisme; — ra--stelingm
tionalist, m. een redegeloovige, iemand, die
de leer en gronden van zijn geloof uit de rede
afleidt en den geopenbaarden godsdienst door het
verstand poogt te begripen ; — rationalístiseh, adj. overeenkomstig met het redegeloof;
het verstandsonderzoek ;— rationalistisch

d e n k e n of rationaliseeren, eig. z. v. a.
philosopheeren; — rationaliteit, f.
de redelikheid, het denkvermogen; de verstan-delijkheid, de eigenschap van al wat rationeel
is; ook berekenbaarheid.
Ratis, n. een oostind. gewicht voor edele
metalen, parelen en Juweelen = ^.^ tola =

,

•0,121 gram.

ratisbonensis, lat. Bot. van Regensburg af-komstig.
Ratissoir, m. fr. (spr. rati-soár', V. ratlsser, schrappen, afkrabben) een krabber, schrap ,per of schraapijzer, schrobber.
ratium jus, n. lat. het vlotrecht.

Rátnik, m. pl. rátniki, russ. (v. veroud.
-$lao. rátai, krijgsman, soldaat) de tot den kr(jgs.dienst verplichte, maar niet In actieven dienst
VIERDE DRUK.

Rátula, z. raspatorium, ond. ras -

ravaudeeren, fr. (ravauder; spr. rawod—; als 't ware van lat. re-ad- validare, v.
validus, gezond, sterk, mid.lat. validare, gezond of sterk maken, fr. valider) stoppen, lappen , verstellen ; met zotteklap het hoofd warm
maken; uitluchten, de metten lezen; — ravaudage, f., (spr. rawodáázj') het lapwerk,
verstelwerk; knoeiwerk; — ravaudeur, rn.
een lapper, versteller; — ravauderies, f.
pl. prullerij, lorrenkramerij ; zotteklap, beuzelpraat.
Ravelin, n . fr. (spr. raw' leñ) Mil. de voorschans, halvemaanschans, een walschild, buitenwerk eener vesting, dat In den regel vóor de
c o u r t i n e tusschen twee bastions ligt.

Raviggiuolo, m. it. (spr. rawi - dzjoeólo)

een soort van kleine en vette geitenkaas uil
de omstreken van Brescia.
RavigOte, f fr. - (spr. rawigót'; v. ravigoter, weder versterken, verkwikken) Bene ver kwikkende saus der fransche keuken, uit sjaholten en andere kruidige planten toebereid.
Ravin, m. fr. (spr. raweñ) , ravijn, een
holle weg.
Ravin, f. lat. z. v. a. r a u c e d o, z. ald.
Ravissement, n. fr. (spr. rawi-s'máh i
66
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van ravir = lat. rapare, rooven, wegnemen)
de verrukking, vervoering.
ravitailleeren, fr. (spr. rawitalj—; vgl.
a v i t a i l l e e r e n) Mil. weder met levensmiddelen voorzien ; — ravitailleeri ng, f. de
herhaalde verzorging eener plaats met levens
— ravitaillement, n. (spr.-mideln;
—witalj'máñ) de nieuwe proviandeering.
rayeeren, royeeren, fr. (rayer) doorhalen, doorschrappen.
Rayon, m. fr. (spr. rejón ; it. raggio, sp.
rayo, van 't lat. radius) de straal, speek; de
halve middellijn eens cirkels; het rayon n. van
eene vesting, de landstreek eener vesting tot
waar zich hare tactische werkzaamheid uitstrekt;
in het bijzonder, de verboden kring, waarbinnen bet bouwen aan zekere bepalingen is onderworpen, opdat bij een beleg de verdediging
niet belemmerd zou worden (men onderscheidt
de omgeving eener vesting in e erst e, t w e e d e
en d e r d e r a y o n naargelang van den afstand
van de buitenste verdedigingslinie) ; — rayonnánt, adj. (van rayonner, stralen) stralend,
glanzend, schitterend, prachtig.
Raypour, eene soort van oostindische zijde.
razeeren. fr. (raser, sp. rasar, It. rasare,
van 't lat. radére, rasmm, schaven) scheren,
afscheren, afnemen (den baard) ; nederwerpen,
sloopen, slechten, met den grond gelijkmaken
(vestingwerken) ; even aanraken, afschampen,
dicht voorbijgaan (van kogels) ; — raseermes, scheermes; — rasada, f. fr. (spr.
razáád') het boordevol geschonken glas ; —
rasánt, adj. fr. (spr. razáñ) of razeerend,
.Mil. rakelings langsgaand, afschampen (van kogels), langs cene vlakte heen strijkend; —
rasétte, f. fr. (spr. s=z) het krabijzer ; ook
cene zekere fijne en -gladde stof; — raseur,
.m. fr. (spr. s=z) de scheerder, baardscheerder,
barbier; — razeering, f. het sloopen, nederwerpen van vestir gwerken ; — rasièra, f.
it. een strijkstok; schaafijzer; ook een siciliaansche en sardinische korenmaat = r e s t i é r a
z. aid. ; — rasière, f. fr. (spr. razjèr') een
oude Brusselsche - korenmaat = 48,.76 L.
Rázia of rázzia, - f. (arab. rgazd, rgazi ,
,kamp, strid, veldtocht, inz. van do Mobamedanen tegen de ongeloovigen, v. rgeza. strijden,
aangrijpen) een plunder- of strooptocht der franeche troepen in N. Afrika; in het algemeen:
,onverwachte en algemeene aanval of overvalling.
Razuur, t. lat. (rasura, van radére, zie
r a d e e r e n) het schaven, afschaven, de uitdel
uitschrapping, uitkrabbing in geschriften;-gin,
cene uitgekrabde plaats; bij R. Kath. geesteliken: het plechtig afscieren der .haren; het
afschaafsel, vijlsel.
Rehb., bij natuurwetenschappelijke bena-mingen afk. voor H. G. L. Reichenbach.
Rehb. $1., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor H. G. Reichenbach, de
zoon des vorigen.
. re—, lat. en roman. voorlettergreep (stal, ook
ri--), beteekent in de daarmede samengestelde
„
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woorden: terug, tegen, weder, nogmaals..
In het fransch staat voor woorden, die met a
beginnen, en voor en, in plaats van re, enkel
r, welke letter somtijds echter slechts eene versterkende kracht heeft ; zoo b. v. rabat, r a ccommodeeren, raffineeren, enz.
re, lat. ablat. van res, zie aldaar.
Ré, m. it. koning — re galantuomo,
z. onder galan.
Reaal 1), real, m. sp. en port. (v. reet
lat. regalia, koninklijk), pi. port. reis (vgl.
m i 1 r e i s), eene rekenmunt in verscheiden landen en van uiteenloopende waarde; voor 1861
inz. in Spanje een real d e v e 11 o n (spr.,
weljóón) of koperen reaal (door een zilveren
muntstuk vertegenwoordigd) = 13 cents ; eea
n e al d e p 1 a t a of zilveren reaal (niet doe:
een muntstuk vertegenwoordigd) = 2 ct.
Reaal t), n. bij boekdrukkers de stellageder letterkasten (vgl. r e g a a 1) 1).
reaal, adj. nw.lat. (reális, e,) van 't lat.
res, de zaak) zakelijk (in tegenst. met v e r b aal
en p e r s o n e e 1) ; ook werkelijk, wezenlijk. waan
(in tegenst. met ideaal; vgl. reë el) ; ook
wezenlijk, dadelijk ; gangbaar (in tegenst. met.
nominaal) ; — reale definitie, f. Bene
zaakverklaring, zakelijke bepaling ; — reale
encyclopedie, f. eene samenvatting van
alle zakelijke wetenschappen; — reaal geld,
gemunt geld (in tegenst. met pap i e re n g e 1 d.
en gefingeerde munt) ; — reale in j lirio,.
f. cene beleediging door dadelijkheden (niet door
woorden) ; — reale kenis, zaakkennis; —
reaal-school, hgd. cene school, waarin in
plaats van de oude talen, inz. nieuwe talen,
mathesis, natuurwetenschap enz. als ontwikkelende middelen gebruikt worden ; — reaaln. hgd. cene hoogere leer- -gymnaBiu,
school, die het doel en de leerstof der gymnasia en der reaal-scholen zoekt te vereenigen.
,meestal een gymnasium met gesplitste hoogereklassen ; — reale of recele waarde, de
zakelijke waarde, gehaltewaarde, werkelijk gehalte der munten; de waarde der effecten vol-.gens den c o u r s; — het reale of iets reaals,
-iets waars, werkelgks; — realia of realiën,
n. pl. zaken, wezenlijke dingen (in tegenst. met
V e r b al i ë n) ; ook zakelijke wetenschappen,
zaakkennis; — realiseeren (spr. s=z) (fr.
réaliser) verwezenlijken, wezenlijk of werkelijk
maken, uitvoeren, bewerken, bewerkstelligen, in
het aanzijn roepen, tot werkelijkheid brengen;
vervreemden, verkoopen, tot geld maken, inz.
papieren geld, enz. voor klinkende munt omzetten; Log. cene erkende waarheid uit de ondervinding staven en boven allen twijfel verheffen; — realisätie (spr. —za -tsie) en realiseering, f. de verwerkelijking, verwezen
uitvoering; de omzetting in klinkende-ljking
munt ; — realisme, n. de werkelijkheidsleer,,
de philosophische leer, die aan de dingen bui-,
ten ons een werkelijk wezen toeschrijft, dat
onafhankelijk is van onze voorstellingen (het
tegengest. van i d e ah i s m e) ; — realisten.

,

,

;

,

-

,

;

REBEL

1043

READER

m. pl. aanhangers dezer leer, zaakgeloovers;
in de middeleeuwen die scholastieken, welke
de algemeene begrippen der dingen voor iets
reëels of werkelijks hielden (in tegenst. met
de no min alisten) ; — realiteit, f. de
werkeitjkheid, wezenlijkheid, zakelijkheid, het
ware wezen van een ding (in tegenst. met den
schijn) ; ook waarheid, vertrouwbaarheid en
rechtschapenheid van het karakter (vgl. r e ë e l);
subjectieve realiteit, denkbaarheid; objectieve realiteit, werkelijkheid, uitvoerbaarheid; — realzter, werkelijk, in zich zelve,
in de daad, in waarheid, waarachtig.
Reader, m. eng. (spr. ea =ie) de lezer; —
reading, het lezen; — readingdesk,
lessenaar; — readingroom (spr. roem),
leeskamer, leeszaal.
readopteeren, weder aannemen, (vgl.
a d o p t e e r e n) ;— readoptie (spr. t=s),
f. nw.lat. wederaanneming.
Ready, adj. eng. (spr. reddi) gereed, klaar;
all ready, alles klaar.
reageeren, nw.lat. (van re— en agére
vgl. a g e e r e n) tegenwerken, terugwerken; tegenstreven, tegenstand bieden; — reagens,
n. pi. reagentia of reagentiën (spr.
t=ts), terug- of tegenwerkende dingen; Chem.
lichamen, die door de zinnelijke waarneembare
veranderingen, welke zij zelven ondergaan, of
door de werkingen, die zij teweegbrengen bij
het samentreffen van andere stoffen, tot bet
opsporen der laatste in hare verbindingen aan
worden; — reactie (spr. t=s), f. de-gewnd
tegenwerking, terugwerking, de tegenstand of
tegendrukking van een bewogen of gedrukt lichaam tegen een ander; Med. de werkzaamheid, die in een prikkelbaar lichaamsdeel wordt
te voorschijn geroepen door eenen daarop werkenden indruk; Jur. de vernieuwing van een
rechtsgeding; In politiek opzicht: het terugdrtjven eener beweging of richting, inz. het opzettelijk verhinderen van den vooruitgang tot
het betere in bet staatsleven en bet vernietigen van het reeds bestaande betere, om daarvoor het vroeger bestaande, maar verouderde
en reeds te niet gegane met geweld in de plaats
te stellen; — reactionair (spr. t=s), adj.
terugwerkend, tegenwerkend, tegenstrevend; —
reactionair, m. een tegenstrever, weder
terugdranger; — re--strev,gnadbi
aetiveeren, opnieuw in werking brengen;
— reactiviteit, f. de vernieuwde werkzaamheid ; ook de terugwerkende kracht.
Réalgar, n. arab. (fr. réalgar, realgal, sp.
rejalgar, it. risigallo, risagallo, nw.lat. risigallum) robijnzwavel, rood zwavel-arsenik (vgl.
arsenik).
;

J

.

Realia, realisme, realiteit, reaLi-seeren, enz. z. ond. r e a al, adj.
reappelleeren, nw.lat. zich opnieuw beroepen, andermaal appelleeren; vgl. a p p e 11eeren .
reappreciëeren, nw.lat. (vgl. a p p r e e ie e r e n) opnieuw schatten; — reappreeiá-

tie (spr. t=ts) f. de herschatting, herhaalde
schatting van een voorwerp.
Rear–admiral, m. eng. (spr. rier-édmirel ; van rear = fr. arrière) z. v. a. c o n t r ea d m i r aal, de schout-bij-nacht bij de Engelschen, omdat hij de achterhoede (r e a r) der
vloot aanvoert.
rearmeeren, nw.lat. (vgl. a r m e e r e n)
weder of opnieuw wapenen ; een schip weder
uitrusten.
reassumeeren, nw.lat. (vgl. assume er e n) weder opnemen, weder ter hand stellen;
— reassúmtie (spr. t=s) f. de wederopneming, vernieuwing, b. v. van een proces (re-

assumtio litis) .
reassureeren, nw.lat. (vgl. assure er e n) wederverzekeren, herverzekeren; — reassuráantie (spr. t=ts) f. de herverzekering,
wanneer een verzekeraar of a s s u r a d e u r het
risico zijner assurantie weder door een ander laat
verzekeren.
Reätus, m. lat. (van reus, de beklaagde)
de toestand eens aangeklaagden, het aangeklaagd
zijn ; een vergrijp, moedwillig bestaan.
Réaum., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Réáumur (gest. 1757) .
Réaumurs thermometer, z. t h e rm o m e t e r — réaumurs porselein., z.
devitrificeeren.
Rebab of roebab, n. (arab. rabáb, perz.
roebáb ; vgl. r ab ab) een turksch strijkinstrument met hoogstens 3 snaren.
rebaptiseeren, nw.lat. herdoopen, weder
; — rebaptisätie (spr. —za -tsie) f. de-dopen
herdoop, wederdoop ; — rebaptisátor, m. de
herdooper, wederdooper.
rebarbatief, adj. nw.lat. onvriendelijk, terugstootend, zuurziend.
Rebattement, n. fr. (spr. —máfa van
rebattre, eig. weder slaan ; dikwijls herhalen) het
dikwijls herhalen van dezelfde tonen of woorden.
Rebbes of robes, joodsch (rabbijnsch ribbis, van rovav, vermeerderen, ray, veel) winst,
voordeel ; rente, woeker.
Rebebe, eene graanmaat in Alexandrië.
Rebec, m. fr. (it. ribeca, ribeba, port. rabeca, provenc. rabey ; vgl. r e b a b) de driesnarige viool.
Rebékka, hebr. (Ribkdh, van het chald.
rdbak, mesten of aanbinden; arab. ribkat, strik
met eene lus) vr.naam : de vette, lijvige, of wel:
de door hare schoonheid boeiende; ook de naam
van den aanvoerder des opstands in Wallis, in
1839, tegen de tollen op de openbare wegen
(steunende die naam op Gen. XXIV, 60) ; —
Rebekkalsten, pl. de aanhangers en deel
aan dien opstand, welke des nachts in-nemrs
vrouwenkleederen en met zwartgemaakte gezichten de slagboomen, tolhuizen enz. vernielden.
Rebel, m. lat. (rebéllis, d. i. eig. wie den
oorlog vernieuwt, van bellum, oorlog ; fr. rebelle)
een oproermaker, oproerling, muiter, weerspannige, weerbarstige; — rebelleeren (lat. rebelláre, eig. den oorlog vernieuwen) een oproer
;

;
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verwekken, oproerig worden, muiten, aan 't muiten slaan, zich met geweld verzetten; — rebellie, f. (lat. rebellio) het oproer, de mui
gewelddadig verzet, de opstand, die-teri,h
aan de bestaande regeering gehoorzaamheid wei
haar dreigt omver te werpen; — re--gertn
bélliseh, adj. oproerig, weerspannig, weerbarstig.
Rebi, m. arab. de lente; naam van de 3de
en Ode maand in den arab. kalender, van
welke de eerste rebi - el- ewwel (de eerste
rebi) en de laatste r e b i- el- a c h er (de laatste rebi) heet.
rebondeeren, fr. (rebondir, v. bondir, opspringen) opspringen, terugstooten, opstuiten (van
kogels en ballen gebruikelijk).
Rebózos, pl. sp. (v. rebozar, omhullen) in
Mexico': lange omslagdoeken.
Rebulla, m. een win uit het graafschap
Görz.
Rebus, m. fr. (spr. rebú; V. 't lat. rebus,
ablat.. v. res, d. I. door zaken, n. 1. gedachtenuitdrukking door beelden in plaats van schrijfteekens of letters) een teekenraadsel, figuurraadsei, eene woordspeling in afbeeldingen, eene
soort van beeldschrift, dat ontraadseld moet
worden.

rebus sic stantibus, z. res.
Rebut, n. fr. (spr. rebú, eig. de terugworp,
terugstoot ; vgl. debut) afwijzing, weigerend
antwoord; uitschot, uitvaagsel, inz. bij kooplieden: wrak goed, slechte, bedorven waar; bij
de posterien : ter zijde gelegde, niet bestelbare
of geweigerde brieven; — rebuteeren (fr_
rebuter) afwijzen, van zich wijzen; uitschieten,
verwerpen; afschrikken, voor het hoofd stooten,
den moed benemen; — rebutánt, adj. (spr.
rebutáñ) afschrikkend, barsch, norsch, terugstootend, ternederslaand, moed- of lustbenemend,
verdrietig.
Recadéntie (spr. t=ts) f. nw.lat. (van
recadëre, voor recidêre, terugvallen) de terug
terugkeer, b. v. van een recht aan zij--valing,
nen vorigen bezitter.
recalcitránt, adj. lat. (van re-calciträre,
eig. met den hiel, calx, achteruitslaan) weder
koppig, tegensporrelend, tegenstrevend;-spanig,
— recalcitrantie (spr. tie=tsie) f. de weerspannigheid.
Recambio, z. ricambio.
reeanteeren, lat. (re-cantáre, eig. terugzingen) herroepen, terugnemen; — recanttie (spr. tie=tsie) f. nw.lat. de herroeping, terugneming van datgene, wat men gesproken of
geschreven heeft, ook r e t r a c t a ti e.
recapiteeren, recápito, z. r i e a p Ito.
recapituleeren, nw.lat. (recapituláre ;
vgl. c a p It t e 1) iets volgens zijne hoofdpunten
of zijn zakelpken inhoud nog eens doorloopen,
kort en puntsgewijs herhalen, het gesprokene
of geschrevene hoofdzakelijk samenvatten ; —
recapitulánt, m. een herhater; — reeapitulätie (spr. tie=tsie) f. de korte herhaling van den hoofdinhoud of de hoofdpunten van
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een verdrag, inz. aan het slot eener rede, om
met nadruk op de toehoorders te werken ; bij
verschillende hoofden eener re--envogidr
kening om het overzicht gemakkelik te maken.
recedeeren, lat. (recedére; vgl. e e d e er e n) terugwijken, terugtreden; iemand iets weder afstaan, weder overlaten.
Receiver, m. eng. (spr. ei =ie) ontvanger,
z. recipient, ond. recipiëeren.
recenseeren, lat. (recensére ; vgl. c e ns e e r e n) iets onderzoekend doorloopen ; inz. een
boek beoordeelen, toetsen en daarvan bericht
geven, het beoordeelend aankondigen ; — recensent, m. afgek. ree., een openlijk boekof schriftbeoordeelaar of .aankondiger, boekrechter; — reeénsie, f. (lat. recensio) het onder
beproeving; inz. de boekbeoordeeling,-zoek,d
de uitspraak over de waarde of onwaarde van
een boek of . geschrift, van een komedievoorstel
ook de vaststelling der oude-lingofcert;
teksten naar de handschriften en de daarnaar
genomen nieuwe uitgave van een geschrift.
recent, adj. lat. (récens, genit. recéntis;
fr. récent) nieuw, versch, pas gebeurd, onlangs;
— recentiören (spr. t=ts) m. pi. (lat. recentióres) de nieuweren, jongeren, inz. de nieuwere, latere, hedendaagsche schrijvers.
Recepisse, recept, receptief, enz.
z. ond. recipiëeren.
Reeés, n. lat. (recéssus, eig. teruggang, terugtocht; van recedére, z. r e c e d e e r e n) de
uiteenzetting, het verdrag, en het daarvan gemaakte schriftelijk opstel, het schriftelijk vergelijk; de afloop, het resultaat of eindgevolg
van gehouden onderhandelingen; Kmt. achterstand van niet betaalde gelden, verzuimde betaling, schuldige som; vandaar i n r e c e s z ij n,
in achterstand, ten achteren zijn ; bij bergwerken heet r e c e s b o e k het rekeningboek over
de kosten, den voorraad en de schulden van
een bergwerk; recesschrjver, de persoon,
die dit boek houdt ; bij wetgevende vergaderingen : verlof, verdaging der zittingen ; o p
reces uiteengaan, tot nadere bijeenroeping
scheiden; -- recessus orälis, eene mondelinge
voordracht tot protocol, in tegenstelling met recessus scriptus, die schriftelijk als grondslag tot
een protocol wordt gegeven; — recesseeren, nw.lat. een eindverdrag maken, een slotvergelijk treffen, ook afsluiten.
Recétte, f. fr. (ontst. uit het oudfr. recepte)
de ontvangst, ontvang; het ontvangersambt; —
receveur, m. (van recevoir, = lat. recipére)
de ontvanger, gaarder.
rechangeeren, fr. (rechanger, spr. resjañzj'; vgl. c h a n g e e r e n) weder veranderen
of verwisselen ; — rechánge, m. z. r i c a mb lo ; — rechánges, pl. voorraadstukken om
te verwisselen of in plaats te stellen (b. v. wagenraderen, enz.)
Rechaud, m. fr. (réchaud, spr. resjó ; van
re— en échauder, verwarmen) een kool- of vuur
-bekn,
vuurpan, bordwarmer, komfoor.
rechercheeren, fr. (rechercher, spr. re-
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sjersj—; Y. chercher, zoeken) eig. herhaaldelijk
zoeken; nazoeken, navorschen, opzoeken, onder
vervolgen; aanzoeken, aanzoek doen;-zoekn,
verzoeken, najagen, verlangen; — g e r e c h e rc h e e rd, adj. (fr. recherché) gezocht, gewild,
b. v. van waren, boeken, enz.; gezocht, gemaakt, gekunsteld, al te kiesch (in woorden,
kleeding enz., in tegenstelling met natuurlijk);
— recherche, f. (spr. resjérzj') het onder
navraag, nasporing en-zoek,dnavrschig
opgespoorde waarheid; het aanzoek, de vrijerij ;
-- recherche —vaartuig, n. vaartuig met
rijksambtenaren aan boord, om aan de zeegaten en op de groote binnenwateren de schepen
te onderzoeken, en tegen sluikerij te waken;
— rechercheur, m. (spr. resjersjéúr) een
politiebeambte, die inz. belast is met het onderzoek naar misdrijven en het opsporen der
schuldigen.
recidiveeren, nw.lat. (v. 't lat. recid^re,
terugvallen, fr. recidiver) weder instorten (van
een zieke); dezelfde zonde, feil of misdaad begaan; — r ecidive, f. (v. 't lat. recidivus) het
wederbedrijven eener zonde enz.; in het fr. ook
r e c h u t e, f. (spr. resjuut'; v. chute, de val,
het vallen, provenc. cazuta, it. cadu(a, sp. caida,
V. 't lat. cadre, vallen) .

Recief, recif, ook ressif, rescif, n.
fr. eene ontvangceel, een bewijs van ontvang
(z. v. a. r e c e p 1 s s e); inz. in Nederland : de
schriftelijke verklaring van den schipper of kapitein omtrent de door hem overgenomen en
geladen goederen.

reeipiëeren,lat . (recipére, v. re— en capére) eig. terugnemen, aannemen. opnemen in
een gezelschap, toelaten; ne recipídtur, lat. Jur.
het worde niet aangenomen ; — reeipiangúlum., n. lat. een door Tobias Mayer uitgevonden hoekmeter (vgl. transporteur); —
recipiént, m. (lat. recipiens) de opnemer,
ontvanger; Chem. de ontvanger een vat ter
opneming van de zelfstandigheden of vochten,
door de distillatie voortgebracht; ook de glazen klok op het bord der luchtpomp, uit hetwelk de lucht wordt gepompt; — reeipiéndus, of fr recipiendairre, m. (spr , piañ dèr') de opnemeling, de aan te nemen persoon,
hij, die zich aanmeldt om In een gezelschap,
genootschap, enz. opgenomen te worden, de
candidaat ; — racepisse of recepis, f . (van
den lat. infinit. recepisse, dat is ontvangen hebben) een ontvangbewis, bewijsschrift van ontvangen waren enz., bewijs van overneming; —
recepisseeren, barb.lat. zulk een bewijs
schrijven, uitreiken; -- recept, n. (van 't lat.
receptum, genomen, ingenomen, enz.) het voorschrift tot toebereiding, b. v. van eene spijs
enz.; inz. het artsenij-voorschrift, het voorschrift
des geneesheeren, naar hetwelk de apotheker
in de samenstelling en bereiding van het geneesmiddel moet te werk gaan ; ook het recïpe (eig. recipe, neem!) afgekort ijr, op artsenijbriefjes de eerste letter; recepta sententia,
1. of receptum juris, n. lat. de aangenomen mee.
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ving, rechtsregel; — receptaeúlum, m. eene
verzamelplaats, een vergaarbak, inz. watervergaarbak ; bij de planten dat gedeelte der bloem,
waar de bevruchtingsdeelen zijn samengegroeid,
vruchtbodem, het zaadhulsel; — receptaris,

m. nw.lat. de opziener over de artsenijvoorschriften in groote apotheken; — receptátor, m. lat. (van receptare) de opnemer; Jur.
de heler; -- receptíbel of receptief, adj.

nw.lat. opneembaar ; ontvankelijk; — receptibiliteit of receptiviteit, f. opneem baarheid; ontvankelijkheid, de vatbaarheid om
iets aan- of op te nemen ; — receptie (spr.
t=s) f. (lat. receptlo) de opname, opneming,
aanneming, b. v. tot lid van een genootschap
enz.; de ontvangst, inleiding in een gezelschap;
— receptie— bewijs, het schriftelijk bewijs
van ontvang, de quitantie, inz. voor waren ; —
reeepteeren, nw.lat. artsenijen voorschrij-

ven en naar het voorschrift gereedmaken ; --

reeepteerkunst , de kunst om recepten te
schriven, een gedeelte der toegepaste of prak
geneeskunde; — reeeptitiën, n. pi.-tische

of receptitia bona, lat. z. bona, ond. bonus ; --

recéptor, m. ontvanger, gaarder van zekere
gelden ; — reeeptoraat, n. nw.lat. het ontvangerschap, gaarderschap der tollen en accijnzen enz.; ook wel de r e c e p t u u r; -- receptorium, n. nw.lat. de bewaarplaats der gewijde voorwerpen in de r. kath. kerk, de sacristie; ook het receptenboek der apothekers;
— recéptrix, f. de heelster; — receptuur, f. de ontvang, ontvangst ; ook de kunst
van het artsenijvoorschrijven (recept e e rk u n s t), en het toebereiden en afleveren van
artsenijen in apotheken.

Rechimdar, z. r e s j im d ar.
reciproque, adj. (spr. — prók van het
lat. reciprócus, a, um) en als adverb. recipróce,
;

wederzijdsch, wederkeerig, onderling; op elkander betrekking hebbende; terugvoerend, terugwerkend, terugwijzend ; reciproque g et all e n, getallen, die, met elkander vermenigvuldigd, de eenheid geven, b. v. 5 X 1 = 1;
X 1 4: ; — reciprocum, n. (of verbum reciprócum) een wederzijds terugvoerend,
terugwerkend of wederkeerig werkwoord, b. v.
e 1 k a n d e r d o o d e n, weleer ook genomen voor
reflexivum, z. verbum; — reciprociteit, f. nw.lat. de wederkeerigheid, weder zijdschheïd, de onderlinge, wederzijdsche betrekking, de terugwerking, beantwoording, vergelding; — reciproceeren, lat. (reciprocare,

eig. teruggaan, herhalen) of reciproqueeren, fr. (réciproquer) beantwoorden, wedergeven, vergelden, met gelijke munt betalen; —

reciprocábel, adj. nw.lat. verwisselbaar,
geljkgeldend, b. v. zoodanige uitdrukkingen, begrippen enz. -- reciprocabiliteit, f. do
verwisselbaarheid; — reciprocátie (spr. t=
ts) f. lat. (reciprocatio, eig. het teruggaan op
denzeifden weg) de wederzijdsche afwisseling,
terugvoering of vergelding; wederzijdsche betrekking, wederkeerigheid.
;
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reciteeren, lat. (recitáre) opzeggen, voor
voorlezen of uitspreken in den rede -dragen,
verhalen; — recitándo, it. (spr. retsji-)-narsto;
Muz. in gesproken zang, in zangspraak voor te
dragen ; — recita, f. it. (spr. rétsjita) de opvoering van een tooneelstuk; — reeitátie
(spr. tie=tsie) f. lat. (recitado) het opzeggen,
voorlezen, de voordracht van een gedicht of
prozastuk in den redenaarstrant ; — recita
n. nw.lat. (it. recitativo) de verhalende-tief,
zang, zangspraak, zingende spraak, die soort
van gezang, welke als het midden houdt tus schen zingen en spreken of den spreektoon naderbij komt en doorgaans zonder volstemmige
begeleiding (accompagnement) is ; in de
c a n t a t e dient het ter samenbinding van de
verschillende gedeelten van het stuk, om de
aria te doen uitkomen en de verwarring te
verhinderen, die de aanhoudendheid van het
volle geluid zou veroorzaken ; — recitativo accompagnato, it. (spr. retsjitativo accompanjáto)
de zangspraak met begeleiding; — r. obligáto,
cene zangspraak, begeleid door obiígaat-instrumentale muziek; — r. parlánte, cene meer gesproken dan gezongen zangspraak, met enkel
bas-accompagnement ; — r. semplice (spr. semplitsje) of secco, cene zangspraak, waarbij alleen
de hoofdaccoorden worden aangeslagen bij de
tonen, die zingend gesproken moeten worden;
— r. stromentáto en r. con gli stroménti (spr.
gli als lji) zangspraak met begeleiding der muziekinstrumenten ; — recitativisch, adj. naar
de wijze of in den vorm van een recitatief of
cene zangspraak.
reelameeren, lat. (reclamiire, eig. daar
roepen of schreeuwen, van clamáre, roe--tegn
pen ; fr, réclamer) luide terugvorderen, tegen
iets opkomen, zich daartegen verzetten of zich
daarover bezwaren, zijne bezwaren indienen,
hulp, herstel, vergoeding enz. inroepen, afsmeeken ; — reelamánt, m. (reclaman) een terugeischer, terugvorderaar, tegenspreker, opwerper en indiener van bezwaren ; — reclama- .
tie (spr. t=ts) of reelameering, nw.lat.
ook reeláme, f. de terugvrage, terugvordering, indiening van bezwaren; Jur. de klacht,
elk bezwaar wegens schending van het recht;
ook de rechtmatige aanspraak; — reclama,
Mar. de zorg, waartoe de assuradeurs en de verassureerden verplicht zijn om een gekaperd
schip te bevrijden; — reclame, f. Ir. bovenmatig aanbevelende aankondiging, kwakzalverachtige aanprijzing van waren, geneesmiddelen,
kunstvertooningen enz. (soms gehuld in den
vorm eener vertelling).

reclineeren, lat. (reclincire, van clináre,
buigen) terug- of nederwaarts buigen, ombuigen ; afwijken, hellen ; Med. cene staar ombuigen; die zonnewijzer reclineert, d. I.
wijkt van de loodrechte richting af, beschrijft
een grooteren of kleineren hoek dan de poolshoogte ; — reelinätie (spr. t=ts) f. nw.lat.
de ombuiging, overbuiging, omlegging ; Med. cene
staar-operatie, bij welke men de staar ombuigt;
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— reelinatorium, Bene plaats tot neder.
ligging, een rustbed.

recludeeren, lat. (recludcre, van claudére, sluiten) opensluiten, openen, ontsluiten,
ontdekken; gok opsluiten, insluiten; — reelüSie (spr. s=z) f. nw.lat. de opsluiting, het in
verzekerde bewaring nemen; de beslotenheid,
het in zich zelven gekeerd zijn; ook uitsluiting
uit de plaats, waar men tot dusver verblijf
heeft gehouden.
recogiteeren, lat. (recogitáre; vgl. c og i t e e r e n) terugdenken, zich bezinnen, in zijne
gedachten terugroepen; — recogitátie (spr.
tie=tsie) f. (lat. recogitatio) de overdenking,
overweging.
recognosceeren, lat. (recognoscére; vgl.
e o g n o s e e e r e n) herkennen; erkennen, na
voorafgegaan onderzoek voor juist, goed, echt
verklaren; Mil. uitvorschen, op kondschap uitgaan, de ligging of stelling bespieden ; -- bezicbtigen, onderzoeken, monsteren; — pro recognïtis et liquidis, Jur. voor erkend en bewezen
(verklaren), van schuldvorderingen ; — recto-gnoseíbel, adj. herkenbaar, te erkennen ; —
reeognoseeering, f. de kondschap, bespie
opneming der stelling of ligging; — re--ding,
cognitie (spr. tie=tsie) f lat. (recognitio) de
herkenning, erkenning, de gerechtelijke erkenning van cenen persoon, cene zaak of een geschrift voor datgene, waarvoor men die uitgeeft;
het onderzoekend en verbeterend nazien van
een geschrift; — recognitie–gelden, erkenningsgelden, d. i. dezulke, die de erfpachter aan den grondeigenaar betaalt en waar
hij diens recht van grondeigendom er--med
kent ; — recognitie – bewijs, het schriftelijk bewijs, waardoor men zich tot cene verrichting verplicht; ook z. v. a. i n t en i m sbewijs.
recoleeren, 1 0 Jur. (fr, récoler, mid lat.
recoláre) tegen elkander vergelijken, b. v. twee
geschriften ; aan de getuigen hunne getuigenis
nogmaals voorlezen, om te zien of zij daarbij
berusten; 2° (lat. recoli re) weder doorzijgen;
vgl. c o 1 e e r e n; -- reeoleinent, n. het vef
overzicht, b. v. van een origineel met-geliknd
de copie ; de voorlezing der attestatie aan de
getuigen.
recolligeeren, lat. (recolligere; vgl. col1 i g e e r e n) weder verzamelen; — zich ree —,
zijne zinnen bijeenroepen, zich weder bezinnen,
zijne bedaardheid hernemen, zich herstellen ; —
reeollectie (spr. t=s) f. nw.lat. verzameling
der gedachten, inz. bij geestelijke beschouwingen ; vandaar Recollecten, fr. Recollets
(spr. rekolè) cene monnikenorde, leden der franciscaner-orde (Minorieten van de stricte
observantie), die blootsvoets op klompen
gaan.
recommandeeren, fr. (recommander
vgl. e o m m a n d e e r e n) aanbevelen, aanprijzen
opdragen ; ook recommendeeren, nw.lat.
(vgl. e o m m e n d e e r e n) inscherpen, inprenten
gelasten; zich aan iemand recomman.
-

;
;

;
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I e e r e n, zich in zijne herinnering aanbevelen,
hem om de voortduring zijner genegenheid ver - zoeken; een gerecommandeerde of aan g e t e e k e n d e brief, een aanbevolen brief,
van welken de afzender zich een bewijs van
ontvangst door de post laat uitreiken ; — recommendábel, adj. nw.lat. of recommendáble, fr. aanbevelenswaardig, lofwaar dig, prijselijk, prijzenswaard; — reeommendhtie of recommandatie (spr. t=ts) f.
de aanbeveling, aanprijzing, voorspraak ; bij de
posterijen: aanteekenen; —recommandatie b r i e f, de aanbevelingsbrief.
Recomparátie (spr. t=ts) f. nw.lat. (v.
't lat. comparare, verwerven, aanschaffen) de
wederverwerving, de wederkoop of voorkoop.
recompenseeren, nw.lat. (re-compen.sñre ; vgl. c o m p e n s e e r e n; fr. récompenser)
schadeloosstellen, vergoeden, vergelden, beloo-nen ; — recompone, f. nw.lat. (recompensa)
of récompense, f. fr. (spr. rekoñpár'es') de
schadeloosstelling, belooning, vergoeding, ver
en récompense, fr. (spr. ah-geldin,bto;
rekot:páhs) ter belooning; recompensa dotis, t.
Sur. z. V. a. a. donatio propter nuptial, z,
,

,

donatie.

recompingeeren, nw.lat. (van 't lat.
•compingëre, samenvoegen, en dit v. panglre, bevestigen, inslaan) weder samenvoegen, weder
wederzetten.
-hectn,
recompleteeren, nw.lat. (vgl. e o m p 1 et e e r e n) weder voltallig maken.
recomponeeren, lat. (re-componëre; vgl.
c o m p o n e e r e n) weder samenstellen, omwerken ; — recomponíst, m. nw.lat. of reeompositeur, m. fr. (spr. s=z) een om werker; -- reeompositie (spr. —zi-tsie)
t lat. de wedervereeniging der dealen eens
lichaams.
recompteeren, fr. (recompter, spr. rekoñ t—; vgl. c o m p t e) natellen, b. v. ontvangen geld of den inhoud der kas.
reconciliéeren, lat. (re- conciliare; vgl
c o n c l i ë e r e n) weder vereenigen, verzoenen,
,

bevredigen, vereffenen; — reeonoiliábel,

;adj. nw.lat. verzoenbaar, verzoenlijk — reyconciliätie (spr. t=ts), f. (lat. reconciliado)
de wedervereeniging, verzoening, bevrediging;
ook de plechtige afwassching of reiniging van
een ontheiligd gedeelte der kerkelijke zaken.
Reconcinnátor, n. nw.lat. (van 't lat.
re- concinni re, wederinrichten) de wederinrichter,
..

hersteller.

reconfronteeren, nw.lat. (vgl. eonTr o n t e e r e n) Jur. andermaal tegenover elkander stellen ; de beklaagden en getuigen vergelijkend verhooren; — reconfrontátie (spr.
.tie= tsie) f. de herhaalde tegenoverstelling.
Reconnaissance, f. fr. (spr. r'konnèaáñs'; van reconnaztre, herkennen ; erkennen,
vgl. e o n n als s a n e e) de herkenning, erkenning;
erkentelijkheid, dankbaarheid, belooning; Krot.
het schriftelijk bewijs van ontvang; ook z. v. a.
reeognosceering; -- reconnaissance de li-
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quidation, (spr. — likida- sjón), eene soort van
fransche staatspapieren; — reeonnaissánt,
adj. (spr. r'konnè-sáñ), erkentelijk, dankbaar.
Reconstitútie (spr. tie=tsie) f. nw.lat.
(vgl. constitueeren, enz.) de wedersamenstelling, herstelling; ook rente -overdraging; intrede in eens anders rechten.
reconstrueeren, nw. lat. (vgl. c o n s t r u e e r e n) eig. wederopbouwen, herstellen;
uit afzonderlijke stukken of overblijfsels het oor
geheel opsporen en weder samen--spronkelij
stellen ; — reconstructie (spr. tie =sie) f.
de wederopbouwing, herstelling ; ontbinding der
eigenaardige woordopvolging eener taal.
reconvalesceeren, nw.lat. (vgl. c o n v al e s c e e r e n) herstellen, weder gezond worden, genezen, aan de beterhand zijn; — reconvalescént, m. een genezende, herstel lande, wie aan de beterhand is ; — reeonv aleseentie (spr. t=ts), f de wedergenezing, herstelling, het weder -gezondworden, de
beteringstoestand.
reconveniëeren, nw.lat. (van 't lat.
convenire aliquem, voor : iemand aanklagen;
fr. reconvenir) Jur. eene tegenklacht inbrengen,
met eene tegenklacht tegen eene aanklacht optreden, tegenklagers ; -- reconveniént, m.
de tegenklager; — reeonvent, m. de tegenbeklaagde; -- reconvéntie (spr. t—ts),
f. de tegen- of wederklacht, het tegenopkomen,
de klacht, die de beklaagde tegen den klager
bij hetzelfde gerecht indient.
recopiëeren, fr. (recopier ; vgl. cop 1hi e r e n) andermaal of opnieuw afschrijven.
recoqueeren, lat. (re-coquére, van coquëre, koken) wederkoken, opkoken, opwarmen.
Reeórd, n eng. (spr. rekoord ; van 't mid.
lat. recordurn, fr. record, getuigenis, onlierroepel(jk vonnis, herinnering, van 't lat. recordart,
In herinnering brengen, in 't geheugen terugroepen, oudfr. recorder, de getuigen verhooren;
herhalen, opschrijven; vgl. r e c o r d e e r e n) de
bij een gerechtshof (court of record) bewaarde
oorkonde omtrent eene rechtshandeling en de
daarop gevallen uitspraak, zoodat die later voor
een getuigenis of bewijs kan dienen ; -- re-

córder, m. de gerichtsschrijver, stadsschrij-

ver, bewaarder der oorkonden (z. v. a. a r c h iv a r s, registrator) ; in grootere steden,
inz. in Londen, een met rechterlijke macht bekleede, aanzienlijke ambtenaar, vrederechter.
recordeoren, lat. (recordäri; van cor,
genit. cordis, het hart) in gedachten herhalen,
zich herinneren; ook het rondzingen of omgang
houden, waardoor in Duitschland weleer de
leermeesters met de scholieren eenige malen
's jaars vóor de huizen aan het te geven geschenk herinneren (recordeeren)., en het
dus, als een gedeelte van hun inkomen, voor
de deuren inzamelen moesten; — recordtie (spr. á=ts) t. (lat. recordado) de herinnering, het aandenken.

Recours, z. ond. r e c u r r e e r e n.
recouvreeren, fr. (recouvrer, spr. re-
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koewr— ; van 't lat. recuperare, vgl. r e c u p er e e r e n)- wederbekomen, weder- of, terugkr(jgen, weder aan zich brengen of veroveren; —
recouvrement, n. (spr. r'koewr'máñ) de
wederkrijging, terugbekoming (lat. r e c u p e r at '§ o) ; -- recovery, f. eng. (spr. rikówweri)
terugverlerijging.
Reerastinátie (spr. tie=tsie) f. nw.lat.
(van 't lat. cras, morgen, crast(nus, tot morgen
of den volgenden dag behoorende) de verschuiving, verdaging; — recrastineeren (lat.
recrastináre) verschuiven, uitstellen.
Recreatie, recreatief, z. onder r ecreëeren.
Recreditief, n. nw.lat. de terugroepingsbrief van een hof aan zijnen gezant, waardoor
bet c r e d i t i e f (z. aid.) krachteloos wordt gemaakt.
recreëeren, lat. (recreare, van creäre,
scheppen, voortbrengen ; fr. récréer) eig. weder
voortbrengen; opvrooljken, verkwikken, verfrisschen, laven ; vermaken, verlustigen, zich ontspannen ; — recreatie (spr. t=ts), f, de
verkwikking, verfrissching, lafenis, opvroolijking;
de uitspanning, verlustiging, vermakelijkheid,
het vermaak; — réeréations, pl. fr, (spr.
—sióñ) Muz. zekere bevallige muziekstukjes; -recreatief, adj. nw.lat. (fr. récréati f) ver
versterkend, verfrisschend, vermake--kwiend,
lijk, verlustigend.
Recreméntum of recremént, n lat.
(vgl. excrement) de afgang, stoelgang; vuil,
vuiligheid, ontuig, uitwerpsel, schuim ; slak (der
smelthutten) ; Med. het vocht, dat zich van het
bloed afzondert, b. v. het speeksel, de gal, enz.
reereseeeren (lat. recrescére, van crescere, groeien, wassen) wedergroeien.
reerimineeren, nw.lat. (fr. récriminer,
vgl. crimineeren, ond. crimen) weder beschuldigen, of tegenbeschuldigingen maken, zifinen aanklager ook aanklagen; weder schelden
of hoonen, smaadwoorden, enz. beantwoorden;
— recriminatie (spr. t=ts), f. de tegen
tegenklacht; teruggave van ont.-beschuldign,
vangen beschimpingen en smaadredenen In gelijke munt.
Recrudescéntie (spr. t=ts), f. nw.lat.
(van 't lat. recrudescére, eig. weder rauw worden, van crudus, bloedig, rauw) eig. het wederopenbreken eener wond ; Med. de wederverergering eener ziekte na ingetreden beterschap.
Recruut, m. (fr. la recree, de recruten,
eig. de nawas, van re-crottre, weder groeien;
lt. reclúta) een nieuw aangeworvene, een pas
aangeworven soldaat, die nog geoefend moet
worden ; , — pl. reeruten, aanvullingsmanschappen ; — recruteeren (fr. recruter),
aanvullen, weder voltallig maken ; werven, aan
lichten ; —. reerutement, n. (spr.-wervn,
—máñ) of reer-uteering, f. de voltalligmaking of manschapsaanvulling, aanwerving,
lichting.
-

recta, rectangulum, recte, reetificeeren, enz. z. ond. rectus.

RECUEIL

Reetie (spr. t=s) f, lat. (rect).'o, v. regere,
vgl. r e g e e r e n) Gram. de regeering, verbinding of samenvoeging van regeerende en geregeerde woorden ; het vermogen van een woord,
om in de woordverbinding een ander van zich
afhankelik te maken; - rector, m. eig. een
regeerder, leider, In 't alg. een opziener, hoofd
van eene lat(jnsche school of een gymnasium;
in Engeland een opperpredikant; in. Duitschland : een schoolopziener; — rector mag
de eerste bestuurder van een aka-n.ifíeus,
demischen raad of senaat ; — rectoraat, n.
het ambt, de waardigheid, de woning van eenen
rector; — réctory, f. eng. (spr. y =i) de kerke
gemeente aan wier hoofd een rector staat.-lijke
rectos, a, um, adj. lat. (eig. partie. v. regére, richten, leiden, besturen ; vgl. r e g e e ren)
recht, richtig, behoorlijk, juist; -- recta (seil.
via), rechttoe, rechtuit, langs den rechten weg,
zonder omwegen; recta - wissel, Kmt. een
wissel, die alleen aan den persoon des eersten
houders (niet aan o r d e r) betaalbaar luidt, en
dus aan geen ander kan worden overgedragen;
— rectum (seil. intestinum), Med. de endeldarm r
vandaar rectitis, f. barb.lat. endeldarmsontsteking; recto folio, op de rechter-, d. I. op de
eerste of voorste zijde van een blad; — recte
en recte bene, adv. recht, juist, wel, nauwkeurig ; — rectangúlum, u. pi. rectangüla,
nw.lat. een rechthoek, rechthoekig p a r a l i ei o g r a m; — reetangulair, adj. rechthoekig; -- rectaseensie, f. (vgl. a s c e n s i e)
de rechte klimming of opklimming in de sterrenkunde, de van het snijpunt van den a equator
en de ecliptica naar het oosten toe op den
a equator gemeten stand van een ster; — ree
verbeteren, verhelpen, in orde
-ti$ern,
brengen; Geom. kromme lijnen met rechte ver
lengte bepalen; Chem. eene-gelknofhar
afgetrokken vloeistof door herhaald aftrekken
nog meer zuiveren, louteren en versterken ; g erectificeerde spiritus, hoogst gezuiverde
of overgehaalde wijngeest; -- rectif cábel,
adj. gelijk of recht te maken; — reetifiicätie
(spr. t=ts), f. de terechtbrenging, verbetering,
verhelping; Geom. het rechtmaken of de lengtebepaling van kromme lijnen; Chem. grootere
zuivering, ontwatering, herhaalde distillatie of
overhaling, ook reetifieeering, G o n c e ntreering en de phlegmatiseering; —
recti$cátor, m. een instrument om te zuiveren en te verbeteren ; -- reetilineair,
adj. rechtlijnig; — reetilineum, n. eene
rechtlijnige figuur.
recu, fr. (spr. r'su ; v. recevoir = lat. reci-pére) ontvangen, genoten ; — een recu, n.
een schriftelijk bewijs van ontvang.
Recueil, n. fr. (spr. r' keulj') de verzameling; — recueil militaire, verzameling
van reglementen en voorschriften voor den krijgsdienst ; — reeueilleeren (fr. recueillir;
spr. rekeulj—; van het lat. recolligëre, z. r ee o iii g e e r e n) verzamelen, bijeenvergaderen ;
— Sich reeueilleeren, zich bekorten; zijne
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zinnen vergaderen; zich tot stille aandacht of
overdenking begeven ; — recueillement,
n. (spr. =–máñ) de verzameling der gedachten,
der zinnen, enz., innerlijke aandacht, stille bespiegeling, overpeinzing.
Reeul, m. fr. (spr. r'kuul) Mil. het terug
terugstoot van een kanon bij het-wijken,d
losbranden; — reculeeren (fr. reculer, it.
rinculare, v. 't lat. culus, het achterste, fr. en
provenc. cut, It. en sp. culo) terugtrekken, terugstooten ; terugspringen, terugloopen ; terug
zich terugtrekken; — reculada, f.-wijken,
de terugtocht, het terugwijken ; — à reculons
(spr. —lóñ), rugwaarts, ruggelings.
reeupereeren, lat. (recuperare), z. v. a.
r e c o u v r e e r e n (z. aid.); — recuperatie
(spr. t=ts), f. z. v. a. re couvrement.
recurreeren, lat. (recurrére, v. currëre,
loopen) eig. terugloopen ; op of tot iemand
ree —, zich tot hem wenden, zijne toevlucht
tot hem nemen, zich aan hem houden; — recürrens serves, f. Math. de afdalende reeks; —
febris recurrens, z. ond. f e b r i s; — recurrent, m. een hulpzoekende, toevluchtnemende;
Jur. inz. wie van het rechtsmiddel gebruik
maakt, dat den naam draagt van recours.
m. ; Z. het volg. woord; — recours, m. fr.
(lat. recürsus), ook r e g r é s, m. en r e g r ed i è n t i e, f. it. r e c o v e r o, m. de teruggang,
terugtred; de toevlucht; Jur. het buitengewoon
beroep op een hooger, of het indienen van bezwaren tegen een lager autoriteit bij een hooger, inz. als rechtsmiddel in belasting- en administratieve zaken ; ook het recht van verhaal
van schade op iemand, schadeverhaal, vergoeding; zijn recours of regres tot Iemand
nemen, z. V. a. tot hem re c u r r e e r e n (z.
boven), zich aan hem als waarborg wenden of
houden; zijne toevlucht tot hem nemen, zich
door hem schadeloos doen houden ; r e c o u r sw i s s e 1, tegenwissel ; — recürsus ad comida,
eertijds: beroep (app e 11 a t i e) op eenen rijksdag.
reeurveeren, lat. (recurváre) terug- of
rugwaartskrommen of buigen ; — recurvatus.
a, um, lat. Bot. teruggebogen, omgekromd;- —
Recurvirostree, pi. nw.lat. (v. lat. recurvies, teruggebogen) sabelbekken, vogels met naar
boven omgebogen snavel.
recuseeren, lat. (recusare) weigeren, afslaan, afwijzen, verwerpen, niet aannemen ; —
recusábel, adj. (later lat. recusabilis) wei
verwerpelijk, af te slaan; — recu–-gerba,
santen, pl. (lat. recusan) weigeraars van
den godsdiensteed, tegenstanders der bisschop
kerk van Engeland in de 17e eeuw ; —-pelijk
recusátie (spr. —za -tsie) f. (lat. recusado)
de weigering, verwerping, het afslaan; — recusatïo judicus, Jur. de verwerping, wraking
van eenen rechter, enz., dien men van eenzijdigheid verdenkt;, r. juraménti, weigering van
den eed.
Reeússie, f. nw.lat. (van 't lat. recutere,
recussum, terugslaan) het terugslaan; de terugkaatsing.
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Reeutítie (spr. tie=tsie) f. nw.lat. (vary
't lat. cutis, huid) Med. herstelling der voorhuid
door de vorming eener kunstmatige.
Red, adj. eng. rood; — Red river (spr.
riw -wer) roode rivier.
Redacteur, redactie, z. ond. red i
-gern.
Redáan, m. fr. (voor- redent, v. dent, lat.
dens, gen. dentis, land) Fort. naam van zekere
werken, die omtrent als zaagtanden zijn ingericht, zoo dat zij elkander f l a n q u e e r e n of
wederzijds verdedigen, zaagwerk, een vestingwerk met enkel faces en c o u r t i n e s.
redanimeeren (later lat. redanimáre;
vgl. animeeren, ranimeeren) weder bezielen, herlevendigen, opwekken, aanmoedigen.
redargueeren, lat. (red-arguëre ; vgl.
a r g u e e r e n) wederleggen, bewijzen.
redateeren, nw.lat. (vgl. d a t e e r e n,
ond. datum) de dagteekening van eenen brief
vervroegen.
redde Caesari quae sunt Caesaris, et quae
sunt Dei Deo, lat. geef des keizers wat des,
keizers is en Gode wat Godes Is.
Reddítie, f. lat. (redditio, van reddëre,
weder- of teruggeven) de teruggave ; b. v. eener
vesting; Log. het nazindeel eener periode of
eener gelijkenis.
Redecíila, f. sp. (spr. —sí-lja, verklw.
T. red, lat. rete, het net; vgl. reticülum) eerre.
hoofdbedekking in den vorm van een net, gebruikelijk in Catalonië.
Redemtie, redemtor, z. ond. red imeeren.
redenseeren, nw.lat. (vgl. d e n s e e r e n)
weder dicht maken, verdichten.
Rederijkers, m. pl. (verbast. van r het o r i k e r s) benaming der leden, van voormalige
en hedendaagsche gezelschappen in Nederland,
ten doel hebbende om zich in de dichtkunst
en In de redekunst of r h e o r i c a, of wel in
de uiterlijke voordracht te oefenen ; — rederijkerskamer, f. de vereeniging van die
rederijkers.
redevábel, fr. (redevable, van redevoir,
nog schuldig zijn ; vgl. de v o i r) eig. nog schul
achterstand; erkentelijk, verplicht; —-dig,n
redevance, f. (spr. —wáns') de grondcijns,,
leenpacht ; de verplichting, gehoudenheid.
redhibeeren, lat. (red-hibëre) teruggeven of terugnemen, b. v. het gekochte tegen
betaling van het koopgeld; — redhibitie
(spr. t=ts) f. de teruggave, terugneming eener
gekochte zaak; koopvernietiging of ontslag; -redhibitie–eiseh, Jur. eisch wegens terug
betaalden prijs tegen teruggave-gavend
der waar ; — redhibitórisch, adj. (later
lat. redhibitorius) de terugneming betreffende.
Redhostiméntum, n nw.lat. (van 't
oudlat. redhostire, weder gelijkmaken, vergelden, v. hostire, door een offerdier verzoenen,,
gelijkmaken, vergelden, v. hostia, offerdier) Jur.
de wedervergelding ; redhostíménti loco, in plaats,.
van cene wedervergelding.

-,

,
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Redif, m. (arab. redo f, eig. een achter
radafa, navolgen) de turksche-ankomed,v.
landweer, die alleen in oorlogstijd opgeroepen
wordt en 15 jaren achtereen verplicht is te
dienen.
redigeeren, lat. (redigére, van re— en
ag„re) eig. terugdrijven of brengen; vervolgens
samenbrengen, verzamelen, in orde brengen of
rangschikken, naar eisch inrichten en in 't licht
geven, den druk bezorgen, voor de pers gereed
maken ; in ore nem redigeeren, in orde
brengen ; — redacteur, m. fr. (lat. redac:tor) een verzamelaar, rangschikker of samen
drukbezorger en uitgever van schrifte--voegr,
lijke opstellen, inz. de rangschikker en uitgever
van werken, die uit de bijdragen van velen zijn
samengesteld, de schikker en uitgever van tijd
(maandwerken, dagbladen, enz.); fem.-schriften
.redactrice ; — redactie, f. (spr. t=s)
deze bijeenbrenging, verzameling en schikking;
het opstellen, gereedmaken en bezorging van
het drukken ; de gezamenlijke schrijvers die bij
de uitgave eener courant betrokken zijn; ook:
het lokaal waar een courant, enz. wordt opgesteld en gereedgemaakt; de stijl, vorm, wijze
"waarop iets gesteld is: b. v. de redactie van
dat wetsartikel is niet duidelijk.
redimeeren, lat. (redimëre, van re— en
-emëre, koopen) loskoopen, weder inlossen, bevrijden (r a nt s o e n e e r e n); — pro rediménda
riza, lat. Jur. tot vereffening of bijlegging der
oneenigheden, of tot afsnijding opheffing, vermijding des rechtsgedings; — redémtie (spr.
t=s) f. (lat. redemtio of beter redemptio) de
bevrijding, loskooping (rantsoen), verlossing;
-- redémtor of redémptor, m. een bevrijder, verlosser, redder; -- redemtor litium,
een proceskooper, hij, die rechtsgedingen aan
zich brengt; — Redemptioners, m. pl.
eng. (spr. rid.imsjéners) landverhuizers of kolonisten naar N. Amerika, die hunnen overtocht
niet kunnen betalen en daarom verplicht zijn
hunne schuld aan te werken; — Redemto—
risten of Redemptoristen, m. pi. leden der orde van den heiligen Verlosser (redemtor), z. v. -a. Ligorianen (z. aid.).
Redingote, f. fr. (spr. r'dehgót') van 't
eng. ridingcoat (spr. raidingkoot; van to
ride, rijden, en coat, rok) een rijrok, reisrok,
lange overrok; — redingote anglaise, (spr. —ah glèz') een overtreksel of foedraal, van den
blinden darm der lammeren gemaakt, dat gebruikt wordt om het mannelijk lid tegen de
werking der venerische smetstof te behoeden
(ook capote anglaise en condom geheeten).
redintegreeren, lat. (red-integrare ; vgl.
I n t- e g r e e re n) weder herstellen of volledig
.maken, hernieuwen ; weder in vorig ambt of
bezit stellen ; — redintegrtie (spr. tie =sie)
f. de wederherstelling, vernieuwing, weder-vol,komen-making.
redisconteeren, Kmt. door disconto ver
wissels vóor den vervaldag weder ver--kregn
koopen
,

,

,
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reditus, m. lat. (v. redire, terugkomen) de
terugkeer, terugkomst, wederkomst ; pl. reditus,
inkomsten; — reditus annúi, pi. jaarlijksche
inkomsten; — r. irredimibiles, nw.lat. onafkoopbare renten; — r. redimibiles, afkoopbare
of aflosbare renten.
redivivus, a, um, lat. (vgl. vivus) weder
herleefd, opgewekt, hernieuwd.
Redondiliën, sp. redondillas (spr. —dihas) pl. (van redóndo = lat. rotundus, rond)
een spaansche en portugeesche versvorm van
vier, zes of achtlettergrepige rijmregels, later
in 't alg. zes- of achtlettergrepige verzen.
redoppeeren, fr. het paard met de halve
volte laten wenden, een r e d o p laten maken.
redoubleeren, fr. (redoubler, spr. r'doeblvgl. double, enz.) verdubbelen, vermeerderen,
versterken, met meer kracht of nadruk herhalen; — redoublement, n. (spr. —rárt) de
verdubbeling, versterking.
Redoute, f. fr. (spr. redoet'; van 't lat.
reducta, reductus, d. i. eig. eene teruggetrokken plaats, v. reducdre; vgl. r e d u c e e r e n en
r e d u i t) 1) eene veldschans, kleine vierkante
verschansing, ook door sommigen vertaald door
schrikschans, omdat zij 't woord afkomstig wanen v. redouter, vreezen, duchten ; 2) een gemaskerd bal, maskerdans (it. ridotto, eig. plaats
van oponthoud, verzamelplaats, inz. de openbare
plaats in Venetië, op welke gedurende het carneval door gemaskerde personen kansspelen
gespeeld werden).
redouteeren fr. (redouter, als ware 't lat.
redubitáre, v. dubitäre, onzeker zijn, twijfelen,
fr. douter) vreezen, duchten, ontzien, schuwen;
-- redoutábel, adj. (fr. redoutable) vreeselijk, geducht, ontzaglijk.
Rédowa, f. z. r e g d o w a — redoWazka, f. een boheemsche dans, afwisselend
in . en - maat; vgl. regdowa.
redresseeren, fr. (redresser; vgl. d r e ss e e r e n) weder recht maken of te recht brengen, weder in orde, in 't gelid, in den behoorlijken vorm of op den rechten weg brengen,
wederherstellen, goedmaken, verbeteren, verhelpen ; ook verachterend maken ; Kmt. z. v. a.
storneeren.
Redruthiet, n. koperglans, zoo geheeten
naar R e d r u t h in Cornwallis.
Redsjeb, m. arab. (redsjeb, oorspr. ver
eerbied, v. radsjaba, vreezen, schuwen)-ering,
de naam der 7de maand in den mohamedaanschen kalender (omdat in deze maand de strijd
verboden was).
Redt., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor L. Redtenbacher.
reduceeren, lat. (reducëre, van ducére,
leiden, voeren) terugvoeren, terug- of wederbrengen; verkleinen, verlagen, verminderen, af
waarde eener munt; beperken,-zetn,b.vd
onttrekken; beneiden; Muz. eene p a r t i t u u r
r e d u c e e r e n, de harmonie van vele instrumenten op eenige weinige terugbrengen; Clem.
metalen uit hunne verbindingen met zuurstof,
;

;
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zwavel of een andere elektro- negatieve stof zuiver te voorschijn brengen; de r e d u c e e r-oven,
een oven, waarin de metalen uit hunne natuurlike verbindingen afgescheiden worden; — reduelbel, adj. nw.lat. herleidbaar, herstelbaar;
— reducidos, pi. sp. (spr. u =oe) bekeerden, dezulken, die onder de folteringen der
.inquisitie hunne (zoo geheeten) dwalingen herriepen i — reduceering of redúetie (spr.
t=s) f. lat. (reductio) de terugvoering, herstel
herleiding tot den vorigen vorm ; Chir.-.1ing,
de herzetting van ledematen; beperking, be.:snoeiing, vermindering, b. v. van het getal der
troepen; verlaging, vermindering, b. v. van den
prijs eener waar; in de teekenkunst: de ver
verkleining eener figuur; uitrekening,-minderg,
vergelijking, overbrenging der maten, gewichen en muntsoorten van een land in die van
een ander land; Arith. de herleiding van breuken van verschillende noemers tot den zelfden
-noemer; de herleiding van geheelen tot onder
omgekeerd; Chem. herstelling of voort -delnof
zuivere metalen uit hunne verbin--brengid
dingen met zuurstof, zwavel, enz. ; Muz. uit
partituur ; ook wel: het over--trekslvan
dragen uit eene vreemde toonsoort in cene meer
bekende; — reductie –tabél, een tafel tot
verandering of overbrenging en vergelijking der
verschillende munten, maten en gewichten; -.redúctor, m. een heelmeesters - werktuig tot
-het zetten van ontwrichte of gebroken ledematen; -= reduit, n. fr. (spr. redwi; vgl. red out e) Fort. cene toevlucbtsverschansing, cene
.kleine halve maan, in cene groote aangelegd
voor den aftocht der verdedigers, wanneer deze
wordt veroverd; cene soort van citadel, bestaande
uit een bastion, waarvan men de keel naar den
kant der plaats versterkt; ook een vertrekje,
kabinetje, hoekje.
reduleereeren, (lat. redulceráre, vgl.
,ulcus), Med. weder aan 't zweren maken.
redundeeren, lat. (redundare, eig. teruggolven of vloeien, van re— en undre, gol
overvloeien, in overvloed-ven)orstm,
zijn; — redundántie (spr. t=ts), f. (lat.
redundantia) de overvloed, overtolligheid, overmaat; de te groote woordenrijkheid, wijdloo,pigheid.
redupliceeren, lat. (re-duplicáre; vgl.
.dupliceeren, onder duplum) weder verdubbelen; lettergrepen of letters herhalen ; —
reduplicaat, n. een nogmaals verdubbeld
•afschrift; — reduplie^tie (spr. t=ts) en
.reduplieeering, f. de wederverdubbeling;

,

Gram. de letter- of syllabenverdubbeling of
- herhaling; — reduplieatief, adj. nw.lat.

,

verdubbelend, verdubbeling bewerkend.
Reduvia, f. lat. de ni (d) nagel (aan den
vinger).
Réd–wing, m. eng. roodvleugel ", roode
„

lijster.

Reede, samengetr. reê, f nederl. (van
r e e d, g e r e e d, z. v. a. dc plaats buiten de
]laven, waar men 't schip r e e d t of g e r e e d
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maakt ; hoogd. rehde of rhede, fr. rade, it. en
sp roda, ijsl. reida, eng. road, zw. redd) een
door land ingesloten gedeelte der zee, dat aan
de vaartuigen cene ligplaats verschaft, waar zij
meer of min tegen wind en stroom beveiligd
liggen; besloten r e e d e, geheel beschutte
reede ; o p e n r e e d e, gedeeltelijk aan den zeewind blootgestelde r e e d e ; — reader, m . hij,
die een vaartuig ter koopvaardij of ter kaap
uitrust of helpt uitrusten ; — reederij,-vart
f. de uitrusting van schepen door de reeders;
cene maatschappij van reeders.
reéel, adj. fr. (réel; vgl. reaal) werkelijk,
wezenlijk, waarlijk, waarachtig; grondig; geloofwaardig, zeker.
Reef of rif, n . nederl. Mar. de zeilstrook,
waardoor het zeil bij te sterken wind kan ingekort (g e r e e f d) worden.
Reel, ,m. eng. (spr. riel) eig. een haspel;
een levendige schotsche en iersche dans.
Reëintie (spr. t=s) f. nw.lat. (vgl. emtio)
de terugkoop, herkoop, wederkoop.
Rees, pl. onregelmatig voor reis (z. aid.)
re et corpöre, lat. aan lijf en goed (straffen),
met goed en bloed.
reëxhibeeren, nw.lat. (vgl. exhibe e r e n) weder vertoonen, weder overhandigen.
reëxporteeren, nw.lat. (vgl. expo rteeren) wederuitvoeren; — reéxport, n.
wederuitvoer; — reëxportátie (spr. tie=tsie)
f. de wederuitvoer, het wederuitvoeren van ingevoerde waren.
refabriceeren, nw.lat. (vgl. f a b r i c a e r e n) wedermaken, wederbouwen, herbouwen,

hermaken.
refaconneeren, fr. (vgl. f a c o n n e e r e n) cene nieuwe gedaante, een ander f a ts o e n geven, vervormen, omvormen.
Refáctie (spr. t=s) f. fr. Kmt. de korting
van betaling voor beschadigde waren, z. v. a.
fusti.
refaire, fr. (spr. —fèr') overdoen, overmaken; c'est à refaire, dat moet overgedaan worden, wij moeten van voren af aan beginnen;
— refaits, pl. fr. (spr. —[è) onbesliste spellen bij trente et quarante of rouge et noir.
Refan, z. renfan.
Refe, op Madagascar (reff, reffe = maleisch
en javaansch depa, tagalisch dipa, tahitisch rea)
cene lengtemaat van verschillende grootte, ongeveer = 1 vadem.

Refectie, refeotorium, z. ond . ref i
-eiërn.
refelleeren, lat. (re fellëre, v. re, weder
en fallére, misleiden) wederleggen, tegenspreken, niet redenen het tegendeel bewijzen

refereeren, lat . (re(erre, eig. terugdragen
of brengen, wederbrengen ; fr. ré férer) berichten, bericht geven, melden, voordragen, verbalen ; verslag doen voor de rechtbank; — refereerkunst, de kunst van verslag doen;
-- referaat, n . nw.lat. het verslaggeversambt,
berichtambt ; het bericht, de voordracht, de
verslagdoening; — reference, f. eng. (spr.
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Té fj`'erens) • hgd. referénzen,

pi. (spr. z=ts),
ook nederl. referentiën (spr. t=ts) Kmt. informatiën,, getuigenissen; in Engeland: aanbevelingen van bekende en hooggeschatte huizen;
— référenee, f. fr. (spr. —rañs') patroon
— referent, n. lat. (refrrens), refe--boek;
rendáris of referendair, m. nw.lat. een
berichter, berichtgever, berichtsteller, voor
voordrager uit den inhoud-drachtsvoef
, der acten, enz.; — referendáris, inz. een
voordragend ambtenaar aan een ministerie, bij
ons te lande eerste ambtenaar na den secretaris- generaal; — referent, m. die verslag
doet aan bet publiek van uitgekomen werken,
zonder ze eigenlijk te r e c e n s e e r e n; — referendarius, m. In Duitschland een jong
rechtsgeleerde, die het tweede examen bij een
gerechtshof heeft volbracht en zich tot het
ambt eens onderrechters bevoegd heeft gemaakt;
vandaar referendariaat, n. diens verworven graad en ambt; — referéndum, n. hetgeen te berichten is; iets ad referéndum nemen, iets aannemen om daarvan verslag te
doen, iets ter gerechtelijke overweging nemen,
om daarover bij de bevoegde autoriteit van bericht te dienen, iets ter bespreking of tot naricht aannemen; — referte, f. verwijzing naar
iets, beroep op iets.
Referein, z. refrain.
reficiëeren, lat. (re/itere, van facére, maken, eig. wedermaken) herstellen, verbeteren,
verhelpen; oprichten, opbeuren, verkwikken,
verfrisschen ; — re ficientia, n. pl. Med. verkwikkende, versterkende artsenijen; — reféctie
(spr. t=s) f. (lat. re/'echo) de herstelling, verbetering; de verfrissching, versterking, lafenis;
bij R. Kath. een verkwikkingsmaal, lafenismaal
ten tijde der vasten in kloosters en in 't alg.
bij R. Kath.; ook Jur. de verbetering, herstelling, wederoprichting van een gebouw; — refectoriaal, adj. tot de eetzaal behoorende;
— refectorium, n. nw.lat. de eetzaal, eetkamer in kloosters en andere geestelijke gestichten; — refeetuur, f. nw.lat. het recht
om ter verbetering van een gebouw hout uit
het bosch te nemen.
refigeeren, lat. (re/igëre vgl. f i g e eren)
het aangeplakte, aangeslagene weder afnemen;
ook andermaal aanslaan, aanplakken.
Refin, m. fr. (spr. r' feyc) of refino, m.
sp. (eig. in 't algemeen zeer fijn, suprafijn) de
fijnste spaansche wol en de daaruit vervaardigde stof.
reflecteeren, lat. (re flectëre, d. i. eig. terugbuigen ; vgl f 1 e c t e e r e n) lichtstralen terugwerpen, terugstralen, terugkaatsen, weerkaatsen, afstuiten ; nadenken, overwegen, beoordeelen; terugdenken; — op iets refleeteeren, iets in aanmerking nemen, er op letten,
er acht op geven ; — refieetáant of reflecteerende, m. die iets op het oog heeft, er
op let, die op iets acht slaat ; — refléctor,
m. nw.lat. de terugwerper der lichtstralen, straalwerper, een spiegelinstrument, om gegeven
;
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nachtseinen duidelijker zichtbaar te maken,
spiegel-teleskoop; — reflex, m. de door
r e f 1 e c t e e r e n (terugstralen) voortgebrachte
werking, inz. van geluid en licht ; Physiol. onwillekeurige op peripherische prikkeling gevolgde beweging, vandaar ref 1 e x-b e w e g i n g
enz.; -- reflexie, f. lat. (ref exio, ombuiging)
de terugkaatsing, terugwerping der lichtstralen,
terugstraling; de weerschijn, gloed; oneig. de
terugwending van de werkzaamheid der ziel op,
zich zelve bi de toetsing en beoordeeling van
de door zinnelijke waarneming verkregen voorstellingen, het nadenken, overwegen, de overweging, het overleg, de beschouwing, overdenking, bespiegeling; de opmerkzaamheid op, de
inachtneming van iets ; — reflexie—goniometer, m. een door Wollaston uitgevonden'
hoekmeter voor kristallen, die op de terugkaatsing des lichts is gegrond; — reflexie—cirkel, m. een door Borda uitgevonden instrument om hoeken te meten; — reflexiepunt, n. het punt in den . spiegel, vanwaar
een lichtstraal in het oog komt; — ref 1 e x i eh o e k, de terugstralingshoek, hoek van terugkaatsing, de hoek, dien een teruggekaatste lichtstraal maakt aan het afkaatsend vlak, en die
gelijk is aan den hoek van inval of i n cid e ntie-hoek (z. ald.); — reflexie- vermogen,
het vermogen des nadenkens, overdenkingsvermogen; ook het vermogen der terugkaatsing;
— reflexibel, adj. nw.lat. voor terugkaatsing
geschikt; — re$exibüiteit, f. het vermogen
der terugkaatsing of de eigenschap der stralen
om af te kaatsen ; — reflexief, adj. terug
— refiexieve pronomina, Gram.-werknd;
wederkeerige voornaamwoorden ; — verbum reflexivum of enkel re$exivum, z. verbum ;
— reflexus, a, um, lat. Bot. teruggeslagen, omgeslagen, omgebogen.
refloreeren, ook refloresceeren, lat..
(vgl. f 1 o r e e r e n) weder opbloeien, tot nieuwen bloei geraken.
reflueeren, lat. (refluére, v. fluére, vloeien)
terugvloeien, terugtreden, terugwerken; — re-flú$us, m. nw.lat. de terugvloeiing van het
bloed des lichaams naar het hart ; ook de e b b e.
Refónte, f, fr. (spr. r' fóñt, van re fondre,.
oversmelten) de omsmelting, omgieting, het
smelten, b. v. van oude munten om er nieuwe
van te maken; oneig. de omwerking van een
geschrift. .
reformeeren, lat. (reformacre; vgl. for.
m e e r e n) omvormen, een anderen vorm, eene
andere gedaante geven, veranderen; verbeteren (misbruiken enz.), zuiveren ; — de Gereformeerden, ook C a 1 v 1 n 1 s t e n en
Z win g 1 i a n e n, Hervormden, aanhangers en
volgelingen van de geloofsleer, zooals zij door
Calvijn en Zwinglius in een nieuwen vorm
gebracht is ; — reforme, f. nw.lat. (fr. reforme) de omvorming, verandering, verbetering
van eenen toestand, zonder het wezen der zaak
te veranderen ; Mil. de herleiding der ambtenaren van het gouvernement of der troepen van
,
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den Staat tot een minder getal; afdanking, ontslag, uitmonstering; ook z. v. a. reformátie (spr. t=ts) f. inz. de leer- of kerkverbetering, de leer- of geloofsreiniging, herstelling der
zuivere christel(jke leer, gelijk die door L u t h e r,
C a l v ij n en anderen werd begrepen en tot
stand gebracht ; — Reformsten, pl. z. v. a.
R e c o 11 e c t e n;— reformator, m. lat. een
omvormer, eervormer, her'Vormer, veranderaar,
verbeteraar; irrt. geloofszuiveraar; — reformbanketten, p1. maaltijden, waarbij de libe
kamerleden te Parijs in de jaren 1847 en-rale
1848 voor eene herziening der kieswet werkten
en door welker verbod aanleiding werd gegeven tot de Februari-revolutie; — refórmbill,
1. in Engeland elke b 111 (z. ald.) die de eene
of andere hervorming bedoelt, inz. echter die
welke de parlementshervorming op den 23sten
November 1830 voorsloeg; — reformer of
reformist, m. eng. een verbeteraar, inz. die
de verbetering, hervorming van de constitutie
verlangt, aanhanger van de partij des vooruitgangs of der beweging, In tegenstelling met de
conservatieven; in Frankrijk diegenen, die
-hoofdzakelijk met betrekking tot de verbetering
van den toestand der arbeldersbevolking hervormingen verlangen ; — reformf stiseh, adj.
wat de Reformisten of hunne leer en grondstellingen betreft; reformistisch banket, reforinistische maaltijd.
reformidábel, adj. nw.lat. (van 't lat.
te formidäre, ten hoogste vreezen) vreeselijk,
verschrikkelijk.
,

,

,

Reformisten, reformistiseh, z. r e-

tormeeren.

refourneeren, fr. (refournir; spr. ou=oe)
weder of nieuw voorzien ; opnieuw met fijn hout
inleggen ; vgl. 'f o u r n e e r e n.
Refractaris, lat. (van re fringére, d. I. eig.
ivederbreken, verbreken, vernietigen) of refractaire, fr. m. een weerspannige, verzet teling, ongehoorzame, inz. tegen den verplichten krijgsdienst ; ook als adj.: wederspannig ; —
:refráCtie (spr. t=s) f.-nw.lat. (vgl. fractie)
-ie breking der lichtstralen, straalbreking; -:refráetor, m. een straalbreker; een verrekijker, die, door de lichtstralen te breken, de
vergrooting voortbrengt, dioptrische v e rr e k ij k e r; — refraetief, adj. straalbrekend,
.straalbreking bewerkend ; — re fractus, a, um,
lat. Bot. omgebogen.
refrageereñ, lat. (refragzfiri) wederstreven, zich verzetten.
refraicheeren en refraichissement, liever rafraicheeren en rafratchissement, z. ald.
Refrain, n. fr. (spr. r' freñ ; provenc. refrank, rePrim, v. 't mid.lat. re frang rre, In plaats
van re fringére, bij herhaling breken, oudfr. refraindre, provenc. refranher, re frinher) de keerregel of keerregels, keerwoorden, die aan het
einde van elk couplet van een lied, ballade, rondeel enz. herhaald worden, het slotvers, slotrijm, keerrijm.
,
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refrangibel, adj. nw.lat. (van 't lat. frangére, breken ; vgl. refractie) breekbaar, te
breken ; — refrangibiliteit, f. Phys. de
breekbaarheid der lichtstralen.
refreneeren, lat. (refrenare, v. frenum,
de toom) met den toom of teugel terughouden,
teugelen, in toom houden.
Refreshing, f. eng. (spr. sh =sj; vgl. r af r a i c h e e r e n) verversching, verfrissching ; —
refreshing–room (spr. —roem) verver
-schingloka.
refriceeren, lat. (re fricare, van fricare,
wrijven) wederwrijven, openkrabben, oprijten
(van wonden).
refrigereeren, lat. (refrigerare, van frigus, n. koude) of fr. refroidisseeren (refroidir, spr. refroadi-s—) afkoelen, verfrisschen,
weder koel of koud worden; koud maken, van
warmte of hitte berooven ; — refrigerantia
(spr. t=ts) n. pl. verkoelende middelen, koel
— refrigerätie (spr. t=ts) f. (lat.-mideln;
re frigera(io) of fr. refroidissement, m.
(spr. —máh) de afkoeling, koudwording; — refrigerator, m. nw lat. de verkoeler, koelbuis,
een werktuig tot bet sneller afkoelen des sterken dranks bij het stoken ; — refrigeratorium, n. het koelmiddel, koelvat ; — refrigerium, n. later lat. de verfrissching, het koel
-midel.
refringeeren, lat. (re fring ëre) breken,
opbreken ; — refringént, adj. straalbuigend
straalbrekend, wat de stralen terugkaatst.
refriseeren, fr. (struisvederen) opkrullen,
weder friseeren.
Refugmm, n. lat. (v. re fugere, terugvlieden, van fugare, vluchten; fuga, vlucht, fr. refuge) de toevlucht, uitvlucht, de schuilplaats,
het toevluchtsoord; — refugiëeren, lat. (refugere, fr. se réfugier) vluchten, uitwijken, ontwijken ; zijne toevlucht nemen ; — refugié s
m. fr. (spr. re(uzjié) een vluchteling, uitgewekene, inz. een vluchteling om 't geloof; naam,
dien men aan de Hervormden gaf, welke onder
Lodewijk XIV in 1685 Frankrijk ontweken.
Refttlgentie (spr. t=ts) f. later lat. (refulgentia, van re fulgére, terugglanzen ; vgl. f u lg e n t) de weerschijn; de heldere schin, stralende glans.
refundeeren, lat. (refundëre, eig. wedergieten, uitgieten, van fund .re, gieten) teruggeven, terugbetalen, wedervergoeden ; — refuels
expénsis, Jur. na de terugbetaling der kosten;
maar ook : onder weigering der kosten, welke
men veeleer door de tegenpartij wenscht gedragen te zien; — refasie, f. (lat. refusio,
uitgieting) de teruggave, terugbetaling, weder
vergelding; — refusïo expensdrum-vergodinf
of sumtúum, Jur. vergoeding of teruggave der
kosten; afwijzing der kosten; — cum refusione
sumtitúum, met afwijzing of weigering der
kosten.
ref'useeren, fr. (refuser proveng. refusar,
it. rifusàre, V. 't lat. recusare, afslaan, onder
invloed van refutare, terugwijzen) afslaan, wet;

;
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geren, ontzeggen, afwijzen, van de hand wij
niet aannemen, niet willen ; — refus-zen,
(spr. rejú), gewoonlijk nederl. refuus, n. het
weigerend antwoord, de weigering, ontzegging,
een neenwoord, een blauwe scheen, blauwtje.
Refusie, z. ond. r e f u n d e e r e n.
refuteeren, lat. (refutare, eig. terugwijzen) wederleggen; — refutátie (spr. tie=tsie)
f. (refutado) de wederlegging; ook de opzegging van bet leen.
Regaal, n. (van 't mid.lat. rege, oudd. riga,
rage, rij) eene boekenplank (r e p o s i t o r ï um);
een orgelregister of snorwerk in het orgel, de
zoogen. menschenstem (vox humana). (Zie de
andere beteekenissen onder de beide volgende
woorden.)
regaal, adj. (regális, e, van rex, genit. regís,
de koning) of royal, fr. (spr. roajál) koninklijk ; -- regaal of royaal-papier, koningspapier, eene zeer groote soort van papier voor
landkaarten, platen, enz. (vgl. i m p e r i a a l-p ap i e r; — regaal, regale, n., pi. regallíën, regalia, koninklijke of landsheerl(jke
rechten of voorrechten, hoogheidsrechten, heer
vandaar in Duitschland berg- of-lijkhedn;
bergwerksregaal, bet uitsluitend recht van
den Staat om de onder 's aardr(jks oppervlakte
liggende metalen te doen opsporen, zoo ook :
post-, zout-, munt-, stempel-regaal enz.;
— regaliën, ook de teekens der koninklijke
waardigheid ; — regaal, n. koningsletter, eene
groote drukletter, die op het imp e r i a a 1 of
de keizersletter volgt ; — regalia, f eene
soort van sigaar van bijzondere grootte, .koningssigaar; — regaliteit, f. nw.lat. het recht
der regeering om regaliën te bezitten.
Regain, m. fr. (spr. r'geñ) de etgroen, het
nahooi.
regaleeren, fr. (régaler, ital. regalare, sp.
regalar, waarsch. van gala, dat ook »het uit
volkomenste ; de bewezen achting-gelznst,
en eer" beduidt ; v. a. van 't goth. gailgan,
verheugen; misschien met inmenging v. 't lat.
regalis, koninklijk, dus eig. koninklijk onthalen)
kostelijk of heerlijk onthalen, een.prachtig gastmaal geven ; onthalen, vergasten, t r a c t e e r e n;
vermaken, verheugen ; — regal of regaal,
n. (fr. régal ; sp. regalo, ook voor geschenk,
vermaak, lekkerbeetje) een gastmaal, .eene smulparti, gasterij.
regardeeren, fr. (regarder, van gardes,
bewaren, behoeden ; vgl. g a r d e) aanzien, aan
aankijken, beschouwen, bezien, be--schouwen,
trachten, bekijken, waarnemen ; op lets letten
of zien, iets in aanmerking nemen, er acht op
geven; aangaan, betreffen; — regardezmoi, n. (spr. r'gardé-moa) eig. bekijk mi ! een
voorhoofdssieraad voor vrouwen ; — regard,
n. (spr. r'gdr) de aanblik, de blik, wenk, oogopslag; betrekking, aanmerking, aanzien, opzicht ; opmerkzaamheid, achting, eerbied jegens
iemand; Pict. het tegenstuk, de (ten onrecht
zoogenoemde) tegenhanger; — en regard (spr.
ale—) ten opzichte, met betrekking, ten aan-
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zien, wegens, uit achting; ook op de tegen
-overstand
bladzijde.
Regatta of regátte, f. it. (regatta ea
rigatta, van riga, de rij, beurt, oudd. rige, siga ;
vgl. het sp. regate, m. het ontsluipen, de ont-snapping, regatear, wedroeien) eene wedvaart
met gondels, roei- en zeilwedstrijd op het groote
kanaal te Venetië, die ter eere van vreemdevorsten, enz. met veel pracht wordt gehouden ; ook wel in fransche havenplaatsen ge-bruikelj.
Régdowa, gew. ráadowa, f. boh. (reg
en reydowák, verwant met ons r e i,,-dowák
r e i d a n s) f. een boheemsche dans, eene soort
van wals in 3 maat; — regdowáika, f. (boh..
reydowatschka) eene variatie van dien dans.
regeeren, nederl. (van 't lat. regére fr.
régir) eig. richten, leiden, sturen, voeren ; heer-schen, beheerschen, besturen; Gram. vorderen,
vereischen, bij zich verlangen, ten gevolge heb
een datief of accusatief eens woords-ben,.v
(vgl. r e ct i e); — regeering, f. de leiding,.
richting; heerschappij, het beheer, bestuur; uit -,
oefening van het hoogste staatsgezag; een -besturend lichaam en de gezamenlijke besturende
staatscolleges; — regeeringsvorm, m. de
wijze waarop In cenen Staat de opperste macht
wordt uitgeoefend, met betrekking tot het ge-tal der personen, die baar uitoefenen en tot de
mate van macht, welke deze in handen heb
(vgl. aut.okratie, monarchie, aris--ben
tokratie, oligarchie, demokratie,
ochlocratie en anarchie); — regens,
m. lat. de heerschende ; .een opperleeraar, opziener in r. kath. stiften; — regént, m. de.
heerscher, landsheer; rijksbewindvoerder; riksbestuurder; de titel der bestuurders van godshuizen (vr. regentes); ook de naam van den.
grootsten diamant in cene vorstelijke kroon, inz.
dien van de fransche kroon, welke op 6 miílioen guldens waarde wordt geschat en door
den regent Philips van Orleans werd aangekocht ; — tabac , du régent, snuiftabak met a r om a t e n toebereid ;— regentenstuk, n._
schilderij, voorstellende de afbeeldsels van regenten (eenes liefdadige instelling, enz.); — re-gie, f. fr. (spr. r'zji) het beheer van zekere
handelstakken, indirecte belastingen en staats
verbonden, met verantwoordelijkheid-inkomste,
en aflegging van rekening, b. y. het beheer
van het bout, het zout, de .tabak enz.; ook de
leiding of het bestuur van een schouwtooneeI
met betrekking tot de kunst ; de daarmede belaste personen; — regimen, m. lat. of fr.
regime, n. (spr. rezjtém'; prov. regisme) het
staatsbestuur, de regeering; de levensregel, eet
voedingsvoorschrift (d i ë e t); — an---regl,ht
Cien regime, n. (spr. añsjeñ—) de oude_
voormalige staatsregeling of regeeringswijze, inz.
vóor de fr. revolutie; de vroegere levensregel,.
de voormalige toestand; — regiment, regement, n. (later lat. regiméntum, fr. regiment, it. reggimento, sp. regimiento) de heer•-schappij, het rijks- of staatsbestuur (rege e-;
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ring); Mil. eene schaar of krijgsschaar, eene
groote troepenafdeeling (co r p s) van i+ tot 3000
man voetvolk (i n fa n t e r i e-r e g i ni e n t), of omstreeks 1000 man ruiterij (cavalerie -reg im e n t); — regisseur, n. fr. (spr. rezji-séúr)
een beheerder, bestuurder, tolgaarder, rekening
bij schouwtooneelen: de rangschikker-voerd;
der stukken en uitdeeler der rollen, de tooneelbestuurder.
Regel, m. (v. 't lat. regúla, L, d.i. eig. meetstok, liniaal, fr. régle) het richtsnoer, voorschrift,
eene grondstelling, die een begrip of eene han
bepaalt; — in regula, in den regel,-delwijz
gewoonlijk, naar de orde, meerendeels, meestal;
— nulla regula sine excepiiöne, geen regel (is)
zonder uitzondering; — reptile jars, een rechtsregel; — regel de tri (eig. regúla de tribus , scil. nurnéris of term) nis) Arith. de regel,
volgens welken men uit drie bekende grootheden de tot deze in verhouding staande vierde
onbekende vindt, de regel van drieën, de ver

regula coeci,-houdingsfevr l;
de blinde regel, eene soort van gezelschapsrekening; — reg. de quinque of duplex, de regel van vijven, de dubbele verhoudingsregel; -reg. falsi, de valsche regel, eene vernuftige rekenwijze, waarbij men voor de gezochte grootheid eene willekeurige aanneemt en uit de daaruit volgende fout tot de ware grootheid besluit;
— reg. multiplex, de kettingregel; — reg. sep tem, de regel van zevenen of van drievoudige
verhouding; — regulair (lat. regularais, e) fr.
regulier (spr. regu-ijk adj. regelmatig, geregeld, in den regel, juist, ordelijk, r e g u l i e r;
reguliere troepen, linietroepen, staande
troepen, in tegenst. met de m i 1 i t i e; — reguláres of reguliere geestelijken, ordes geestelijken of monniken, die een zekeren ordesregel volgen ; — regularzter, adv. regelmatig,
volgens of in den regel, naar orde ; — regularíst, m. nw.lat. een regelaar, regelgever; —
regulariteit, f de regelmatigheid, geregeldheld, juistheid, ordelijke inrichting, inachtneming der regelen ; — regleeren (later lat.

reguläre), reguleeren of regulariseei
ren, fr. (régler, r_égulariser) regelen, schikken,
ordenen, rangschikken, in orde brengen, voor
bepalen, vaststellen; — regulari--schrijven,

Satie (spr. —za -tsie) of reguleering, f de
-

regeling, ordening, rangschikking, in- orde -stelling, bepaling; — regulátor, m. een regelaar, rangschikker, inrichter; bij verscheiden
machines, b. v. bij zakuurwerken :. de onrust
met het - snekrad, bij • slingeruurwer-ken : de slinger met zijne lens; ook eene bijzondere soort
van zeer regelmatig gaande uurwerken ; bij
blaasinrichtingen : een werktuig ter bewerking
van een regelmatigen windstroom, enz.; bij
stoommachines : een toestel dat den toevoer
van den stoom in den cylinder bepaalt; in
Noord - Amerika : een verkozen crimineel magistraatspersoon, die tegelijk rechter, politie
uitvoerder der vonnissen is ; — re--dienar
gulatief, n. het voorschrift, richtsnoer; de

verordening, bepaling, vaststelling (vgl. r e g 1 e-

m ent).

Regéling, f. nederl., pl . regelingen,
in den scheepsbouw : de kromme, met snijwerk
voorziene lijsten, die den zwaanshals zijdelings.
schoren, de masten van 't galjoen vormen en
tot steun dienen van den botteloef of den
balk, waar de fokkehals op vaart, z. v. a. het,
fr. rambade.
Regenee, f. fr. (spr. rezjans'; van régent,,
regent, z. ond. r e g e e r e n) het regentschap,
de regeering, het rijksbewind gedurende de min-•
derjarigheid, ziekte of afwezigheid van den regeerenden vorst ; inz. het tusschen de regeering van Lodewijk XIV en Lodewijk XV vallende regentschap van den hertog Philips van
Orleans, berucht om zijne zedeloosheid.
regener eeren, lat. (regenerare ; vgl. g en e e r e n) weder telen, weder voortbrengen ; opnieuw bezielen, vernieuwen, omvormen, vervormen ; wedergroeien of nawassen ; — regen-•
rátie (spr. t=ts) f. de wedervoortbrenging, wedergeboorte, omvorming, herschepping, wederherstelling; — regenerátor, m. nw.lat. of
fr. regenerateur (spr. r'zje--) de weder
herschepper, hersteller; een uit.-vortbeng,
draadzeven bestaand toestel, waardoor de lucht
der caloriferisehe machine heenstrijken moet.

Regens, regent, z. ond. r e g e eren.
regereeren, lat. (re-gerére, -eig. terugdra-.
gen of - brengen ; later ook : boeken, inschrij-ven, z. V. a. re ferre) opnieuw inbrengen, tegen
hernemen, antwoorden; — regésta,.-werpn,
n. pl. (van den sing. regestum, het geboekte)
mid.lat., ook registra, later acta registriita, Bene
verzameling of boek met pauselijke bevelen of
bullen ; verzameling van acten of oorkonden,
g

,

de In boeken vereenigde afschriften van alle belangrike geschriften, oorkonden, brieven, enz.
in de kanselarijen en archieven van koninklijke
hoven, in bisschopszetels, In kloosters, enz.
regermi.neeren, lat. (regenmindre; vgl.
g e r m in e er e n) weder uitspruiten, opnieuw. uit loopen; — regermin^►tie (spr. t=ts) de wederuitspruiting, herhaalde uitlooping.
regia majestas, f. lat. Koninklijke Hoogheid of
Majesteit.
Regieidlium, n. nw.lat. (fr. régicide, van
't lat. rex, koning en caedëre, nederhouwen,
do e-den) een koningsmoord ; -- régicide, m,, pl.
régicides, fr. (spr. recjisíéd') koningsmoorders,
inz. de benaming van hen, die voor de terdoodbrenging van Lodewijk XVI hadden gestemd; — regif ugium, n. lat. de konings-vlucht of bet verdrijven der koningen te Rome,
509 v. C.

Regidor, m. sp. (vgl. regens, ond. re-g e e r e n) regeerder, bestuurder, inz. als naam
van magistraatspersoon.
. Regina of regine, f. (van lat. regina)
vr. naam : de koningin, heerscheres.
Region, f. fr. (spr. rexjióua ; v. 't lat. reg) o=
het oord, de landstreek, het gewest, de kring,
kreits, het district; de luchtlaag, luchtkreits,.
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het luchtgewest ; — e regióne, lat. Typ. recht
tegenover, de wijze van drukken in 2 of meer
kolommen, waarbij de deelen of a 1 i n e a's van
verschillende talen recht of juist naast elkander komen.
. regis ad exemplar, lat. (vgl. rex) naar het
'voorbeeld des konings, d. I. ieder regelt zich
naar het voorbeeld door zijn meester gegeven.
Regisseur, z. oud. rege eren.
Register, n. (fr. en provene. registre, it.
-

-en sp. registro, port. registe, van 't mid.lat.
registrum, ook regestrum, regestorium, van regestum, het geboekte, opgeteekende; vgl. reg e r e e r e n) de lijst, naamlijst, inhoudsopgave
van een boek, lijst der behandelde woorden of
'zaken, de bladwijzer; Kmt. een alphabetisch
ingericht koopmansboek; een gerechtsboek, actenboek (doopregister, trouwregister,
d o o dr e g i s t e r, enz.); ook eene reeks van vele
dingen van eene soort, vandaar ook de naam
van de onderscheiden, tot éene soort van geluid behoorende pijpen; de schuif, waarmede
ele organist den wind toegang geeft of afsluit;
een lucht- of trekgat met eene schuif aan smeltovens (registerovens); registerpapier,
.groot sterk papier voor rekenboeken, enz.; reg i st e r-s c hip, een sp. koopvaardijschip, met
openbare bevoegdheid tot handel op Amerika;
^- registreeren, mid.lat. (registrare) in bet
T e g i s t e r schrijven, inschriven, boeken ; —
registránde, f. een inschrijfboek; — registrätie (spr. tie=tsie; mid.lat. registrado)
L. het inschrijven van oorkonden of acten ; het
te betalen recht voor de inschrijving; — registrátor, m . de houder van het boek, waarin
de acten wettelijk worden ingeschreven ; de
schriften- of oorkondenschikker; — registra
gerechtelijke inschrijfboek; de
-tur,f.he
actenkamer, bewaarplaats der oorkonden, ac-

ten, enz.

regtus morbos, m. lat. eig. de koninklijke
ziekte, de geelzucht.

Reglement, . n . fr. (van régler, regelen,
rangschikken) de schikking, verordening, bepaling, bet voorschrift, richtsnoer, ins. voor dienst
of bestuurzaken ; — reglementair, adj.. met
het reglement overeenkomende, volgens voor •schrift.
regleeren, z. ond. re gel.
Reglisse, 1 fr. (provene. regalicia, regu.lecia, It. regolizia, legorizia, sp. en port. regaliz,
v. 't lat. liquiritia, glycyrrhiza, gr. glykyrrhidza,
zoetwortel, van glykys, zoet, en rhtidza, wortel;
vgl. 1 a k-kris) zoethout ; in zoethoutsap, enz.
.opgeloste suiker, met eiwit vermengd, drop (jus
de réglisse).
regnum, n. lat. het rik; regnum animále,
Chet dierenrijk; r. vegetabile, het plantenrijk; r.
-

minerále, het delfstoffenrijk; • — regnátor,
,in. de heerscher, de koning; — regnicóla,
m. (v. colëre, bewonen) een rijksbewoner, een
rijksgenoot; — regnicolair, adj. de inwo-

.hers des rijks betreffende of daarvan uitgaande.
regraeieieren, fr. (regracier; vgl. g r a c e)
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weder genade schenken, andermaal in genade
aannemen ; — regraciätie (spr. t=ts), f.
de vernieuwde genadeschenking.
Regradátie (spr. t=ts) f. lat. (vgl. g r a d a t i e ond. graad) de terugzetting in eere
posten.
regratteeren, fr. (regratter, v. gratter
krabben) weder openkrabben, opkrabben, al
krabben, oppoetsen, opknappen, van oud nieui+
maken, een muur afbikken om hem vol te rapen of te voegen; in 't klein verkoopen, uitventen, leuren ; — regratterie, T. de kleinkramer , uitventing In 't klein ; kramerij en ; de

voddenkraam.

regredieren, lat. (regrëdi, van gradi,
stappen), en regresseeren, nw.lat. terugstappen, teruggaan; — regrediéntie (spr.
t=ts) f. nw.lat. en regres, m. lat. (regressus)
de terugkeer, teruggang; de toevlucht, Jur. z.
v. a. r e c o u r s, z. ald. ; — regressus proba tiónum, het wisselbewijs (in de logica) ; — regrediént – of regrés– erfgenaam, hij,

wien eene erfenis wordt voorbehouden, in geval zij niet aan een ander ten deel valt of
door den dood van een ander weder beschikbaar wordt; — regressief, adj teruggaand,
terugwerkend; — regressieve methode,
z. V. a. analytische, z. ald.
regretteeren, fr. (regretter, v. re— en
lat. queritári = queri, klagen) beklagen, betreuren, bejammeren; vurig verlangen, zich terugwenschen (b. v. het vaderland regrett e e r e n) ; — regret, m. (spr. r'grè) het
leedwezen, de smart, spijt, kommer, droefheid,
aandoening, het berouw, de zucht naar het verlorene ; — a regret, ongaarne, met weerzin ; —
regrettábel, adj. (fr. regrettable) betreu

-renswadig,tuchensward.

regula, regularis, regulariteit, regu-

leeren, regulier, enz. z. ond. regel.

Regulus, m. lat. (verklw. v. rex, koning)
eig. kleine koning; het winterkoninkje ; Chem.
de koning der metalen, volkomen zuiver, van
vreemde bestanddeelen geheel vrij (r e g u l i
als c h) metaal; b. v. regulus antimonYA, zuiver
spiesglans of antimonium ; — regulïnisch
adj. geheel zuiver, gereinigd.
regurgiteeren, nw. lat. (van 't lat. gurges,
gevit. gurgites, een kolk, draaipoel) braken of
overgeven ; — regu.rgitátie (spr. t=ts) f.
Med. de braking, het braken, overgeven; ook
;

het wederinslikken.
rehabiliteeren, nw.lat. (vgl. h a b i t i-

t e e r e n ond. h a b i el) weder In den vorigen
stand of toestand plaatsen ; weder in goeden
naam brengen, in eer of aanzien herstellen ; —
rehabilitátie (spr. tie=tsie) of rehabiliteering, f. de herstelling in den vorigen
stand, staat, eer - of aanzien, terugbekoming van
den goeden naam, eerherstelling.
rehausseeren, fr. (rehausser, spr. rehoos—; v. hausser, verhoogen ; vgl. h a u s s e)
verhoogen, doen rijzen, optrekken ; Pict. ver
maken, doen uitkomen ; —-hogen,sl
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rehauts, pi. (spr. r' hó) hoogsels, verhoogingen, heldere, lichte plaatsen in schilderijen.
reilen, oudnederl. waarsch. draaien (eng.
to reel), nog over in de zegswize : zoo al s
het reilt e n zeilt, zoo als het daar is, met
,-al zijn toebehooren (wellicht staat echter reilt
bier voor treilt, z. treilen ; — reiltop,
.m. vlaggestok.
reïmponeeren, nw.lat. (vgl. im p o n e er e n) weder opleggen (belastingen, enz.) .
reï portearen, lat. (vgl. importe er e n) wederinvoeren ; — reïmportátie (spr.
tie=tsie) f. de wederinvoering.
reïmprimeeren, nw.lat. (vgl. i m p r i
wederdrukken, wederopleggen (een-mern)
:boek); — reïmprimátur, n. het verlof, de
vergunning tot den herdruk ; — reïmpressie,
1. de herdruk, het herhaald afdrukken.
reïncorporeeren, nw.lat. (vgl. in corp o r e e r e n) wederinlijven; — reïneorporátie (spr. t=ts) f. de wederinlijving.
Reine, f. fr. (v. 't lat. regina) de koningin,
b. v. in het schaakspel; — reine-claude, f.
(spr. rein' klood'; eig. koningin Claudia, naar
men wil, omdat de gemalin van Frans I, die
zoo heette, er veel van hield) de koningspruim,
eene soort van zeer sappige, groene pruimen;
— reinette, f. de koningsappel, of rainette,
f. (v. raine, rainette, loófkikvorsch, wegens de
kleur) de r e n é t, eene roestkleurige, zeer sma:keljke, oorspr. fr. soort van appel.
Reinhard (oudd. Baginhart), Reinier,
inansn.: de raadsterke, sluwe raadgever, in de
oude dierenfabel de naam van den vos (vandaar
het fr. renard), bij ons verkleind tot R e i n t j e;
— Reinoud, z. R e i n w a l d.
Reinmar, later Reimer (oudd. Raginamar) m. mansnaam : de door raad beroemde,
hoogberoemde.
réinstalleeren, nw.lat. (vgl. In s t a 11 e er e n) wederaanstellen, opnieuw In een ambt
zetten ; — remnstanátie (spr. tie=tsie) f. de
wederinbezitgeving van een ambt enz.
Reintegratie, z. r ed 1 n t e g r a t 1 e.
Reintje, z. ond. Reinhard.
Reinw., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor C. G. C. Reinwardt (gest.
1851).
-

,

,

Beinwald, Reinold, Reinhold (oud duitsch Raginolt, Reginald, Reginwalt), Rei
mansn.: de sterk en vast heerschende-noud,
(vandaar bet fr. Regnault, spr. rend).
Reis, port., pl. van real, z. reaal en vgl.
milreis.
Reis (spr. re-is, van 't arab. reis, rées, het
hoofd, de aanvoerder) m. turk. de kapitein of
gezagvoerder van een koopvaardischip ; — reis
z. ond. efendi.
-efndi,
reïtereeren, nw.lat. (re-iteráre; vgl. lt er e e r e n) herhalen, vernieuwen ; — reïterátie (spr. tie=tsie) f. de herhaling; — reïteratief, adj. nw.lat. herhaald, andermaal.
rei vindicado, z. ond. res.
rejieiëe:'en, lat. (re1icëre, van jacëre, wer-

,

-
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pen) terugwerpen, verwerpen, uitwerpen, ver
afslaan, afwijzen, niet toelaten; — m..-stoen,
jeCtie (spr. 't=s) f. (lat. rejectio), ook rojet
n. fr. (spr. r-zjè) de verwerping, afwizing, ver.
smading ; — rej ectorium., n. nw.lat. Jur. de
afwijzende uitspraak van het oppergerechtshot
op het beroep eener procedeerende parti ; —
rejeton, m. fr. (spr. rezj'tóñ; van rejeter,
voor wederuitloopen) de spruit, loot, telg, na
-komeling.
Rejón, m. sp. werpspies, bij stierengevechten; — rejoncadór, m. sp. werpspiesslingeraar.
Rejouissanee, f. fr. (spr. rezjoeï-sáycs';
van rejouir, verheugen, verlustigen) verlustiging, verb.euging, vermakelijkheid; vreugdbetoon,
vreugdgeschreeuw; de zetkaart in het l a n squenet-spel.
Rejuvenescéntie (spr. t=ts) fr. lat. (v.
juvenescëre, jongworden, v. juvénis, jong,, jongeling) het weder-jongworden, het verschijnen
van jeugdige eigenschappen in den ouderdom,
b. v. het uitkomen van nieuwe tanden enz.
Rekiet, z. r i k a t.
relabeeren, lat. (re-lab! ; vgl. lab e n t)
terugvallen, wedervallen; — relápsus, m. een
terugval; ook een wederafvallige, inz. die na
eenmaal de ketterij verlaten of afgezworen te
hebben, andermaal afvalt.
relacheeren, fr. (relácher, spr. r'lasj—,
vgl. 1 a c h e e r e n) iets, dat gespannen is, vieren, loslaten, slapmaken, ontspannen ; verslappen, verflauwen, verminderen, nalatiger worden, vermoeid worden; op vrije voeten stellen,
loslaten, bevrijden ; — relache, m. (spr. r-láasj')
de uitspanning, afbreking van het werk, rust,
het ophouden; — relachement, n. (spr.
r'ta-sj'-máñ) de verslapping, vermindering, slapheld.
Relais, n. (spr. r' lè ; v. relaper, In 't werk
aflossen of afwisselen) paardenverwisseling, nieuw
voorspan, versche paarden (of honden); de wisselplaats, de plaats, waar men versche paarden
(ook jachthonden) In gereedheid houdt om te
verwisselen, poststation ; oneig. de rustplaats ; uitspanning of rust na den arbeid ; in
de vestingen : de weg tusschen den wal en de
gracht ; bij elektro-magnetische telegrafen : een
toestel om den stroom -der locale batterij op
telegraafstations te sluiten ; r e 1 al s-paarden,
voorspan- of wisselpaarden; Manuf. de tusschenruimte in den ketting, waar de tapijtwerkers
van draad, kleur of figuren veranderen.
relanceeren, fr. (relancer, spr. r' lañs—;
vgl. 1 a n c e e r e n, ond. la n s) jachtterm : een
ontkomen stuk wild wederopdrijven, 'opjagen;
oneig. iemand opzoeken, om hem tot iets aan
te drijven.
Relapsus, z. ond. r e l a b e e r e n.
relargeeren, fr. (rélargir, spr. larzj—; v.
large, breed) verbreeden, wijder maken.
reláta reféro, lat. (van refdro, retúli, relátum, reférre, vgl. r e f e r e e r e n) het verhaalde
of vernomene vertel ik weder, of ik vertel wat
67
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of zooals ik gehoord heb (vgl. narrata); — re1ätie (spr. t=(s) f. (lat. relatio) eig. de terug
bericht, naricht, ver -draginofbe;ht
verslag, de melding, het r e 1 aas ; de ver-hal,
gerechtelijke voordracht (vgl. r e f e--slagevin,
r e n s); betrekking, verhouding; verkeer, ver
verbond, gemeenschap; relaíio jura-bintes,
Jur. terugschuiving van een eed ; — re--ménti,
lati ef, adj. (later lat. relativos) betrekkelik,
betrekking op iets hebbende, in betrekking of
verhouding tot iets —; relatieve b e g r i pp e n, betrekkelijke of betrekkings-begrippen, die
eerst uit de vergelijking van het voorwerp met
een ander ontstaan, in tegenst. met de a b solute; relatieve waarde, eene waarde, die
al naar de omstandigheden zeer verschillend
zijn kan, in tegenst. met a b s o 1 u t e waarde;
— relatieve pronomina, z. pronomen;
— relative, adv. betrekkelijk, met betrekking;
— relativiteit, f. nw.lat. de betrekkelijk
lat. de verhaler, de voor-heid;—rlato,m.
relatorium (scil. c o 11 e g ï um),-drage;—
n. nw.lat. op duitsche hoogescholen : voorlezingen over de kunst om berichten te ontwerpen.
relaxeeren, lat. (relaxäre; vgl. lax, enz.)
slap, los of losser maken, uitzetten, verwijden ;
ontbinden, bevrijden, verlichten, verzachten; —
relaxantia (spr. t=ts) n. pl. Med. ontspannende, verslappende, weekmakende middelen;
- relaxatie (spr. t=ts) f., de losmaking, ontbinding, b. v. der zenuwen, uitzetting of ver
verlichting of verzachting, b. v. van-wijdng;
eene straf (vgl. r el a c h e m e n t); — relaxatio
arrésti, Jur. de opheffing van het beslag; r. juraméntii, de ontbinding van den eed, vrijspreking van het afleggen eener (afgedwongen) belofte onder eede ; r. juris, de niet-toepassing
eener wet in een bijzonder geval.
Release, f. eng. (spr. rules; V. lease, verpachten, pachtverdrag) de wettelijke overdracht
van een recht op landerijen of pachterijen aan
een ander, die reeds door middel van een pacht
bezit daarvan was; ook een-contraihe
pachtcontract op langen termijn.
relegeeren, lat. (relegare ; vgl. 1 e g e er e n 1) bannen, verbannen, verwijzen, voort
wegzenden, b. v. van hoogescholen; —-jagen,
reiegátie (slur. t=ts) f. (relegado) de verbanning, verwijzing, verdrijving uit de stad of land,
de wegzending, wegjaging, inz. van hoogescholen; relegado cum infamia, de smadelijke weg
uitsluiten-zendigvahoscl,diet
van elke andere hoogeschool kan ten gevolge
hebben (vgl. cum infamia, ond. i n f a a m) ; r.
in perpetúum, de wegzending voor altijd.
releveeren, lat. (releväre; vgl. 1 e v e er e n ; fr. relever) eig. wederopheffen, verlichten; van cenen last of cene verplichting bevrijden, vrijspreken, ontslaan, ontheffen; verhoogen, doen uitkomen, verheven of uitstekend
maken, verheffen, in 't oog doen loopen ; afhangen, afhankelijk zijn, tot een rechtsgebied, cene
heerlijkheid behooren, leenroerig, leenplichtig

RELIGIE

zijn; van iemand releveeren, van hers
afhankelijk zijn; — relevánt, adj. nw.lat. gewichtig, uitstekend; ter zake dienstig, bondig;
— relevántie (spr. t=ts) f. de belangrijk.
held, gewichtigheid, inz. van eene rechtszaak ;.
— relevatie (spr. t=ts) f. de onthefng, bevrijding., opheffing, verlichting ; — relevé, n.
fr. een uittreksel, Inz. uit rekeningen ; Kookk.
(ook relevée) een tusschengerecht ; — relevailles, f. pl. fr. (spr. —walj) eerste kerkgang eener vrouw na hare bevalling.
Relíeta, t. lat. (relictus, a, um, partie. van
relinquére, achterlaten, nalaten) de nagelatenenof achtergeblevenen, n. 1. gade, de weduwe ; —
relíeten, m. pl. (lat. relicti) de nagelatenen,,
achtergeblevenen, n. 1. vrouw en kinderen, ook
de nalatenschap (lat. relicta, n. pl. ); — relic—
tie (spr. t=s) f. (lat. relictio) de achter- of
teruglating, weglating.
Relief, n. eng. (spr. rilief) hulp, verlichting, ondersteuning; — poor-relief-act, de:
engelsche armenwet.
Reliëf, n. fr. (spr. . reljéf, van 'tit. rilievo,.
van rilevare = lat. relevare, verheffen) verhevenheid, uitstek ; glans, roem ; hoogsel, verheven werk in marmer, metaal enz., dat met de
vlakte samenhangt of daaruit opgewerkt is ; —
bas—reliëf (spr. ba-) vlak- of half verheven werk, waarbij zich de figuren slechts zwak
boven den grond of het vlak verheffen ; — hautreliëf (spr. ho—) hoog of geheel verheven
beeldwerk, waarbij de figuren sterker boven den
grond uitkomen; — re lie f-druk, z. ektypographie; relief-globes, relief-kaarten r.
enz., kunstige aardbollen, kaarten met verhoogingen of hoogsels enz. (voor blinden).
Religie, f. lat. (relig)'o, fr. religion) in 't alg.
de erkenning en vereering van God. 1) als wetenschap : godsleer, godskennis, godzaligheidsleer, geloofs- en deugdenleer, ook theoretisehe religie, religie-leer of religie-wetenschap ; ook een, bepaalde geloofsvorm, geloofsstelsel, geloof, b. v. christelijke, joodsche religie enz.; 2) als gemoedsstemming, gevoel en
uitoefening: praktische religie, ook religiositeit (later lat. religiosatas) godsliefde
en vereering, godsvrucht, godzaligheid, godver eerende stemming; ook inz. in vereeniging met
anderen : godsdienstoefening, godsdienst, gemeenschappelijke gódsvereering en aanbidding;
- religie-edict, n. een geloofsgebod, geloofsbevel, geloofsvoorschrift ; — religie -parti j, godsdienst- of geloofspartij, kerkgenootschap ; — philosophie der religie, f. de
wijsgeerige kennisleer van de godheid en het
geloof aan God ; — religielus (lat. religiósus,
a, um ; fr. religieux) godvreezend, godvruchtig,.
godvereerend, godzalig, godsdienstig, vroom,
nauwgezet van geweten, vol plichtgevoel ; als
subst. religieux, m. religieuse, f. fr._
(spr. relizjeu en —zjeuz') in de r. kath. Kerk:
leden der geestelijke orden, ordespersonen, mon-.
niken en nonnen ; — religiosaménte en religiöse r
lt. (spr. g=dzj en s=z) Muz. ernstig, plechtig.,
,
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statig, vol waardigheid, met uitdrukking en
vroom gevoel.
relinqueeren, lat. (relinquëre) laten, verlaten, begeven; achterlaten, nalaten, b. v. zijn
vermogen ; — reliquië, ook reliek, f. (lat.
reliquia, f. van relzquus, a, um, achtergebleven, overig, v. relinqu2re ; vgl. r el! c t a) een
overblijfsel, overschot of rest, Inz. van een gebeente (in de r. kath. Kerk), gebeente, astb,
kleederen enz. van heiligen; — pl. reliquiën,
heilige overblijfsels; — reliquarium, n. nw.
lat. eene verzameling van heilige overblijfsels;
— reliquus, pl. reliqua, het overige, nog ontbrekende, b. v. achter titels : et reliqui, en wat
er verder bij behoort, en de overige titels, en
zoo voort.
reliqua, z. ond. relinqueeren.
Rellianísten, m. pl. aanhangers van Johanna Relly in Engeland, in de 18de eeuw,
die de sacramenten voor zinnebeelden hield ; —
rellianYsme, n. de leer van Relly en hare
aanhangers.
Relocátie (spr. t=ts) f. nw.lat. (van relocare, wederverhuren ; vgl. lo c e e r en, onder
1 o c u s) de wederverhuring, verlenging van den
pacht- of huurtijd.
relueeren, lat. (re- lugre) wederinlossen,
vergoeden; — reluéndi jus, n, Jur. het recht van
inlossing; — reluitie (spr. t=ts) I. nw.lat. de
wederinlossing van een pand.
rem acu tetigísti, z. ond. res.
Remaneipätie (spr. t=ts) f. nw.lat. de
vernietiging van eenen door c o ë m t 1 e (z. ald.)
gesloten echt.
remanént, adj. lat. (remánens, van rema
terugblijven) terugblijvend, achterblijvend,-nére,
overblijvend.
remarqueeren, fr. (remarquer, spr. qu=
k; vgl. markeeren, ond. marque) opmerken, aanmerken, aanmerkingen maken, waar
gewaar worden,. gadeslaan ; — re--nemof
marque, f. (spr. r'márk') de aanmerking, opmerking ; — remarquáble, adj. opmerkenswaardig, merkwaardig, aanmerkelijk; aanzien
-lijk,
groot.
rembarqueeren, fr. (rembarquer, spr.
rañ bark—; van re— en embarquer, vgl. e mb a r q u e e r e n) wederinschepen, weder scheep
of aan boord gaan ; — rembarquement,
n. (spr. —máñ) de wederinscheping.
Rembourrage, f. fr. (spr. rañboeráázj';
vgl. ho u r r e) de bereiding der geverfde wol
tot gemengde lakens.
rembourseeren, fr. (rembourser, spr.
ran'boers--; vgl. e m b o u r s e e r e n), of rimborseeren, it. (rimborsáre) wedervergoeden,
teruggeven of wederbetalen; dekken, de dek
toezenden of overmaken (b. v. van eene-king
t r alt e); — remboursement, n. • fr. (spr.
ranboers'mán') bij kooplieden ook rembours,
n. (spr. rañboers') it. rimbórso, m. de wederbetaling, terugbetaling, vergoeding, teruggave van het gereede uitschot ; de dekking (voor
,-en getrokken wissel).

REMIS

Remedium, lat. (van mederi, genezen,
heelen; vgl. m e d i c u s), of remedie, n., pi.
remedia, of remédies, remedién, het
middel, tegenmiddel, hulp- of geneesmiddel ; Jur.
een rechtsmiddel; in het muntwezen: de hoeveelheid all! a g e, die men bij het munten van
goud en zilver gebruiken mag boven hetgeen
de wet bepaald heeft, het veroorloofde mindergehalte aan goud en zilver; — remedium devolutivum, afwentelingsmiddel, een rechtsmiddel,
waardoor men de beslissing van een geding aan
eene andere (hoogere) rechtbank brengt (devolvit) ; r. juris, een rechtsmiddel; r. nullitätis,
z. nulliteits-vordering; pingueremedium,
een vet, d. 1. een voortref Blijk, werkzaam rechts
remedium possessorium, een tot bezit-midel;
helpend, in bezit stellend middel; remedium
suspensïvum, een gerechtsmiddel, waardoor een
geschil In een of ander punt zwevend gehouden
wordt, zoodat de zaak voor alsnog geen voortgang kan hebben, een opschortingsmiddel, ver
— romediëeren (lat. reme-traginsmdel;
verhelpen, raadschaffen, terechtbrengen,-diáre)
herstellen, hulp of raad verleenen, genezen, hee len ; — remediëering, f. verhelping, herstelling enz.; — remedure, f. nw.lat. Jur. gerechtelijke verhelping, afschaffing van een misbruik, verbetering.
remember, eng. (spr. rimémber) herinneren; — remémbranee, f. (spr. — br'ns) herinnering; in loving remembrance, eig. ter liefhebbende herinnering : ter herinnering aan een
lieven afgestorvene.
Remereiment, n. fr. (spr. —mánz ; van
remercier, danken ; vgl. merci) dankzegging, dankbetuiging, dank.
Remesse, f. liever rim e s s e, z. ald.
Remiges, f. pl. nw.lat. (van 't lat. remex,
roeier) de slagvecren (eens vogels).
remigreeren, lat. (remigráre; vgl. m ig r e e r e n) terugkeeren naar het vaderland; —
remigránt of geremigreerde (fr. rémigré) een teruggekeerde uitgewekene.
Remington, n. eng. een naar den uitvinder genoemd geweer (achterlader); — remingtonlet, n. een mineraal, dat in de terpentijn
voorkomt, zoo geheeten naar den mijnopzichter
Eduard R e min g t o n in Maryland.
Reminiseere, lat. (reminiscére, herinner
u, imperatief van reminisci) de gedenkzondag,
tweede Zondag in de vasten, naar de eerste
woorden van Ps. XXV, 6 in den latijnschen
bijbel: reminiscere Domine, enz.; — reminisCéntie (spr. t =ts) f. (lat. reminiscentta)
de herinnering; de herinneringskracht, het herinneringsvermogen ; iets uit de herinnering geput, van anderen (gewoonlijk onbewust) ont.leend, niet zelf gevonden.
remis, adj. fr. (spr. r'mí; van remettre,
wederleggen, plaatsen, in den vorigen stand
brengen; verschuiven, uitstellen; kwijtschelden,
enz.), doorgaans remise, in het kaart-, schaaken damspel: gelik, noch gewonnen noch verloren, evenveel slagen of punten gehaald, on-
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beslist gebleven ; bij het ombre, boston, reversi,
hetzelfde wat men in andere spellen bête, beest,
noemt : enkelvoudig verloren, wanneer b. v. de
speler of l' hombre zooveel slagen maakt als
een zijner tegenspelers; maakt hij er evenveel
als zijne beide tegenspelers, dan heet men dit
wel remise royale; vgl. codille; —remise, f. fr. (spr. remiez') het uitstel, de opschorting van den tijd; de vermindering, afslag,
kwijtschelding van schuld; Kmt. z. v. a. r im e s s e, z. aid.; wagenhuis of -schuur, koets
bergplaats, inz. voor spoor- en tramwa--huis,
gens; bij jagers: een boschje of struikgewas,
waarin het wild bij sterke vorst gevoederd wordt;
ook de rust, dat is : de plaats, waar zich de
patrijzen na hunne vlucht hebben nedergezet;
— remiseeren (fr. remiser) onder dak, in
de schuur brengen; — remissie, enz. z. ond.
't volgende woord.
remitteeren, lat. (remittëre; vgl. mitt e e r e n) terugzenden; weder ter hand stellen
of overhandigen, overleveren, overlaten ; Kint.
geld of wissels overmaken, overzenden; iets van
eene vordering laten vallen of kwijtschelden;
— remittenda, n. pi. terug te zenden dingen ; bij (duitsche) boekhandelaars : het commissiegoed, dat den uitgevers wordt teruggezonden (ook in het hgd. k re b se, d. i. k r e e ft e n, geheeten); — remittent, m. (remittens)
een overzender, overmaker; Kmt. de eerste
wisselhouder, wisselkooper of - ontvanger; —
remis, n. nw.lat. uitstel van een betalingstermijn; vermindering, kwijtschelding bij eene
betaling, inz. van pachtgelden ; afslag van een
gedeelte der koopsom, z. v. a. r a b at ; — remissibel, adj. lat. (remissibilis, e) vergeef
te geven; — remissie, f. lat. (re--lijk,toe
missio) de terugzending; de toegestane mindering, afslag, korting, verzachting, toegevendheid, z. v. a. r e m i s; de opheffing van een
verbod; het uitblijven, afnemen, nalaten van
eenen ziekteaanval; Jur. remissio juraménte,
ontslag van den eed; — remissoriáles of
remissoriales (littérae) f. pl. nw.lat. terugwijzings- of terugzendings- schrijven, waardoor een
rechtsgeding van het hoogere gerechtshof naar
het lagere ter verdere behandeling wordt teruggezonden; — remissief, adj. (later lat.
remissivus, a, um) verzachtend, toegevend, terugwijzend; — remissionair, m. nw.lat. (fr.
remissionnaire) een begenadigde.
Remolade of remouláde, f. fr. (spr.
ou =oe; van 't lat. molére, fr. mondre, malen)
eene scherpe (piquante) saus, gekruide, saus,
van mosterd, suiker, citroensap enz.; eene zalf
voor paarden, hoornzalf.
RemoUiëntia, n. pl. lat. (van remollire,
weder week worden ; vgl. m o 11 i s, enz.) Med.
weekmakende, verzachtende middelen.
remonstreeren, nw.lat. (remonstrdre, v.
monstráre, toonen, bewijzen) tegenvoorstellingen,
tegenwerpingen maken, tegenwerpen, onder 't
Dog brengen; — Remonstránten, m. pl. te
tegensprekers, eene godsdienst--genvorstl,

REMPAILLEEREN

partij der gereformeerde kerk in Holland, die
in 1609 aan de Staten van dit gewest eene r em o n s t r a t i e overgaven, welke de vijf voornaamste stellingen van hun geloof bevatte; de
tegenpartij noemde hen ook A r m i n i a n e n naar
den Leidschen hoogleeraar Jakob A r m i n i us
(geb. 1660,= gest. 1609); — remontrátie, f.
of remonstrántie (spr. tie=tsie) f. de tegenvoorstelling, het tegenbetoog, de wederlegging, het voorstellen, waarschuwen.
remonteeren, fr. (remonter; vgl. m o at e e r e n) in 't algemeen wederinrichten, wederopmaken, de ontbrekende deelen aanvullen, de
deelen weder tot een geheel vereenigen, inzonderheid weder in den zadel helpen, het verlies
of tekort der paarden van een regiment door
nieuwe vergoeden of aanvullen ; een kanon
remonteeren, het weder op zijn affuit leggen; — remonte, f. (spr. r'móñt') de aanvul
vernieuwing, nieuwe uitrusting, voltallig --ling,
making, het voorzien der ruiterij met nieuwe
paarden; — remonte–depot, n. het aanvul
magazijn; vgl. d e p o t;— remonte-p a a r--lings
d e n, aanvullingspaarden ; — remontanten
of remontant–rozen, pl. rozen, die altijd
door nieuwe bloemen krigen; — remontoir,
n. (spr. r'montoár) een bijzonder toestel aan
horloges, om ze op te winden en gelijk te zet
een rad buiten aan den oogknop ; ook:-tendor
met dergelijk toestel voorzien horloge ; — remontúre, I. het schouderstuk aan vrouwen
-kledrn.
Remoraal, m. nw.lat. (v. 't lat. renrus,
de roeiriem) de opzichter over de roeiers op
de galeien.
Remords, m. pl. fr. (spr. r'mór; van remordre = lat. remordere, wederbijten, of onelg.
kwellen, plagen) gewetenswroegingen, -knagingen, -angst.
remoreeren, lat. (remorári ; vgl. mora,
enz.) ophouden, vertragen.
remorqueeren, fr. (remorquer, spr. remark—; it. remorchiáre, sp. remolcár, als ware
't lat. remulcáre, v. remulcum, het sleeptouw)
op het sleeptouw nemen, z. v. a. b o e g s e er e n; — remorqueur, m. eene sleepstoom
een sleepstoomwagen, trekker, de r e--bot,
morker, locomotief.
Remoulade, z. r e m o l a d e.
removeeren, lat. (removere; vgl. m o v e er e n) terug- of afwaartsbewegen, verwideren,
ter zijde stellen, wegruimen; afzetten; — remotus, a, um, Bot. ruim zittend, verwijderd
staande; — remote, adv. van verre, verwijderd;
— remotis arbitris, Jur. na verwijdering der getuigen, zonder getuigen, geheim, onder vier
oogen; remotis partibus, na het wegzenden van
beide partijen; — remötie (spr. t=ls) f. (lat.
remotia) de verwijdering, wegzending, ter-zidestelling; ontslag uit eenen post tegen den zin
des postbekleeders, afzetting; remotio ab ofcio, ambtsontzetting.
rempailleeren, fr. (rempailler, spr. rañpalj—; vgl. e m p a i 11 e e r e n) weder met stroo
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omwikkelen, omviechten ; — rempaillage, f.
fr. (spr. rañpaljaazj') het omwikkelen met stroo,
het wedermatten of beviechten der stoelen.
rempaqueeren, fr. (spr. raucpak—; van
rempaquer, V. paquer, haringen in tonnen pakken ; vgl. p a k k e t) de haringen (weder) in tonnen pakken; — rempaquement, m. (spr.
rauipak'máñ) het pakken, herpakken der haringen.
rempaqueteeren, fr. (rempaqueter, spr.
raspak --; vgl. e m p a q u e t e e r e n) wederinpakken.
rempareeren, fr. (remparer, spr. rañpar-;
s'emparer, zich meester maken of bemachtigen;
provenc. en sp. emparar, amparar, aangrijpen,
in bezit nemen, beschutten, mid.lat. ámparáre,
beschutten, als ware 't lat. emparare, adimparáre, v. parare, bereiden, toebereiden, inrichten, zich toerusten) verschansen ; — rempart,
m. (spr. rañpár) de wal, hoofdwal.
Remphan (Handelingen der Apostelen,
VII, 43) waarschijnlijk de zon, die door de Israëlieten, als navolging van den egyptischen afgodendienst, onder den naam van hemelkoningin
werd vereerd.
remplaceeren, fr. (remplacer, spr. ranplas—; vgl. e m p 1 a c e e r e n) vervullen, wederbezetten (eene plaats); vervangen, in eens anders plaats treden ; wederuitzetten of plaatsen
(geld); — remplacant, m. (spr. rañplasáñ)
de plaatsbekleeder, plaatsvervanger, inz. die een
ander in den krijgsdienst vervangt.
Remplage, f. fr. (spr. rañplaazj'; v. remplir, vullen, aanvullen) het vulsel, het opvulsel, de vulsteenen bij metselwerk, die men In
de tusschenruimten invoegt.
Rempli, n. fr. (spr. rañpli) de inslag, het
opnaaisel der kleederen.
remployeeren, fr. (remployer, spr. rahploaj—; vgl. e m p 1 o y e e r e n) weder aanwenden, weder aanstellen, weder in dienst nemen.
remplumeeren, fr. (remplumer, spr. rañ-;
vgl. e m p l u m e e r e n) weder met vederen voor
weder bevederen ; zijne schade herstellen,-zien,
er weder opkomen.
remunereeren, lat. (remuneriiri, v. munerari, schenken) vergelden, beloonen, vergoeden; — remunere bel, adj. nw.lat. beloonenswaardig; vergeidbaar ; — remuneratie
(spr. t=ts) f. lat. (remunera (l o) de vergelding,
belooning ; — remuneratief, adj. nw.lat.
vergeldend, beloonend.
Renaissance, f. fr. (spr. r'nè-sáñs'; van
renaitre, wederontstaan, herleven) de wedergeboorte, het herleven, b. v. der wetenschappen,
kunsten enz., inz. een tijdperk van de fr. kunst
kunstsmaak sedert de 16de-geschidn
eeuw, vooral onder Frans I; de s t ij 1 d e r r en a i s s a n c e of a la renaissance, Arch. eene
meer of minder gelukkige vermenging van den
stijl der middeleeuwen en dien der Ouden.
renaal, adj. lat. (van ren, de nier) wat tot
de nieren betrekking heeft ; — renaal-arteri*en, pl. nierarteriën (vgl. a r t e r i ë n).
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Renátus, m. lat. (v. renásci, weder geboren worden) mansn.: en Renata, vr. naam :
de wedergeborene; fr. René.
renchereeren, rencherisseeren, fr.
(renchérir, spr. rans] --) duurder maken, den
prijs verhoogen; overbieden, opjagen, hooger
mijnen ; — rencherissement, n. (spr. rañsjeri-s'máñ) het opslaan, duurder maken der
waren ; het opbod.
reneontreeren, fr. (rencontrer, spr. rañkontr—; van 't verouderde encontre, tegen, het
voorval; als ware 't lat. re-in- contrare, v. contra, tegen; vgl. m a 1 e n c o n t r e) iemand of iets
renc —, aantreffen, treffen, samentreffen, ontmoeten, bejegenen, tegenkomen; Kmt. in een
handelsboek op een ander boek met aanhaling.
van het bladzijde-nommer verwijzen; — rencontre, f. (spr. rañkóntr') de ontmoeting, toevallige samenkomst, het onverwacht samentreffen ; het onverhoeds op-elkander-stooten van vijandelijke krijgsbenden ; de oneenigheid, een klein
toevallig gevecht, eene schermutseling in den
oorlog, eene vechtpartij, een kleine twist, tweegevecht, eene vijandelijke ontmoeting; ook toestand, gelegenheid, omstandigheden ; Kmt. het
verwijzen van het eene boek of blad naar een
ander; het verwijsnommer aan den rand van
een artikel in het dagboek, of van de rekening
des schuldenaars op die des schuldeischers, en
omgekeerd.
rencourageeren, fr. (rencourager, spr.
rañkoerazj—; vgl. e n e o u r a g e e r e n) weder
bemoedigen of moed inboezemen, nieuwen moed
geven.
Rendant, m. (fr. rendant, van rendre, teruggeven, afgeven, overgeven ; it. réndere, van
lat. reddére, teruggeven, met ingevoegde n ; vgl.
rente) een rekeningvoerder, aflegger van rekening (rendant van rekening); ontvanger
en uitbetaler van openbare gelden, schatmeester ; — rendeeren, opleveren, opbrengen,
voordeel geven, bedragen (inz. van de winst
eener zaak, de opbrengst van een land, enz.);
— rendage, f. (spr. randáázj') wat de muntspeciën door het a 11 i a g e, dat men er inmengt,
r e n d e e r e n boven den wezenlijken prijs van
het edele metaal ; — rendement, n. (spr.
rand'mán) de opbrengst, winst; — rendez
n. fr. (spr. rañdewóé, d. I. eig. begeeft-vous,
u daarheen, van se rendre, zich ergens heerr
begeven) de bestelling of het bescheid aan eene
plaats ; de afgesproken plaats der bijeenkomst,
de verzamelplaats, inz. bij verliefden gebruikelijk; elkaar een rendez-vous geven, eene
samenkomst ter bepaalde plaatse en ure afspreken, elkander ergens bescheiden; een ren
—vous —huis, een geheim bordeel, eene
-dez
stille knip.
René, z. Renatus.
renegeeren, nw.lat. (renegare; vgl. n eg e e r e n) wederverloochenen, afvallen ;— renegaat, m. een geloofsverloochenaar, geloofsverzaker, afvallige, inz. een christen, die tot
het mohamedaansch geloof overgaat.
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Renegrida, f. sp. (van renegrido, zeer
zwart, van negro, zwart, en de versterkende
voorlettergreep re; vgl. niger) in de zon gedroogde en daardoor bruinroode cochenille.
Renet, z. reinette.

Rënfan, rëfan, f. (van 't oudn. hreinn,
deensch en zw. ren, rein, en fans, de vaan) de
heilige vaan der Noormannen.
Renflement, n. fr. (spr. ran'flmáiz; van
renoer, opzwellen, v. re- en en fier = lat. inflare, opblazen) Arch. de buik, of het dikke
eener zuil.
renforceeren, fr. (ren forcer, spr. rañ fors-)
versterken; — zieh renf—, sterker worden,
toenemen ; — renforeé's, pi. (spr. raus forcees)
eene soort van dichtgeweven zijden lint ; —
renfort, n. (spr. raus fór) de versterking, hulp,
ondersteuning, b. v. van krijgsvolk.
Reng.,bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor I. R. Rengger (gest. 1832).
reniëeren, fr. (renier = lat. renegare)
verloochenen, afzweren ; afvallen, ontzeggen ; —
reniábel, adj. (fr. reniable) loochenbaar, wat
zich laat loochenen of ontkennen.
Reniflard, m. fr. (spr. r'ni flár v. renifler,
snuffelen, snuiven) de uitblaasklep aan sommige
ouderwetsche stoo mmachines.
reniform, adj. nw.lat. (reni fórmis, v. ren,
de nier; vgl. r e n a a 1) Bot. niervormig (van
;

bladeren.

reniteeren, lat. (reniti, van niti, pogen,
streven) wederstreven, zich verzetten, weerbar stig, weerspannig zijn ; -- renitént, m. (renstens) een wederstrever, verzetter, weerspannige;
— reniténtie (spr. tie=tsie) f. nw.lat. de
wederstand, tegenstand, tegendruk, tegenweer,
het verzet, de weerspannigheid, het wederstreven , "de tegenstand.
Renkött, n. zw. (v. ren, rendier, en kött,
vleesch) het uit Lapland in Zweden ingevoerd
gezouten rendiervleesch.
renommeeren, fr. (renommer, d. i. eig.
herhaaldelijk noemen, van re- en hommer, noemen) iemand beroemd maken ; gew. zich beroemd, ook vermaard, befaamd, berucht maken , zich eenen naam )naken of verwerven,
zich op aller tong brengen; ook zich groot voordoen, pralen, den grooten beer, den man van
gewicht uithangen of spelen ;— g e r e n o mm e e r d, adj. beroemd; befaamd, berucht, ter
kwader faam staande, als de bonte hond bekend; — renommé e, f. de faam, naam, het
gerucht, de roep, mare; de beroemdheid, ver
befaamdheid, roemruchtigheid; par-mardhei,
renommée, door 't gerucht, door de faam, vol
zeggen; — renommíst,-genshtalm
m. een vechtersbaas, baldadig twistzoeker, ijzervreter; N. H. een naar den kievit gelijkende
vogel in de noordelijke landen, kemphaan.
renonceeren, fr. (renoncer, spr. renons—;
van 't lat. renunciare; vgl. renunciëeren)
van eene zaak afzien, haar opgeven, laten varen , vaarwel zeggen, afstand doen ; in het kaart
verzaken, niet bekennen, de kleur niet-spel:
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bijspelen, niet hebben; — renonce, t. (spr.
r'noñs) het missen of verzaken van eene kleur
in het kaartspel, de ontbrekende kleur; ook
een terugstootend, onzen tegenzin opwekkend
persoon ; r e n o n c e m a k e n, eene kleur wegwerpen, zonder van dezelfde weder in te koo-

pen; -- renoncement, n. (spr. r'noizs'máñ)
de verloochening, verzaking, afstanddoening, afstand.

renov'eeren, lat. (renovare, v. novus, z.
aid.) vernieuwen, verbeteren, opknappen; e e n en
w i s s e 1 r e n o v e e r e n, hein vernieuwen, zijnen
vervaltijd later stellen; — renovätum, adj. ver
verbeterd, opgeknapt; -- renovatie-nieuwd,
(spr. t=ts) f. de vernieuwing, verbetering, herstelling, opknapping.
Renseignements, m. pl. fr. (spr. rañseinj'mdñ v. renseigner, 'herhaaldelik toonen,
vi enseigner, onderrichten, leeren, sp. enseñar,
port. ensinar, it. insignare, als ware 't lat. insignáre, inteekenen, inprenten, v. signum, teeken) aanwijzingen, inlichtingen, berichten; epgave der uiterlijke kenteekenen van eenen persoon of eene zaak.
Rente, f. (mid.lat. renda, it. rendita, van
réndere, fr, rendre, lat. reddëre, wedergeven,
inbrengen ; vgl. r e n d a n t) eig. de opbrengst
van den arbeid eens anderen, aan wien men
eene zaak ten gebruike heeft overgelaten; in
't alg. jaarlijksch inkomen, jaarlgksche geldinkomsten, inkomsten of opbrengst van kapitalen,
landerijen, enz., interesten; -- lijfrenten,
pl. (fr. rente viagère) verhoogde interesten, die
iemand van een uitgezet kapitaal voor zich zcelven bedingt, terwijl het kapitaal na den dood
des uitzetters aan den rentgever ten deele valt;
— rentenier, m. (fr. rentier, spr. rañtjé),
m. iemand, die van zijne renten of inkomsten
leeft; — renten of renteeren, opbrengen,
interesten of renten opbrengen, winst opleveren;
— rentenieren, van zijne renten leven; —
rentäbel, adj. barb.lat. rentegevend, interest
opleverend, winstaanbrengend, voordeelig; —
rentabiliteit, f. de rentegevende gesteldheid, het vermogen, de eigenschap om renten
op te brengen; — rentmeester, hij, die
de renten ontvangt en berekent, de bestuurder
eener rentkamer.
rentoileeren, fr. (spr. rañtoal— van
re— en entoíler, v. toile, lijnwaad) eene oude
schilderij op nieuw doek overbrengen, weder
;

;

verdoeken.

rentreeren, fr. (rentrer, spr. rantr—; vgl.
e n t r e e r e n) eig. weder binnengaan, terugkeeren; laken of doek zoodanig samenvoegen, aaneennaaien , dat men den naad niet ziet ; —
rentrant, m. fr. (spr. rañtráñ) Fort. de inspringende hoek van een bolwerk.
renueeren, lat. (renuére) neen zeggen,
afslaan, weigeren, niet willen.
renumereeren, lat. (re-numerare; vgl.
n u m e r e e r e n, ond. numerus) wederbetalen,
terugbetalen of wederuitbetalen, ingekregen of
gebeurd geld weder uitgeven; natellen; — re-
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numerátie (spr. t=ts) f. nw.lat. de weder
terugbetaling, natelling; teruggave, ' we--betaling,
deruitgave.
renunciëeren, lat. (renunciare; vgl. nunc i ë e r e n, ond. nuntius) antwoord of bericht
terugbrengen, berichten ; iets opzeggen, bet ver
gebruik weigeren ; eene zaak opgeven, haar-der

-

,

laten varen, er van afzien, vgl. r e n o n c e e r e n;
— renunciatie (spr. t=ts) f. (renuncia(lo)
de overbrenging, het bericht; de opzegging eener
zaak; de ontzegging, opgeving, afstanddoening,
afstand, het afzien van eene zaak ; — renunciatie–acte, f. de afstanddoening van een
overgeërfd recht, inz. de acte van koning Phidips V van Spanje, waarin hij van zijn recht
op de erfopvolging in Frankrijk afzag; — renunciatio litis, de opheffing van een rechtsgeding; — r. successiónis, afstand van de nala
— renunciatorzum (juraméntum) n.-tenschap;
.een afstandseed.
renverseeren, fr. (renverser ; spr. rañ-

wers—; van re— en envers = lat. inversem,
omgekeerd, verkeerd) omkeeren; omwenden, om'verwerpen, overhoopwerpen, in wanorde brengen, het onderst boven keeren ; — a la renverse
<spr. ru-rtvers') Muz. omgekeerd ; -- rennerschriftelijke tegenbelofte of tegenver--.sal,n
zekering.
Renvi, n. fr. (spr. rañvi; V. envi en a
l'envi, om strijd, als ware 't ten spijt van een
ander, v. envie, de nijd, lat. invidia) het opbod, overbod, de verhoogde inzet bij sommige
kaartspelen; jeux de renvi (spr. zjeu—) opbodspelen.
Renvoi, n. fr. (spr . rañwoá ; vgl. e in v o 1)
de wegzending, terugzending; ook nederl. ren
verwijzing of terugwijzing in boe-Voi,n.de
waar-ken,platigz.;wjseknva
men in een muziekstuk weder moet beginnen
of vervolgen ; het stellen in handen of het verzenden naar (eene commissie, enz.) ; — ren
(fr. renvoyer, spr. raiiwoaj—) te-voyern
terugwijzen, verwijzen; wegzenden,-rugzend,
het afscheid geven, afdanken, ontslaan ; verwijzen ; stellen in handen van .. .
Renvooiletter, f . verw ij zingsletter, noot letter, kleine letter, die naast een woord wordt
-gezet, dat op den rand der bladzijde of bene den aan de bladzijde wordt verklaard; — ren
,

-"voitekn,.rwjzgse

reoecupeeren, nw.lat. (vgl. o c c u p e e r e n) weder of opnieuw bezetten of innemen ; —
reoccupátie (spr. t=ts) de wederbezetting.
reo negante, enz. z. ond. reus.
reordineeren, nw.lat. (van 't lat. ordin?ire, ordenen; vgl. o r di n e e r e n) weder of
herordenen; andermaal wijden; — reordinatie, f. (spr. t=ts) de herhaalde priesterwijding.

reorganiseeren (spr. s=z) barb.lat. (fr.
réorganiser; vgl. organiseeren ond. orgaan)
opnieuw inrichten ; vervormen, eene andere ge^ Iaante geven ; — reorganisatie (spr. —za¿sie) f. de wederinrichting, nieuwe inrichting.
reoxydeeren, lat . -gr. (vgl. o x y d e eren)
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weder verzuren of met zuurstof verbinden, weder verkalken; — reoxydatie (spr. t=ts),
de wederverzuring, vernieuwde verbinding niet
de zuurstof.
repandeeren (spr . repaint—), fr. (répandre, van 't lat. pandére, uitbreiden) vergieten,
storten, plengen ; verbreiden, uitbreiden, verstrooien, uitstrooien ; zeer g e r e p a n d e e rd
zij n, aan vele plaatsen bekend zijn, veel kennissen, veel omgang hebben.

repareeren, lat. (reparare; van parare,
bereiden) herstellen, vermaken, verbeteren, ver
weder goedmaken; — reparatie (spr.-goedn,
t=ts), f. (reparatie) de herstelling, -vernieuwing,
vergoeding, de schadeloosstelling; — réparation
d'honneur, fr. (spr. reparasjón dondür) eerher
reparatuur, f.-steling,vrjk;—
nw.lat. de herstelling, verbetering, inz. van een
buis.
Reparón, m. vlas van de tweede of middelsoort.
reparteeren, nw.lat. (vgl. p a r t e e r e n;
fr. répartir) verdeelen; — repartitie (spr.
tie=tsie) f. de verdeeling.
Repartie, f. fr. vlug en geestig wederantwoord.
Rapas, n. fr. (spr. r' pá; oorspr. repast,
mid.lat. repastus, van 't lat. pascére, weiden,
voeden) de maaltijd, het maal, gastmaal.
repasseeren, fr. (repasser; vgl. passe er e n) terugreizen, terugkomen, weder voorbij of
doorgaan of doorrijden, doorvaren ; aanzetten
(een mes) ; strijken (b. v. linnengoed) ; een
nieuw uurwerk vóor het gebruik nauwkeurig
nazien ; rekeningen, geschriften, enz. nazien,
onderzoeken, herhaaldelijk doorloopen, verbeteren; — repassage, f (spr. —saazj') het weder door- of voorbijgaan ; het aanzetten of strijken; het nauwkeurig nazien, regeling van uur
-werkn.
repatriatie (spr. tie=tsie) f. nw.lat. (v.
lat. repatriare, in . het vaderland terugkeeren,
v. re— en patria) de terugkeer of wederopneming in het vaderland.
Repeal, n. eng. (spr. ripiél, v. peal, geschal, geraas, roep ; v. 't fr. appel, roep, samenroeping, v. appeler, roepen ; fr. rappel, de
terugroeping, v. rappeler, terugroepen ; vgl. app e 11 e e r e n) de herroeping, afwijzing of ophefúng, inz. der vereeniging van Engeland met
Ierland; juister: de opheffing der thans bestaande

vereeniging van de wetgevende macht en het
rechtswezen van Ierland met dat van GrootBrittanje; — repealer, m. (ripíéler), d. I.
herroeper, opheffer, de lersche medeleden van
het eng. parlement, welke de herroeping of opheffing der vereenigings-acte tusschen Engeland
en Ierland verlangen; -- repeal–association (spr. — essosjéésjen), de verbinding of
vereeniging ter opheffing ; d e f e n d e r s ond.
defendeeren.

repelleeren, lat . (re pellére) terugdrijven,
afwijzen, versmaden, verstooten; — repellentia,

n. pl. Med. terugdrijvende geneesmiddelen.
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repens, lat. Bot. kruipend, vgl. r e p t ans.
repenseeren, lat. (repensáre) vergelden,
vergoeden, goed maken; — repensátie (spr.
t=ts) f. de vergelding, vergoeding ; — repensátor, m. de vergelder, vergoeder.
Repentina, pi. later lat. (v. repentinus,
a, um, plotseling) Jur dringende zaken, inz.
aanklachten bi de rechtbanken.
repercuteeren, lat. (re percutëre; vgl.
p e r c u t e e r e n) terugstooten, terugwerpen, afstuiten; — repereússie, f. (repercussio) de
terugwerping; de terugstoot ; het af kaatsen,
b. v. van het geluid, van de lichtstralen, enz
— repereussief, adj. terugdrigvend, terugstootend.
Repertorhum, n. pi. repertoria, of
repertoriën, lat. (v. reperire, vinden) een
opslagboek, aanwijzingsboek, zaakregister, uit
fr. repertoire, n. (spr.-treksl,baf;
—toár') de lijst der rollen, welke een tooneelspeler of zanger bestudeerd heeft, rollijst; ook :
de lijst der stukken, welke aan een schouwburg
opgevoerd of in studie zijn, lijst van stukken;
de weeklijst, eene lijst der in eene week optevoeren tooneelstukken in groote steden.
repeteeren, lat. (repetëre) herhalen, herzeggen; — repetent, m. (repetens) een her-haler, herhalings- leermeester; op duitsche hoogescholen een onderleeraar tot herhaling van de
lessen of colleges; Arith. een of meer cijfers
eener repetent-breuk, d. i. terugkeerende
tiendeelige breuk, herhalingsbreuk, welker cijfer
of cijfers tot in het oneindige wederkeeren, b. v.
het cijfer 3 in de breuk 0,333, enz., de cijfers
1 en 8 in de breuk 0,181818, enz; — repetítie (spr. tie=tsie) f. (lat. repetido) de herhaling, de proefherhaling van uit te voeren
tooneelstukken, muziekstukken, enz. ; repetid o
est mater studiórum, de herhaling is de moeder der studiën, d. i. de herhaling is bij 't aanleeren van eene wetenschap de hoofdzaak, of
door het herhalen wordt de wetenschap eerst
geboren ; -- repetitiën, pl. de verklaringen
van bijzondere wetten der stal. rechtsgeleerden
uit de lode en 15de eeuw, omdat het enkel
herhalingen van de commentariën en uitspraken hunner meesters waren ; — repetitie
of -pistool, n. geweer of pistool,-gewr
waaruit men na eene lading verscheiden schoten kan doen ; — repetitie-horloge, n.
een slaand zakuurwerk; — repetitor, lat.
een herhaler, iemand die bij de studie der rol
schouwburg behulpzaam is; leer--lenid
meester, die de lessen der hoogleeraren met
de studenten herhaalt ; — repetiteur, m.
fr. een schip, dat de seinen van het admiraal schip herhaalt ; — repetitorïum, n. nw.lat.
een herhalings-onderricht, eene herhalings-voorlezing of -college; — repetundae (scil. res of
pecuniae), zaken of gelden die teruggevorderd
kunnen worden ; — crimen repetund irum, z.
ond. crimen.
. repignoreeren, later lat. (repignorácre;
vgl. , pignus) tegenverpanden ; -- repigno-

'REPLY-LETTER

rätie (spr. t=ts) f. Jur. de weder- of tegen
pandlossing.
-verpandig,
Repit, m. fr. (spr. r'pi; oorspr. respit,
provenc. respieit, it. rispitto, rust, tijd om zich
te herstellen ; van 't lat. respectus, terugzicht,
en vandaar toegevendheid, van respicere, vgl.
r e s p i c i ë er e n) de verlenging, het uitstel, de
latere termijn, het r es p ij t ; -- lettre de rdpit,
f. gratiebrief, vorstelijke beschermingsbrief, die
den schuldeischers verplicht den schuldenaar
respijt te geven of tijd tot betaling te laten.
replaeeeren, fr. (replacer, spr. r'plas—;
vgl. p 1 a c e e r e n) wederplaatsen, weder rangschikken.
replaideeren, fr. (replaider, spr. replèd—,
vgl. p 1 a i d e e r e n) weder voordragen, een proces opnieuw voeren of verdedigen.
Replantatie, f. (spr. tie=tsie) lat. deu
wederinplanting b. v. van getrokken tanden.
replatreeren, fr. (replátrer, van plátre,
gips, oudfr. plastre, plaistre, emplastre, emplaistre, met gips overdekte grond; pleister op..
wonden, mid.lat. plastrum, amplastrum, v. 't lat .
emplastrum, gr. émplastron, pleister op wonden,
zalf ter opsmering, v. emplássein, daarop vor-men of smeren) overgipsen, weder met gipsbedekken; bemantelen, verontschuldigen; — replatrage, f. (spr. r'platráázj') overgipsing,
volwerping, aanstrijking, volraping met gips
bemanteling.
Replétie (spr. t=ts) f. lat. (repletio, van
replêre, opvullen) de opvulling, opgevuldheid y
volbloedigheid; ook overlading, b. v. der maag.
replieeeren, later lat. (replicare, d. i.
oud-lat. eig. terugvouwen, terugbuigen, phcare, vouwen; fr. répliquer) antwoorden, hervatten, hernemen, daartegen inbrengen ; -- ad°
replicándu►n, tot tegenantwoord, om tegenwerpingen voor te dragen ; -- si réplica, it. Muz.
wordt herhaald, te herhalen; — replicäto, herhaald; -- repliek, f. mid.lat. (replica; fr.
réplique) het tegenantwoord, inz. een treffend.
of geestig antwoord, het tegenbescheid; de herhaling, de namaak (copie) van een kunstwerk;
Jur. het wederantwoord van den elscher op de
verdediging des gedaagden (de exceptie), en
het geschrift, waarin het verdedigingsschrift wordt
beantwoord, lat. replicado (vgl. d up 1 i e k); —
réplica, f. it. Muz. de herhaling eener zangwijze (m e 1 o dl e) van eene stem, welke vroeger door eene andere stem werd voorgedragen, ook.
,

,

v.

rëd&lita.

replieeren, fr. (replier ; vgl. p 1 i ë e r e n
ond. p 1 i) weder samenvouwen, weder in plooien
leggen; Mil. zich terugtrekken, terugwijken,.
deinzen, tot op Benen post achterwaarts trek-

ken; ook op iets steunen, zich op lets verlaten;
-- repli, m. het terugtochtspunt der troepen;
reserve of dekking voor afzonderlijke vooruitgeschoven posten door een grooter aantal troepen.
replumbeeren, barb.lat. (v. plumbum,
het lood) lood van zilver scheiden, zilver van
lood zuiveren.
Reply-letter, f. eng. (spr. riplai--, v;
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reply, het antwoord; vgl. r e p l i c e e r e n) de

poe -s—; vgl. p o u s s e e r e n) terugstooten; terug

respijt- of uitstellingsbrief der engelsche koningen ter gunste van eenen veroordeelde.
Repolón, m. fr. in de rijkunst : de halve
volte, volte in vijf tempo's, z. volte.
repondeeren, fr. (répondre, van 't lat.
respondëre) antwoorden beantwoorden, overeenkomen, overeenkomstig zijn met eene zaak,
daarmede overeenstemmen ; goedspreken, borgblijven, voor iets instaan, verantwoordelijk zijn
of blijven.
reponeeren, lat. (reponëre, van ponëre,
zetten, plaatsen, leggen, enz.), terugleggen, weder op de plaats leggen of zetten, wegleggen,
ter zijde leggen, bewaren; Med. een uitgezakt
deel, b. v. eene breuk, weder inbrengen ; een
verrekt of ontwricht lid zetten ; -- repositaris of repositair, m. nw.lat. een bewaarder, opzichter van akten, enz. ; — reposítie (spr. —zi-tsie) f. het weder op zijne plaats
brengen, de weder- of herzetting b. v. van
uitgezakte of verrekte en ontwrichte leden; —
repositorium, n. pl. repositoria of
—toríën, n. lat. eene boekenplank, boekenkast; eene bewaarplaats.
reporteeren, lat. (reportäre, v. portare,
dragen ; fr. reporter), terugdragen, terug- of
wederbrengen; overbrengen, overdragen, b. v.
een totaal van de eene bladzijde naar de andere ; — report, m. eng. (spr. ripoort) Jur.
bericht, verslag, berichtgeving, verslagdoening
(z. v. a. r e 1 a t i e) ; in den effecten-handel: het
onderscheid tusschen den koers van koopen à
comptant en op tijd (op twee verschillende dagen) ; in Engeland de opgave van het onder
gehalte van een baar edel-scheidtun
metaal en het munt- of s t a n d a r d-metaal; —
reporteering of report- affaire, f. verkoop van een effect onder verplichting van lateren hooger terugkoop ; — répórter, m.
eng. (spr. ripoorter) een verbaler, berichtgever,
verslagdoener; inz. verslaggever van couranten.
Ropos, m. fr. (spr. r'pó; van 't lat. reen pausare; vgl. p a u s e e r e n) rust, stilstand,
rustpunt, rustplaats; Arch. de plaats van eene
trap, waar de treden zijn afgebroken door een
vlak, geschikt om er u i t t e r u s t e n, rustplaats op een trap, trapportaal ; — repos, als
militair commandowoord : rust ! repos en place
(spr. repó zah plas' ), plaats rust ; mon repos,
mijne rust, rustplaats, naam van veel buitengoederen ; -- reposoir, m. (spr. repozoár)
bij de R. Kath. een altaar, dat men in eene
straat, enz. opricht, om er het heil. sacrament
bij zekere processiën op te zetten, een rustaltaar; een bezinkvat, de derde kuip voor het
maken van indigo ; een wastrog ; — reposcoren, rusten, slapen; — zich rep —, berusten, zich verlaten (op iemand).
reposceeren, lat. (re poscére) weder
wederverlangen, terugvorderen.
-eischn,
repositaris, repositie, enz. z. r e p oneeren.
repousseeren, fr. (repousser; spr. re-

terugdringen of terugdrukken, terugkaat----drijven,
sen of terugzenden; b. v. den spot, de scherts;
— repoussábel, adj. terugdrijfbaar, terug
wat zich laat terugdrijven of-dringba,ez.
afweren; — repoussoir, m. (spr. repoe-soar)
een doorslag, drevel, drijfijzer; Pict. een donkere voorgrond, om de andere voorwerpen eenex°
schilderij des te meer op een afstand te doen..
voorkomen of hen te doen wijken.
reproesenteeren, lat. (repraesentäre,
vgl. priesenteeren, ond. prmsens) tegen
maken of vertegenwoordigen, voorstel--wordig
len, opvoeren ; een afwezigen persoon vervangen of voorstellen; ook iets vertoonen, uiterlijk
aanzien, waardigheid, gewicht hebben, zich voordoen; — repriesentándus, de voortestel+
len, te vervangen, te vertegenwoordigen persoon;
— reproesentánt, m. (repraeséntans) een.
vertegenwoordiger, plaatsbekleeder, plaatsvervanger eens afwezenden; inz. de vertegenwoordiger van, een gewest, eene stad, enz., een volks
vgl. g e d e p u t e e r d e op d e--vertgnwodi,
p u t e e r e n; — repreesentatie (spr. tie=
tsie) f. (lat. repraesentatio) de vertegenwoordiging, het tegenwoordig-maken; de plaatsvervanging of plaatsbekleeding, afbeelding, voorstelling; opvoering van een tooneelstuk ; — r epraesentatie- kosten, kosten om de eer
van zijn ambt, van den vertegenwoordigden persoon op te houden (voor gezanten, enz.) ; -repraesentatie- recht, het recht van plaats
bij erfenissen, het intreden in da-beklding;
plaats van eenen reeds gestorvenen a s c e n d e n t;
— repreesentatief, adj. nw.lat. tegenwoordigmakend, voor oogen stellend, voorstellend ;
plaatsvervangend, vertegenwoordigend, ook re--

;

-

praesenteerend; — repreesentatiefsysteem, het stelsel der vertegenwoordigiñg,

der staatsinrichting, volgens welke het volk door
eene vergadering van afgevaardigde vertegenwoordigers van het staatsbeheer en de wetgeving deelneemt.
reprehendeeren, lat. (reprehendére, eig.
terughouden of terugtrekken, van prehendëre,
vatten, grijpen, houden) berispen, laken, doorhalen, verwiten ; — reprehensibel, adj
(later lat. reprehensibilis) berispenswaard, te
berispen, lakenswaardig ; — reprehénsie, f.
lat. (reprehens)'o) de berisping, de doorhaling,
bet verwit; de bestraffing; — repressalíën,
of fr. represailles (spr. —zálj'; sp. repre-satia, it. ripresaglia, rappresaglia, oudfr. repre-hensaille, mid.lat. reprensaliae, eig. terugneming
van 't genomene, v. reprehendere, repréhensum;
terugnemen) pl. tegengeweld, tegenbeleediging,
weêrwraak, schadeverhaal, wraakneming, wraakoefening, inz. het beantwoorden van de harde
en onrechtvaardige handelwijzen of beleedigingen
van den cenen Staat tegen een anderen ; ook.
vergelding, genoegdoening; r e p r e s a i 11 e-b r i ev e n, verlofbrieven van cene regeering, om tegen,
de onderdanen van een anderen staat weerwraak_
te oefenen.
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Represailles, repressaliën, z. ond.
ireprehendeeren.

representeeren, enz. z. ond. r e p r easente ere e.

Repressie, repressief, z. ond . r e p r i•
-meeren.

Reprieve, f. eng. (spr. ripiiew' oud-eng.
,reprove voor reprove, van lat. reprobare, ver
;

uitstel .van eene terechtstelling, het-werpn)ht
aan een ter dood veroordeelde bewilligd uitstel;
uok : het bevel tot dit uitstel.
Reprimande, f. fr. (spr. —máhd'; lat.
als 't ware reprimenda, v. reprimére, fr. ré,primer, z. r e p r i m e e r e n) de terechtwijzing,
berisping, het verwijt, de doorhaling; iron. een
lange neus, bokking; — reprimandeeren
,(fr. réprimander) berispen, doorhalen, verwijten.
reprimeeren, lat. (reprimére, van prenére, drukken) onderdrukken, terugdringen, dempen, bedwingen, beteugelen, stuiten, stremmen,
in toom houden, weren, verhinderen; — représsie, f. nw.lat. de onderdrukking, stuiting,
stremming, weérhouding, beteugeling; — re-.
pressief, adj. (fr. répressif) terugdrukkend,
-drijvend, stremmend, verhinderend, belemmerend; repressieve maatregelen, slui-,
tende, afwerende maatregelen, maatregelen om
iets te onderdrukken of te keer te gaan.
Reprise, f . fr. (spr. —priez'; vgl. pr! s e)
-de herneming, herovering van een schip, eene
plaats; het herwonnen voorwerp ' zelf, de herwonnen prijs (schip); de herhaling, de weder
een schouwspel, enz. ; Muz. de-fopveringa
herhaling van een hoofdgedeelte van een stuk;
'ook het herhalingsteeken; Kmt. het stijgen der
.gedaalde koersen ; de hervatting, het wederbeginnen; herstelling, reparatie, inz. van weefsels;
=de koop in het l a n s q u e n e t.
tepriseeren, fr. (repriser, v. prix, prijs,
*waarde ; vgl. p r i s e e r e n, ond. prise) opnieuw
waardeeren, andermaal schatten, herschatten.
-

,

Repristinátie (spr. tie=tsie) f. nw.lat.
(van pristinus, z. ald.) de herstelling. van iets
vroegers, van iets, dat afgeschaft was.
reprobreeren, lat. (reprobl re. van prob ire, billijken) verwerpen, misbillijken, veroordeelen, niet aannemen of goedkeuren ; Jur. het
tegenbewijs leveren; — reprobátie (spr.
t=ts) f. (later lat. reprobado) de verwerping,
veroordeeling; Jur. het tegenbewijs.

,

reprocheeren, spr. (r'prosj '—) fr. (reprocher; van proche, nabij, lat. props, dus als
't ware nabijleggen ; vandaar provene. nog repropchar) Iemand iets verwijten, tot verwijt ma-

ken, onder den neus wrijven, voor de schenen
werpen, beschuldigen; — reproehábel, adj
4 (fr. reprochable), berispenswaard, verwijtelijk,
.

bestraffeltjk ; —

reproche,

f. (eig. m.) (spr.

r'prósj') het verwijt, de beschuldiging, laking,
wraking, berisping.
reproduceeren, nw.lat. (vgl. produe e e r e n 1), weder voortbrengen of telen, weder te voorschijn roepen; volledig maken, herh ellen, weder voortbrengen; Jur. tegenbewij-
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zen, tegengetuigen voorbrengen of aanbrengen;
eene reproduceerende kunst, is die kunst,
welke iets dat reeds geschapen is te voorschijn
brengt, zooals b. v. de tooneelkunst, in tegenstelling met de p r o d u c e e r e n d e; — ZiCh
reprodueeeren, zich opnieuw vertoonen,
weder verschijnen; — reprodueátur, Jur.
het (nl. het document) worde weder ingediend;
— reproducent, m. een wedervoorbrenger;
Jur. een tegenbewijsvoerder; — reprodúct,
m. de tegenpartij, tegen welke een bewijs gevoerd wordt; — reprodúctie (spr . t=s) f.
de wedervoortbrenging, herstelling of aanvulling van vernielde of beschadigde deelen aan
dierlijke lichamen, gelijk mede uit de organische
lichamen afgezonderde stoffen; — reproduetief, adj . wedervoortbrengend, wederscheppend,
aanvullend, herstellend; — reproductivi-

teit of reproductiekracht, f. de her-

steliingskracht, het aanvullings- of herstellingsvermogen van verminkte of geheel verloren iichaamsdeelen bi planten en dieren, inz. wormen en amphibiën.
repromitteeren, lat . (repromittére ; vgl.
p r o m i t t e e r e n), daartegen beloven of eene
tegenbelofte doen; — repromissie, f. (lat.
repromissTo) de tegenbelofte.
Reproseliet, m . lat. -gr. (vgl. p r o s el! e t)

een wederteruggekeerde, een teruggekeerd geloofsoverlooper.
reprösit! nw.lat. (vgl. prosit) het bekome
ook u wel ! (beantwoording van het p r o sit).

reprotesteeren,

nw.lat. (vgl. p r o t e-

s t e e r e n) eene tegenvoorstelling inbrengen, of
tegen het protest van een ander tegenverklaringen doen en ze voor krachteloos verklaren;
—

reprotést of reprotestátie (spr. tie=

tsie), f. de tegenvoorstelling, tegenverklaring
(vgl. protest).
reptans, lat. (van repére, kruipen) Bot.
kruipend, z. v. a. r e pens.
Reptiliën, pl. lat. (reptil). a, van repare,
kruipen) kruipende dieren, wormen, ook z. v. a.
amphibiën, die klasse des dierenrijks, welke de
dieren bevat, welke kruipen, hetzij dat zij geene
pooten hebben, of dat deze zoo kort zijn, dat
zij schijnen op den buik te kruipen, b. v. slangen, kikvorschen, hagedissen, schildpadden; reptilia Parnássi, het gewormte van den Parnas,
d. i. kreupele dichters, geleerde brekebeenen;
— reptiliënpers, f. hgd. de in dienst der
regeering staande couranteni ter bestrijding van
g eheime
anden ' ië
g
^ ;staatsv'
-- reptil^.enfonds,
#

n. de ter ondersteuning dezer bladen ter beschikking der regeering staande geldsom (af
komstig van eene uitdrukking van Bismarck in
de zitting van de Pruisische kamer van 30
Jan. 1869, toen hi deze geheime staatsvijanden
met »boosaardige reptiliën" vergeleek.
repubesceeren, lat. (repubescëre) weder jong worden, verjongen, zijne eerste krachten wederkrijgen.
republi.ceeren, nw.lat. (van p u b 1 i c e ere n, z. ald.) bij herhaling of opnieuw bekend
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maken; — republieátie (spr. t=ts) f. de antwoord geven, een blauwtje doen loopen.
Repurchase, f. eng. (spr. —tsjeez') teherhaalde bekendmaking, vernieuwde, openlijke
iugkoop, rouwkoop, afstandsgeld.
-afkondiging.
repurgeeren, lat. (repurgdre; vgl. p u rRepubliek, f. (fr. république, van 't lat.
' es pubtica) eig. de openbare of algemeene zaak, g e e r e n) weder reinigen, andermaal afvoerer.
een gemeenebest, vrijstaat, eene staatsinrichting, of purgeeren.
Reputatie (spr. tie=tsie) f. (van 't fr.
waarbij , bet hoogste gezag en de heerschappij
over eene burgerlijke maatschappij, Of aan een réputalion, v. réputer, voor lets houden, achten;
bepaald lichaam van aanzienlijke lieden is toe- het lat. reputado, beteekent overweging, berevertrouwd (a r i s-t o k r a t i e), Of door het volk- kening, overleg) de naam of faam, inz. goede
zelf en de uit zijn midden verkozenen wordt naam, het aanzien, de achting, de eer; -- reuitgeoefend (dem o k r a t i e) ;— republi- putábel, adj. nw.lat. eerbaar, eervol, in ach
aanzien staande, een goeden naam heb--tingof
quette, f. fr. (spr. --kétt') een klein gemeenebest, vrijstaatje, gelijk b. v. St.-Marino ; — bende.
Request, n. (spr. rekést; van 't fr. requéte,
republikein, m. (fr. republicain) een bur, ger van eenen vrijstaat, een gemeenebestgezinde, oudfr. requeste, van 't mid.lat. requesta, voor
een voorstander van den veelhoofdigen regee- requisita, van 't lat. requirëre, fr. requdrir, aana•ingsvorm, vrijheidsvriend, vrijburger; — re- zoeken, verzoeken ; vgl. r e q u i r e e r e n, requipublikeinsch, adj. wat tot eene republiek itus) de bede, het verzoek, het verzoekschrift,
smeek- of klaagschrift (s u p p 1 i e k) ; = rebehoort, gemeenebestgezind, vrijburgerlijk, vrijheidlievend; — republieanísme, n. barb. squestineester, of ma"UUre des requétes (spr.
lat. de gehechtheid aan den republikeinscben mètr' dl rekèt'), de verslag- of berichtgever over
regeeringsvorm, het vrijburgerschap; — repu- de ingekomen verzoekschriften bij den staatsraad
blicaniseeren (spr. s=z), tot een gemee- in Frankrijk; — requestreeren, bast.fr.
nebest of eenen vrijstaat maken, daartoe gene- een verzoekschrift indienen, zich schriftelijk met
gen zijn; gemeenebestgezinde gevoelens bijbren- zijne bezwaren en bede om herstel of opheffing
gen; repubïicomanie, f. de overdreven tot het bevoegd gezag wenden ; — reques. zucht voor de republikeinsche staatsinrichting. trant, m. requestrante, f. onderteekerepudiëeren, lat. (repudiare, v. pudre, naar, -ster, van een verzoekschrift.
Requet, m fr. (spr. rekè) eene soort van
zich schamen) verwerpen, versmaden, verstooten; van de hand wijzen, b. v. eene erfenis; breed lijnwaad uit Bretagne.
Requiem; n. lat. (eig. accus. v. requies,
het huwelijk ontbinden, scheiden ; — repud.iätie (spr. t=ts) f. (lat. repudiado) of re- de rust) kath. zielmis ter eere van eenen overpudium, n. de versmading, verstooting, te- ledene en het daarbij behoorende muziekstuk
iugwijzing; Jur. de opheffing van eene wettige (naar de aanvangswoorden : »requiem aeternam
verbintenis, echtscheiding; de verklaring van dona eis, Domine etc., geef hun de eeuwige
requiesceeren
eenigé noordamerikaansche republieken, dat zij rust, o Heer ! enz.
de staatsschulden en de renten daarvan niet tot (lat. requiescére), rusten, zich gerust, tevreden
het volle bedrag wilden betalen; — repudium stellen ; — requiéscat in pace, afgek. R. I. P.,
necessarium, eene noodzakelijke, gebodene, op hi (of zij) ruste in vrede ! — requietorium, n. nw.lat. de rustplaats, het graf.
recht gegronde echtscheiding; rep. voluntaraum,
Requinterón, m. de zoon van een q ui neen vrijwillige opheffing van bet echtverbond;
— repudieus, adj. verstootelijk, verwerpelijk. t e r o n (z. ald.) en eene europeesche vrouw,
repugneeren, lat. (repugnare, van pu- of omgekeerd.
requireeren, lat. (requircre, van quae{gnäre, kampen, strijden) wederstreven, tegenstreven, zich verzetten ; tegenstaan, afkeer of rére, zoeken) wederzoeken; verlangen, vorderen,
verzoeken, bidden, inz. eene vreemde regeering
tegenzin gevoelen, tegen de borst stuiten, wal
— repugnánt (repúgnans), tegenstrj--gen; of rechtbank om medehulp verzoeken, b. v. tot
dend, wederstrevend, afkeerwekkend, stuitend, opsporing van een ontvluchten misdadiger; —
terugvorderen, eischen In rechten; ook onderhinderlijk, walglijk ; — repugnántie (lat.
.repugnantia), repugnátie (spr. t=ts) f. (la- zoeken, navorschen, iets op bet spoor willen
ter lat. repugnatio) de wederstrevigheld, tegen- komen ; Mil. leverantiën vorderen of uitschrstreving, verzetting, bet verzet ; de tegenzin, ven ; — requirént, m. (requirens) een onderzoeker, navorscher; — requisitus, a, uns,
.afkeer, walging, walg.
Repuls, m. lat. (relrúlsus, m. en gew. re- adj. verzocht, gevorderd, besteld; — requipulsa, f. v. repellére, terugdrijven, terugstooten) siet, n. (lat. requisitum), pl. requisita ot
requisieten, het gevorderde, het toebehooede afwijzing, het weigerend antwoord, hoofd
ren, namelijk al die kleine voorwerpen, welke
vgl. r e f u s; -- repúlsie, f. (later-stoen,
lat. repulsio) de terugstooting, de af- of terug- behalve de decoratie tot opvoering van een
stoot, terugdrijving, afwijzing; — repulsief, tooneelstuk noodzakelijk zin; een vereischte of
eene noodzakelijke eigenschap, voorwaarde; —
adj. nw.lat terugstootend, terugdrijvend, afstoolend; -- repuisieve kracht, de terugstoo- requisiteur, m. requisitrice, f. fr.
(spr. s=z) hij of zij die de gevorderde voor
1.ingskracht ; -- repulseeren, (lat. repulsare),
(voor schouwtooneelen) aanbrengt of-werpn
lerugstooten, afslaan, afwizen, een weigerend

,

,

-

,

-
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verschaft; — roquisítie (spr. —zi-tsie) f.
lat. (requisitio) het aanhouden, aanzoeken, begeeren ; inz. de opeisching der eene autoriteit
aan de -andere om grondwettelijke hulpverleening; de uitschrgving van leverantiën, het beslag
of de aanspraak op personen of goederen, b. v.
iets in requisitie nemen of stellen, ergens beslag op leggen, er aanspraak op maken;
het tengevolge van dergelijke uitschrijvingen
geleverde zelve; onder de fr. republiek de oproeping aan de jonge lieden tot den kr41gsdienst,
vandaar ook wel voor loting; — req,uisitorium, n. of requisitoriálen, pl n w. l<lt.
(requisitoriáles, seil. litthrae), fr. requisitoire (spr. rekizitodr') een schriftelijk aanzoek
of verlangen van de eene autoriteit aan de andere; — requisitoir, n. Jur. eisch van het
openbaar ministerie (bij een proces) ; — requisitionair (spr. ti=tsi) m. (fr. réquisitionnaire) die op iets aanspraak maakt, ergens
beslag op legt ; ook die tot de requisitie of de
krijgsopschrijving behoort.
res, f. genit. en dat. rei, acc. rem, abl. re ;
pl. ook res, gehit. rerum, dat. en abl. rebus)
lat. -de zaak, het ding; vermogen, goed, enz. ;
rei vindicatio, de eigendomseisch, waardoor men
de aanspraak op het eigendom eener zaak doet
gelden ; — re vera, inderdaad, in waarheid ; —
rem acu tetigisti, eig. gij hebt de zaak met
den naald aangeraakt : gij hebt den spijker op
den kop geslagen, gij hebt het getroffen, geraden; — ad rem, ook e re, ter zake passend,
gepast, behoorlijk, dienstig; — e of pro re nata,
naar den aard der zaak, naar bevind of gesteldheid van omstandigheden ; — rebus sic
stand bus, de zaken zoo staande, bij zoodanige
omstandigheden, of daar de zaken zoo gesteld
zijn; — rerum divisio, f, zaakindeeling; —
rerum permutatio, L zaakomzetting, zaakomruiling ; — Jur. re et corpore, aan have en lijf;
-- re et corpóre a r r e s t e e r e n, persoon en
goederen in beslag nemen; — res accessorïa,
bijzaak, z. v. a. a c c e s s o r i u m; — r. aliéna,
vreemde zaak, vreemd goed; — r. alienabilis,
vervreemdbare zaken ; — r. allodidlis, een vrij
erfgoed, vrije erfgrond; — r. altióris indagánis,
eene verder of dieper te onderzoeken zaak ; —
res communis, een gemeen goed ; — res controvérsa, eene betwiste zaak; — res decisa,
eene besliste zaak; — res dubia, eene twijfelachtige zaak; — r. ecclesiasticae, pl. geestelijke
goederen, kerkegoederen ; — r. Cacti, feiten,
gebeurde zaken ; — res familiáris, de huishouding, huishoudelijke zaken ; — res fisci, goed
of eigendom van den Staat, schatkistgoed; —
r. fungibilis, eene verbruikbare, verteerbare zaak;
— r. furtiva, een gestolen zaak ; — r. immobilis, eene onbeweeglijke, onroerende zaak; —
res indecisa, eene onbesliste zaak ; — r. indivisibi'lis, eene ondeelbare zaak; — r. intègra,
eene nog onveranderde, in haar geheel gebleven
onaangetaste zaak ; — r. judicata, z. ond. j ud i c e e r e n; — r. litigiösa, eene betwiste of
hangende zaak (die reeds werkelijk in proces
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is) ; — r. merae facultatis, eene geheel onver-schillige of willekeurig te behandelen zaak; —
res mobilis, eene beweegbare, roerende zaak;
— r. naturel les, pl. natuurlijke dingen ; — r.
nullias, een goed zonder meester, dat alzoo door
iedereen in bezit kan genomen worden ; — res
nullias cedit [primo] occupánti, eene zaak zonder meester behoort of vervalt aan den eersten
inbezitnemer; — res praeternaturales, pl. bovennatuurlijke dingen; — r. publica, het openbare, gemeene welzijn ; — het gemeenebest,
de Staat; z. ook republiek ; — res pubticae, pl. staatsgoederen; — r. redit ad triarios,.
eig. de zaak komt aan de triariërs, het derde
gelid der rom. slagorde ; sprw. nu komt het
er op aan, de zaak is op het uiterste gekomen; — r. religiosae, en r. sacrae, pl. kerkezaken, kerkegoederen; — r. spirituales, gees--telijke zaken en aangelegenheden.
resacreeren, nw.lat. (resacráre, fr. resacrer; vgl. s a c r e e r e n) weder wijden of zalven ; — resaerätie (spr. t=ts) f. vernieuwde
wijding.
Resaluëeren, resaluteeren (v. lat.
salutáre) eene begroeting beantwoorden; -resalutätie (spr. tie=tsie) f. lat. (resalu-tatio; vgl. s a tut at i e) de wederbegroeting,
tegengroet.
resanesceeren, lat. (reeanescére, v. sa
gezond worden) weder genezen of her--nescér,
stellen, zijne gezondheid herkrijgen.
resareeeren, lat. (re-sarcïre) eig. weder
opknappen, verbeteren ; vergoeden, schadeloos- stellen.
reseindeeren, lat. (re- scindére) eig. vaneenrijten, aan stukken scheuren ; vernietigen,
opheffen, omstooten, voor ongeldig verklaren,.
b. v. een testament; — resoíssie, f. (lat.
rescissio) de oplossing, ontbinding, ophefng,
gerechtelijke omstooting of verwerping (ca ss e e r i n g, cassatie) van een testament.
Rescontre, f. (vgl. s c o n t r o) afrekening,
verrekening (inz. in den eí%ctenhandel) ; -rescontredag, m. dag daartoe bestemd; -reseontreeren, afrekenen, verrekenen, vereffenen.
reseribeeren, lat. (re- scribére; vgl..
scriba) terugschrijven of antwoorden, een be sluit of bevel uitvaardigen, inz. van besturen
aan bijzondere personen ; ook : weder beschrijven, vgl. codex rescriptus, onder codex ; --reseript, n. (lat. rescríptum, pl. rescripta)
het teruggeschrevene, het antwoord, bescheid,
het schriftelijk goedvinden van eenen vorst of
een bestuur aan ondergeschikten, als antwoord
op aanvragen, verzoeken, enz. ; ook pauselijk
bevel of verordening, als antwoord op deze or
gene theologische vraag, als bulle of m o nit o r i u m geheeten ;— reseríptie (spr. t=s)
f. (later lat. rescríptio) het terugschrijven, het.
goedvinden, bevel ; Kmt. een schriftelijke last
tot inning of uitbetaling eener geldsom ; — re-seriptiën, f. pl. (fr. rescriptions) fransche
staatsschuldbriefjes, gegrond op de nationale,

-
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domeinen, gedurende de omwenteling ingevoerd
tot uitdelging der assignaten.
reseceeren, lat. (re-secáre; vgl. s e c e e -

r e n) afsniden ; — reséctie (spr. t=s) f. het
afsnijden, inz. in de nieuwere heelkunde : het
verwijderen van beenderen of gewrichten, terwijl de weeke deelen als de voortzetting van
het skelet behouden blijven.
Res^dá, f. lat. (reseda, v. resedáre, weder
stillen, doen bedaren, omdat dit kruid weleer
als pijnstillend middel werd gebruikt) een bekend
welriekend gewas, oorspronkelijk uit Egypte; —
xeseda céën, pl. nw.lat. (resedacëae) resedagewassen, reseda - soorten.
-resereeren, lat. (reseräre, van sera, de
grendel) ontgrendelen, ontsluiten, openen ; mededeelen, openbaren, ontdekken ; — reseraat,
n. het ontsluiten; het medegedeelde; -- reserantia, n. pl. Med. openende, ontsluitende
..geneesmiddelen.
-

,

reserveeren, Iat. (reserváre, v. servóre,
waarnemen, houden, behouden) bewaren, besparen, terughouden, wegleggen, tot op eenen
anderen tijd behouden; voorbehouden, bedingen,
vaststellen, beveiligen, b. v. zijne rechten; g ereserveerde maanden (menses papales), 6
maanden des jaars, daarom zoo geheeten, omdat de paus zich voorbehouden (g e r e s e r v e e r d)
heeft, de daarin openvallende lagere geestelijke
prebenden of proven zelf te vergeven; zich g ereserveerd houden, Bene gerese'rveerde houding aannemen, zich terughoudend
gedragen; — reservando, voorbehoudend, met
voorbehoud; — reservátis reservándis, afgek.
r. v., met voorbehoud van datgene, wat voorbehouden moet worden, of met het noodige
voorbehoud; — reservage, f. (spr. —vaazj')
pappen of zelfstandigheden, die beletten dat de
kleuren zich op zekere deelen der stof hechten
(bij het drukken) ; — reservaat, n. (lat. re.servátum) het voorbehoudene, bedongene, ook
.z. v. a. reservatie (spr. t=ts), f. nw.lat.
en reserve (spr. s=z), t fr. ook bedacht
behoedzaamheid, omzichtigheid, inge--.zamheid,
togenheid, terughouding, achterhouding, geheim
ondersteuning, noodhulp, aanvulling-houding;
en wat daartoe dient ; Mil. die manschappen,
welke hun tijd uitgediend hebben of van te vo ,ren zijn ter zijde gesteld en die alleen in geval
van oorlog onder de wapens geroepen worden;
--- en reserve, fr. (spr. an rèzèrv') in voorraad,
.noodhulp, tot aanvulling, tot ondersteuning, uit
voorzorg, in geval van nood ; — sans réserve
(spr. —sale--), zonder voorbehoud, zonder uit .zondering, onvoorwaardelijk; — reserve-

-

-

,

-

-

corps, z. c o r p s; — reserve-fonds, n.
fonds dat uit de winst gevormd wordt, om er
in tijd van nood gebruik van te maken; —
reservatum ecclesiasticum, n. het kerkelijk voorbehoud van 1555, volgens hetwelk ieder tot het
protestantisme overgaand katholiek geestelijke
van zijn ambt afstand doen moest; — cum reservatióne, lat. met voorbehoud ; — reservatio
^nenttilis, f. een gedachten - voorbehoud, een be-
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drieglijk, arglistig voorbehoud in gedachten, b. v.
bij het eedzweren, wanneer iemand aan zijne
woorden In de gedachte eene andere dan hare
natuurlijke uitlegging geeft; — r. honöris, eerevoorbehoud, eerbehoeding, waardoor de iemand
door een vonnis toegekende straf Beene schade
mag toebrengen aan zijne eer; — reserva —
tie— clauaÜle, z. v. a. clausula salvatora; --r. reservative, adv. nw.lat. voorbehoudend;
reservoir, n. fr. (spr. rezerwoár) een bak,
waterbak, eene waterkom, vischkom, vischbeun
of vischkaar, in 't algemeen eene bewaarplaats.
resideeren (spr. s=z), lat. (residere, v.
sedere, zitten ; fr. résider) wonen, zich ophou.
den, zijnen zetel hebben, inz. van vorsten, ook
van notarissen, enz. ; — resident, m. een
afgevaardigde, gevolmachtigde van eene regeering, een zaakvoerder, zaakvertrouwde van eerre
regeering aan eene buitenlandsche plaats, van
minderen rang dan een gezant ; landvoogd, bestuurder eener provincie in N. Indië; — residéntie (spr. t=ts), f. nw.lat. (fr. résidence)
de woonplaats, woonstad, zetel, hofstad, de gewone verblijfplaats van eenen vorst, enz. ; —
residentie, f. of residentschap, n. gewest in Ned. Indië, onder het bestuur staande
van een resident; — residúum, n. lat. (residúus, a, um, terugblijvend) de rest of het
overschot ; — residentia (spr. t—ts), n. pl.
nw.lat. het overblijfsel, het bezinksel in een dis
— in residì4o, nog overig, als over--tilerva;
schot of rest.
resigneeren, lat. (resignare, v. signare,
teekenen, bezegelen ; vgl. s i g n e e re n) eig. ontzegelen, openen (een testament) ; ongeldig maken, breken, afstand doen, afstaan, nederleggen
(een ambt) ; zich onderwerpen, met gelatenheid
zich schikken in zijn lot, enz.; — resignánt
of resignataris, m. nw.lat. een afstanddoener, inz. van prebenden; — resignatair, m.
fr. (riisignataire) degene, aan Wien een ambt,
eene prebende, enz. wordt afgestaan; — resig'nätie (spr. t=ts), L fr. (résignation, eig.
de ontzegeling, opening; de afstand, afstanddoening, nederlegging van een ambt of eenen
post; onderwerping, overgeving aan den goddelijken wil; zelfverloochening, opoffering; —
resignatio feudi, Jur. de afstand van een leen.
resiliëeren, lat. (resilire, v. saure, springen, fr. résilier, oudfr. résilir) terugspringen,
afspringen, Jur. terugtreden, iets opheffen, weder afgaan van een contract of verdrag, enz. ;
— resiliátie (spr. t=ts), t. nw.lat. de terugtreding, opheffing of vernietiging van een
—

,

verdrag.

Resíila, f. sp. (spr. —zielja) en resille,
f. fr. (spr. rezíélj' van 't sp. redecilla, z. aid.)
een net van zijde, lint, enz., als hoofdtooi der
dames, inz. in Audalusië.
Resina (spr. s=z), f. lat. het hars; —
resina alba, wit liars, gedroogde terpentijn; —
r. balsámi copaivae, copaïvabalsemhars ; — resina cu'pri, koperhars; — resina cautsjuk ela•
stica, veerkrachtig hars, z. gummi elasticum;
;
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— r. guajiici, guajakhars; — resina pini of
comrnünis, pijnboomhars; — resineeren, nw.
lat. -harsen, met hars overtrekken ; een stuk
hars in den wijn hangen, om hem een piquanter smaak te , geven ; — resinaat, n. het
barszout ; -- resineine, f. de harsolie ; —

resiniet, m. z. v. a. retiniet; — resineus, lat. (resinösus, a, um) harsig, harsachtig.
Resipiseentie (spr. t=ts), f. later lat.
(v. 't lat. resipiscére, zich weder bezinnen, weder tot zich komen, bijkomen) het bekomen,
bijkomen (uit Bene flauwte, onmacht, hartvang,
enz.) ; de gemoedsverandering, bekeering, inzicht,
berouw en betering van zijne verkeerdheden.
resisteeren, lat. (resistëre; vgl. s i s t e er e n) wederstaan, tegenstaan, zich verzetten,
tegenstand bieden, zich tegenaan kanten ; ver
uithouden, verduren ; — resistentie-dragen,
(spr. tie=tsie), f. nw.lat. of resistance, f.
fr. (spr. rezistáñs') de tegenstand, wederstand,
het verzet, de tegenweer; de duurzaamheid,
sterkte.
Resjimdar, m. of naar fr. schrijfwijze
reehimdar, turk. (v. perz. resjmeh, een zilveren ketting als kopsieraad van het paard, en
ddr, houdend) de toomhouder des sultans.

Resoel-Alláh, m. arab. (van resoel, gezonden, van rasala, zenden ; vgl. Allah) de
gezant Gods, een bijnaam van. Mohamed.
re sol, it. Muz. de verandering, volgens welke
op den toon d of g niet meer re, maar sol
gezongen wordt.
resolveeren, lat. (resolvére; vgl. s o lv e e r e n) oplossen, verdeelen, ontbinden, scheiden; besluiten, voornemen, vaststellen, bepalen;
-- geresolveerd, adj. opgelost; besloten;
dapper, koen, moedig, onvervaard, van kort

beraad ; — resolveer-tabellen, vergeltj-

kingstafels van verscheiden munten, gewichten
en maten met betrekking tot hunne waarde en
bedrag; — resolventia (spr. t=ts), pi. Med.
oplossingsmiddelen, oplossende, ontbindende of
verdeelende middelen; — resoluut, adj. nw.
lat. (it. risoluto; fr. résolu; het lat. resolütus
beteekent : opgelost, slap, uitgelaten) beraden,
vastberaden, kloekmoedig, standvastig, onbeschroomd, onverschrokken; ronduit, vrij uit de
borst ; — resolütie (spr. t=ts), f. lat. (resolutio) de ontbinding, oplossing, verdeeling,
scheiding; nw.lat. (fr. résolution) het besluit,
de beslissing, het bescheid, antwoord, de mededeeling; vastberadenheid; standvastigheid, onverschrokkenheid; — resolutio dominïi, Jur.
opheffing van het eigendomsrecht; — resolutio
nervórum, Med. verlamming de zenuwen; —
resolutzo pignoris, Jur. opheffing van het pand
— resoluto, -ta, -tamente, it. Muz. man--recht;
nelijk, krachtig, vastberaden, met vastheid van

toon uit te voeren.

resoneeren, lat. (resonáre, van songre,
klinken) terugklinken, weergalmen, weerklinken,
terugkaatsen; ook medeklinken; — resonánt,
adj. (resdnans) weerklinkend, klinkend, weergalmend, naklinkend; — resonántie (spr. t=ts),
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resonans, f. (lat. resonancia) de weerklank,.
weergalm, naklank ; de geluidversterking door de;
weerklinking van een lichaam; — resonáns-bodem, weerklankbodem, klankbodem, zang
-bodemvan
een klavier, Bene forte-piano enz.;..
— resonans - tonen, pl . bitonen; — resonätor, m. toestel om de bijtonen waar
-nembar
te maken.
resorbeeren, lat. (resorbere, van sorbère,,
slurpen) wederopslurpen, inzuigen of intrekken,,
in het lichaam uitgestorte vochten wederopzuigen; — resorbentia (spr . t=ts) pl. opzuigende, inzuigende geneesmiddelen ; — resórptie (spr. t=s) f. nw.lat. het wederopslurpen,
intrekken of inzuigen, b. v. van Bene vloeistof
door het krijt enz.; bet opzuigen van eenig vocht.
in het lichaam.
respieiëeren, lat . (respicëre) terugzien;
in aanmerking nemen, acht op iets geven, opa
iets letten ; — respieiëntie (spr. t=ts) f.
nw lat. het in aanmerking nemen, de zorg, het
opzicht; — respect, n . (lat. respéctus, eig. het
terugzien, omzien) het In acht nemen, onder 't
oog houden; de betrekking, het opzicht, oogpunt :. de achting, hoogachting, eerbied, ver
aan kopergravuren enz.; mete-ering;da
r e s p e c t, met verlof, met eerbied (te zeggen);
— respéctus parentëlae, m. eig. de wettelijke
verhouding tot de broeders en zusters of onmiddellijke zijverwanten van ouders, eerbied voor
ouders, kinderlijke eerbied; — respéctu, met betrekking, ten opzichte, ten aanzien van Bene
zaak; haar betreffende ; — respect -dagen,
ook respijt-dagen (vgl. r e p i t), respiro•
(it.), honneur-, faveur- (fr.) of discretied a g e n, Kmt. toegift-, na-, eere-, uitsteldagen,
wisseluitstel, dat na den vervaldag van een wissel nog wordt toegestaan; — respectief, adj.
en als adv. respective, nw.lat. of afgek. resp.,,
betrekkelijk, in verschillend opzicht of naar verhouding of gesteldheid der omstandigheden; wederkeerig, onderling, wederzijds(ch); — respectueus, adj. (fr. respectueux) eerbiedig, vol
eerbied; — respeeteeren, lat. (respectáre,
erg. terugzien; fr. respecter) iemand in aanmerking nemen, hem achten, eeren, in eere houden, vereeren, eerbiedigen, ontzien; verschoonen, ongemoeid laten ; Kmt. Benen wissel aan-

nemen en betalen; — respeet^bel, adj. nw.
lat. (fr. respectable) aanzienlijk, eerwaardig, achtbaar, achtenswaardig, vereerend; — respeetabihteit, f. de achtbaarheid, achtenswaar
-dighe,t
aanzien.
respireeren, lat . (respirare, van spiriire,
ademen) ademen, ademhalen, weder tot adem
komen, lucht scheppen, zich herstellen, uitrusten; — respiriibel, adj . nw.lat. inadembaar,
ter inademing dienstig of geschikt; — respi-rátie (spr. t=is) f. lat. (respirado) het adem
ademen, luchtscheppen; de verademing;-halen,
herstelling, het uitrusten ; — respirátor, m
aw.lat een ademhalingswerktuig, een werktuig;
geschikt om de ademhaling te bevorderen ; ool
een werktuig om bet onmiddellijk binnendringer
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In de longen van al te oude of in ander opzicht schadelijke lucht te verhinderen, longbeschutter; — respiro, m. it. eig. de adem;
Kmt. de verlengde betalingstijd, het uitstel,
vandaar respiro -dagen, z. v. a. respectof respijt-dagen, z. ond. respiciëeren.
respondeeren, lat. (respondere, eig. daar
beloven, van spondére; vgl. s p o n d e e--tegn
r e n) antwoorden, beantwoorden, hernemen, hervatten, wederleggen; overeenkomen; borgbl(jven, z. repondeeren; — respondedtur, er
worde geantwoord of men antwoorde ; — respondént, m. (lat. respóndens) de antwoorder, verdediger van een geleerd twistschrift op
hoogescholen; — respondentia (spr. t=ts)
n. pl. nw.lat. de zekerheid voor goederen, die
ter zee uitgevoerd worden ; — responsäles,
m. pl. geestelijke zaakvoerders of gezanten, inz.
in de Ode eeuw ; — respónsum, n. pl. respónsa, het antwoord, bescheid, goedvinden,
ieder schriftelijk antwoord aan een bestuur of
eene overheid op aanvrage van bijzondere personen; lnz. Z. V. a. respónsum gurís, het gerechtelijk antwoordschrijven, de rechtsuitspraak,
het goedvinden of de meening van eene rechts
faculteit op hoogescholen ; — re--gelrd
spons-gelden, pl. borg- of zekerheidsgelden, belastingen, welke de ridders of kommanderijen jaarlijks aan hun orde betalen; — responsábel, adj. nw.lat. en mid.lat. (responsabilis, van 't lat. responsäxre ; fr. responsable)
verantwoordelijk, aansprakelijk voor iets; — responsabiliteit, f. (fr. responsabilité) de ver
responsief, adj. ant--antwordelijkh;—
woordend, antwoord gevend of bevattend ; —
responsorium, n. een kerkelijke beurtzang,
antwoordend kerkgezang tusschen den geesteljke en bet koor of de gemeente.
res publica, f. lat. z. re p u b 1 i e k.
respueeren, lat. (eig. terugspuwen, van
spuére, spuwen ; vgl. sputum) van zich stooten,
verwerpen.
Ressaut, m. fr. (spr. resó ; V. lauter, springen) Arch. het vooruitspringen, uitsteken, het
uit- of overstek aan eenen muur of een gebouw; vgl. r i s a l i e t.

Ressemblanee, t fr. (spr. ressañbla•s';
ressembler, gelijken, overeenkomst hebben, v.
sembler, schijnen, v. 't lat. simulare, gelijk aan
iets maken, van similis, gelijkende) de gelijke

V.

-

overeenkomst; — ressemblant, adj..ge--nis,
likend, overeenkomend; — ce qui se ressemble
s' assemble (spr. s'ki se ressáñbl' sassáñbl') wat
op elkaar gelijkt vergadert zich : soort zoekt
soort.
ressenteeren, fr. (ressentir, spr. resáñt—;
van sentir, voelen) nagevoelen, levendig en onaangenaam gevoelen of gewaarworden, kwalijk
nemen ; gevoelig, geraakt over lets zijn ; — res
adj. (spr. resd hti) Piet. en Arch. scherp-senti,
uitgedrukt, sterk aangeduid, duidelijk in 't oog
vallend; — ressentiment, n. (spr. resatimäh) het nagevoel van iets onaangenaams, smartelijke herinnering, het nawee; de gevoeligheid,
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het misnoegen, de wrok, wraakzucht ; de wraak,.
het betaaldzetten.
resserreeren, fr. (resserrer, van serrer,
snoeren, drukken) samentrekken, toetrekken, toesnoeren, verstoppen ; — resserrement, m.
(spr. —máñ) de samentrekking, samendrukking,
beklemming, toesluiting, verstopping.
Ressort, n. (eig. m.) fr. (spr. resór v. ressortir, wederuitgaan, v. sortir, uitgaan enz.) de
veder, veer, drijfveer, springveer; de spankracht,
veerkracht ; het drijfwerk, het In beweging bren-gende of houdende deel; het gebied, rechtsgebied, grondgebied of district van eene rechtbank ; het vak, het gebied, b. v. eenei# weten
schap; dat is niet van min ressort, dat
behoort bij mij niet te huis, is niet van mijn
vak ; ook : dat valt niet onder mijn begrip ; ressorteeren (fr. ressortir) onder een rechts
rechtbank, tot een bepaalden--gebid,ton
werkkring behooren, van een bestuur, gerecht
enz. afhangen, onderhoorig zijn, behooren.
Ressource, f. fr. (spr. re-sóérs'; v. source,
bron) de hulpbron, het hulp- of redmiddel, de
hulp, toevlucht ; het bestaanmiddel; een middel
ter ontspanning, verpoozing; ook eene plaats
van ontspanning ; een besloten gezelschap, ge-zelschapshuis; veel ressources hebben,
veel middelen van bestaan hebben, ook veel
redmiddelen, uitvluchten weten, voor vele din-gen raad weten.
Rest, f. (it. resto, fr. reste, m., van 't lat.
restare, terugblijven) het overige, overschot, overblijfsel; de achterstand, achterstallige schuld;
Arith. het getal, door de aftrekking (s uh st r a a-tie) verkregen; — au reste (spr. o rést') en du.
reste, fr. overigens, voor het overige, dagren boven, daarbij, bovendien ; — resteeren (fr._
rester) over zijn, overblijven, nog achterstallig
of schuldig zijn; — restant, n. het overschot
enz., z. v. a. rest ; ook m. de achterstallige
schuldenaar; — pl. restanten, uitstaande
schulden, ten achteren gebleven betalingen;
Kmt. ook de niet verkochte waren, de voorraad, die is blijven liggen; de obligatiën der
uitgestelde nederl. staatsschuld.
restaureeren, lat. (restaurare) wederher-stellen, verbeteren, wederoprichten of opbouwen ; verfrisschen, verkwikken, versterken ; —
restaurant, m. fr. (spr. restordá) een ver-.
sterkend middel, inz. een krachtige bouillon of..
soep; huis, waar spijzen en dranken te verkrijgen zijn, ververschingslokaal, eethuis, gaarkeuken, z. restauratie ; — restaurantpa (spr.
ti=tsi) pl. Med. herstellende, versterkende middelen; — restauratie (spr. tie=tsie) f. (la-ter lat. restaurado) de herstelling, verbetering
van kunstwerken enz.; de herstelling eener doorrevolutie of overweldiging verdreven dynastie op,
den troon, inz. van de Stuarts in 1660 en van
de Bourbons in 1814; in Frankrijk de regeering
der Bourbons van 1813-1830; verfrissching, verversterking ; ook een sptjshuis, een -kwing,
huis, waar men op elk uur van den dag en
bi portiën kan eten; vgl. restaurant; -;

,
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restaurátor, lat. of restaurateur, fr.
(spr. resto —) m. een hersteller, wederoprichter,

-

wederopbouwer, verbeteraar; inz. wie beschadigde kunstvoorwerpen; schilderijen enz. verbetert en herstelt; een gaarkok, de bestuurder,
bet hoofd eener restauratie of van een
restaurant.
resteeren, z. ond. rest.
Restiéra, f. ook rasiéra, f. of ruggero, m. it. eene korenmaat op het eiland
Sardinië = 176,75 L. restingueeren, lat. (restinguëre) uitblusschen, dompen.
Restïo, m. lat. (eig. de touwslager, van
•restis, touw, strik, wegens het gebruik dat men
er van maakt voor strikken) eene plant aan de
Kaap en op Nieuw-Holland, C h o n d r o p etalum.
restipuleeren, lat. (restipulari; vgl. st!p u 1 e e r e n) daartegen beloven of bedingen; —
'restipulátie (spr. tie=tsie) f. de tegenbe,lofte; het tegenbeding; de vordering eener tegenbelofte.
restitueeren, lat. (restituëre, v. statuëre,
vgl. s t a t u e e r e n) wederherstellen of in zijnen
stand of staat zetten ; vergoeden, teruggeven,
wedergeven ; — ad restituéndum, ter teruggave,
vergelding, vergoeding; — restitutie (spr.
tie=tsie) f. (lat. restitutïo) de herstelling; teruggave, vergoeding, vergelding; — restitutio ex_.pensrum, de teruggave, vergoeding der kosten;
restitutio in intégrwm, de herstelling in den vo
staat, bezit enz.; r. naturalium, de-rigenstad,
vereerlijking van onechte kinderen; — restitutie–edíet, n. een gebod van keizer Ferdinand -II van het jaar 1629, volgens hetwelk de
Protestanten al de sedert het verdrag van Passau (1552) ingetrokken stiften en kerkgoederen
aan de Katholieken moesten teruggeven ; —
restitutie –oorlog, m. de oorlog van Lodewijk XIV tegen Duitschland sedert 1694; —
restitutie–stelsel, n. het stelsel, hetwelk
de anti-revolutionairen hier, te lande wenschen
ingevoerd te zien, tot vergoeding uit de staatskas van de kosten, die zij zich voor hun scho. l en met den bijbel getroosten.
restorneeren, Kmt. een herwissel trekken, zich revaleeren (na protest, enz.); — restorno, f. een herwissel.
restringeeren, lat. (restringére, v. strinpëre, vgl. s t r i n g e e r e n) eig. terugtrekken of
binden; beperken, bepalen, begrenzen, verkorten; r'estringeerende middelen, Med. sa
stoppende middelen; — re--mentrkdof
stríCtie (spr. tie =sie) f. de beperking, bepaling, inbinding, verkorting ; het voorbehoud ; —
restrictief, adj. nw.lat. beperkend, bepalend,
voorbehoudend.
resulteeren (v. 't lat. resultare, d. 1. eig.
terugspringen, van saltare, springen ; fr. résulter) uit eene zaak ontspringen, volgen, ontstaan,
voortvloeien; — resultaat, n. nw.lat. de uit.: slag, het gevolg, de uitkomst, einduitkomst ; de
vrucht, opbrengst ; het einde, besluit, de hoofd.

.
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inhoud, het eindgevolg van een onderzoek ; -resultante,f.of resulteerende kracht,
grootheid, lijn, enz., de door samenstelling
van verscheiden gegeven krachten, grootheden
enz. verkregen kracht, grootheid enz.
resumeeren, lat. (resumére, eig. weder
sumére, nemen; fr. résumer) kort-nem,va
herhalen, samenvatten, in een klein bestek brengen, nalezen en goedkeuren ; — resumé, n.
fr. (spr. rez—) ook resúmtie (spr. t=s) f.
nw.lat. de samenvatting, ineengedrongen of korte
herhaling van de hoofdpunten, een beknopt overzicht, korte inhoud ; — resumíst, m. (fr. résumiste) maker van korte overzichten ; — resumtief, adj. (later lat. resumptivus, a, um,
v. resumëre, voor : verkwikkeii, herstellen) Med.
tot verkwikking, versterking dienstig; versterkend; — resumtief, n. een versterkingsmiddel ; pl. resumtiva.
Resupinätie (spr. t=ts) f. nw.lat. (var
't lat. resupináre, terugbuigen ; vgl. s u p i n at i e) de terugbuiging, achterwaartsche krom
— resupinatus, a, um, Bot. omgeslagen,-ming;
omgekeerd, 't onderste boven of achterover ge
-bogen.
resurgeeren, lat. (resurgére, van surgére,
zich oprichten) wederopstaan, verrijzen ; weder
bovenopkomen; — resurréctie (spr. t=s)
I. de opstanding der dooden; ook eene schilder , die deze opstanding voorstelt ; — resurrectionisten, m. pl. of resurreetiemannen, opstandingsmannen, lijkdieven in
Engeland, die lijken opgraven, om ze aan de
ontleedkundigen te verkoopen.
resuseiteeren, lat. (re-suscitdre ; vgi.
s US e i t e er e n) wederopwekken, weder gaande
of wakker .maken ; — resuscitatie (spr. tie
=tsie) f. (later lat. resuscitatto) de wederopwekking van den dood, de opstanding; de vernieuwing, het wederophalen, b. v. van een rechtsgeding.
Retáble, m. fr. retablo, m. sp. bet altaarblad, een sieraad, waartegen in eene kerk
of kapel bet altaar steunt, en dat doorgaans
eene schilderij bevat.
retableeren of retablisseeren, fr.
(rétablir, van 't mid.lat. re-stabilire vgl. stab i e I, enz.) herstellen, wederoprichten, wederinstellen ;— g e r et a b l i s s e e rd, adj. (fr. rdtabli) hersteld, genezen ; — retablissement, n. (spr. —bli-s'máñ) de herstelling, genezing.
Retail, eng. (spr. ritéél) kleinhandel, z. v. a.
d e t a i l-handel ;— retailer, m. kleinhandelaar, detaillist.
retaliëeren, lat. (retaliare vgl. talio) wedervergelden, gelijk met gelijk vergelden of beantwoorden ; — retaliátie (spr. tie =tsie) L
nw.lat. de wedervergelding.
retapeeren, fr. (retaper, van taper vgl.
t a p e e r e n) wederopstijven, omstulpen, opzet
randen van eenen hoed ; omkrul--ten,b.vd
len ; doorhalen, hekelen, duchtig beethebben.
retardeeren, lat. (retardare ; vgl. t a r;

;

;
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id e e r e n) de snelheid verminderen of weerhou-

den, ophouden, vertragen; talmen, dralen, ach
te laat of te langzaam gaan, naloo--terblijvn,
pen (van uurwerken); — retardaat, n. (relardiitum) achterstand, nog te betalen belasting of opbrengst, interest; — retardátie
(spr. tie=tsie) f. (lat. retardatïo) de vertraging,
vermindering der beweging, uitstel, verbinde.
ring, belemmering; — retard, n. (spr. r'tár)
aanduiding op het kompas van horloges om den
kant aan te wijzen, naar welken een daarbij
behoorenden wijzer verzet moet worden, als het
horloge langzamer moet gaan; — retardement, n. fr. (spr. r'tard'máh) de vertraging,
het vertoef, uitstel, verzuim, oponthoud.
retaxeeren, nw.lat. (vgl. t a x e e r e n) opnieuw of nog eenmaal schatten.

reteneeren, retentie, retentief, retenuto, z. ond. r e t 1 n e e r e n.
Retentissement, n. fr. (spr. r'tañties'-

rná)^) de weergalm, de weerklank.
Reteporen, p1 . lat. gr. (v. 't lat. rete, het
net, en 't gr. póros; vgl. p o r i ë n) eene soort
van netkoralen; — reteporieten, m. pi. z.
V. a. escharieten.

Retiarïërs, m. pl. lat. (retiar).us, pl. retiarii, van rete, net) netvechters, eene soort
van vechters bij de oude Romeinen, die zich
van een net bedienden om hunne tegenpartij
daarmede te vangen.
reticeeren, lat. (reticére, van tacére, zwijgen) verzwijgen, met stilzwijgen voorbigaan; —
reticéntie (spr. tie=tsie) f. (lat. reticentia)
de verzwijging; Log. z. v. a. a p o s i o p e s i s.

Reticúlum, n. lat. (verklw. van rete, net)
Med. een netje; — reticulair of gereticuleerd, adj. nw.lat. (lat. reticulátus, a, um)

netvormig; — retieúle, f. fr. een kleine zak
der vrouwen, eerst uit scherts en later bij ver -

bastering en uit onkunae r i d i c n 1 e (z. aid.)
geheeten ; — retina, f. het netvlies in 't oog,
het binnenste vlies van den oogappel; — retin^tis, f. nw.lat. -gr. Med. netvlies-ontsteking;
— retipéden, pl . nw.lat. netvoeters, vogels
met een netvormig vlies aan de voeten.
retineeren, lat. (retinëre, v. tenere, houden) of reteneeren, fr. (retenir) terughouden, wederhouden, onthouden; behouden, bewaren; voorbehouden; bespreken, huren, b. v.
Benen wagen, eene plaats ; — reténtie (spr.
tie=tsie) t lat. (retentio) de terughouding, voor
voorbehoud ; het ophouden, op.-behouding,t
stoppen, b. v. van het water; — retentio alvi,
buikverstopping, belemmerde stoelgang; r. urinae, pisverstopping; — retentie –recht, z.
v. a. jus retentionis, z. aid.; — retentief,

Udj. nw.lat. terughoudend, samentrekkend ; retentum, n. lat. Jur. een voorbehoud, geheim bijvoegsel, een niet uitgedrukt artikel in
een vonnis, maar dat er niettemin een gedeelte
van uitmaakt en van kracht is ; eene bedrieg lgke voorwaarde bij het sluiten van een contract ; eene uitvlucht, een voorbehoud, een slinger om den arm ; — retenu, m. of rete –
VIERDE DRUK.
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nue, i Jur. de eerste post op de rekening van
een advocaat, ten blijke, dat hi bet hem opgedragen geding heeft aangenomen ; — retenúto,
it. (spr. —noeto) Muz. vastgehouden, terugge-

houden.

Retiniet, n. gr. (v . rhetine = lat. resina,

bars) of retien–asphalt, a. een uit plan-

tenhars en aardhars bestaand lichaam in bruinkoolgebergte ; ook : r e s i n i e t , — retinoide,
n. eene artsenij met samengestelde harsige basis ; — retinol, n. artsenij met enkelvoudige
harsige basis; — retiny1, n . harsolie.

Retinitis, retipeden, z. ond. r e t iculum.

retireeren of zich retireeren, fr. (se
retirer, van tirer, trekken) zich terugtrekken,
wijken, afdeinzen, aftrekken, terugtreden, heengaan ; zich tot rust begeven, van de wereld, de
bezigheden afzien; — geretireerd, fr. retiré, teruggetrokken, afgezonderd, ingetogen,
eenzaam, op zich zelven levende; — relaráde,
f. (in het fr. eig. een toevluchtsoord, eene wijkplaats in bolwerken) de terugtocht, aftocht,
vlucht; toevlucht, toevluchtsoord, rustplaats (fr.
retraite, z. aid.), fnz. het geheim gemak, de
bestekamer, het sekreet , Fort. eene verschansing op een bastion enz., om den grond voet
voor voet te betwisten, als de vijand het werk
heeft beklommen ; — retirátie (spr. tie=tsie)
f. nw.lat. en fr. bij boekdrukkers : weerdruk, de
bedrukking van de tweede of keerzijde eens blads.

Retiro, z. buen.
Retoer, enz. z. retour.
retorqueeren, lat . (retorquére, vgl. t o r-

q u e e r e n) terugdraaien; iemands redenen tegen hem zelven keeien, hem met zijne eigen
gronden wederleggen, met zijne eigen wapens
bestrijden of slaan; ontvangen beleedigingen enz.
teruggeven; — retorquéndo, bij wijze van wedervergelding; — retórsie, T. nw.lat. de terugschuiving, terugstooting; teruggave, beant
w oording, vergelding van ontvanger beleedigin
; — retorsie – systeem, n. inz. de hooge-gen
belasting van den uitvoer naar een staat, die
zelf den uitvoer verboden heeft ; — jus retor
Z. ,jus; — retorsiönis jure, naar het recht-sión.
der wedervergelding.
Retórt, f fr. (retorte, van 't lat. retortus,
a, um, teruggedraaid, bij herhaling gedraaid,
partic. v. retorquère, fr. retordre) Chem. een
kromhalzig vat, de kolf, kolf fesch, het kolfglas,
de helm, kromhals.
retoucheeren, fr . (retoucher, spr. r'toesj
van toucher, aanraken ot aangrijpen) een of ander werk weder doorloopen, doorzien, overwerken, verbeteren, de laatste band, de beschavende
hand of de vijl aan lets leggen; eene schilderij
weder opwerken, opfrisschen ; bij eene photographie de lichte punten en andere gebreken
verbeteren ; eene afgebruikte koperen plaat weder opwerken; — retouche, f. de overwerking, verbetering, naziening; ook eene overgewerkte, verbeterde plaats van eene schilderij

enz.; — retoucheur, m. "en op- of bijwer.
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ker, verbeteraar, inz. van photographiën ; — retourcheerpenseel, het penseel, waarmede
de schilder de laatste hand aan zijn werkt legt.
Retour, n. fr. (le retour, spr. r'toer, vgl.
to u r) de terugkeer, omkeer, wederkeering, terugkomst, terugreis, terugvaart, t' huisvaart ; —
retour, f., pl. retouren, Kmt. terugvoer
van goederenladingen; ook geld- of wisselterugzendingen (tegen-r i m e s s e n) ;— retour
n. —kaart, t briefje of kaart voor
-biljet,
heen- en terugreis; — retour-brief, fr.nederl.
een met de post aan den afzender terugkeerende brief; — retour d'eau, n. (spr. —do)
verzamelbak voor de tot water verdichte dampen bij stoommachines; — retour—vracht,
de teruglading, de goederen, die een schip voor
zijne terugreis inlaadt en ruilt tegen die, welke
het heeft aangebracht; — retour-rekening,
de terugrekening; -- retour-schepen, retour—wagens, enz., terugkerende schepen,
wagens enz.; — retour—vloot, naam, die
men vroeger gaf aan de vloot der Compagnie,
die uit de kolonien naar 't moederland terug
— retour—wissel, z. v. a. r i c a m--kerd;
b i o ; — de retour, terug, naar huis, te huis gekeerd; — retourneeren (fr. retourner, vgl.
to u r n e e r e n) terugkeeren, omkeeren, terugof wederkomen, weder terugreizen ; terugzenden.
retraceeren, fr. (retracer, v. tracer, teekenen, ontwerpen) weder of opnieuw teekenen,
weder in aandenken of in herinnering brengen.

Retract, retractie, retracteeren,
enz. z. ond. retraheeren.
retradeeren, lat. (retradére ; vgl. t r ad e e r e n) teruggeven, weder overleveren ; —
retraditie (spr. tie=tsie) f, nw.lat. de teruggave, de wederoverhandiging.
retraheeren of retracteeren, lat.
(retrahcre, retractare, van trahëre, trekken) terugtrekken ; zijn woord enz. terugnemen, herroepen, terug- of intrekken ; ook eenen herwissel trekken ; — retráct, n. (later lat. retráctus)
bet terugtrekken, aan zich trekken; Jur. het
intreden in de rechten eens voorkoopers; vaderkoop, voorkoop; — jus retráctus of retractie-recht, het nader- of voorkoopsrecht; —
retráetie (spr. tie =sie) f. (lat. retrac(ïo) de
terugtrekking; Med. de samentrekking, optrekking, verkorting van spieren en zenuwen; —
retraetátie (spr. tie=tsie) f. (lat. retractío)
de terugneming van zijn woord enz., de herroeping; retractio juraménte, de bestrijding van
cenen eed, omdat hij valsch was; — retráctor, m. een terugtrekkende spier; ook een
werktuig bij het amputeeren tot het terugtrekkgn der spieren, de terugtrekker; — retraite,
f. fr. (spr. r'trèt') de terugtocht, aftocht (r et i r a d e); het vaarwelzeggen des bedrijvigen levens, verlaten der beroepsbezigheden, de afzondering van de wereld, afgescheidenheid, eenzaamheid, rust, bet stille leven; de eenzame
wijk of rustplaats, het toevluchtsoord, cene toevlucht; de retraite blazen of slaan, het
sein tot den terugtocht, aftocht blazen of trom-
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melen, de taptoe slaan ; — en retraite (spr.
an r'trèt') afgezonderd, eenzaam, van het gewoel verwijderd; — retraite-pensioen, n.
Bene jaarwedde voor oude, tot den dienst onbekwaam geworden krijgslieden.
retrancheeren, fr. (retrancher, spr..
r'trañsj—; vgl. t r a n c h e e r e n) afsnijden, afzonderen ; besnoeien, verminderen, beperken
verschansen; — retranchement, n. (spr.
r'trañcsj'máh) de verschansing, leger- of veldschans.
Retrátta, liever r i t r a t t a, z. aid.
Retreat, m. eng. (spr. ritriet) z. v. a.
retraite.
retribueeren, lat. (re-tribuëre; vgl. t r ib u e e r e n) wedergeven, vergoeden, vergelden ;
— retribútie (spr. tie=tsie) f. (later lat.
retributio) de teruggave, vergelding, wedervergoeding.
Retriment, n. lat. (retriméntum, van reen terére, wrijven) afval, verlies op brosse >
wrjfbare dingen.
retro, lat. terug, rugwaarts; — ut retro, eig
als rugwaarts, d. i. als ommestaand of als op
de vorige bladzijde; — retroageeren (lat.
retro -agëre, van agére, handelen, voeren, wer
terugdrijven, terugwerken, achter-kenz.)
doen gaan; — retroáetie (spr. tie=-warts
sie) f nw.lat. de terugwerking; — retroaetief, adj .terugwerkend; — retroactiviteit,
f. de terugwerkende kracht, het terugwerkend vermogen ; — retrocedeeren, lat. (retro -ced ére,
vgl. c e d e e r e n) terugwijken ; iets weder afstaan ; — retrocessie, f. nw.lat. de wederafstand; — retrochorus, m. mid.lat. (vgl.
koor) cene achter het koor gelegen kapel, in
de kloosterkerken der benedictijnen ; — retrodateeren, nw.lat. (vgl. d a t e e r e n, ond. datum) terugdagteekenen, de dagteekening terugzetten, cene vroegere dagteekening schrijven;
— retrodateering, f. de terugdagteekening,
vervroeging van de dagteekening ; — retro
n. mid. lat. (vgl. f e u du m) het ach-,
-feudm,
terleen; — retrofiéxie, f. nw.lat. de teruábuiging; — retrográdus of retrogradief, adj.
nw.lat. rugwaartsgaand, achterwaartsbewegend.
terugloopend; — retrogradeeren, lat. (re
trográdi) rugwaarts, achterwaarts of teruggaan,
den kreeftengang gaan ; — retrogradó tie
(spr. tie=tsie) f. (later lat. retrogradado) de teruggang, terugloop, de schijnbaar achterwaartsche beweging eener planeet; -- retrográdo, it.
Muz. rugwaartsgaande, allengs langzamer; —
retrorsus, lat. rugwaarts, terug ; — retrospéetie (spr. tie=sie) L nw.lat. (van retrospicëre, terugzien) het terugzien, de terug
herinnering; — retrospectief, adj. nw.-blik,
lat. (retrospectivus) terugziend, terugblikkend;
— retrovaccinatie (spr. tie=tsie) f. de wedervernieuwing der pokstof door terugenten op
kinderen (verschillend van revaccinatie); ,
retrovendeeren, nw.lat. (van vendére, ver
-kopen)wdrv ,tugekopn;—
retrovenditie (spr. tie=tsie) f de weder-
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verkoop ; — retroverteeren, lat. (retrovertére) terugwenden, terugbuigen ; weder overzetten; — retroversie, f. lat. de terugvertaling; Med. de terugbuiging, rugwaartswending;
retroversi utéri, de ombuiging der baarmoeder
naar achteren.
retrousseeren (spr. r'troes-) fr. (retrousser) terugslaan, opslaan, omslaan, opschorten
(mouwen, kleederen enz.)
Retroziju, m. (verbasterd uit fr. rhetoricien) rederijker, z. ald.
retudeeren, lat. (retudre, van tandëre,
stooten) terugstooten, terugdrijven; — retasas,
a, um, lat. Bot. ingedrukt, afgestompt.
Retz., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor A. J. Retzius (gest. 1821).
Reuehlinisehe uitspraak van het
grieksch, de door en in navolging van Reuchlin
in het begin der 16de eeuw aangenomen, met
het nieuw-grieksch overeenkomende uitspraak
daarvan = i t a c i s m e, z. ald.
retinieeren, reünisseeren, nw.lat. (v.
Unire, vereenigen ; fr. réunir) wedervereenigen,
verzoenen ; — zich reü.n —, zich verzamelen,
vergaderen, bijeenkomen; — reünie, f. de wedervereeniging, hereeniging; de verzoening; ook
de vereeniging, als naam van gezellige bijeenkomsten ; Med. de samenhechting eener wonde;
— reúne—kamers, f. pl. door Lodewijk XIV
ingestelde colleges van rechtsgeleerden, om te
onderzoeken, welke stukken grondgebied eenmaal tot Frankrijk behoord hadden, door welke
hij onder andere van Duitschland op Straatsburg en den Elzas aanspraak maakte en door
verraad ook werkelijk verkreeg.
reus, m. lat. Jur. de beklaagde, voor het gerecht gedaagde, verweerder, schuldige ; reüs est
absolvéndus actöre non probánte, wanneer de
aanklager niets bewijst, behoeft de gedaagde
geen tegenbewijs te leveren; reo negánte actóri
incúmbit probatio, wat de beklaagde loochent,
moet de aanklager bewijzen.
reüsseeren, fr. r é u s sir, van 't oudfr.
ussir, cissir, it. uscire, escire, uitgaan, uit-,
voorkomen, van 't lat. exire) goed uitvallen,
goed van de hand gaan, gelukken, slagen, een
goeden of gelukkigen voortgang hebben, wel
groeien, tieren, bloeien, voortkomen; ergens gelukkig in zijn; zijn doel bereiken, eene zaak tot
stand brengen ;— g e r e ii s s e- e r d, adj. gelukt,
geslaagd; — reüssite, f. een gelukkige afloop, goede uitslag, eene gewenschte uitkomst,
een verlangde voortgang, bet welgelukken.
revaccineeren, nw.lat. (vgl. v a c c i n e er e n) bij herhaling de koepokken inenten ; —
revaceinátie (spr. t=ts) f de herhaalde
koepokinënting (verschillend van r et r o v a c c inatie).
revaleeren, nw.lat. (van 't lat. valëre, gezond zijn, zich wel bevinden, vermogen, gelden;
it. rivalere) Kmt. wegens een uitschot of eene
betaling zich op iemand verhalen, zich weder
doen betalen, zich schadeloos houden; — revalénta arabiea, f. zoogenaamd arabisch
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gezondheidsmiddel, uit meel van peulvruchten
bestaande, als geheim middel ter versterking
aanbevolen.
revalideeren, nw.lat. (vgl. v ah i d e, v a1 i d e e r e weder geldig maken, opnieuw voor
geldig verklaren.
Revanche, f. fr. (spr. r'wáhsj'; van het
lat. re- vindicatio, het naast van 't lat. vindicta,
als ware 't re- vindicta ; werkwoord revancher,
oudfr. revenger, van vender, wreken, v. 't lat.
vindicare ; vgl. v 1 n d i c e e r e n) de genoegdoening, wraak, wedervergelding, het verhaal; inz.
een tweede spel, waartoe men zijne tegenpartij
uitnoodigt of uitdaagt, om het geleden verlies
te herstellen; iemand revanche geven,
hem door een tweede spel gelegenheid geven
zijn verlies te herstellen; — revancheeren
(fr. revancher) vergelden, wreken, betaaldzetten,
t'huis zoeken; -- zich rev—, zich wreken,
zich genoegdoening verschaffen.
Revèehe (spr. ch=sj) f. fr. (van revéche,
stug, onhandelbaar, ruw, oudfr. revois, v. 't lat.
reversas, omgekeerd, it. rivescio, revescio, de
keerzijde, verkeerde zijde, fr. revers, z. ald.)
eene grove, lichte flanelachtige wollen stof tot
voering, voeringsatijn.
Reveille, f, fr. (spr. r' wélj'; van réveiller,
opwekken, doen ontwaken, v. re- en éveiller,
wekken, v. 't lat. evigilare) Mil. de wektrommel, de morgenroffel, het signaal voor het ontwaken, als teeken om op te staan ; — reveilleuse, f. (spr. r'weljéúz') eene soort van
sofa ; — reveillon, m. (spr. r'weljóiz.) een
vóoravondeten of -boterham; ook een nachte
maaltijd na een bal of ook eene vroolijke-lijke
partij ; bij schilders : een krachtige penseelstreek,
waarmede men zekere voorwerpen meer licht
en kracht geeft; — réveil du peuple, m. fr. het
ontwaken des volks, naam eener fransche, door
Gavaux gecomponeerde volkshymne, die na den
val van Robespierre in de plaats der M a rs e i l l a i s e (z. ald.) kwam.
reueleeren, lat. (revelare, v. veldre, omhullen) onthullen, ontdekken, ontblooten, ontsluieren, openbaren, verkondigen, verraden; —
revelätie (spr. t=ts) f. de onthulling, ontdekking, ontsluiering, openbaring; — revelantisme, n. nw.lat. de openbaringsphilosophie ; — revelantíst, m. de openbaringsphilosoof.
Revénge, z. revanche.
reveniëeren, lat. (revenire, v. venire, komen ; fr. revenir) terugkomen ; weder tot zich
komen, zich herstellen; — revenant, m. fr.
(spr. rew'náñ) een wederkorreling, een afgescheiden, terugkeerende geest, een spook, geest;
— revenant—bon, m. fr. (spr. rew'naie -bóh)
toevallige winst, bijverdienste, buitenkansje, benelletje; het saldo, het bedrag der kas; — revenu, n. of revenue, het inkomen, voor
pl. revenuen, inkomsten (r e n t e n). -del;
re vera, z. ond. res.
reverbereeren, lat. (reverberare, vgl.
v e r b e r e e r e n) terugslaan, lichtstralen terug-

n)
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werpen, doen terugkaatsen, ook terugstralen,
wederkaatsen ; -- reverbereer–lantaren,
eene spiegellantaren, groote straatlantaren, wel
licht van een blinkend metaalblik terugkaatst;-ker
-- reverbereer–vuur, strijkvuur, een vuur
zonder uitweg van boven, waardoor de vlam
zich ombuigt of heenrolt over de voorwerpen,
die aan hare inwerking zijn blootgesteld; —
reverbereer–oven, strijkoven, smeltoven,
waarin de vlam gereverbereerd wordt; —
reverberätie (spr. t=ts), f. nw.lat. de terugstraling, weerschijn, terugkaatsing; — reverbère, f. fr. (spr. rewerbèr') een lichtweerkaatser, lichtscherm, een stuk gepolijst blik,
dat de opvallende licht- en warmtestralen versterkt naar éene zijde terugwerpt.
reveréndus, a, zun, lat. (van reverëri, ver
eerwaardig, vereerenswaardig, inz. als-ern)
titel voor geestelijken; -- reveréndus domtnus,
afgek. R. D., de eerwaardige of hoogwaardige
beer ; -- reveréndo idomino, afgek. R°. D °., aan
den eerwaardigen beer; — reverendissimus,
hoogwaardigste ; — reverendum. eninisterium, de
eerwaardige geestelijkheid (z. m i n i s t e r i u m);
— reverénde, f. nw. lat. een priesterrok,
koorrok, lang zwart overkleed van de evangelische geestelijken ; -- reverént, adj. lat. revIrens, eerwaardig, vol eerbied; — reverénter,
adv. eerbiedig, met eerbied ; — reveréntie
(spr. t=ts) 1 (lat. reveren(ïa), ontzag, eerbied,
eerbetuiging, eerbiedigheid; bulging, neiging (fr.

révérence).
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Rêverie, f. fr. (van r@ver, droomen) de
droomerij, sufferij, inbeelding_ gril, hersenschim,
de mijmering, diepe gedachte; ook een muziekstuk van droomerige stemming; -- rêveur,
m. een droomer, dutter, suffer, mijmeraar, gek;
als adj. droomend, mijmerend, in gedachten verdiept, verstrooid.
Revers, m. nw.lat. (van 't lat. revertére,
omkeeren; fr. revers) de keer- of rugzijde van
eene munt of medaille, op welke het wapen,
zinnebeeld of opschrift is gestempeld (bet tegengest. van ay e r s) de averechtsche of ver
zijde; omwending der fortuin, tegenspoed,-kerd
ongeval, ongeluk ; de omslag of opslag op een
mansrok; Jur. een tegenbewijs, de tegenverzekering, eene schriftelijke tegenbelofte ; — reversaliën, f. pl. of littërae reversáles, ver
waarborgbrieven, in welke-zekringschjv,
een vorst zich verbindt, de rechten zijner onderdanen niet aan te tasten; — reverse, f.
een op laken gelijkende wollen stof; — reverseeren, zich door een tegenbewijs ver
eene schriftelijke tegenverzekering ge--binde,
ven; -- reversie, f. lat. (reversio) de terugeer ; het terugvallen van een goed aan zijnen
lieer; vandaar r e v e r s i e-r e e h t, het recht van
terugvalling of wederkeering; — reversibel,
adj. nw.lat. terugkeerend, dat terugvalt of terugkeert, b. v. zulk een leen; — reversibiliteit, f. de hoedanigheid van weder te
vervallen aan den eigenaar, die er over beschikt
heeft, wederkeerbaarheid.

Revérsi, reversíno of revérsi–spel
reversis) eene soort van kaartspel tusschen
vier personen, waarbij degene, die de minste
slagen haalt, de partij wint, en hartenboer de
voornaamste kaart is.
reverteeren, lat. (revertére, omwenden;
wederkeeren, terugkomen.
revesteeren, lat. (revestire, van vest ire,
kleeden) weder kleeden, opnieuw bekleeden,
weder in een vorig ambt plaatsen; — rev'estarium, n. nw.lat. of revestiaire, fr.
(spr. —tièr') de kamer, waar de priester zijn
plechtgewaad aandoet; — reveteeren, fr.
(revétir) bekleeden, voeren, beschieten; — revêtement, n. (spr. —mdii) Fort. de bemanteling, de bekleedingsmuur.
Rêveur, z. ond. rêverie.
revideeren, lat. (revidere, van videre,
zien) iets weder doorzien, nazien, herzien, nogmaals onderzoeken om te verbeteren; -- revidént, m. nw.lat. wie zich van het rechtsmiddel der r e v i s i e bedient ; ook z. v. a. revisor, m. nw.lat. een onderzoeker,, doorzoeker,
narekenaar, naziener, b. v. van rekeningen ; ook
de inordebrenger der drukproeven; — revisie,
f. (later lat. revisio, het wederzien) de herhaalde doorzage, herziening, hermonstering ; Jur.
een rechtsmiddel tot herhaald doorzien der acten en verandering van het gevallen besluit;
bet herzien en veranderen van wetten, verdragen en grondwetten; Typ. het tweede proefblad, de verbeterde proef om nogmaals nagezien
en verbeterd te worden.
Revier, n. (vgl. r i v i e r) district, gebied
of landstreek.
Review, f. eng. (spr. riwjóe; v. fr. revue,
z. ald.) de monstering, het overzicht; inz. een
letterkundig en critisch tijdschrift (b. v. The
(fr.

Monthly Review, The Quarterly Review) ; —

reviewer, m. (spr. riwjoeër) schrijver in een
dergelijk week- en maandblad, of de uitgever
er van.
revindiceeren, nw.lat. (vgl. vin di e e er e n) op iets weder aanspraak maken, iets, dat
verloren of ontnomen is, weder toeëigenen, . terugvorderen, hereischen; — revindieätie
(spr. t=ts) f. de terugvordering of wederbekoming van Benen eigendom.
Revirement, n. fr. (spr. r'wi-r'máñ; V.
revirer, van virer = lat. gyrare, in een kring
draaien, draaien, omdraaien) Mar. het wenden,
overstag werpen van een schip ; Kmt. de afrekening tusschen verscheiden schuldenaars en
schuldeischers door overdracht en vereffening;
in de fr. administratie : het gebruik van de overschotten op een artikel der begrooting tot andere uitgaven die niet bij de begrooting voorzien of althans niet toegestaan zijn.
revivals, pl. eng. (spr. riváiwels, V. revive, weder opleven of levend maken) Big. wederlevendmakingen, opwekkingen, in Noord-Amerika de religieuse verschijnselen in eene kerk,
waar in korten tijd de vroomheid opnieuw herleeft en vroegere ongeloovige christenen zich
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plotseling bekeeren; — vandaar revivalisten, pl. zielopwekkers ; — revivalisme,

B. zielopwekking.

revivi.$ceeren, later lat. (v. viviieáre,
levend maken, weder bezielen) weder levend
maken of in 't leven terugroepen ; — revivi$cátie (spr. t=ts), f. nw.lat. (vgl. v i v i f ic a t i e ond. v i vu s) de wederbezieling, weder
herstelling van het kwik-levndigmak;Ch.
in zijn natuurlijken staat ; r e v iv i c a t i e v an
't beenzwart, weder-herstelling der bij de
suikerziederij tot ontkleuring gebruikte beenderkool ; -- revivisceeren, lat. (reviviscére)
weder levend worden of maken ; inz. verkalkte
ertsen weder tot hunne vorige, natuurlijke gedaante terugbrengen ; — reviviseentie (spr.
t=ts) f. nw.lat. het wederlevend worden, herleven, b. v. der raderdiertjes, enz.
revoceeren, revoqueeren, lat. (revoc^'ire, v. vocáre, roepen) terugroepen; herroepen, zijn woord terugnemen; — revoeábel,
adj. (lat. revocabilis, e), wederroepelijk, herroepbaar, wat teruggenomen kan worden; —
. revocabiliteit, f. nw.lat. de herroepelijk
t=ts) f. lat. (revo--.heid;—rvot(sp
catzo) de terugroeping, herroeping, terugneming,
intrekking, terugname ; — revoeatorium,
B. pl. revocatoria, de herroepings- of terugroepingsbrief
revoir, fr. (spr. r'woár; v. voir = lat. videre, zien) wederzien; — à of au revoir (spr.
o—), tot wederziens.
Revolte, f. fr. (spr. rewólt' ; van 't lat.
revolvére, terugwentelen, omwentelen) de opstand, bet oproer; — revolteeren (fr. révolter) doen opstaan, in opstand brengen, bet
gemoed tegen iets doen opkomen ; ook oproerig
worden, opstaan, in opstand geraken ; — revoltánt, adj. hoogst hinderlijk, ergerlijk, tegen de borst stuitend.
revolveeren, lat. (revolvére) terugrollen,
terugwentelen, van zich afwentelen b. v. beschuldigingen; — revólver, f. eng. (spr. ri—;
V. revolve, omdraaien) een draaipistool, pistool
met verscheiden, tot denen cylinder verbonden
loopen, die bij ieder schot omdraaien of met
den loop en een draaibare laadschijf voor ver
schoten; — revolütie (spr. t=ts),-scheidn
t lat. de omwenteling, omverstorting, omkeering, omdraaiing, omwending; Astron. de beweging van een kleiner lichaam om een grooter;
gebeele verandering of .omvorming, b. v. van
het dierlijk organisme, van de aarde door groote
watervloeden, aardbevingen, enz. ; inz. p o 11t i e k e r e v o hi t i e, staatsomwenteling, staatsvervorming, verandering van de gansche staats -inrichting langs -den gewelddadigen weg; —
revolutie–tribunaal, n. (iribunai révo^lutionnaire) een bloeddorstig gerechtshof in de
,eerste fransche staatsomwenteling (dein 11 Maart
1793), eerst onder den naam van eene buitengewone criminele rechtbank ontstaan, dat de
vervolging en bestrafïng van alle tegenstrevers
ader revolutie en aanhangers van het konlnklie

huis ten doel had ; — revolutionair, adj.
(fr. révolutionnaire), omwentelingsgezind, oproerig ; ook wel z. v. a. eigendunkelijk, met verandering van de bestaande orde; als subst. m.
een staatsomwentelaar, omwentelingsgezinde,
vriend, voorstander, bevorderaar der staatsomwenteling, opstandeling; — revolutionee(fr. révolutionner) omwentelen, omvormen,
veranderen; eene staatsomwenteling verwekken
of bewerken; ook grondstellingen verspreiden,
die tot zulk eene omwenteling den weg banen;
— revolutus, a, um, lat. Bot. teruggerold, om-

ren

geslagen.
revoqueeren, z. r e v o c e e r e n.
Revue, f. fr. (spr. r'wu' v. revoir, wederzien, doorzien) de monstering, heer- of legerschouw, wapenschouw; het overzicht, titel
van verschillende tijdschriften (eng. r e v i e w,
z. aid.) b. v. Revue brittannique, britsch
overzicht; de revue doen passeeren,'overzien, bezichtigen, de verschillende deelen nauwkeurig beschouwen of onderzoeken.
RevúlSie, f. lat. (revulsio, van revellëre,
weg -, afrukken) de afrukking, losscheuring ; Jur.
beschouwing van eene andere zijde, verschillend
doorzicht; Med. hevige beweging der lichaamssappen; ook afleiding en verdeeling der vochten
in het lichaam; — revulsief, adj. verdee;

lend, afleidend.

rewäsis, pl. turk. ketters.
rex, m. lat. (genit. regís, pl. reges) de ko-

ning; — rex apostolicus, de apostolische koning
(van Hongarije); — r. catholicus, de katholieke
koning (van Spanje) ; — r. christianisstmus, de
allerchristelijkste koning (van Frankrijk) ; — r.
conviviz of r. mensae, gasten- of tafelkoning;
— r. /idelissimus, de allergeloovigste koning
(van Portugal).
Rey, m. sp. de koning.
Rezal, m. (fr. resal, mid.lat. resale, resallum, rasallum, oud-fr. rasai, rezeau, v. 't lat.
rasus, glad gestreken ; vgl. r a s i è r e, r a s o) eene
oude fr. graanmaat.
Rez de chaussée, m. fr . (spr. ré d'
sjossé; v. rez, oud-fr. rain, res, ras, 't waterpasvlak; als voorzetsel: dicht aan, met den
aardbodem gelijk, v. 't lat. rasus, a, um, partic.
van radëre, schaven, strijken, aanraken, langs
gaan, en chaussée, z. aid.) de benedenste verdieping, de woning gelijkvloers, benedenwoning,

het souterrein.

Rhabárber, t (gr. rhê of rheon, n. nw.

lat. rheum, rha of rheum ponticum dus genoemd naar den stroom R h a, d. I. Wolga, en
het. gr. bárbaron, vreemd, uitlandsch, uitheemsch)a
eene bekende plant, welker maagsterkende ea
buikzuiverende wortel veel in de geneeskunst
gebruikt wordt, de beste in Azië en op den:
;

,

Himalaya (Rheum emódi) ; — rhabarbarine,,

I. ook rhéine- of chrysophaanzuur,

n. eene eigenaardige plantvormende stof in den
rhabarber, de rhabarberstof, bet rhabarberzuur.
Rhabdion, n. gr. (verklw. van rhábdos,
f. roede, staf) eene stift tot inbranding van het
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was bij e n k a u s t i s c h e (z. ald.) schilderijen;
de staafjesrekenkunst : ook rhabdologie, f.
de kunst om met staafjes, gelijk b. v. die van
den schotschen baron Neper (n e p e r i a a n s c h e
staafjes) te rekenen ; — rhabdoidisch,
adj. stafvormig; — rhabdomaehïe, f. het
schermen met stokken of rapieren in scherm
— rhabdomantie (spr. t=ts), f.-scholen;
de waarzeggerij uit staafjes, ontdekking door
middel van staafjes (met de wichelroede)
van onder de aarde verborgen dingen, inz. der
ertsen en des waters; — rhabdománt, rn .
een stafwaarzegger, iemand, in het gebruik der
wichelroede ervaren.

Rhaehiagra, n. gr. (v. rháchis, f. ruggegraat) Med. de jichtige ruggepijn; — rha

-ehialg,f.derugatspijn;—rhacialgitis, f. ontsteking van het ruggemerg; —
rhachiokyphósis, f. kromming van de
ruggegraat naar achteren ; — rhachiolordósis, f kromming van de ruggegraat naar
voren; — rhaehiomyolitis, f, ruggemergsontsteking ; — rhaehiomyelophthisis,
rugtering; — rhaehioparal^ sis, f. de ruggemergs- verlamming; — rhaehiophma,
n. ruggegraatsgezwel; — rhaehioplegie,
f. verlamming der ruggemergszenuwen; — rhachiorrheuma, n. het lendewee, de lende pijn, bet spit; — rhachiotoom, m. een
anatomisch werktuig tot opening van de ruggegraatsbolte; — rhaehiságra, f . verstijving
van de ruggegraat ten gevolge van jichtige'aandoening ; —
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rhachitis, f. de kromming van

de ruggegraat ; de engelsche ziekte (dus genoemd
omdat zij in 161e en 1620 algemeen in Engeland heerschte) ; ook eene ziekte der tarwe ; —
rhaehitiseh, adj . met engelsche ziekte behept.
Rhadamánthus, m. (gr. Rhadámanthys,
Myth. een zoon van Jupiter en Europa, broeder van Minos, wegens zijne rechtvaardigheid
tot rechter in de onderwereld benoemd, z. ond.
Pluto.
Rhoetiziet, m. eene variatie van den c y an i e t, zoo geheeten naar het vaderland, het
oude R h w t i ë (Grauwbunderland) .

Rhagades, pl. gr. (sing. rhagás, f.) Med.
huidkloven, spleten, ook wel venerische kloven
aan de geslachtsdeelen en in de nabijheid van
den aars; — Rhagadhim, n. eene kleine
huidkloof.
rhagódes of rhagoidisch, adj. gr.
(van rhax, genit. rhágós, bezie) bes- of druifvormig; — rhagódes, f. Med. het druivevlies van het oog (lat. uvéa).
Rhakóma, n. gr. (v . rhakoen, verscheuren) Med. eene opgereten, gescheurde, gekloofde

plaats; — rhakósis, f. het oprijten, bet slap
en rimpelig worden der huid; de slapheid van
den balzak.
Rhamadan, z. ramadan.
Rhamnus, f. gr. (rhámnos) de kruisdoorn;
— rhamnine, f. de in den kruisdoorn bevatte verfstof; — rhamneen, f. pl. (nw.lat.
rhamnëae) kruisdoornsoorten ; — rhamno-

xanthine, f. de gele kleurstof van den gladden kruisdeorn.

Rhamphástus, m. gr. (van rhámphos,
n. kromme snavel) eene soort van vogels met
onevenredig grooten snavel, b. v. de pepervreter; — rhamphostóma, n. de snavelmuil,
snavelkrokodil, eene krokodilsoort in den Ganges,
z. v. a. gavial.
Rhantéren, pl. gr. (rhanteres, van den
sing. rhantër, v. rhainein, besproeien, besprengen) eig. besproeiers, bevochtigers : de inwendige oogholten.

Rhaphanie, f. gr. (v. rhaphanis of rháphanos, raap, kool, omdat men deze ziekte van
de ontreiniging des korens door het zaad eener
soort van raphanus afleidde) Med. de kriewelziekte, droge versterving, russische k a t a r r h us;
— rhaphahédon, n. de gladde dwarsbreuk
van een been (gelijk die, wanneer men eene
raap doorbreekt).

Rhaphe, f. gr. (raphë, v. rháptein, naaien)
Anat. de naad, b. v. de naad der bekkeneelbeenderen, de plooivormige naad van den balzak, de naad bij wonden : — rhaphosymphYsis, f. vergroeiing der bekkeneelnaden;
— rhapsóden, m. pl. (gr. rhápsódós, pl.
—oí, v. rháptein en ódë, gezang) eig. samen
samenvoegers van gezangen, rond--naiersof
trekkende volkszangers bij de oude Grieken,
die inz. de afzonderlijke gezangen van Homerus
tot grootere geheelen verbonden en openlijk
voordroegen; — rhapsódie, f. (gr. rhapsodia) het door eenen r a p s o d o s voorgedragen
gedicht, inz. de afzonderlijke deelen der gedichten van Homerus ; vandaar in 't algemeen een
uitgenomen stuk, fragment van een grooter
gedicht; een uit verschillende stukken bijeengebracht geheel, verzamelwerk, mengelmoes,
rommelzoo; — rhapsodisch, adj. onsamenhangend, stukswijze; uit verschillende deelen
bijeengebracht, samengeflanst, samengelapt ; —
rhapsodíst, m. een verzamelaar, bijeenbrenger, samenflanser, prulschrijver; — rhapso-

domantie (spr. t=ts), f. waarzeggerij uit
een vers, dat zich bij het openslaan het eerst
aan het oog voordoet.

Rhapóntik, m. rhapontikwortel,
m. z. v. a. r h a b a r b e r, z. ald.

Rhathymie, f. gr. (van rháos, rhädios,
licht, en thymós, gemoed ; vgl. thymus) de
zorgeloosheid, lichtzinnigheid.
Rhéa, f. gr. (= éra, aarde) Myth. eene
der T i t a n i de n (z. ald.) de gade van Kronos
of Saturnus en moeder van Zeus (vgl. C y b e 1 e);
— Rhea Sylvia, t. rom. Myth. de dochter
van koning Numitor van Alba, die bij Mar s
(z. ald.) de tweelingen Romulus en Remus,

stichters van Rome, baarde.

Rhégma, n. of rhegmos, m. gr. (van
rhegninai, breken) Med. eene berst, spleet,
scheur, kloof; eene kwetsuur, uitstorting van
bloed onder de huid; de trekking, kramp ; —
rhéxis, f. bet scheuren, openbreken, b. v.
van zweren, aderen, enz.
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Rheïne –zuur, z. v. a. r h a b a r b a r i n e,
°z. ald.

Rhembásme, n. gr. (rhembasmós, van
rhémbein, rhembádzein, ronddraaien, ronddrijven) het rondzwerven ; Med. z. v. a. n y k to.
b at e si S.
Rheophoor, m. gr. (van rhéos, vloed,
en phérein, dragen, brengen) de vloeddrager,
do geleidraad bij den galvanischen toestel; —
rheoskoop, m. een stroomaanwijzer, een toestel om de aanwezigheid van elektrische stroomen aan te wijzen (kikvorschdij met daaruit geprepareerde zenuw) ; — rheostaat of agometer, m. een door Wheatstone uitgevonden
werktuig, waardoor men den geleiddraad zonder
,af breken van den galvanischen stroom verlengen of verkorten en daardoor zonder opening
van de keten den leidingsweerstand in den sluitingsboog vermeerderen of verminderen kan; —
..rheotoom, m. een door Jacobi uitgevonden
werktuig, waardoor een galvanische keten , snel
,achter elkander gesloten en afgebroken wordt.
Rhétor, m. gr. (rhetor, v. rhéö, eró, Ik
'spreek) een redenaar; leeraar der welsprekendheld, redekunstenaar; — rhetoriek, rhetorika, f. (gr. rhetorike) de redekunst, leer
der welsprekendheid ; — rhetoriker, z. rede rij ken; — rhethoric^tie (spr. tie=tsie)
f. nw.lat. het misbruik van de aanwending der
rhetorische figuren ; — rhetóriseh, adj . gr.
(rhetorikós, e, ón) redekunstig, overeenkomstig
met de redekunde ; op redenaarswijze ; met woorden pralend; — rhetorísme, n. de redekúnstige wijze van uitdrukking of voordracht;
in verachtelijken zin : de woordenpronk, gemaakte welsprekendheid, ijdele, pralende, maar
vaak zinledige woorden ; -- Rhetorianen,
gin. pl. eene secte van oostersche Christenen,
zoo geheeten naar R h e t o r i u s; — rhétra,
f. eene orakelspreuk, inz. toegepast op de wetten van Lykurgus in Sparta, dewijl deze voor
uitspraken van het delphisch orakel (z. ald.)
,golden ; een wetsvoorslag, eene wet ; een senaatsbesluit te Sparta.
. Rheum, n. z. v. a. r h a b a r b e r, z. ald. ;
— rheümine, I . z. v. a. r h a b a r b a r i n e,
z. ald.
` Rheuma, voorheen ook rhevma, n. gr.
(v. rhein, vloeien) eig. het vloeiende, de vloed,
stroom; Med. eene In het lichaam omloopende
ziektestof, ook z. v. a . rheumatísme, n.
-en rheumatalgie, f. de vloeiing, vochtvloeiing, zinking, ledenpijn, eene eigenaardige
aandoening van het celweefsel; pl . rheumatismen, vloeiingen, zinkingen, door koude ontstane pijnlijke kwalen. die hunnen zetel vooral
in de gewrichten, pezen, peesscheden, banden,
:spieren en spierachtige deelen hebben; — rheumátiseh, adj. door eene vloeiing ontstaan,
-met vloeiingen, zinkingen gekweld ; — rheu' matop.ira, f. eene rheumatische koorts, eene
. ziiikingskoorts.
Rh Xis, z. ond. rhegma.
Rhigometer, m. gr. de koudemeter, een
,

,

,
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door U. Diaring uitgevonden toestel ter bepaling der laagste temperaturen.
Rhiknósis, f. gr. (v. rhiknós, e, ón, stijf,
dor, rimpelig) het rimpelig- worden, de gerimpeldheid, gefronstheid.
Rhinalgie, f. gr. (van rhis, pl. rhines,
neus) Med. de neuspijn; — rhinanehone,
f. de neusvernauwing ; — rhinánthus, m.
Bot. de hanekam ; — rhinenchysie, f. het
inspuiten in den neus ; -- rhineneh^tes,
m. het neusspuitje; — rhinoblennornccea,
f. een neusslijmvloed; — rhinoeéros, m.
(gr. rhinókerós, v. kéras, hoorn) de neushoorn;
— rhinokarcinóxna, n. de neuskanker ; —
rhin.oknësmus, n. het neusjeuken, de kitteling of jeukte in den neus; — rhinolóphus, m. de bladneus, eene soort van vleer
muizen — rhinophiden, pl . neusslangen,
;

slangen met snuitvormigen neus; — rhinophonie, f. het spreken door den neus ; —
rhinoplást, m. de neusvormer, neusmaker;
— rhino jplastiek, f . (vgl. plastiek) Med.
de neusvormingskunst, of de kunst om beschadigde of verloren neuzen weder te herstellen;
— rhin–optie (spr. t=ts) f. het scheelzien
over den neus ; — rhinorrhagie, f. bet
neusbloeden; — rhinostegnosis, f . de neusverstopping door te veel slijm, door Benen po•
liep, enz.
Rhizagra, f. gr. (v rhiza, wortel), Chir.
eene worteltang der tandmeesters; — rhizanth®en, pl. uit den wortel bloeiende planten;
— rhizias, m. wortelsap ; uit wortels bereide
artsenij ; — rhizoblásten, pl . Bot. wortel
wortelachtig,-kiemrs;—hzöd,aj.
op Benen wortel gelijkende ; — rhizolíthen,
m. pl. wortelsteenen, versteeningen van boomwortels; — rhizoloog, m. een wortelkenner,
wortelverzamelaar ; — rhizöma (v. rhidzoen,
inwortelen) de stam van den wortel eens booms
of eener plant, paalwortel, wortelstok ; — rhi-

zomórphen, pl. wortelachtige planten; in
diepe aardbeddingen voorkomende; — rhizomOrphiseh , adj. wortelachtig, naar wortels
gelijkende ; — rhizophaag, m. een worteleter, een van wortels levend mensch ; — rhi-

zophóra,

f. de wortelboom, mangleboom in
W.Indië, met talrijke in den grond afdalende
luchtwortels ; — rhizósis, L het wortelen,

wortelkrijgen ; -- rhizospermen, pl. varenkruiden, welker zaad (sperma) aan den wortel
verschijnt; — rhizotoom, m. een wortel
verzamelaar van geneeskundige worte--snijder,
len; — rhizotomie, f. de wortelsnijding,
wortelontleding; — rhizotrögus, m. de
Junikever.

Rhodaan, n. Chem. zwavelcyaan.
Rhodeleeon, n. gr. (v. rhódon, n. roos,

en élaion, olie) rozenolie ; — rhodinon, n.
en rhodis, f. een rozenmiddel, rozenpleister,.
rozenpoeder; . — rhodiseh hout (bedorven
uit lignum rhodttnum, van 't gr. rhodinon, dat
is rozig) rozenhout, zeer fijn witgeel ' hout met
een rozengeur, op het eiland R h o d u s (dat it
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rozeneiland), enz. ; dit hout levert de kostbare
r o z' e n h o u t o 1 i e;— rhodisehe ridders,
z. V. a. Johannieter ridders; — rhódisch zeerecht, de op het eiland Rhodus
geldige zee en scheepvaartwet, welke in vele
andere landen tot richtsnoer is genomen; —
rhodieten, pl. kóraalversteeningen in rozen
rhodites, m. de rozengalwesp ; —-vorm;—
rhodium, n. een door W o 11 a s t o n in 180,1
in het platina ontdekt enkelvoudig metaal; —
rhodoehrosiet, n. rood-bruinsteenerts, dicht
mangaanspaath; — rhodocrinus, m. de rozenhaarsteen, tot de crinoïdeën behoorende;• —
rhododáphne, I. (vgl. da p h n e) laurierroos
of de rozelaurier; — rhododéndrum, n.
(v. déndron, boom) de rozeboom, alpenbalsem,
alproos, bergroos, een pronkgewas, een struik
van onderscheiden soorten; — rhodologie,
f. de rozenleer, rozenbeschrijving; — rhodomél, n. rozenhonig; — rhodomelon, n.
rozenappel; — rhodoneën, pl. zekere kromme in een cirkel geconstrueerde linen (om de
gelijkenis op een roos aldus genoemd; — rhodoniet, n. rozensteen, roodsteen, mangaan
soort van kiezèl-mangaan; — rho--spath,en
dosaeharon, n. rozensuiker; — rhodoatágma, n. rozenwater; — hic Rhodus, hic
salta, z. hic, enz.
Rhceadéén, pi. nw.lat. (rheead &ce, van
lat. nccea, ncceas, wilde papaver) mankopbloesemachtige planten.
Rhomb of rhumb, m. (eng. rhumb, fr.
numb, sp. rumbo, it. rombo; v. 't gr. rhómbos,
kring, rad, v. rhémbein, in een kring draaien)
bij schippers eene windstreek of eene van de
32 streken op het zeekompas. of de windroos;
— rhombus, m. gr. (rhombós) Geom. eene
ruit, een vierhoek met gelijke zijden doch scheeve
boeken; zeker heelkundig verband, om zijne gedaante zoo geheeten; ad rhombum, eig. naar
de ruit; geschikt, bruikbaar, deugdelik; — ad
rhombum nihil facit, dat doet niets ter zake ; —
rhombisch of rhombifórm, adj. ruit
— rhombus—phylliet, n. straal--vormig
erts, straalkoper, arsenikzuur koper met arsenikzuur izer; -- rhombieten, pl. versteeningerr van scheeve, gelijkzijdige vierhoekige
gedaante; — rhomboeder, n. (van hédra,
zetel, grondslag, gtondvlakte) een lichaam met
t; ruitvormige vlakken, een scheeve teerling; —
rhombaïdaal, adj. gr. -lat. langwerpig ruit
— rhombaidale dodekaëder,-vormig;
z. ond. d o d e k a d i e k;— rhomboïdes of
rhomboïde, f. gr. eene langwerpige ruit
met 2 lange en 2 kortere zijden, een scheefhoekig p a r all el o g r a m (z. ald.) ; — rhomboïdisch, adj. z. v. a. rhomboïdaa1.
Rhomma, n. gr. (van rhophëin, slurpen)
Med. een opslurpmiddel, iets dat geslurpt wordt.
Rhonchus, m. gr. (rhónchos, van rhénchein, snurken) Med. het snorken, rochelen.
rhopálisch, adj. gr. (rhopalikós, e, ón,
van rhópálon, knots) knots- of kolfvormig; —
rhopalisehe verzen, zulke, in welke ieder
;
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volgend woord eene lettergreep langer is ; —
rhopalísme, n. het slaan met de knots.
Rhopograaf, m. gr. (rhópográphos) een
schilder van allerlei kleinigheden, gelijk plan-,
ten, struiken (van rhúpion, een struik); -- rho-pographie, f. de beschrijving van struiken.
en heesters.
Rhotacísme, n. gr. rhótakismcs, van rho-takidzein, de letter rho, d. i. de r gebruiken)
het gebruik of misbruik van de letter R ; het
brouwen.
Rhubarbe, f. fr. eig. de r h a b a r b e r
(z. ald.); de schrapselkaas, eene uit kaasschrapsei bestaande soort van kaas in den kogelvorm.
Rhumb, z. r h o m b.
Rhus, m. gr. z. v. a. sumak, z. ald.
Rhusma, z. r u s m a.
Rhyas, f. gr. (rhyás, van rhein, vloeien) detranenvloed, het druipen der oogen ; eene ongeneeslijke traanfistel.
Rhynchos, m. gr. (van rhydzein, knorren,
grijnzen) de snuit, tromp; — rhynchophó—
ren, pi. snuitkevers; — rhynehospOra, f..
bet snavelzaad.
Rhyparia, f. gr. (van rhyparós, á, ón,,
vuil, smerig, rhypos, vuiligheid) Med. onzuiverheden in de eerste wegen ; — rhyparograaf,.
m. een kladschilder, knoeier; ook een schilder
van ontuchtige, vuile tooneelen; — rhypa-rographie, f. de kladschilderij; — rhypia,.
f. Med. eene onaanzienlijke huidvlecht, die een
vuilen etter afscheidt; — rhyptika, pl. (van
rhyptein, de vuiligheid wegnemen, reinigen) Med.
reinigende middelen; — rhyptisch, adj. reinigend, zuiverend, inz. bloedzuiverend, de scherpte•
van het bloed verminderend.
Rhysis, f. gr. (van rhein, vloeien) Med. het
vloeien, uitvloeien, sijpelen.
Rhythmus, m. gr. (rhythmós) in 't alg. do•
gelijkmatige, afgemeten beweging; Muz. en Poet..
de tijdmaat, de naar bepaalde maat- en toonverhouding geregelde redegang, evenmatige wel-.
luidendheid der rede, klankmaat, vers-tact, vgl.
numerus en tact; — rhythmisch (gr.
rhythmikós, ë, ón) adj. afgemeten, evenmatig,
versmatig, welgeordend; — rhythmiek,.
rhythmika, f. de leer van den rhythmus.
de tijd- en toonmaatleer; rhythmisch g ezang, z. v. a. koraalgezang; — rhyth-.momaehie, f. een getallenspel, met steencc.
op het schaakbord uit te voeren; — rhythmométer, m. een tactmeter, werktuig, dat
elke beweging der tijdmaat op het nauwkeurigst aangeeft; — rhythmopeeie, f. de leer van den rhythmus in de toonzetting.
Rhytidösis, f. gr. (van rhytis, rimpel)
Med. het rimpelen ; de rimpeling van het hoornnvlies, afneming van den oogappel door verdro--ging van het vocht.
ri-, it. voorlettergreep, z. v. a. re-, z. aid.
Ri, f. japansche wegmaat van ongeveer
3909 M.
Ria, f. gr. (van rio, rivier, of voor ribs, v
't lat. ripa, oever, it. riva, ook doel, dus do$,

-
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des strooms) de riviermond, de zeearm, de bocht.
Rial, m. de leeuw, een niet door munt
vertegenwoordigde rekenwaarde in Per--stuken
zië, van 11 k r an (z. aid.) of 25 s j a hi ; —
rial boedsjoe, m. een oudere, maar nog
gebruikelijke rekenmunt in Algerië enz. = 90
cents.
Riála of rialeh-bey, m. (turksch, ontleend van 't it. reale, of galera reale, de voornaamste galei, het admiraalschip; vgl. r e ale)
de derde bevelhebber in de turksche vloot, de
contre-admiraal, z. aid.
riálto, adj. it. verhoogd; als subst. verhooging, hoogte.
Riásat, m. arab. (van rasa, oefenen, tem
boete-oefening in-men)dzlfbwig,e
't Oosten.
Ribab, m. tataarsch : soort roastbief.
Ribadávia of rivadávia, m. een spaan
witte wijn, zoo geheeten naar de gelgk--sche
namige plaats in Gallicië.
Ribas of ribes, m. een spaansche roode
wijn van Ribas in Catalonië.
Ribásso, m. it. Kmt. z. v. a. r a b a t.
Ríbattúta, f. it. (spr. u =oe) Muz. de terugslag.
Ribbonmen, m. pl. eng. (van ribbon, lint
en men, mannen) lintmannen, eene geheime politieke vereeniging in Ierland, die nu ook over
Engeland en Schotland verspreid is, en zich
door een lint onderscheidt; — ook ribbon–
society, f. (spr. -sosaiïti) het lintgenootschap.
Ribes, z. r i b a s.
Ribetillos, pi. sp. (spr. — tieljo's; v. ribete,
boordsel, belegsel) zijden en fluweelen linten op
de westkust van Amerika.
Riblette, f. fr. een op den rooster gebraden en gekruid vleeschreepje ; een spekpannekoek.
Ribólla, m. een wijn uit Istrië; vgl. r ebulla.
Ribordage, f. fr. (spr. riborddazj) Mar. de
overzeiling, het stooten der schepen tegen elkander ; ook de schade of averij, daaruit ontstaan.
Ribs of rips, n. eng. (pi. van rib, ribbe)
een soort katoenen stof, welker ketting uit getweernde draden van watertwistgaren bestaat.
Ricambro, m. it. (vgl. cambio) ook r lcors- wissel of retour - wissel en ree h a n g e, fr. Kmt. een keerwissel, tegenwissel,
herwissel, die met p r o t e s t teruggaat.
ricaneeren, fr. (ricaner, oudfr. recaner,
provenc. reganar, reganhar, sp. regañar) boonend lachen, grijnzen ; zonder reden lachen ; —
ricaneur, m. een dom, onbeschaamd lacher,
grjnzer.
Ricápito, m. It. het opschrift, a d r e s; de
plaats, waar een wissel wordt afgegeven ; de
aanneming of vereering van eenen wissel; per
ricapito, door aflevering of overhandiging; —
.rieapiteeren (it. ricapitáre) lets aan zijne
plaats afgeven, overmaken; Kmt. overschrijven,
bezorgen, bestellen, eenen wissel aannemen, betalen, vereeren.
Rieávio, m. it. (van ricaváre. uitnemen,

nut trekken) Kmt. het zuivere bedrag van ver
waren.
-kochte
Ricercáta, f. it. (spr. ritsjerk—) eig. het,
opzoeken (van ricercáre = fr. rechercher) Muz..
het kunstig proef- of voorspel op het orgel.
Richard, m. fr. en hgd. (oud-hgd. Rihhart,
Iichart, Ric-hart, nw.hgd. Reichard), Rijkaard, mansn.: de zeer krachtige.
Ricinus, m. lat. de wonderboom, eene plan-tgnsoort, inz. de gemeene wonderboom (Ric)nus commünis), ook Christuspalm genoemd, uit
welks zaadkorrels geelachtig-groene r i c i n u so 11 e, wonderboomolie, wordt gewonnen, die als
artsenij, inz. tegen wormen, hardnekkige verstoppingen enz. gebruikt wordt; vgl. c a s t o r-o 1 i &
Ricochet, m. fr. (spr. rikosjè) de opstuit,,
het keilen, herhaald afkaatsen van een geworpen.
steen op de vlakte van het water; oneig. pare
ricochets, van hooren-zeggen, uit de derde hand;
— ricochet– batterij, f. cene batterij, die
loodrecht op de verlengde binnenkruin van de
faces, flanken of branches van een bedekten,
weg, welke men wil beschieten, wordt aange-legd; — ricochet– schot, een schot, waarbij
de kogel herhaalde malen op de aarde of op..
het water afstuit en zich weder verheft; --rieoehetecren, zulke schoten doen, verscheiden malen opspringen of afstuiten.
Ricognitóri, m. pi. it. (spr. —konji—;
van het nw.lat. recognitor ; vgl. r e c o g n o s e e er e n) opzieners of nazieners (bij de verkiezing,
van cenen paus).
ricoleeren (van 't it. ricoláre, wederdoorzijgen = lat. re- colare) diepe groeven of voren
tot afloop van het water trekken.
Ricórso, m. it. (= lat. recursus) Kmt. (z.
recours en ricamblo).
Ricos–hómbres, m. pi. sp. (van rico,
rijk, voornaam, en hombre, man) de grooten,.,
de hoogadellijken in Spanje.
Ricotta, f. it. (van ricotto, partie. van ricuócere, wederkoken) cene soort van fijne en
zoete kaas; — ricotta forte, een schapenof geltenkaas uit Otranto.
Ricóvero, m. it. (van ricoveri re = lat.,
recuperare, wederverkrijgen) de wederverkrijging, wederbekoming; Kmt. de schadeloosstelling, z. V. a. regres en recours.
Rideau, fr. (spr. ridó; wellicht v. arab.
roedhat, tentgordijn) de voorhang, gordijn; Mil.
cene kleine hoogte, van welke cene plaats beschoten kan worden, gordin; ook cene in derhaast opgeworpen verschansing.
ridéndo dicëre verum, lat. (v..ridere, lachen)
lachend de waarheid zeggen; — ridieúle,
adj. fr. (van 't lat. ridicülus, a, um), ridi-kuul, belachlijk, belachenswaard, bespottelijk; — ridicule 1) n. het belachlijke of bespottelijke ; zich ridicule maken, zich belachlijk aanstellen, bespottelijk maken ; 2) f.
(verbasterd uit réticule = lat. reticúlum, een
netje, netvormig zakje) een werkzak, cene werk-beurs der vrouwen.
Rider, m. eng. (spr. rai—) rijder, ruiter.v

n.
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Ridingcoat, z. redingote.
Ridótto, m. it. _(= lat. redúctus) eene afgezonderde plaats, toevluchtsoord; speelkamer
voor gemaskerde personen (vgl. r e d ó u t e).
ríen, fr. (spr. dien; van lat. rem, ace. van
res, de zaak, het ding) niets; ríen du tout
<spr. rie h du toe) in het geheel niets; — riënist, m. barb.lat. z. v. a. nihilist.
Rieurs, pi. fr. (v. fr. rire, lat. ridëre, lathen) in de fr. theaters : lieden, die besteld
worden om bij de grappen te lachen, lachers;
— avoir les rieurs de son cóté, de lachers op
-zine zijde hebben.
Rif, n. néderl. (verwant met reef, r i f
enz.; in 't alg. iets, dat zich in de lengte uitstrekt ; eng. reef) eene lange rots- of zandbank,
klippenreeks in de zee, verborgen klippen ; z.
ook reef.
Riñorimenti, pi. it. eig. verbloemingen;
-bloempjes ; Muz. willekeurige versierselen bij de

Rigocephalus, m. lat.gr. (v. 't lat. rigáre, eene vloeistof ergens heenleiden, en 't gr.
kephalë, hoofd ; fr. rigocéphale) een door B 1 a-

t i n e uitgevonden toestel, om bij ziekten een
door water voortgebrachten koudestroom op het
hoofd te leiden.

Rifle, n. eng. (spr. rair l; van het duitsch
riefe, eene halfronde groef) het gegroefde of

Rigodon of rigaudon, n. fr. (spr. —godóñ ; zoo men wil van het refrein van een oud
danslied: ric- din-don ; vgl. echter ook het lt.
rigodére, zich weder verheugen) een in Italië
en het zuidelijk Frankrijk gebruikelijke dans en
de daarbij behoorende muziek.
Rigole, f. fr. (v. telt. - wallis. rhigol, voor,
greppel, rhig, insnijding; vgl. r i c o 1 e e r e n) de
geul, de greppel, afvoerkanaal.
Rigolétto, m. it. reidans.
Rigor, rigorisme, enz. z. ond. r i g i d e.
Rigsbank, f. deensch : de deensche rijks
— rigsbanktegn, n. rjksbankteeken,-bank;
banknoot; — rigsdaler, m. een deensche
rijksdaalder van 6 mark of 96 skillinger = 480
deensche penningen (pengen) = f 1,36; vgl.
r i x d a 1 e r; — rigsort, m., pl. rigsorter,

getrokken schietgeweer, de buks, inz. ook bij

een vierde rijksdaalder,

,voordracht.

de N.amerik. volkplanters; riflemen, m.
pl. de scherpschutters.
Rifóndo, m. it. (vgl. r e f u n d e e r e n) Kmt.
-de tegenaanschaffing voor getrokken wissels.
Rigaudon, z. r i g o d o n.
Right-boys, pi. eng. (spr. rait—, van
might, recht en boy, jongen, knaap) de rechte
jongen, knaap; de rechte jongens, z. v. a.
white-boys, z. ald.
right of petition, eng. (spr. rait of pitisjon,
z. v. a. petitie - recht, z. ald.; — right of
search (spr. —surtsj) het doorzoekingsrecht.
rigide, lat. (rig)'dus, a, um, van rigere, ver
fr. (spr. rizjíéd') stijf, vast, strak,-stijven)
bros; streng, hard, scherp, ruw, onbuigzaam,
onverbiddelijk; — rigidisten, pl. bene strengere partij der Jansenisten (z. ' aid.); -- rigiditeit, f. lat. (rigiditas) stijfheid, strakheid,
In tegenst. met de vloeibaarheid; ook z. v. a.
rigor, m. lat. of rigueur, f. fr. (spr. rigeur)
de strengheid, hardheid, scherpheid ; de r ig u e u r zij n, d. 1. volstrekt noodzakelijk, stipt
In acht te nemen zijn; — rigor, ook de ver°stijving van koude ; — rigóre juris, naar gestreng recht; — al rigére di tempo, it. Muz.
In allerstiptste tijdmaat; — rigorisme, n.
nw.lat. de zedelijke gestrengheid, te strenge zedeleer, die de zedelijke verplichting zoo verre
uitstrekt, dat zij niets als onverschillig aanziet;
— rigorist, m. een gestreng zedeleeraar,
iemand, die overgestrenge grondstellingen heeft
(het tegengest. van l a t i t u d i n a r i s) ; in het
.1(jfstraffel(jk recht : een aanhanger der stren'gere grondbeginselen van het strafrecht ; — ri-

goreus, rigoureus, adj. (nw.lat. rigori sus, fr. rigoureus,; spr. rigoe—) en rigoristisch, hard, gestreng, scherp, ernstig ; onbarmhartig; — rigorósum, n. stil. e x a m en,
z. ald.; — rigorositeit, t. gestrengheid,
. scherpte, hardheid.

Rij der, m. eene voorm. nederl. goudmunt =
14 gulden.

Rijkaard, mansn. z. Richard.
Rijksdaalder, m. eene voorm. en tegen
zilvermunt, de zilveren dukaat-wordigen.
= 2 4 gl.; de vroegere hollandsche rijks d a a 1 d e r mede = 2 gl. 50 ct.; de zeeuwsche
rijksdaalder = 2 gl. 60 ct.
Rikat ofrekiet, m. turk. -arab. (v. 't arab.
rakaa, buigen) de buiging bij 't gebed.
Rikiábdar of rikiabdar—aga, m. turk.
arab.-perz. (v. 't arab. rikiab, de stijgbeugel,
en het perz. dr, iemand, die houdt, vasthoudt)
de stijgbeugelhouder van den sultan.
rilasciando, it. (spr. rilasjándo; v. rilasciáre =
fr. relácher, z. r e 1 a e h e e r e n) Muz. allengs
langzamer, in sterkte en snelheid van lieverlede
.

afnemend.

Rilé, m. (russ. ryijé) de eenvoudige lier der
Russen, dorpslier.
Rima, m. de broodboom op Otaheiti.
Rima, f. lat. de spieet, reet ; rima glottidis, de stemspleet; r, pudendórum, de schaamspleet.

Rimailleur, m. fr. (spr. rimaljéúr, v. rimailler, rijmelen, rime, de rijm) een rijmer, rimelaar, verzensmid.
rimborseeren, rimbórso, it. Kmt. z.
rembourseeren.
Rime, f. fr. het rijm, de gelijkluidendheid
der laatste lettergrepen in 2 of meer verzen;
— sans rime ni raison, zonder zin of verstand,
zonder slot of zin.
Rimésse, it. (rimessa, van riméttere = lat.
remittére, z. r e m it t e e r e n, fr. remise) Kmt.
overgemaakt geld, overzending van geld of wissels, wissel- of geldverzending of - betaling ; -rimessarélle, f. (verkiw. van rimessa) een
kleine, toegevoegde wissel, die over eene geringe
som loopt; — riméssenboek, het handels-
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boek, waarin alle wisselbrieven enz. worden opgeteekend.
Rimpel, m. eene korenmaat in Hongarije.
Rifa, f. sp. (spr. rienja) strid, twist, ruzie.
Rinaldo, m. it. naam = Reginald, Reinbold, Reinout.
Rineonáda, f. sp. (v. rincon, hoek) zuid
-amerik.
stofgoud.
rin forzándo of rin forzáto, it. (spr. rinfortz—;
van rin forzare = fr. renforcer) Muz. versterkend, sterker, weder krachtiger.
Rinfránco, n. it. (spr. rien—; V. rinfrancáre, sterken, vrijwaren, schadeloosstellen) Kmt.
vergoeding, teruggave van uitschotten ; — rin.
f r a n c o geven, uitgeschoten gelden wedervergoeden.
rinfusO, it. gemengd ; — alla rin fusa, door
elkander, gemengd.
Ring of rin, z. s j a k o e en m e h.
Rio, m. sp. (spr. rio) en port. (spr. rioe; V.
't lat. rivus, vloeiend water) de vloed, stroom;
b. v. Rio de la Plata, sp. de zilverstroom;
— Rio de Janeiro, port. (rioe de zjandiro)
de Januari-rivier ; — Rio—huiden, pi. runderhuiden uit Brazilië, zoo genoemd omdat zij
inz. over Rio de Janeiro uitgevoerd worden.
Rions, m. (spr. rióñ) eene soort van witten
fr. wijn, zoo geheeten naar bet gelijknamig stadje
In het departement der Gironde.
Riool, n. (fr. rigole, V. 't celt.-wallisch rhigol, groeve, geul enz.; vgl. echter ook r i c o1 e e r e n) afvoeringsbuis, vuilnispijp.
Riot, m. eng. (spr. rai -ut; V. 't oudfr. riote,
geraas, gedruis; provene. riota, It. riotta, twist,
gekijf; oudfr. rioter, it. riottare, strijden) het
oproer, de opstand; — riot-act, I. (spr. rai-utekt) de oproeracte, eene parlementsacte, die samenrottingen verbiedt.
ripar`zus, a, um, lat. Bot. aan oevers groeiende.
Ripaticum, n. mid.lat. (v. 't lat. Tipa, de
oever) het oevergeld, de watertol.
Ripiéno, m. It. (van piéno = lat. plenos,
vol) Muz. de aanvulling, stemvulling; als adj.
vol, met vol koor ; — ripiéno—stem, de aan
ondergeschikte, begeleidende-vulendstm;
en versterkende stem (in tegenst. met s o lo8 t e m) ; — ripiéno–bas, z. basso ripieno,
ond. bas ; — ripienist, m. een toon- of stemaanvuller, die geen solo zingt of speelt, maar
alleen de stem helpt versterken en zich nauw
naar den voorspeler moet richten.
-keurig
Ripopé, n. of ripopée, f. fr. samengegoten overblijfsels van win; overschotten, mengelmoes, poespas.
Ripóso, n. it. (spr. s=z; = fr. repon, z.
ald.) rust, stilte; Piet. een stilleven.
Riposte, z. r i s p o s t e.
Ripresa, f. it. (spr. s=x; = fr. reprise;
van repréndere, weder- of terugnemen) Muz. herhaling eener voorname passage ; in de dichtkunst een soort van stanza.
Rips, z. ribs.
Ripuareërs, m. pl. lat. (van ripa, oever)
oeverbewoners, oud-rom. benaming der Fran,

,
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ken, die aan den Rijnoever van de Lahn tot
aan de Lippe woonden.
Risaliet, m. (spr. s=z; it. risálto, v. risalire, risaltáre, vooruitspringen, uitsteken) Arch.
een uitstekend gedeelte van een gebouw, een
vooruitstek, doorgaans in het midden der f ac a d e of, bij aanmerkelijke breedte van deze,
aan eiken der hoeken.
riscant, z. ond. risico.
Rischi, z. risji.
Riscóntro, m., pl. riscóntri, it. (riscontro, eig. ontmoeting, naricht, aanwijzing enz.;
vgl. s c o n t r o) Kmt. wisselbetalingen ; aanwijzingen op wisselbetalingen ; — riseontreeren, z. scontreeren, ond. scontro.
risentito, it. (van risentire, gewaarworden, gevoelen) Muz. vol uitdrukking, levendig.
Risette, z. ond. riso.
Risico, n. it. (spr. s =z) risque, m. fr. (spr.
riesk'; sp. riesgo, v. risco, steile rots, klip, dus
eerst het gevaar ter zee, dat den schepen door
klippen en rotsen bedreigt) het gevaar, waag
bij assurantiën : het gevaar waarvoor ge--stuk;
assureerd is, ook het verzekerde voorwerp zelf;
— risqueeren (fr. risquer) ook wel risiqueeren, wagen, in gevaar brengen, op het
spel zetten; gevaar loopen, in gevaar zijn; —
risquant of riseánt, adj. gewaagd, gevaar
ook risquable (spr. rieskábl').
-lijk;—
Risji, m. ind. (v. 't sanskr. risji, wijs, hei
een wijs en heilig man, inz. een opvoeder-lig)
van koningszonen ; de , naam eener klasse van
de door Brahma (z. ald.) het eerst geschapen
wezens (9 of 10), die door hunne heiligheid het
vermogen verkregen om goden, menschen en
dieren voort te brengen.
riso /iorétto, m. it. (spr. rizo —; provenc. ris,
fr. riz, rijst, van 't lat. ory'za, gr. óryza) eig.
bloemr(jst, de fijnste soort van rijst ; — risétte, f. (spr. s=z) de geringste soort van rijst.
risolüto, it. (spr. rizolóéto = lat. resolütus, a,
um, vgl. r e s o 1 v e e r e n) Muz. stout, krachtig.
rispediëeren, it. (vgl. sp e di ë e r e n)
Kmt. wederafzenden, waren enz. verder zenden
of verzenden.
Respet— of raspit-dagen, z. resp e e tdagen, ond. respiciëeren.
Rispóste of ripóste, f. it. (rispósta, van
nispóndere, antwoorden en ripósta, van riponëre, riporre, weder wegleggen) een snel en
treffend antwoord, een tegenzet; in de schermkunst : een tegenstoot ; — risposteeren of
riposteeren, op eene spotternij snel, leven
treffend antwoorden, dadelijk hervatten;-digen
in het schermen : na den gedanen stoot aan de
partij eenen tegenstoot toebrengen ; het achter
paarden, als men hun de sporen-uitslander
geeft.
risqueeren, z. ond. r i s i e o.
Rissóle, f. fr. (van rissoler, bruinbraden)
een vleeschpasteitje; — rissolétten, pi. ge
rooste, met vleesch gevulde sneetjes brood.
ristorneeren, it. (vgl. s t o r n e eren)
Kmt. terugschreven, af- en toeschrijven; in het
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ristorno, z. r i t o r u o.

Ristrétto, m. it. (= lat. restríctum, van
restringére, it. restringere, samentrekken) een
kort uittreksel, de hoofdinhoud eener rekening
enz.; ook billijkste prijs eener waar; — ristrétto
di conto, rekeningsuittreksel ; — staats - r i
kort -verhaal der politieke voorvallen.-streo,
rísus, m. lat. (v. ridere, lachen) het lachen;
-- risus sardonTus, m. z. sardonische lach;
— risum teneatis am%ci ! lat. onthoudt u van
.lachen. vrienden ! lacht niet ! — een gewone uit-'
roep bij belachlijke uitdrukkingen ; —per risusn
multum debes cognoscëre multum, sprw.: aan
het vele lachen herkent men den dwaas
rssvegliáto, it. (spr. ri-sweljáto; van risveghare, opwekken, aanwakkeren) Muz. opge,wekt, levendig, met toenemende vroolijkheid of
levendigheid.
Risw^n, m. perz. een engel, hoeder van
het paradijs.
ritardándo, ritardáto, it. (van ritardáre, ver
vgl. r e t a r d e e r e n) Muz. dralend, ver--tragen;
tragend, in snelheid verminderend.
rite, lat. (vgl rit u s) ordelijk, vormelijk, wet_telijk, naar gebruikelijke wijze, voorschriftmatig,
gepast, behoorlijk.
ritenúto, it. (spr. u =oe; van ritenére = lat.
ritenëre; vgl. r e t i n e e r e n) Muz. terughoudend, ingehouden.

Ritórno, m. it. (van ritornáre = fr. retour

er; vgl retour, enz. en ristorneeren)-n
eig. de terugkeer; Kmt. de terugschrijving, het
af- en bijschrijven van eenen post in het grootboek, ook ristorno en storno; —ritorriél,
n. (it. ritornéllo) een herhalingsthema, meermalen wederkeerend gedeelte van een zang- of an
der muziekstuk, door de begeleidende Instrumenten gespeeld; Poët. eene soort van kleine
drieregelige ital., inz. romeinsche volksliederen.
Ritrátta, f. ¡tal. (vgl. t r a t t a, ond. tra ss e e r e n) Kmt. de keer- of herwissel, de terugtrekking van een getrokken wissel.
Ritus, m., pi. ook ritus, lat. het gebruik,
inz. feest- of kerkgebruik, de vorm der godsdienstoefening; — het rituaal (van 't lat. rituális, e) de gebruiken betreffende, de regeling
van kerkelijke gebruiken, kerkorde, bet kerkboek; vgl. a g e n d e; ook de gezamenlijke voor
gebruikelijke ceremoniën, die op-geschrvnof
de vrijmetselarij betrekking hebben; — ritualislme, n. z. v. a. p u s e y i s m e, z. ald.; —
ritualist, m . nw.lat. een kenner der kerkgebruiken ; ook een verdediger daarvan ; — ri,

oneenig wordende) een mededinger, inz. in de
liefde, medevrijer; medestr(jder, wedijveraar; —
rivaliseeren (fr. rivaliser) wedijveren, mededingen, om de meerderheid strijden ; — ri-valiteit, f. (lat. rivalitas, fr. rivalité) de mededinging, ijverzucht, de wedstrid, wedijver.
RiVálso, m. it. (van ri- valere, zich herstellen) Kmt. de schadeloosstelling wegens een
voorschot, verhaal (regres).
River, f. eng. (spr. riwwer; V. fr. rivière,,
mid.lat. rivera, rivería, riparia, van lat. Tipa rús, aan den oever gelegen, v. ripa, oever) de
stroom, de rivier, in geographische namen b.v.
the Red River, de roode rivier.

Rivériseh drankje, n. een naar den
arts R 1 v 1 è r e (Riverius, gest. 1655) benoemd
bedarend middel tegen maagkwalen, bestaande
uit koolzure kali en citroenzuur.
rivérso, it. (van rivertëre, omkeeren) of rivéscio (spr. —wésjo, van rivesciare, omwerpen;
vgl. r e v è c h e) Muz. omgekeerd, van achteren
af te spelen.
Rivesaltes, m. (woordelijk : boogoever)
muskaatwijn uit het fransche vlek of stadje van
dien naam, depart. Oost-Pyreneën, de beste soort
van Roussillon-wijn.
Riviéra, f. it. oever- of kustland, inz. de
door haar warm klimaat uitmuntende kuststreek
aan de Middellandsche zee, aan den voet der
Zee-alpen, met de plaatsen Nizza, Monaco, Men-

tone en San-Remo.

Rivière, f. fr. (spr. rivjèr') rivier; — rivière de diamants, halssnoer, bestaande uit gevatte diamanten.

Rivolgimento, n. it. (spr. —dzji —; van
rivólgere, omwenden = lat. revolvëre) Muz. de
omkeering der stemmen in het dubbele contrapunt ; -- rivoltáto, Muz. omgekeerd.
rixa, f. lat. twist, strijd, rechtstwist; — autor
rixae, m. de aanlegger van eenen twist.

Rixdaler, eig. riksdaler, m. zw. een
rijksdaalder, eene rekenmunt in Zweden van
100 öre = 69 centen nederl. ; vgl. r i g s-

daler.
Riz, m. fr. (spr. ri) de rijst; — riz–au-

lait, m. fr. (spr. riolè) melkrijst, eene koude
zoete spijs.
Rizzáto, it. (v. rizzare, oprichten, lat. als
t ware rectilire, v. rectus, rechtop, recht, v.
regëre, lichten, leiden) gefriseerd fluweel.
Rjad, m., pi . rj ady, russ . (de rij, de
reeks; sanskr. radh, rangschikken, pert. rèd-è,
orde, rang) een rij winkels of kramen op russ.
marktplaatsen.
Road, m. eng. (spr. rood') weg, straat ; —

tualistl k, ritualistika, f. de leer van

com7nercial (spr. kommérsjel) road, handelsweg;.

de regeling der kerkgebruiken ; — rituëel,
adj. tot het kerkgebruik behoorende, bij ceremoniën gebruikelijk.
Riva, f it. oever, strand.
Rivadavia, z. r i b a d a v i a.
Rival, m . fr. (van 't lat. rivális, dat is eig.
eene beek (rivus) op den akker met iemand
gemeen hebbende, en daarover met hem vaak

vgl. railroad.

Roastbeef, n. eng. (spr. róóstbief, v. roast,
braden en beef, rundvleesch) r o s t b i e f, geroosterd, slechts halfgebraden rundvleesch.

Rob, 1) of roob, liever robb, arab. (robb)
Med. verdikt of ingekookt vruchtensap, -moes,
doorgaans met suiker gekookt; — rob cydoniörum, kweemoes; — rob junipéri, jeneverbessen -

,
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stroop; — rob sambrcci, verdikt vliersap, vlier
-strop.
Rob, 2) m. nederl. algemeene benaming
eener soort van vischachtige zoogdieren, die op
tiet land en in het water leven : zeehond, zeekalf, zeebeer, - zeeleeuw enz.; — 3) de maag van
groote visschen.
Roba, f., pi. robe, it. in den zeehandel:
goederen, waren.
Robber, liever rubber, m. (eng. de wrjver, schauer) de dubbele partij, drie bijeenbe
inz. in het whistspel.
-horendpatij,
Robe, f. fr. (verwant met ons r o o f, oud
roep, nw.hoogd. raub, vgl. het angels.-hogd.
rea f, mid.lat. rauba, buit en kleed, en het fr.
dérober, berooven) een lang kleed, sleepgewaad
der vrouwen; ook een lang opperkleed der
rechtsgeleerden in Frankrijk, een tabbaard, eene
stiatsiekleeding, en vandaar de gezamenlijke
rechtsbeambten des Staats; — homines de robe,
mannen van den tabbaard; — robe de chambre
(spr. rob' d'sjánbr') een slaaprok; — robe de
cour (spr. —koer) hofkleed; — r. de deuil (spr.
--duilj) rouwgewaad; — r. de noces (spr. -nos')
bruiloftskleed; — roberonde, f. (spr. roberóutd') een wijd overkleed der vrouwen.
Robert, oudd. mansn. (oud-hoogd. Hruodpert, of -bert, van hruod, roem en pert enz.,
blinkend) : de met roem omstraalde, van roem
blinkende (bijnaam van Wodan): -- Robert
Macaire, fr. (v. 't gr. makários, gelukzalig)
de held uit het tooneelspel »de Hond van Aubry",
toegepast op eiken vermetelen, voor niets terugdeinzenden booswicht; soms echter ook voor
pronker, modegek, dokter enz. optredende; het
lievelingsmasker der Parljsche theaters, vandaar
vaak eene iron. benaming voor het fransche
volk in 't algemeen.
Robespierrisme, n. (spr. èr—) het
staatkundig stelsel van Maximillaan Rob es p ie r r e, het schrikbewind; — robespierríst, m. - een aanhanger van dat stelsel.
Robijn, m. (it. rubino, sp. rubin, rubí, provene. robin, fr. rubis, van 't mid.lat. rubinus
= lat. rubéus, rubus, rood) een doorzichtige
roode edelsteen, de hardste en kostbaarste na
den diamant, het schoonst in Ceylon, Pegu enz.
De schoonste hoogroode beet al m a di n, u 1m a di n of karbonk el, omdat hij naar eene
gloeiende kool (carbo) gelijkt; de vihletroode
heet spinel; de bleekroode balais (z. aid.),
ook ballas of balas, en de roodgele rub ic el, welke minder geacht wordt ; ook draagt
de naam robijn eene zeer kleine soort van
drukletter, tusschen parel en diamant (zie
drukletters); — robij nglimmer, m. z.
v a. pyrosideriet; — robijnzwavel,
rood ruischgeel, z. realgar ; vgl. a r s e n i
robijnspaath, n. z. v. a. r h o d o--eum;—
aiet.
Robillard, f. fr. (spr. robi-ljár) een fijne
panische snuiftabak, naar den naam des ver
-vardigeszohtn.
Robin, m. fr. (spr. roben vgl. robe) rechts;
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gewaad; tabberdman, tabberddrager, iron. benaming voor Benen rechtsgeleerde.
Robinet, m. fr. (spr. —nè) de kraan aan
een vat, aan eene waterleiding enz.
Robinhood's society, f. eng. (spr.
róbbinhoeds sossai-itti, zoo geheeten naar R ob i n-H o o d, verbasterd van Robert Fitzood, de
aanvoerder eener rooverbende, de held- van vele
engelsche volkssprookjes) bierdrinkersgezelscbap,
zooals die in Engeland, zonder onderscheid van
standen, vaak in herbergen bijeenkomen om
over staat en godsdienst te spreken; een politieke tinnegietersgezelschap, een kring, waarin
men, vaak zonder toereikende kennis, over staatkunde handelt.
Robinia, f. de valsche a c a c i a (z. ald.);
naar den fr. botanist Robin benoemd, die in
de 17de eeuw deze plantensoort het eerst uit
amerikaansche zaden teelde.
Robinokratle (spr. t=ts) f. fr. -gr. (vgl.
robin) iron. woord om den overwegenden invloed der mannen van den tabbaard (robe) aan
te duiden, advocatenheerschappij.
Robinsonáde, f. (naar den beroemden,
het eerst in 1719 verschenen roman van den
Engelschman De Foe: Robinson Crusoe)
eene Robinsonsgeschiedenis, avontuurlijke -geschiedenis of vertelling van verongelukte zeev aarders.
Róble, n. sp. (Big. de elk, steeneik ; van
't lat. robur) eene zuidamerikaansche houtsoort,
die onder water goed blijft, en tot bouwhout
dient.
roboreeren, lat. (roboráre, van robur, Big.
steeneik, eikenhout, dan hardheid, sterkte) ver
kracht geven; — roborantia (spr.-sterkn,
t=ts) n. pl, versterkende middelen; — robo
(spr. t=ts) f. nw.lat. de versterking; —
-rutie
roboratief en robórans, m. een versterkend middel; — robuust, adj. lat. (robústus , a, um) sterk, krachtig, welgespierd, kloek,
stevig.
Robót, ook robát, m, (een slavonisch
woord, pooisch en bok. robóta, russ. rabóta, arbeid, knechtschap, van rab, rob, knecht, slaaf)
de leendienst, hofdienst, de werkzaamheden,
waartoe de onderdanen jegens hunne overheid
en landsheeren verplicht zijn.
robuust, z. ond. rob o r e e r e n.
Roe, m. fr. de rots ; - roe of roche, m.
het kasteel of de toren in het schaakspel (sp.
roque, it. rotco, eng. rook; V. 't arab. roch of
roch, z. rok); — rocheeren of roqueeren, in het schaakspel: den koning met het
kasteel doen omwisselen.
Roca, f. port. in de brazillaansche koloniën een in brand gestoken stuk bosch om het
te ontginnen ; — roce ros, pl. planters in
Brazilië.
Roeaille, f. fr. (spr. rokálj'; v. roc, rots,
it. rocca, roccia, als 't ware van lat. ruptcus of
rupéus, a, um, v. lat. rupes, de rots) grotwerk
van schelpen, koralen, steenen enz.; — ro
m. een grotwerkmaker.
-eailur,
-
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ltoeambóle, f. fr. (van het duitsche rocke n b o 11 e, d. I. roggelook, omdat de stengel
met dien der rogge overeenkomt) de spaansche
sjalot, het slangelook, slangeknoflook ; oneig. het
beste aan of bij eene zaak; In het omber-spel
een zeker getal vischjes (fiches), waartoe
ieder, die een spel. wint, moet bijdragen, en die
later met elkander op het spel gezet worden.
Roceella, f. it. (spr. rotsjélla, de beste soort
van tarwe in Italië en Sicilië ; nw.lat. eene
mossoort : het echte lakmoesmos (v. rocca, rots,
omdat het op rotsen groeit).
Roccetto en roechetto, m. it. (spr.
rotsjétto en rokkétto) en rochet, m. fr. (spr.
rosjè; sp. roquete, mid.lat. rochetum, waarsch.
van ons r o k, duitsch rock, oud-hoogd. roc,
mid.lat. roccus) een kort koorhemd der bisschoppen.
Rocchetta, it. (spr. rohkétta, van rocca,
rots) eene rotsvesting of veste.
Rocéiros, m. pi. z. ond. r o a.
Roehambeau, m. fr. (spr. ro -sjañbo ; oor
een persoonsnaam) eene soort van-spronkelij
gebak.
rocheeren, z. ond. r o e.
Rochet, z. ond. rochetta.
Rochette, f. fr. (spr. rosjétt'; It. rochetta)
levantsche zoutasch, ter bereiding van 't glas.
Rochus, mansn.: de verhevene.
Rocks, pi. eng. soort suikergebak met vruchtensap.
roco, It. (= lat. raucus, a, um, heesch) Muz.
ruw, dof.
Róeoco, n. nw. -fr. (waarsch. van roc, rocaille, z. ald. , dus eig. de smaak voor schelpof grotwerk; v. a. zou een fransche prins, die
in 1792 te Coblenz naar een koopman in oude
meubelen vraagde en daarop ten antwoord kreeg,
dat er een r o k voor zijn winkel hing, lachend
uitgeroepen hebben : oui, Out, roc, roc, rococo;
— deze inval, tijdens de restauratie aan de koninkljke tafel te Parijs verteld, werd geestig
gevonden, en zoo kwam de uitdrukking in de
mode) ouderwetsche voorwerpen van allerlei aard
uit den tijd van Lodewijk XIV, die naar den
nieuwsten smaak des tijds weder mode zijn geworden ; in het algemeen : hetgeen behoort tot
den geest en smaak van het op de zoogenoemde renaissance volgende tidperk; vandaar
rococo-stijl, rococo-smaak, enz.
Rod, m. eng. z. v. a. perch, z. aid.
Roderik, oudd. mansn. (waarsch. uit H r uo d e r i h ontstaan; vgl. Robert): de roemrijke.
Rodomónte, m. It. of rodomónt, fr.
(eig. rodamonte, d. i. bergomwentelaar, iemand
die zich als het ware vermeet, zelfs bergen van
hunne plaats te bewegen en voort te rollen,
van 't lombardisch woord rodare, in een kring
omdraaien en als een rad voortrollen, v. 't lat.
rota, rad, en 't Ital. monte, berg) oorspr. de
naam, welken Bojardo en later Ariosto in hunne
dichtstukken (Orlando innamorato en Orlando
furioso) aan eenen snoevenden held gaven; vandaar in 't algemeen een grootspreker, opsnijder,

c
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pocher, snoever, windbreker, ijzervreter; — ro.
domontáde, f. fr. (it. rodomontáta) de pralerij, opsnijderij, grootsprekerij, snoeverij, snor
vgl. fanfaronnade; — rodomon--kerj;
teeren, grootspreken, pochen, snoeven.
Rodóndos, m. pl. (van het sp. redondo
=- lat. rotundus, rond; lienzo redondo, lijnwaad
in ronde balen) eene soort van wit vlaamsch.
linnen.
Rodrigo, m. sp . mansn. z. v. a. R o d e r i k.
Roeb, m. arab. (roeb, een vierde, v. erbe,
vier) eene turksche munt = . piaster of 10
paras (z. piaster).
Roebel, m. russ. (roebl, oorspronkelijk een
afgehouwen stuk, van roebitj, snijden, houwen;
v. a. van het arab. roeb (z. aid.), daar de roebel oorspr. 1. g r i w n a of eene mark zilver
was) eene russ. zilvermunt van 100 k o p e k e n
= f 1,90 nederl.; de zilveren roebel is
verschillend van den papieren roebel, die
weinig meer dan 1 zilveren roebel geldt.
Róébie, f. (vgl. roeb en r o p y) eene voor-malige
gouden rekenmunt in Algerië.
Roede, f. eene ned. lengtemaat voor afstanden = 10 ellen of meters; vgl. d e k a m eter; de rijnlandsche roede, verdeeld in
1 voeten = 3,7658595 meter ; de a m s t e r d a ms che r o e de, verdeeld in 13 voeten = 3,6791698
meter.
Raederer, m. soort champagne (naar den
fabrikant genoemd).
Roef, f. nederl. eig. dak (eng. roof) overdekte plaats tegenover den stuurstoel in postof trekschuiten en andere kleine binnenvaartuigen, waarin zich gewoonlijk de passagiers
bevinden.
Roefai, roefaai, m. pl. turk. huilende
derwischen, bekend wegens hunne aan verbijstering grenzende dweepzucht (naar den stich
i, gest. 1181 na Chr., be--terAhmdRofa
noemd).
Roekoe, z. o r 1 e a n.
Roeland, oudd. (Ruland, Rudland, Hruor-land, van 't oudhoogd. hruod, Ijst. hródr, roem)
mansn.: roemland; inz. een fabelachtige held,
dien men als een der paladins van Karel den
Grooten vermeld vindt en die eene groote rol
speelt in de riddergedichten der middeleeuwen;
it. Orlando; — roelandszuil, f. (misschien bedorven uit r u g e la n d s z u it, van het
duitsche ruge, r ti g e, voor gericht) een zin
recht der strafoefening in vele-nebldvaht
steden van noordelijk Duitschland en ook bij
ons (b. V. de S t e e n e n Roeland te Amsterdam, die nog voor eenige jaren daar aanwezig
was), bestaande in een reusachtig standbeeld
eens geharnasten mans.
Roemenen, Roemeenen, zie R o-maenen.
Roepij, z. ropij.
Roesálki, f. pl. russ. (roesálka, v. roesu'i,
blond) woud- en waternimfen bij de Slavonen,
naar welke bij de Russen de week voor Pinksteren nog de Roesalka-week heet.
,
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Rag, m. ook roch, nederl. (eng. roach en
ray, lat. raja) eene bekende soort van kraak
-benvisch.

Rogáte, lat. (rogáte, imper. van rogare,
bidden, verzoeken) de bidzondag of zondag voor
Hemelvaartsdag, naar het begin der latijnsche
bijbelwoorden: rogate etc., bidt enz., Joh. XVI,
1 ; — rogätie (spr. t=s) f. lat. (rogatio)
eene bede, een smeekschrift ; eene voorbede
voor afgestorvenen; een bededag tot afwending
van zware rampen; — rogatoriäles (seil. litterae) pl., ook rogatorium, n. nw.lat. Jur.
smeekschrift, verzoekschrift, schriftelijk aanzoek;

-- rogátum, n. een smeek- of bedelbrieL
Rogatisten, m. pl. eene christensecte in
de 4dß; en 5de eeuw, naar haren stichter R o.
g a t u s benoemd.
Rogatóns, m. pl. fr. (spr. rogatóñ) overgeschoten brokken, opgewarmde spijzen, klieken;
onbeduidende papieren of geschriften, prullen.
Rogier, m. (fr. en roman. Roger, oudd.
Rüdiger, van 't oudhoogd. Hruodgdr, Hrddgdr)
mansn.: de roemspeer, d. i. de door de speer
beroemde.
Rognures, pl. fr. (spr. ronjuur'; v. ro
snoeien, prov. redonhar, oorspr. ronden,-gner,
v. lat. rotundus, rond) de afsnijdsels, bet snoeisel of de snippers, afval van papier, munten, enz.
Rogosja, f. pl. rogosji, russ. (v. rogos,
riet, bies) russische matten of dekken uit boomschors, riet of andere planten.
Rogue, m. eng. (spr. roog') schelm.
Bogus, m. lat. de brandstapel.
Roi, m. fr. (spr. rod ; v. lat. rex) koning;
-- le roi est mort, vive le rot! (spr. le roiá d
mor, wiew' le rod, de koning is dood, leve de
koning ! — le roi règne et ne gouverne pas (spr.
rènj' é ne goevern' pa), de koning regeert, en
bestuurt met (grondstelling der constitutioneele
monarchie) ; — roi fainéant (spr. fè-né-án), niets
koning; -- Roi d'armes, n. fr. (spr. roa-doen
d'arm'; van roi, koning, en arme, het wapen)
de wapenkoning.
Rojim, pl. hebr. zieners, profeten.
Rok of roe, m. (crab. en perz. roch of
roech, dat ook z. v. a. rocke, roc, in 't schaakspel is) een fabelachtige vogel van ontzettende
.grootte en kracht in de arabische sprookjes.
Rokosz, m. poolsch (spr. rókosj ; naar men
wil aan 't hong. ontleend) de opstand des adels
tegen den koning en den senaat.

Roland, z. Roeland.
Role, m. fr. (spr. rool') rol; à toer (spr.
toer) de role, op de beurt.
Rolette, f. fr. vlaamsch batist lijnwaad.
rolleeren, z. r o u t e e r e n.
Rolpaard, ook roopaard, n. scheepsaffuit, z. affuit.
Rollo, it. z. v. a. roulement.
Rolls, pl. eng. (spr. roots; v. roll, de rol)
eene soort van rood lgnwaad, inz. uit Hessen
en Westphalen.
Romaansch, z. romanisch onder
roman.

ROMAN

Romvenen of r o e m a e n e n; m. pi [Ro-.
mcni, Rorn<oeni], de inheemsche naam der Wal
dien zij zich nog wegens-lachenofWijrs,
hunne af komst van de Romeinen geven.
Romagna, f. it. (spr. —mánja) het noord
gedeelte van den voormaligen kerkelijken-ostelijk
staat (de districten Bologna, Ferrara, Forli en
Ravenna; — romagnole, m. een inwoner
van dat gebied.
Romaika, f. (nw.gr. rhhmaika, v. rhö
maikos, nw.gr.) een nieuwgrieksche volksdans.
in het rond, meestal alleen door mannen gedanst.
Romaine, f. fr. (spr. romen'; v. romain,
romaine, romeinsch; it. romano, het gewicht
aan den weeghaak of unster) de romeinsche
balans, de weeghaak, de unster.
Román, m. (f. fr. roman, it. romanzo,
eng. romance, oorspr. alles wat in eene r o-.
manische taal is geschreven, van 't lat. adj.
roman)cus, adv. romanice, romeinsch) sedert de
invoering van den Amadis uit 'Frankrijk in
Duitschland, omstreeks 1570, eene op oud -epischen achtergrond rustende avontuurlijke hel- den-, ridder- en liefdegeschiedenis; dan in 't.
alg. eene verdichte geschiedenis, de voorstelling
van verdichte menschelijke voorvallen, welkerhoofdoogmerk karakterteekening is daarom inz
de lotgevallen van een bijzonderen persoon bevattende; in engeren zin: eene avontuurlike
liefdegeschiedenis ; v e n e n roman spelen,,
eersen liefdehandel of eene vrjerq op het touw
zetten en doorzetten ; — romance, f. fr. e ene
korte avontuurlijke geschiedenis, overlevering,
een ridderlijk voorval, enz. in den vorm van
een lied, eene zanggeschiedenis, zangsprookje;
vgl. ballade ; — romaneero, m. sp. ver
romancen; -- romancier, m.-zamelingv
fr. (spr. romaizsjè) een romanschrijver ; ook ro-

,

mancendichter; fem. romancière, romanschrijfster; — romanesk, adj. (fr. romanes- que), wat naar den roman zweemt, op de wijzeder romans, overdreven als de ' romanhelden,
verdicht, fabelachtig, onnatuurlijk, ongeloofelijk,
— romattisch, romaanseh, adj. (van.
't lat. romanos, romeinsch) van het oud- romeinsche of latijnsche afstammende, gelijk de in demiddeleeuwen uit de latijnsche taal ontstane
romaansche of romanische talen: do
itallaansche, spaansche, portugeesche, fransche,
provencaalsche, enz. ; r o m a a n s c h e bou ws t ij 1, de rondbogenstijl in de bouwkunst, die.
zich van de 10e tot de 15e eeuw ontwikkelde
= byzantljnsche bouwstijl; — roma
niseeren, romans ontwerpen of schrijven ;
eene ware geschiedenis als venen roman inkleeden; — romanmanie, f. lat.-gr. romanwoede, overdreven zucht tot romans lezen ; —.
romantiek, f. en romantief acme, n. de
middeleeuwsche en door de nieuwere dichters
en kunstrechters nu weer opgewekte (romantismaak in kunst en letter. i ; — roman--sche)
tiCUB, m. een aanhanger van dezen smaak ;,
— romantisch, adj. (fr. romantique) eig.
in eene der romantische talen opgesteld, ge ---M
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-schreven en voorgedragen ; in 't alg. in den
geest en smaak der christelijke middeleeuwen,
in tegenst. met het antieke of klassieke
,en moderne; vandaar de romantische
s c h o o l in verschillende landen, die letterkundige richting, welke zich bij voorkeur richtte
tot de christelijke middeleeuwen; ook dichter
schoon, bekoorlijk, betooverend, verrukkelijk,-lijk
wonderschoon, (b. 'v. een romantisch landschap);
— románzo, n. it. (= lingua romanza) de
vomanische taal.
Roman–Cement, n. eng. romeinsch cement - natuurlijke hydraulische kalk, door brandlen uit niervormige stukken kiezelzure kalk en
leem bereid en verschillend van het in bepaalde
verhouding gemengd en kunstmatig gefabriceerd
portland - cement.
Romanella, t it. acne goede tarwsoort
In de napolitaansche provincie Terra di Lavora;
— romanésco, m. it. een goede win in
't gebied van Rome ; — romaneske, f. een
1t. dans van vrooljk karakter en snelle beweging.
Romani Imperii Semper Augustus, m. altijd
vermeerderaar des romeinschen rijks, een titel
°der Duitsche keizers.
romanisch, z. onder roman ; — ro
n. nw.lat. de r. kath. godsdienst,-Ynaisme,
zijn leerstelsel en grondstellingen ; — roma
pl. aanhangers der roomsch-katholieke-niste,
kerkleer, roomschen; aanhangers en verdedigers
van het romeinsche recht, in tegenst. met g e rm a n i s t e n; ook kenners der romaansche ta
romanistisch, adj. de kennis der-len;—
romaansche talen betreffende; — romantiek,
-romantisch, enz. z. onder roman.
Romein, ook Romer, m. een bewoner
*van de stad Rome; Typ. romein, eene hoofdsoort van drukletters, ook antiqua geheeten (z. ald.) — romeinsoh, adj. wat
tot Rome behoort, daartoe betrekking heeft, samengetr. roomsch, inz. wat den godsdienst
betreft, wie den godsdienst belijdt of tot de al,gemeene (katholieke) kerk behoort, welker opperhoofd, de paus, zijnen zetel in Rome heeft;
— romeinsche bouworde, de jongste
der bouworden, samengesteld uit de ionisch e
. en korinthische (z. ald.).
Romenen, z. r o m a e n e n.
Romestéeq, n. fr. zeker kaartspel tusechen twee, vier of zes personen.
Romelf den, m. pi. lat. (Romutidae) na1 omelingen van Romulus, den grondvester en
eersten koning van Rome, Romeinen.
Ronas, (perz. rónäs) de syrische of pertische meekrapwortel.
Rondas, n. een rond schild.
Rond, n. fr. (spr. róñ'; v. rond, rond, van
't lat. rotundos) het rond, de cirkel; — rond
d'eau (spr. rokdó) een groot, rond waterbekken met grasperk omgeven ; — ronde, f. (spr.
rond') de omgang; Mil. rondgaande wacht, p at r o u i l I e; rondedans, kringdans ; rondgezang;
een staand fransch schrift, het tegengest. van
t o u l é e ; — d la ronde, in de rondte, in een
;

,

,

,
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kring rond; ook eene soort van biljartspel met
12 kleine ballen en denen speelbal ; — ron
n. (spr. rondó) een ronde el, rond--deau,
gedicht, rondezang, eene soort van lyrische gedichten met een naar bepaalde dichtwetten terugkeerend referein; Muz. (ook rondo, it.)
een muziekstuk, gewoonlijk in twee deelen,
waarin een hoofdthema als referein terugkeert,
ook slotthema eener sonate; — ronde –bosse,
f. rondwerk, rond verheven werk, vgl. b o s s e;
--• rondeel, z. r o n d e a u; ook een rond
buitenwerk of ronde sterke toren, die wel eens
de plaats van een bolwerk vervangt; cone door
v, ele kringvormige gebouwde huizen ingesloten
'vlakte; — rondlno of rondoletto, n. it.
Muz. een kort, niet zeer uitgewerkt rondgezang,
een klein rondo.
Rongerie, f. fr. (spr. ronzfri, v. conger,
knagen) in de katoendrukkerijen het wegbijten
der kleuren door bijtmiddelen.

Roob, z. rob.
Rookeries, pl. eng. (spr. oo =oe; V. eng.
rook, eene zaadkraai, rookery, kraaiennestel plaats) Iegerplaats der zeevogels, b. v. op de
Falklands- eilanden.
Room, f. eng. (spr. roem) kamer; b. v.
diningroom (spr. dainiengroem) eetzaal, etc.
Roopaard, z. rolpaard.
Roos, f. (lat. rosa) eene allerwege bekende
schoone bloem, van velerlei soorten ; eene huidziekte, ook St.-Anthonie -vuur geheeten ; eene
soort van diamant (z. ald.) — roos van
Jericho, z. J e r i c h o r o o s;— de roode
roos en witte roos, benaming van twee
vijandige partijen, die van York en Lancaster,
welke Engeland eene reeks van jaren door burgeroorlog geteisterd hebben en eerst in 1435
onder Hendrik VII een einde namen ; — rozemarijn, beter r o s m a r i n; — rozenhout, z. rho d i s c h hout ;— Z. verder onder rosa.
Rope–grass, n. eng. (spr. róóp gres ; v.
rope, touw, en grass, gras) het parelgras (Melica
nutans, L.) voor vischnetten.
Ropij, liever ropy of roepie, f. (hindost.
en perz. roepiyah, van 't sanskr. roepya, schoon,
schoonheid; vervolgens zilver, inz. bewerkt zilver) eene oost. -ind. en perz. munt ; in Oost.
Indië sedert 1835 wettelijk de (zilveren) compagnies-ropy van 16 a n n a's, elk van 12 pie s
= f 1,15 neder]. ; — lakropij, eene rekenmunt
te Calcutta = 100,000 zilveren ropijen ; z. lack.
Roquelaure of roquelaur, m. fr. (spr.
rok' loor') een mantel, reis- of regenrok, regenmantel, naar zijn franschen uitvinder, den hertog van Roquelaure, benoemd.
roqueeren, z. ond. r o e, r o c h e.
Roquetin, m. fr. (spr. rok'ten) cene kleine
rol, waarop zijde en gouddraad gewikkeld worden, de zijspoel, de klos.
Roquette, f. fr. (spr. rokélt'; sp. miqueta,
it. ruchetta; van 't lat. erüca) waterkers, een
moeskruid, dat men als salade eet ; ook z. v.
a. rochette.
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Bo r te, lat. (v. roráre, dauwen, bedrop
dauwt : benaming, van eene in de-peln)ig:
r. kath. Kerk _gedurende den tijd der advent
gehouden mis, naar hare aanvangswoorden:
-roriite toeli, dauwt of droppelt, gij hemelen!
die uit Jes. XLV, 8 zijn genomen; — rorätie (spr. t=ts) f. het dauwen ; de meeldauw
-aan den wijnstok.
rosa, f. lat. de roos ; — rosa, of fr. rosé
(spr. rozé) rozenrood, roodkleurig; — sub rosa,
onder de roos (het beeld der vertrouwelijkheid)
d. i. in vertrouwen, in 't geheim , —OSaceell, pl. nw.lat. (rosacéae) rozensoorten ; —
rosacêus, a, um, lat. Bot. roosvormig; — ro
pl. nw.lat. Med. de mazelen ; — Ro--sali,
salia of Rosalinde, nw.lat. vr.naam: de
rozige, de schoone als eene roos; — rosalie,
1. fr. Muz. de herhaling eener muzikale passage in hooger of lager toon; — rosarium,
,

Th een rozenkrans, bidsnoer; — rosarii faternitas, f. de broederschap van den rozen

rozenstof, eene roode-krans;—oéie,f.d
kleurstof; — roselíth, m. lat.-gr. (gr. lithos,
-steen) een in Saksen gevonden mineraal van
rozeroode kleur; — rosenóble of rozenóbel, m. (d. i. eig. edele roos) een rozenstuk,
voorm. eng. van 1328 tot 1619 geslagen goud
een schip en eene roos gestempeld,-munt,e
omtrent 11 gl. waard; r o z e n o b e 1 -goud, goud,
dat slechts Tb zilver bevat ; — rosette, f.
fr. eene kleine roos, een roosje, roosvormige
-

sieraden in goud- of zilverblik, enz., een roos
strik, eene lintroos ; de roos of richt--'vormige
:schijf in horloges; ook roossteen, een van onderen plat en van boven hoekig geslepen (in
ruitvormige of driehoekige vlakken verdeelde)
diamant; als vr.naam: Roosje; — rosetteexen, met goudroosjes bezetten, versieren; den
diamant zóo slijpen, dat hij enkel ruitvormige
of driehoekige vlakken vertoont ; — Rosilda,
vr.naam: de aanminnige roos, liefelijke on,

,

schuld; — Ros$.ne, vr.naam : de rozenroode,
de bloeiende.
,

Rosbeyer of Rosbayard, m. het paard

,

der vier heemskinderen, B a y a r d genaamd; oneig. een woesteling, een wild schepsel.
Rosciade, f. (naar Rose us, een beroemden rom. tooneelspeler) een engelsch leerdicht
van Churchill over de tooneelkunst.
Rosconne, n. fr. wit lijnwaad uit Bretagne.
Rosée de fleurs, f. fr. eig. bloemendauw : een fijn reukwater.
Roseliet of roselith, n. een naar G.
Rose genoemd, aan kobaltbloem verwant mi.neraal in Saksen.

Rosenobel, rosette, Rosilda, zie
-ond. rosa.
Rosereaux, pi. fr. (spr. roz'ró) russisch
bontwerk voor mutsen, mutsenbont.
Rosewood, n. eng. (spr. oo=oe) rozen
-1out,
palissanderhout.

Rosinánt, m. sp. (rocinante, fr. rossinante,
-

van 't sp. rocin, fr. rosse, slecht paard, knol,
van het duitsche ros, en ante, voorheen) een
VIERDE DRUK.
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slecht paard, magere knol, inz. het ellendig ripaard van D o n Q u i x o t e (z. aid.), door here
zelven dus genoemd.

Rosine, z. ond. rosa.
Roskólnik, z. beter raskólnik.
Osmarij n, ook wel minder goed rozemarijn, m. (van het lat. ros marinus) eig..
zeedauw, een bekend welriekend gewas, dat in
het Oosten en in Z.Europa, inz. dicht aan zee,
in het wild groeit ; — rosmarini folios, a, um,
lat. Bot. rosmarijnbladerig.
Rosólio of liever rosóglio, m. ital. rozenbrandewijn, een ital. gekruide brandewijn,
uit rozenbladeren bereid ; v. a. is de naam ontstaan uit ros solis, omdat men vroeger voor
een dergelpken geestrijken drank de bloem zonnedauw gebruikte ; vgl. d r o s ë r a en r o s s ó 1 i;
— rosölzuur, n. lat. (uit roscos, rozenrood
en olYum, olie) een uit teerolie of carbolzuur
verkregen schoone roode vloeistof.
Rosomak, m. (poolsch rosomak, hong. rozomák, russ. rossomácha) de veelvraat, een roofdier van het berengeslacht in N.Europa enz.
Ross, m. telt. in zee uitstekende landtong.

rossidus, a, um, lat. Bot. bedauwd.
rosso antico, m. it. d. i. eig. ouderwetsch of
antiek rood (rosso, rood, v. 't lat. russus) roodachtig marmer.
Rossóli of liever rossólis, m . fr. zonnedauw, een fijne gekruide brandewijn, inz. getrokken op het kruid zonnedauw (Ros solis, lat.)
Rostbeef, n. z. r o a s t b e e f.
Rostéllum, n. lat. (verklw. v. rostrum)
een snaveltje, snuitje.
Rostoptschen-olie, f. een samengestelde aetherische olie ter likeurbereiding (naar
den russ. generaal benoemd, die gezegd wordt

bevel gegeven te hebben tot den brand van
Moskou).

Róstra, n. pl. lat. (van rostrum, de snavel) eig. de snavels; het spreekgestoelte op de
markt in het oude Rome, zoo geheeten naar
de daarop geplaatste scheepssnavels van de ver
schepen; vandaar pro rostris, van bet-overd
spreekgestoelte (in 't openbaar spreken); —
rostratus, a, um, lat. Bot. gesna^veld, met eene
snavelvormige verlenging.
Rostreal, liever rastraal, z. aid.

Rot, n. (mid.lat. rota, ruta, rupta, v. lat.
part. ruptus, gebroken ; mid.hgd. rote, rotte,
russ. róta) kleine schaar, afdeeling van een leger, eene compagnie soldaten.
Rota of ruota, f. it. (eig. rad = lat. rota;
zoo genoemd, omdat de gerichtszaal met radervormige platen Is bevloerd) bet hoogste pauselijke appellatie- gerecht, de opperrechtbank te
Rome over de gezamenlijke r. Kath. christenheld ; het rad of de draaier aan kloosterpoorten ; een ronde kerkmantel.

Rotabága, rotabagge of rutabaga,
1. een zweedsche verscheidenheid van de koolraap.
Rotacisme, z. r h o t a c i s m e.
Rotalíth, m. lat.gr. (van 't lat. rota, rad
en 't gr, lithos, steen) een radersteen, straalsteen.
69
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Rotang, n. (sp. rota, eng. ratan; van 't
maleisch rótan) het oostindische of zoogen. spaaneche riet, eene palmsoort, rotting.
Rotátie (spr. tie =sie) f. lat. (rotatio, van
rotare, in eenen kring ronddraaien, van rota,
het rad) de raddraaiing, raderloop, de omloop,
omdraaiing, omwenteling, de kringvormige beweging om de as, b. v. van de zon, de aarde
enz.; — rotatie -as, f. draaiingsas; — rotatie -vlak, n. het vlak, dat zich om een vaste
rechte lijn beweegt; — rotatie-kegel, m.
de door omdraaiing van een hoek om zijn éene
vaste been omschreven ruimte; — rotatie
n. de bewegingsbetrekkingen-magnetis,
tusschen magneten en elektrische geleiders : —
rotatie -machine, f. stoommachine, waarin
de door den stoom bewerkte beweging onmiddellijk eene roteerende zijn moet ; — rotatoria, pl. nw.lat. (zoo genoemd, omdat zij zeer
beweeglijk zijn) raderdiertjes, opgietseldiertjes;
— roteeren, lat. (rotacre) zich in een cirkel
ronddraaien, zich om zijn eigen as bewegen; —
rotatus, a, um, lat. Bot. radvormig.
rothamagensis, lat. Bot. Rouaansch, van Rouaan afkomstig.
Rotonde, z. r o t u n d e.
Rotta, f. eene voorm. vochtmaat in Madrid.
Rottel, z. r o t t o l o.
rotten boroughs, pl. eng. (spr. rott'n bórroos)
vervallen marktvlekken, in welke het recht om
afgevaardigden in het parlement te zenden In
de handen van enkele grondeigenaars was gekomen, wien het

stemrecht door de parlements-

reform in 1832 werd ontnomen; vgl. b o r o ugh.
rotteeren of liever rotten (van r o t,
mid.lat. rotta, ruta, rupta, een hoop, eene
schaar, v. lat. rumpére, breken; in verachtelijken zin : eenige personen, die zich tot een onedel doel hebben vereenigd) een rot vormen,
zich tot een slecht oogmerk vereenigen, samen
-scholen.
Rotting, z. r o t a n g.
Róttolo, m. (van 't arab. rathl, pond ; vgl.
rat e 1) een handelsgewicht In het Oosten van
verschillende grootte.
Rotúlus, m. mid.lat. (in plaats van rotúla,
verklw. van rota, alzoo eig. radertje; voorts
iets samengewikkelds, eene rol) een bundel of
pak acten of gerechtelijke verhandelingen ; ro
in de r. kath. Kerk het boek,-túlusmoró,
waarin men de namen der overledenen, voor
welke zielmissen gelezen worden, opteekent;
rotcílus testäum, het getuigenverhoor of de , uit
getuigen; — rotoli of rotúlae,-sprakend
pl. artsentballetjes; — rotuleeren (mid.lat.
rotulare, d. 1. eig. rollen) acten naar hunne
volgorde teekenen en samennaaien ; — rotulätie (spr. tie=tsie) f. het ordelijk bijeenvoegen en innaaien van scbriftelike stukken.
rotúnde, lat. (adverb. van rotundas, a, um,
rond) Jur. rond, rondweg, zonder omwegen; ook
in rond getal; — rotúnde of rotónde, f.
(it. rotonda, fr. rotonde) een rond gebouw; ieder
'van buiten en binnen rond gebouw, inz. het
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beroemde p a n t h e o n (z. ald ) te Rome; Mod.
een ronde kraag; een ronde damesmantel; -rotundatus, a, um, lat. Bot. afgerond ; — ro
-tundifols,am
lat. Bot. rondbladerig.
Rotúre, f. fr. (van 't mid.lat. ruptura, een.
pas geploegde akker, klein goed, boerengoed,
van 't lat. rumpëre, breken) de onadellijke stand,.
burger- en boerenstand; — roturier, m. (spr.
rótu-rjé; mid.lat. rupturas us, iemand, die den
akker breekt of bebouwt) een burgerlijke, on-.
adellijke; — en roturier (spr. an rotu-rjd) als een.
burger, burgerlijk, boersch, gemeen.
Roucou, z. o r l e a n.
Roué, n. fr. (spr. roe-d; van rouer, rad-braken) een geradbraakte. of radbrakenswaardige schurk, galgebrok, nietswaardige kerel ; in
het jaar 1719 door eene toevallige aanleiding
tot modenaam geworden van de voorname, galante wellustelingen, z. v. a. 11 b e r t i n; —.
aimable roué (spr. èmábl') een beminnenswaardige losbol, een mensch van slechte beginselen,
die bij uitstek zijne wereld verstaat.
Rouennes, pl. fr. (spr. roe-èn') balfkatoe-.
nen stoffen, zoo benoemd naar de stad Rouaaa
(fr. Rouen), waar zij vandaan komen.
rouge, adj. fr. (spr. roezj'; v. 't lat. rubdus°
= ruber, rubidus) rood; — rouge, n. fr. rood,
rood blanketsel; — rouge et noir (spr. roezj' è°
noár) rood en zwart, een fr. kansspel met ballen en kaarten; — rouge végétal (spr. wezjetál)
plantenrood, blanketselrood, portugeesch blau-ketsl,
uit saffloers bereid.
rouleeren, fr. (router, spr. roel—; provene. rollar, it. rotolare, van 't mid.lat. rotuláre, v. 't lat. rotúlus, rotúla, een klein rad)
rollen; omloopen, In omloop of in zwang zijn,,
gangbaar zijn; — rouláade, f. iets opgerolds,
een rolgebak, opgerold kalfsvleesch; Muz. een
loop, een versiering der tonen, toonlooper, eene
rolling der tonen ; — roulage, f. (spr. roeláázj' )
het voerloon, de vracht voor het vervoer met..
wagens, karren enz.; — roulance, f. (spr.
roeláñs') de geldsomloop ; — rouleau, m.
pl. rouleaux (spr. roeló) rol, rolstok, rolhout, wals, rolblok; de rolgordijn voor vensters
roulement, n. (spr. roel'máñc) de roffel,
op de trommel, met de pauken ; het trillen of
t r e m b l e e r e n met de stem; — roulette,
f. eene rolschijf, een rolraadje, werktuig dergraveurs ; ook een kansspel met kogeltjes of
balletjes; — roulier, m. (spr. roeljé) een voerman, vrachtrijder, goederenrijder, vrachtvoerman ; kruier.
Roundheads, pl. eng. (spr. roundheds;
van round, rond en head, hoofd) de rondkop-,
pen, spotnaam van de Puriteinen of de partij,
die koning Karel I van Engeland vijandig was,.
dus genaamd wegens hun rond afgesneden baar.
Roupino, z. rasp ono.
Rousselet, m. fr. (spr. roes' M ; v. roux,
rousse = lat. russus, a, um, rood) de suiker- peer, eene naar muscadel smakende peersoort;
— rousseline, f. fr. eene peren- en een,
wijndruivensoort. .
;
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Roussette, f. fr. (spr. roe- sétt') de toebereide vischhuid, het sagrijn voor horlogekasten, enz.
Roussillón, m. fr. (spr. roe-si - ijón') een
zeer sterke, zoete fransche wijn, uit de provincie R o u s s u b o n in Z.Frankrijk.
Rout, m. eng. (spr. rout ; eig. rot, hoop,
schaar; vgl. r o t t e e r e n) een talrijk engelsch
avondgezelschap, praatgezelschap, theegezel
-schap,
speelgezelschap.
Route, f. fr. (spr. roet'; van 't lat. rupta,
scil. via, d. 1. gebroken baan, gebaande weg)
de weg, reisweg, geteene weg, straatweg, tocht,
richting der reis, koers ; reisroute, m a r s chr o at e der soldaten, de hun aangewezen weg;
— routier, m. (spr. roetjé) een zeewegwijzer,
wegwijzer voor zeevaarders, zeespiegel, boek
met zeekaarten, zee-atlas, graadboek; — routiers, m. pl. de in de 14de eeuw voor soldij
dienende avonturiers in Frankrijk, die het land
verwoestend doortrokken ; — routine, f. (spr.
roetién') de vaardigheid, vlugheid, gemakkelijkheid, door gedurige oefening of behandeling verkregen , de sleur, slender, gewoonte, het handelen naar regelen der ervaring zonder inzicht
der gronden; — routinier, m. (spr. roeti-njé)
een ervaringsman, geoefende, een vlug uitvoerder, die enkel ten gevolge van oefening handelt ; ook een knoeier, beunhaas, die enkel door
afkijken heeft geleerd, maar geenerlei grondige
kennis bezit; — zich routineeren, zich
vaardigheid of vlugheid In eenige bezigheid bij
zich oefenen; — geroutineerd, adj.-breng,
(fr. routiné) geoefend, bedreven, ervaren, vlug,
doorkneed.
Rovesciaménto, n. it. (spr. —wesja—;
van rovesciare, ontwerpen ; vgl. r i v e r s o) Muz.
de omkeering of verwisseling der stemmen in
het contrapunt.
Rowdy, m. eng. (spr. roudi) pl. rowdies (v. row, geraas) doorbrengers en levenmakers der laagste soort, ruwe en onbeschaamde
leegloopers, inz. jonge, op avonturen en bal
uitgaande leegloopers in de groote-daighen
steden der Vereen. Staten van Noord-Amerika
(vgl. loafer).
Roltb., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor W. Roxburgh (gest. 1814).
royaal, adj. fr. (royal, sp. roajál, v. 't lat.
regalis, gelijk roi van rex, koning) koninklijk;
vgl. r e g a al; — royaal–papier, koningspapier, eene zeer groote papiersoort; — royaalpunch, koningspunch met wijn; — royalassént, n. eng. (spr. rói-él) de koninklijke
bekrachtiging eener bill ; — royaliseeren
(fr. royalíser) koningsgezind maken, volgens koninklijke (monarchale) grondbeginselen Inrichten ; ook koningsgezind of monarchaal zijn ;
— royalisme, n. barb.lat. (fr. royalisme) de
koningsgezindheid, koningsliefde ; aanhankelijkheid aan de koninklijke partij ; — royalist,
m. (fr. royaliste) een koningsvriend, koningsman,
koningsgezinde of aanhanger des konings; —
étre plus royaliste que le roi, fr. meer konings-
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gezind zijn dan de koning zelf; — royalis•tisch, adj. den koning of het koninkrijk toegedaan, koningsgezind, koninklijk ; — roy'auté,
f. (spr. roajoté) de koninklijke waardigheid, het
koningschap.
royeeren, z. rayeeren.
Rozenhout, z. r o d i s c h hout ; — rozemarij n, z. r o s m a r ij n — rozetteeren, rozenobel, z. ond. rosa.
Rozijn of razijn, f. (van 't fr. raisin,
druif, wijndruif, lat. racëmus) gedroogde zeer
suikerrijke druif (hetzij in de zon of door ovenvuur); vgl. cibeben en korinthen; —rozi,jnmede of rozijnwijn, een welsmakende gezonde drank, uit rozijnen, honig en
water door gisting bereid.
Ruade, f. fr. het achteruitslaan van een
paard; ook de achteruitslag der voeten bij het
dansen; oneig. de grofheid, onbeschoftheid, ruwe
uitval.
Rub, z. r o e b.
Ruban, m. fr. (spr. —bán) het lint.
rubáto tempo, it. (van rubáre, rooven) Muz.
eig. de geroofde tijdmaat, eene eigenaardige
soort van gevoelvolle voordracht, waarbij men
zich in de bovenstem niet streng aan de maat
bindt.
Rubber, z. robber.
Rubbia, f. of rubbio, m. it. (spr. u =oe)
eene voormalige korenmaat In Ancona en Rome,
ongeveer 280 tot 295 L.; eene voormalige veldof vlaktemaat in Rome ; ook een voormalig ital.
gewicht van 25 pond It 12 onsen ; — rubbiatélla, f. eene voormalige graanmaat te Rome
= . rubbio.
rube facientia, pl. lat. (van rubefacére, roodmaken) Med. bijtende, roodheid en hitte ver
middelen ; — rubesceeren, rood-weknd
worden.
Rubelliet, n. (van het lat. rubéllus, a,
um, roodachtig, van ruber, rood) eene onsmeltbare soort van schorl van perzikbloesemkleur,
vezelschorl.
rubens, rubescens, lat. Bot. roodachtig, roodwordend ; — rubentia (spr. t=ts) f. nw.lat.
(van 't lat. rubens, rood zijnde, rood gemaakt,
rood) het roodhout.
Rubezahl, m. hoogd. (spr. roebe-tsaal) de
berggeest in het Reuzengebergte, volgens het
oude bijgeloof der Duitschers, die dezen geest
het vermogen toekenden om allerlei gedaanten
aan te nemen en de menschen te kwellen of
gelukkig te maken.
Rubia, f. lat. (v. lat. rubcus, rood) de meekrap, n. 1. Rubia tinctorwm — rubiaceën,
pl. nw.lat. (rubiacêae) meekrapplanten, krapsoorten; — rubiacine, f. de oranjegele verfstof van de meekrap.
Rubieél, m. z. robin.
Rubicon, m. oude benaming der rivier
;

;

P i s a t e 11 o, die weleer tot grens diende voor

Cisalpijnsch Gallië en eig. Italië ; den Rub iC o n overtrekken, zich op eene ontierroepelijke wijze tot iets verbinden, een niet te her-
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roepen stap doen (met zinspeling op de daad
van Caesar. die deze rivier overtrok om bij zijne
terugkomst uit Gallië, 49 jaren vóor Chr., tegen den senaat op te trekken); vgl. ¡acta est aléa.
Rubidium, n. nw.lat. (v. lat. rubidus,
rood) een door Bunsen en Kirchhoff ontdekt
alkali-metaal, naar twee roode lijnen, die zijn
spectrum vertoont, aldus genoemd

Rubie, z. r o e b i.
rubificeeren, nw.lat. (lat. rubefacére)
roodsnaken; — rubiñeátie (spr. t=s) f. het
roodwaken.
Rubriek, f. lat. (rubrica, voor ruberica,
van Tuber, rubra, rubrum, rood) ook rubrum,
n. (d. i. eig. het roode) bet opschrift, boven
titel van een boek, hoofdstuk, wet,-schrift,de
actenstuk (voorheen met roodkrijt, rubrica, geteekend); de afdeeling, klasse, soort, de aanwijzing van hetgeen verhandeld zal worden; —
rubriceeren, nw.lat. met een (rood) opschrift voorzien, met roode letters bovenschrqven, beitelen; naar afdeelingen, vakken, enz.
rangschikken of indeelen, afdeelen ; — rubricaat, n. afdeeling, gemerkte afdeeling, ook een
gebedenboek der r. kath. geestelijken (wegens
de daarin roodgedrukte letters en woorden); —
rubricátor, m. een roodschrijver, middel
schrijver, die de groote aanvangslet--euwsch
ters der geschriften in bonte kleuren schilderde;
-- rubrieélle, f. een r. kath. misgebedenboekje ; — rubricaulis, lat. Bot. met roode sten
stelen ; — rubri fol ius, a, um, lat. Bot.-gelsOf
roodbladerig.
Rubus, m. lat. de braambeziestruik.
Rue, m. een fabelachtige reuzenvogel in
Z.Afrika, wien men het vermogen toekende om
cenen olifant met zich omhoog te voeren (hetzelfde als rok, r o c).
Ruche, f. fr. (spr. ruusj'; v. ruche, de bijen
weleer uit boombast vervaardigd ; prov.-korf,
rusca, ruscha, de bast) een dichtgeplooid en
rechtopstaand belegsel der japonnen, enz.
Ruet^tie (spr . tie=tsie) f. ook ructus,
m. lat. (van ructáre, oprispen) Med. het opris-

pen van de maag.
Rudbert, z. Robert.
rude, adj. fr. (v. 't lat. rudis, e) ruw, hard,
graf, ongevormd, ongeslepen, onbeschaafd; plomp,
onhandig, ongeschikt, onervaren, onwetend; —
ruditeit, f. lat of rudésse, fr. de ruwheid, grofheid, onbeschaafdheid, onwetendheid,
lompheid ; — rudiménten, pl. lat. (rudiménta) de aanvangsgronden, eerste kundigheden,
grondtrekken, de grondslag van het onderwijs,
het eerste onderricht; — rudiménta, ook
.

de spraakkunst, het boek, dat de allereerste

gronden der taal, inz. der latijnsche, bevat; —
rudimentair, adj. op de eerste beginselen
betrekking hebbende, nog in wording zijnde; —
rudis ingestáque möles, een ruwe, ongeordende

klomp (het eerst door Ovidius van den chaos
gebruikt).
Rudéra, pl. (van den sing. rudos, n.) lat.
eig. puin, puinhoop ; gew. z. v. a. ruïnen (z.
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ald, ); — ruderalis, lat. Bot. puinachtig ; -- ruderátie (spr. t=ts) f. (lat. ruderatio, van ruderáre, cenen vloer uit puin enz. maken) de
vloer-, dorschvloerbereiding.
Rudiaríërs, pl . lat. (rudiarii, van rudis,
een schermstokje, houten zwaard) bij de oude
Romeinen: zwaardschermers, die hunnen tijd
hadden uitgediend en ten teeleen, van hun outslag een houten zwaard ontvingen.
Rudiger, m. oudd. naam, z. R o gier.

Rudimenten, ruditeit, z. ond. r u d e.
Rudolph of liever Rudolf, duitsche
manen. (oudd. Hruodolf, Hruodulf, onstaan uit
Hruodwol f, d. i. eig. roemwolf; vgl. Robert)
de hoogberoemde, vermaarde held; — Rudolphíne, vr. naam : de hoogberoemde ; -rudolphinische tafels, naam, door Kepler aan zijne tafels van den planetenloop, ter
eere van keizer Rudolphus II, gegeven.

Rufai, z. r o e f a a i.
Ruffiáano, it. (sp. en prov. rufcan, fr. rufCen, ruhen, eng. ruffian) een koppelaar, hoerenwaard; oorspr. een twistzoeker.

Rufus en Rufinus, m. lat. (van rufus,
roodachtig, ros) mansn.: de roodachtige, roodharige, rosse; — rufescens, lat. Bot. bruinrood
-achtig.
rugeus, adj. lat. (rugusus, a, um, van rúga,
rimpel, plooi) rimpelig, met vouwen of plooien;
— rugositeit, f. (lat. rugositas) de rimpeligheld, het rimpelen.

Ruggero, m. z. restiéra.
Rugghio (spr. roegio) of ruggio (spr.
roedsjo) -in. een voormalige ital. korenmaat =
rubbio.
Rugositeit, z. ond. r u g e u s.

Ruine, f. lat. (ruina, fr. ruine) bet bederf, verderf, de ondergang, verwoesting, ver
verval, de nederstorting; bouwval;-delgin,ht
de overblijfsels, wrakken, een geheel of ten
deele ingestort gebouw; — ruïneeren, nw .lat.
(fr. ruiner) bederven, vernielen, verwoesten, verdelgen, ternederstorten, ten gronde helpen, in
den grond boren, in 't verderf storten ; -- rui
(lat. ruinösus, a, um) bouwvallig,-neus,adj.
op 't invallen staande; verderílijk; — ruínositeit, f. de bouwvalligheid.
Rule Britannia, eng . (spr. roel brittennië) een geliefkoosd eng. volkslied, naar de
beide eerste woorden van bet refrein (z. refr a i n) zoo genoemd, betwelk volledig luidt:
Rule Britannia, Britannia rule the waves ! Britons never shall be slaves ! (Beheersch Brittanje,
beheersch de baren ! Britten zullen nooit slaven zijn!) geschreven door Thomson, den dich-

ter der Jaargetijden.
Rum, m. eng. (naar men wil een ameri-

kaansch woord) suikerbrandewijn, oorspr. uit het
sap van het suikerriet of den suikerafval bereid.
Rumb, z. r h o m b.
Rumex, m. & f. lat. de zuring; — rumicine, f. het extract uit den wortel van
Rumex patíentia, dat in zijne eigenschappen de
rhabarbarine op zijde komt.
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Ruota, z. rota.
Rumfordsche soep, f. de door den EnRupert, Ruprecht, m. z. Rob e r t.
gelsrhman R u m f o r d (gest. 1814) uitgevonden
rupestris, lat. Bot. rotsachtig, rotsbewonend,
en het eerst in een door hem gestichte armenop rotsen groeiende.
soepinrichting in Beieren in toepassing gebrachte
Rupia, f. nw.lat. z. v. a. r h y p la.
goecikoope en voedzame soep uit beenderen,
Rupieola, f. nw.lat. (v. 't lat. ropes, rots,
bloed, groenten enz.
ruminaal, adj. lat. op de godin der zoogende en colére, bewonen) het rotshoen in Guiana.
Rupr., bi natuurwetenschappelijke benaminvrouwen betrekking hebbende, inz. de r u migen ark. voor F. J. Ruprecht (gest. 1870).
n a 1 e (v (j g g e)b o o m, de boom, waaronder RoRuptorium, ruptuur, z. ond. rummulus en Remus gezoogd werden en van welks bep e e r e n.
houd men meende dat het heil van Rome afhing.
ruraal, adj. lat. (rurális, e, van rus, ruris,
rumineeren, lat. (rumintire, v. rumen,
bet keelgat) herkauwen ; iets weder overwegen, land, veld) landelijk, veldelijk, boersch ; — ruraalkapittel, n. elders de jaarlijksche sabepeinzen, doordenken, rijpelijk overleggen, wikken en wegen; — ruminantia (spr. t=ts; menkomsten der r. kath. geestelijken om over
scil. animaba) pl. de herkauwende dieren, her- hunne aangelegenheden als zielverzorgers te
kauwers; — ruminstie (spr. t=ts) f. (ru- spreken; — rurale exeúrsie, f. een lande
uitstapje; — rurale gedichten, lan--lijk
minatio) het herkauwen ; de herhaalde overdendelijke gedichten, veldzangen, velddichten ; —
king, overpeinzing, het wikken en wegen.
Rumoer, n. (het naast van 't it. rumöre, rurale gemeente, landelijke gemeente ; -ontleend van 't lat. rumor) het alarm, oproer, rurograaf, m. lat.gr. een schrijver over de
verward geraas, gedruisch, gejoel, het gerucht, akkers en hunne bebouwing; — rurograbet in snellen omloop zijnde nieuws; de goede phie, f. een geschrift daarover.
Rusalki, z. roesalki.
of kwade naam ; — rumoeren, alarm maRuse, f. fr. (spr. ruuz'; v. 't oudfr. reüser.
ken, gedruisch maken, razen en tieren.
rumpeeren, lat. (rumpëre) breken, van- rehuser, provenc. retesar, rehuzar, uitwijken,
usar, sp.
eenscheiden, verscheuren, tenietdoen, vernieti- bijvorm van 't fr. refuser, provenc. refusar,
gen ; bij 't schermen : ontwapenen ; — rup- rehusar, weigeren ; vgl. r e f u s e e r e n) de list,
tuur, f. nw.lat. de breuk, vaneenrijting; vre- sluwheid, arglistigheid, loosheid, streek.
Rush, m. eng. (spr. rusj) een plotselinge,
debreuk, oneenigheid, scheiding, vriendschapsklove ; — ruptorium, n. Med. een bijtend snelle toevloed van vele personen naar een plaats.
Rusma, of onregelm. r h u s m a, n. bet
middel, dat de huid doorknaagt en daardoor eene
oostersch ontharingsmiddel, zalf ter ontharing,
zweer verwekt.
Rumpsteak, m. eng. (spr. —steek) een bestaande uit 1 deel realgar en 6-8 deelen kalk.
Ruspo, m. it. (spr. u =oe; als adj.: ruw,
rompstuk, een gebraden of geroosterd stuk rund
geheel nieuw) eene vroegere toscaansche gou-vleschandromp.
Run, n. eng. in Australië : buiten het ge- den rekenmunt, ook zechino gigliato,
kadastreerd gebied liggend weideland, weide- d. i. leliedukaat, genoemd, z. v. a. z e c h i n e
= f 5,80 neder).; — ruspóno, ruspóne,
district der squatters.
Rundlet of runlet, n. eng. een vaatje, m. eene vroegere gouden rekenmunt in Toseen eng. maat voor natte waren = 81,785 L., cane, een di•iedubbele z e c h i n o en 17 gld. 50
cent waard.
als biermaat k i 1 d e r k i n geheeten (vgl. t u n).
Russienne, f. fr. (spr. ruusjen ; v. Russie,
Runen, pl. (goth. rdna, geheimenis; oudd.
r(. na, angelsaks. rdn, gefluister, gesprek, letter; Rusland) de russische mantel, een bonten manverwant met het oudd. runên, hoogd. raunen, teltje met armsgaten ; — russificeeren, rusfluisteren) rechtlijnige letters, waarvan zich de sisch maken ; — russificatie (spr. t=ts) f.
het tot Russen of russisch maken ; — RuSgermaansche volkeren bedienden, alvorens zij
siénen, ook Rusniáken of Ruthénen,
het latijnsche alphabet leerden kennen; — rupl. Klein-Russen, een van de Russen verschilnenkalender, m. met runenschrift op sta
lende slavische volksstam in Gallicië, Noord
geschreven kalenders uit den christentijd,-ven
-Hongarie,PdlëVynLithaue;—
in Skandinavië gevonden ; — runographïe,
russomanie, f. bovenmatige voorliefde voor
f. duitsch-gr. het runenschrift, tooverschrift.
Runot, pl. finscb (sing. rune, verwant met Rusland; — russophiel, m. een Russenr u n e n, z. aid.) finsche volksliederen, die op vriend; — russophobie, f de vrees voor
de k a n t e 1 e, het met vijf metalen snaren be- de Russen ; — Ruthenië, n. het gebied der
spannen nationale speeltuig, gezongen worden; Russienen; — ruthenicus, a, um, lat. Bot. rus— runolainen, runoja, runottaja, sisch.
rustiek, adj. lat. (rustficus, a, um, v. rus,
runoseppee, runoinekka, de zangers van
land, veld ; fr. rustique) boersch, landelijk ; lomp,
die liederen.
Runsen, pl. (oudd. runse, v. rinnen, vloeien) plomp, onbeschaafd; — rustica, f. lat. Arch.
een boersch gebouw uit ruw gelaten, slechts
bergbeken in Zwitserland.
Ruolz, n. (naar den uitvinder den graaf aan de voegen behouwen vierkante steenen ; —
De Ruolz genoemd) galvanisch verzilverd nieuw- rusticiteit, f. (lat. rusticitas) boerschheid,
lompheid, ruwheid, onbeschaafdheid, botheid
zilver (fr. argenterie Christo fle, z. e hr i s t o f 1 e).
,

; —
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rusticaal, adj. nw.lat. boersch ; landelijk ;
— rusticeeren, lat. (rusticári) op het land

Rutilium, n. nw.lat. (van 't lat. rut(lus, a,
um, roodachtig) het tvtanium-zuur, in den vorm

of landelijk leven, een landheven, buitenleven of
boerenleven leiden; — rustieátie (spr. tie=
tsie) f. (rusticatio) de woning op het land, het
landleven ; buitenleven, ook het boerschworden.
Rutabaga, z. r o t a b a g a.
ruta caesa, pl. lat. (eig. ruta et caesa, d. I.
wat zich laat afrukken en afslaan ; van ruëre,
afrukken en caedére, houwen) Jur. roerend goed,
al wat aan gebouwen en goederen niet muuren nagelvast is.
Rutacéën, pl. lat. (rutacëae, van ruta,
ruit, een bitterkruid) ruitachtige planten, ruitsoorten.
Ruth, hehr. vr.naam : (misschien samengetrokken uit rëuth, aanzien, schoonheid, van
raak, zien).
Ruthenen, Ruthenia, z. ond. R u ssienen.
Ruthenium, n. een door Claus in 1845
in 't platina ontdekt metaal.
rutilan, lat. Bot. roodglanzend, roodachtig
met metaalglans.

van het tin-oxyde gekristaitliseerd, bruinroode
tytanium-schorl.
Rutschar, m. hgd. (spr. roetsjer) Muz.
eene soort van wats, waarbij de voeten niet opgeheven, maar over den grond voortgeschoven
worden, vlug van tempo, in j of . maat.
Ruttee, n. eng. (spr. ee=ie) z. v. a. r at i s, z. ald.
Ruwaard, m. (eig. r e w a a r d, v. oudfr.
regard, opzichter) de titel van een voormalig
bestuurder van een nederlandsch landschap.
Ryakolith, m. glasachtige veldspaath, ijs
een met het labrador verwant mineraal.-spath,
Ryno, m. telt. (gal. raoinne, v. raon, het
veld, de vlakte) mansn.: de veld- of vlakte
-bewonr.
Rynt, m. een indische boer, landman.
Ryparographie, z. op rh y p—.
Rype, f. (zw. snöripa, het sneeuwhoen =
fjällripa, bet rotshoen) het sneeuwhoen op de
noordelijke gebergten.
ryptisch, rhythmus, z. op r h y p—.

S. als getalteeken : gr. (T = 200 ; 0 _ 200,000;

ling; — sign. = signatum, z. ond. sign um;

lat. S. = 90 ; S = 90,000 ; — S. als ark. van

— S. J. = societas Jesu ; — Sin. - = sinus ; —

sater, sanctus, senatus, signum, salutem voor
salus ; op eng. horloges = slower, langzamer;
— S. of St., afk. van Saint, fr. of Sint; ook
Sct., atk. van sanctus, lat.; — S. Muz. = solo;
— S. = stère, kubieke el — S. = signa of
signétur, lat. z. ond. signum ; — s. ook seu
of sine, lat., of; — S. a., Med. z. secúndum artem ; ook sine acido, zonder zuur ; — sacch. =
saccharum; — salo. cur., z. salvis curialibus;
— saly. rat. = salva ratifacatione; — salo. rem.
= salva remissione; — Sam. = Samuel (het bij
— S. 4. R., fr. = son altesse royale,-belok);
Zijne of Hare koninklijke Hoogheid ; — S. A. S.
fr. = son altesse sérénissime, Zijne of Hare
Doorluchtige Hoogheid; — S. C. = senatus consultum, z. ald.; ook = Zuid-Carolina in NoordAmerika; — sc. of stil., z. scilicet; — sc. ook
sculpscit; — scr., z. scripsit; ook : scriba, schrijver; — S. C. M. = sacra caesarea májestas; —
S. D. G. = soli Deo gloria, z. ond. solus; —
S. E., fr. = son excellence, Zijne Excellentie
of son éminence, Zijne Eerwaardigheid; — S. e.
of s. e. c., z. salvo erröre calculi; — sec. =
secans, snijlijn; — secr. = secretaris, schrijver;
— sem. = semen; — sen. = senior — sequ. of
sq. = sequens; — 8/'. of s fz. = sforzando ; —
s. f. r. = sub fide remissions, z. ond. f i des;
-- S. G. D. G. = fr. sans garantie du gouvernement, zonder door de regeering gewaarborgd

Sing. = singularis ; — s. 1. = suo loco ; — Slit. 1
= saldo; — S. 1. e. a. = sine loco et anno ;
-- S. 1. r. = sub lege remissionie, z. ond. 1 ex;
-- S. m. = salvo meliore ; — S. M.. fr. = sa
majesté, Zijne Majesteit; — S. O., z. serous observantissimus ook summa observantuia, z. aid.;
— solv. = solvátur, het worde opgelost (op recepten); — S. P. Q. R., lat = senatus populusque Romanus, de romeinsche raad en het
romeinsche volk; — S. P. T. = salvo pleno titub, met voorbehoud des (vollen) titels, zonder
schade aan rang of titels; — sq. en seqq., z.
sequens, sequentia; — S. q. = su fitten quan-

;

;

te zijn (als opschrift op gebreveteerde voorwerpen); -- S. h., z. salvo honore; — sh. = shil-

;

tttas, d. i. de toereikende hoeveelheid (op recepten); -- s. r., z. salva rati/icatione ; — Sr.
fr. = sieur, beer; — S. R. E. , lat. = sacrae
Románae ecclesiae, van de roomsche kerk; —
S. S. of S. Scr., z. sacra scriptura ; — S. S., fr.
= sa sainteté, Zijne Heiligheid, de paus; —
S. S. = eng. screw steamer, schroefstoomboot;
— ss. = scriptores ; — Ss. lat. = semis, de
helft (op recepten); — S. S. lat. = sine stipitibus, zonder stelen (op recepten); — S. S. n.
= signa suo nomine, z. ond. s i g n u m ; — S. T.
z. salvo titulo of SS. TT. = salvo titulorum ;
— stacc. = staccato ; — sterl. = sterling ; —
St. N. lat. = stili novi, van of naar den nieuwen stijl; - St. V. = stili vetéris, van of naar
den ouden stijl; -- S. v., z. salva venta of it.
si volti, keer (het muziekblad) om ; ook sub
voce en sotto voce; — S. V. p. of S. V. pl. =
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ir. s'il vous platt, als 't u belieft; — s. V. r.

Jood op den sabbathdag van zijne verblijfplaats
mocht verwijderen (z. Handelingen der aposte;
len I, 1f) — sabbathianen, sj abbatianen of sjabsis, m. pi. eene inz. in Rus
bloeiende joodsch- christelijke secte ; —-land
sabbathina, f. it. eene smulpartij op Zaterdagavond, z. s ab at t i n e; -- sabbathimunten : Sevilla; op fransche : Rheims en-.sche
nisehe vraag, een moeielijk juristisch vraag(gekroond) Troyes ; op oostenrijksche : Schmöllstuk, zoo geheeten omdat de rechtsgeleerde
nitz ; op oude pruisische : Schwabach.
Pyleus in zijne disputeercollegiën op Zaterdag
S. románum, n. lat. (d. i. eig. romeinsche avond doorgaans moeielijke vraagstukken opwierp;
.5) Med. de S-vormige kromming van den dik
Sabel, z. sable 2).
darm, ter plaatse waar hi in den endel--ken
Sabelliánen, m. pl. eene secte, aanhandarm overgaat.
gers van den afrikaanschen bisschop Sabe lSad, m. (arab. v. saii, meten) eene oude
1 ï u s, in de Me eeuw, die in het goddelijk
korenmaat in het oosten, inz. in Tunis = r $
Wezen slechts denen persoon aannam; — sa
.oasis = ,l83 L.
n. de leer van Sabellius. -beliansm,
Sab., bij natuurwetenschappeljke benaminSabiërs, z. v. a. S a b w ë r s (z. dat woord).
-gen afk voor E. Sabine.
Sabina, lat. 1) vr.naam: eig. eene SabijnSabadílla, sabadi bine, f. z. v r a- sche (naar den talrgken oud-italiaanschen volkstrine.
stam der Sabijnen) ; 2) de zevenboom ; — saSabaeers, m. pl. 1), (lat. Sabaei) voorheen binaefolaus, a, um, lat. Bot. save!- of zeven
de bewoners der tegenwoordige provincie Jemen
-bomladerig.
in Arable, welker hoofdstad Saba heette ; 2)
Sábitan, m. turk. officier.
(van 't hehr. zdbd, heer, leger, inz. het hemel
Sable, m. fr. 1) (van 't lat. sabulum, zand) ;
heer der engelen; en de gesternten) ster--sche
2) n. in de wapenkunde (van het duitsche z oaanbidders; ook Johannesvolgelingen, aanhanb e 1, de russ. marter met een kostbaar zwartgers van eene godsdienstsecte in het Oosten, bruin vel) sabel, de zwartekleur; — sablonwelke zich vormde uit die jongeren van Johan- neus, adj. zandig.
nes den Dooper, welke niet tot het christenSabón, n. eene groote soort van drukletdom overgingen, z. v. a. S a b i ë r s; — sa
ters, voor titels, biljetten, enz., g r o o t e ká n o n
n. de sterrendienst, de aanbidders-baeísm,
(z. drukletters).
der gesternten, inz. der zon en maan, de oude
Sabords, m. pl. fr. (spr. sabór) de gegodsdienst in Arabië, Egypte, enz.
schutpoorten of schietgaten van een schip.
Sabáh, m. arab. (v. sabaha, vroeg zijn) de
Sabot, m. pl. sabots, fr. (spr. sabó; naar
morgen, ochtend, het aanbreken van den dag.
men wil van het mid.lat. Sabaudia, Savoye, als
Sabaillon, m. fr. (spr. sabaljóñ) ide met zijnde het bijzondere schoeisel der Savoyers;
suiker verzoete witte wijn.
juister van iberischen oorsprong, sp. zapato,
Sabak, m. russ. de hond; de hondshaai.
provenc. sabata, mid.lat. sabatum, de scheen ;
Sabattine, f. fr. eene kleine philosophi- vgl. s ay a t t e) holblokken, klompen, houten
sche strijdoefening der beginnaars in de wijs
schoenen; ook een drijftol; — sabotière, f.
scholen, op Zaterdag; schertsend: een-geri
(spr. —tjèr) een dans op klompen; — sabo—
zaterdagavondpartij t j e.
teeren (fr. saboter) eig. met den drijftol speSábbath, m. hebr. (sjabbdth, v. sjdbath, len; plagen, voor den gek houden, beet hebben.
van den arbeid uitrusten ; doorg. joodsch : s j a bsabreeren, fr. (sabrer, v. sabre = sabel,
b es) de rustdag, vierdag, bij de Joden de Za- sp. sable, it. sciabla, sciabola, slay. sabia) neterdag; ook de feestelijke (met wild en woest dersabelen, met den sabel nederhouwen ; —
gedruisch verbonden) samenkomst der heksen sabráde, f. nedersabeling, slachting met den
-en geesten, in eig. zin en bij overdrijving ge- sabel ; -- sabreur, m. een nederhouwer,
zegd ; -- sabbathsjaar, het vrijjaar bij de ijzervreter, woest strijder, houwdegen.
oude Joden, elk 7de jaar, dewijl daarin de
sabulosus, a, um, lat . (vgl. s a b 1 e) Bot.
dienstboden vrijgelaten, de schulden kwijtge- zandbewonend, in zand groeiende.
scholden werden; — sabbathssnoer (hebr.
Sabúrra, f. lat. (v. sabúlum, zand; vgl.
.Aireph) het op joodscbe plaatsen of in door s ab 1 e) eig. scheepszand, ballastzand, Med. on.Joden bewoonde stadswijken van dak tot dak reinheid, vuiligheid in het darmkanaal ; — sa
of over de straten heen getrokken snoer of
adj. (lat. saburrális, zandig) met
-bural,
koord, binnen 't welk de Joden op den sabbath die onreinheid samenhangend, daaruit voortko-alles in zakken en handen mogen dragen, wat mend, b. v. saburrale koliek.
hun daarbuiten te dragen verboden is ; — sabSaebenito, z. s a n b e n i t o.
bathsvrouw, eene Christin, die de Joden
Saeeáde, f. fr. (van 't oudfr. saquer, sa
bedient op den sabbath, als wanneer hunnen
sacar, trekken, uitrekken, van 't lat.-chier,sp.
joodschen bedienden geen arbeid veroorloofd is;
saccus, zak) de hevige ruk, dien men het paard
-- sabbathsweg, een eind weegs van on- met den toom geeft; oneig. eene vinnige begeveer een half uur, zoo- verre als zich een straffing, doorhaling; Muz. een vaste streek met

= sub voto remissionis, z. ond. votum. —
-Chemische teekens zijn: S = sulphur, zwavel;
— Sb = stibium, antimonium ; — Sc = Scandium ; — Se = selenium ; — Si = silicium,
kiezel; — Sn = stannum, tin; — Sr = strontium. — S. als muntteeken en wel op spaan
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den strijkstok, die verscheiden noten te gelijk
speelt; — saccadeeren (fr. saccader) het
paard eenen ruk met den toom geven.
Saccage, f. fr. (spr. sakáázj'; V. sac =
lat. saccus, _ zak) bet zakgeld, zakrecht, eene
heffing van het in zakken ter markt gebrachte
graan , — saccageeren (spr. sakazj—; fr.
saccager, mettre à sac, it. sacco, plundering,
van 't lat. saccus, zak, en vandaar in den zak
gepakte buit) plunderen; — saeeagement,
n. (spr. —máñ) de plundering, uitplundering.
Saecáto, m. of saccáta, f. it. eene veldof vlaktemaat in Toscane; 1 s a e e a t a zaai
-land=12stior63e.
saccatus, a, um, lat. Bot. zakvormig.
sacchúrum, n. lat. (gr. sákchar, d. 1. eig.
het uit de knodden van bamboesriet uitzweetende sap, sanskr. carkará, suiker) suiker; saccharism amyli, zetmeelsuiker; S. candi, kandij
s. hordeatum, gerstesuiker; sacchárum-suiker;
lactis, melksuiker; S. meliténse, melissuiker; s.
nnucósum, slijmsuiker; saccharum Satúrni, loodsuiker, azijnzuur lood; — saccharaat, n.
nw.lat. zoutachtige verbinding van rietsuiker
met verscheiden bases; — saeehari$ceeren, nw.lat. in suiker veranderen; — sacchariñeätie (spr. t=ts) de verandering in
suiker, suikerbereiding; — saccharine, f.
de suikerstof; — saccharina, pl. nw.lat.
suikerhoudende geneesmiddelen ; — saccharoláetas, gewoonlijk echter verkeerd sacho lactas, m. (een door fransche chemisten barbaarsch gevormd woord) een melksuikerzuur
zout ; — saccharométer of sacchariméter, m. gr. een suikermeter, werktuig tot
bepaling van den graad der suikerzoetheid; —
saccharometrïe, f. de suikermeting, bepaling van de in het sap der beetwortels, van
het suikerriet en aanwezige kristalliseerbare
suiker.
Sacco, m. of sacca, f. it. (= lat. saccus,
zak) vroeger eene korenmaat in Italië; een voor
zoutgewicht op Korfu en Paxo ; ook eene-malig
voormalige houtmaat In Italië en Zwitserland.
Saccophoren, z. s a k k o p h o r e n.
Saccularius, m. lat. (v. saccúlus; zakje,
buidel) een zakkenrolder, beurzensnijder, goochelaar.
saccus, m. lat. de zak ; Med. saccus hernió sus, de breukzak; s. lacrijmális, de traanzak.
Sacéllum, n. lat. (v. sater vgl. sacra)
een kleine kapel met een altaar, aan een hei
toegewijd; — saeellaan, m. nw.lat. z.-lige
V. a. kapelaan ; — sacellarrus, m. nw.
lat. een kerkschatmeester; int. een der voornaamste dienaren des pausen.
Sacerdos, m. lat. (gen. sacerdótis) de
priester; — sacerdotaal, adj. (sacerdotülis)
priesterlijk; — sace dótium, n. lat. het
priesterschap.
Sáchem, m. de aanvoerder, het stamhoofd
bi de, wilden in Noord-Amerika ; v. a. de ver
oude krijgslieden bij de Indianen.-gaderin
Sachet, m. fr. (spr. sasjè; verklw. v. sac,
;

SACRA

= lat. saccus, zak) pi. sachets (spr. sasjès}
een zakje, inz. een kruidenzakje.
Sachibarones, z. s a g i b a r o n e s.
Sacki, m. eene rekenmunt in Samarkand,.
= h to1erdaek of bijna 1 cl.
Sacra, pl. lat. (van sacer, sacra, sacrum)•
heilige zaken, heiligdommen, verrichtingen van
godsdienst of kerk, b. v. de s a e r a a dm i n i
heilige, tot den uitwendigen godsdienst-stren,
beboorende bezigheden verrichten, namelijk den
doop toedienen en het avondmaal uitdeelen ; —
sacra caesaraa majéstas, f. heilige keizerlijkemajesteit; — sacra consulta, f. hoogste crimineele gerechtshof en hof van cassatie te Romevoor de onderdanen van den pauseljken stoel;
— sacra scriptúra, f. afgek. S. S. of Scr., de
heilige Schrift; — sacrum colleg ium, z. colicglum sacrum; — sacrum os, n. Med. het hei
dat op de wervelbeenderen volgt en-ligben,
onder de schaambeenderen ligt; — sacraal,
adj. nw.lat het heiligbeen betreffende; — sa
n. lat. (sacraméntum, pl. sacra--crament,
menta, eig. een middel, waardoor men zichtelven of een ander tot iets verbindt, inz. een
eed) een christelijk godsdienstgebruik, eene godsdienstplechtigheid, plechtige godsdiensthandeling,
een genademiddel; in de protestansche Kerk al-leen : doop en avondmaal, in de r. kath. Kerk
daarenboven : vormsel, boete, laatste oliesel,
priesterwijding en huwelijk; in engeren zin inz.
het heilig avondmaal (b. v. eenen zieke het
heilig sacrament toedienen) ; in de platte volkstaal als vloekwoord misbruikt en doorgaans verbasterd tot sakrement, sapperment; —
sacramentsdag, m. zeker kath. feest, ter
eere van Christus' lichaam door paus Urbanus
In 1252 ingesteld; — sacramentshuisje,.
z. v. a. m o n s t r á n s; Mil. weleer eene soort
van galerij ter beveiliging van de mineurs ; -sacramentsstrijd, m. de strijd tusschen
de Lutheranen en gereformeerden over de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus bij
het Avondmaal ; — sacramentaal of sa
adj. nw.lat. tot de plechtige
-eramntl,
godsdienstverrichtingen betrekkelijk, barer waardig, heilig en onontbindbaar, plechtstatig, ernstig ; — sacramenteele gedaanten of
gestalten, benaming van het brood en den
wijn bi het heilig avondmaal; — sacramentálen, m. pl. zij die onder eede de onschuld van een ander betuigen; — sacramentaliën, pl. in de kath. kerk al die heilige handelingen, die geen sacramenten zijn; —
saeramentarium, n. het boek, dat de
aanwijzing tot het uitdeelen der sacramenten
bevat; — sacramenteeren, vloeken, zweren, lasteren; — saeramentísten, m. pl.
de aanhangers van het zwitsersche gevoelen in
den sacramentsstrijd (z. ald.); — sacrarlum, n. lat. eig. het heiligdom, bedehuis, de
tempel, de pfaats waar het hoogwaardige 01
de gewijde hostie bewaard wordt; — sacreDieu, fr. een vloekwoord ; ook sacre-nota.
de-Dieu, in de volkstaal verbasterd tot -,
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sakkerju, sapperju, sakkernondeju; —
saereeren, lat. (sacrare) heiligen, wijden,
zalven ;, ook z. v. a. s a c r a m e n t e e r e n;sacri$cium, n. lat. of fr sacrifice, het
offer, de offerande ; — sacrificeeren (lat.
.

sacri ftre), offeren, opofferen ; — sacrileglïum, H. pi. sacrilegïa of sacrilegiën,
eene heiligschennis, een kerkroof, de godslastering, ontheiliging of ontwijding, schending van
een heiligdom ; -- saerilégus, m. een tempel
of kerkdief; heiligdomschender; godslasteraar;
— sacristij of sacristie, t mid.lat. (sacristia) de kerkgereedschapkamer, kerkekamer,
het vertrekje, waarin de kerkelike gereedschappen in de r. kath. kerk bewaard worden, waar
de geestelijke zich ophoudt, wanneer hij in de
vergadering niet werkzaam is, en hi zijne ambtsbekleeding aantrekt of verwisselt; -- saeristein, sacrist, m. (mid.lat. sacristánus) de
kerkbewaarder, kerkdienaar, koster, bij de R.
Kath. een geestelijk persoon van lageren rang,
die met de bewaring en verzorging der kerke
gereedschappen is belast; — sacristi--lijke
tlum (spr. —stitsi—) n. nw.lat. een stilstand
of eene schorsing van alle openbare godsdienst
strafverbod; — saerokoxal--oefnigdr
gie, f. lat.-gr. Med. pijn in de kruis- en dij
-- sacropolitiek, f. lat.-gr. de-gewrichtn;
verbinding van het geestelijke met het wereld
gelijk in het pausdom ; — sacrosánctus,-lijke
lat. heilig, hoogheilig; — sacrosanctae possessiónes, pl. onschendbare bezittingen; — sacro sancta potéstas, f. onaantastbare, hoogheilige
macht ; — sacrosanctae theologica, f. de heilige
godgeleerdheid.

Sadák, 1) turk. morgengave; — 2) serv.
nauwsluitend vrouwenkleed.
Sadder, m. petz. (sad -dar, de honderd
posten of wegen,. v. sad, sanskr. cata, honderd,
en dar, poort, deur, weg) het heilige boek,
geloofsboek der G e b e r e n (z. aid.) de perzische vuuraanbidders.
Saddle, n. eng. (spr. sédd'l) de zadel; —
saddlinghouse, n. (spr. sédlinghous) het
gebouw waar bij wedrennen de paarden gezadeld worden.
Sadduceeers, pi . (hebr. zaddoekim, doorgaans afgeleid van den naam des stichters Zád8k, een leerling van Antigonus Sochwus, in
de 2de eeuw voor Christus) een oud-joodsche
secte, die de mondelinge overlevering verwierp
en noch aan engelen noch aan onsterfelijkheid
der ziel geloofde, doch in een zedelijk opzicht
gestreng en onberispelijk was; — sadducoeísme, n. de leer der Sadducmërs.
Sade, turk. bij de Tataren : troep van 100 man.
Sadi, pi. (van 't arab. záhid, onthoudzaam,
vroom ; kluizenaar, monnik) turkscbe monniken
zonder vaste woning, zeer bijgeloovig en bedrieglijk.
Sádraeh, m. hebr. (Sjadrach, chaldeeuwsche naam, dien Chanania of Hananja, Daniëls
metgezel aan het babylonische hof ontving, zie

Daniël I, 7) eig. geestesvorst, satan ; doorgaans
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genomen voor een woesteling, boosaardig, woe-.
dend mensch.
Sadri-asam, m. turk. (van, 't arab. sadr,
en asem, grooter, de grootste) de groot-vizier.

Seeculair, saeeularisatie, enz . ; z. ond.
seculum
Safe, adj. eng. (spr. seef) zeker, veilig; als
. safe, f, ijzeren veiligheidskist, geldkist. -subt
Safer of safar, m . arab . (safar) de tweedemaand in den mahomedaanschen kalender.
Sáian, m. turk. (poolsch en boh. sa/ian,.
russ. safjan, walach. saftian, turk. sachtian, arab.
sithtijan, perz. sachtijan, v. sacht, hard, stevig,.
vast, dik; v. a. van de stad Saffi of Safi in
Marokko) z. v. a. marokk ij n (z. maro quin).
Saffier, z. saphir.
Saffloers, n. (v. saffraan en 't lat. for,
bloem ; vandaar dok bloem-saffraan, eng. safflower, genoemd; sp. alazor) 1), distelgeel, distel
gedroogde bloemkronen van den-safrn,de
verfdistel of den zoogen, wilden saffraan (Car-thámus tinctoraus, L.) dien men tot rood- en
geelverven gebruikt; 2) geroost en meest met
zand vermengd kobalterts, waaruit het sm alt..
(z. aid.) bereid wordt.
Saffraan of safraan, f. (fr. saFran, sp.
azafran, it. za/ferano; van 't arab. en perz.
za' farän), z. krokus.
Saga, t. oud-noordsch, of sage, boogd.
verhaal, volksoverlevering, eene l e g e n d e, met
fabelen of wonderbaarlijke voorvallen gemengde.
geschiedenis uit vroegerén tijd (mythe) ; persoonlijk gedacht is Saga de oud-noordsche
godin der saga en geschiedenis, eene geliefde.
van Odin.
Saga, n. pl. saga's (eig. roode boonen,.
het zaad van Abrus precatorius L.) het kleinste
goud- en zilvergewicht in Siam = T j IT t ik a l = 0,015 gram.
Sagaai, f. (fr. sagaie, sp. en port, zagaya,
it. zagaglia, v. arab oorsprong) de lange spies
der Negers, Kaffers en Hottentotten.

Sagaciteit, f. (lat. sagacïtas, van sagaz,
opsporend, scherpzinnig) de opsporings- of navorschingskracht, scherpzinnigheid en scherp
verstand welke-zichtged,avn
de meest verborgen kenmerken en bijzonderhe-.
den aan eene zaak opspoort.
Sagadis, m. (fr. sagatis, eng. sagathy) eene
soort van wollen stof.
Sagan, m hebr. de plaatsvervanger van.
den oppersten offerpriester.

Sagapeen, sagapenum, n. sagapeen-gom, f. (lat. sacopen um, sagap^num,
gr. sagapénön, fr. sagapin), slijmhars van het
perz. priemkruid (Ferüla persica), gomhars in
den vorm van gestolde tranen.

Sage, f. z. saga.
sage, fr. (spr. saazj'; v. 't lat. sagas, sagax),

wijs, verstandig, voorzichtig; deugdzaam, vroom
geschikt; hupsch, braaf, zoet.
Sageniet, n. (v. 't gr. sagënë, net) z. v.
a. titanium- schort, eene metallische delf-.
stof; vgl. titanium.
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Saggio, m. it. (spr. sádzjo, d. i. proef,
monster, fr. essái, provenc. essay, van 't mid.
lat. exagium, schatting) een gewicht in Venetie, _ ons aldaar.
Saghaline, f. een van het japansch eiland
Saghalin ingevoerd waschpoeder en middel tegen
vlekken.
Sagibarönes of sachibarónes, m.
pl. (v. het duitsche sagen, en 't mid lat. en oudd.
baro, man) rechtsgeleerden bij de oude Franken.
Saglna, f. nw.lat. (lat. sagina, mest, mes-_
ting) het mestkruid.
Sagittarius, m. lat. (v. sagitta, f. pijl)
,le pijl- of boogschutter; de schutter; het 9de
teeken of sterrenbeeld van den dierenriem, voor
onder de gedaante van eenen c e n t a u--gestld
r u s, die gereed staat eenen pijl af te schieten;
— sagittaria, f. nw. lat. het pijlkruid ; —
sagittat-us, a, um, lat. Bot. pijlvormig; — sa!ittae fotius, a, um, lat. Bot. pijlbladerig.
Sago of sagoe, f. (maleisch en javaansch
ságoe) palmmeel, palmmerg, bet voedzame merg
van den sagopalm (nw.lat. sagus) in Azië,
-als voortreffelijk borstmiddel bekend, en waarvan men de kennis te danken heeft aan Marco
Polo, die de 'eerste monsters daarvan naar Ve
bracht.
-netië
Ságoma, f. it. (lat. sacóma, gr. sekóma,
V. stikoen, afwegen, in evenwicht brengen) het
'tegenwicht der unsters ; de kogelmal, de kali
zuil.
-ber;diamtn
Sagra consulta, f. ital (= lat. sacra
consulta) de heilige raad; een pauselijk gerechtshof voor alle onderdanen buiten Rome.
Sagum, n. lat. krijgsmantel, reismantel
oler oude Romeinen.
Sah, een perzisch gewicht, de oude Sah
= 1200, de nieuwe = 1280 miska 1 (z. aid.).
Sahára, f. arab. (sahrá, wijde vlakte, woestijn, v. sahara, wijd uitgestrekt, vrij en open
zijn) eene uitgestrekte, vrije vlakte, woestijn,
zandwoestijn, naam van de meer dan 340 millioen H. A. beslaande groote woestijn in N.Afrika.
-{Daar dit arab. woord reeds w o e s t ij n beduidt,
behoort men niet te zeggen »de woestijn Sahara",
maar enkel «de Sahara" of ««de groote woestijn."
Sahbá, arab. (van sabhá, roodachtig) een
roode wijn in het Oosten (vgl. k h a m a r).
Sahib el sjorta, m. arab. (sahib-eschsjorat) bevelhebber der lijfwacht, politiebestuurder onder de khalifen; — sahibifetwa, m.
heer der vonnissen, turksche benaming van den
\grooten mufti.
Sahliet, z. s a l i e t.
Sahm, m. (hong. szám, getal, rekening)
eene oude kolenmaat in. Hongarije, ongeveer =
0,216 M 3
Sai, z. ond. s j 00.
Saïk of Saïek, z. salt.
Saïek, saike, saique, z. t s j a ï k e.
saillant, adj. fr. (spr. saljá;t; v. saillir
= lat. saure, uitspringen) Arch. vooruitstekend,
-uitspringend; in het oog vallend; treffend, uit
als subst. saillant, m. een uit--steknd;—
,
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springende hoek bij vestingwerken ; — saillie,
f. (spr. saljí) Arch. een uitstek, uitsprong, voor
een vernuftige, zinrijke, tref-uitsekl;ong.
inval, geestige zet ; ook oploopendheid,-fend
opbruisendheid, schielijke toorn, jeugdig vuur.
Saiman–basji, m. turk. de derde staf
fficièr bij de Janitzaren.
-o
Saime, eene rekenmunt in Algiërs, = 50
a s p e r s of ongeveer 54 cent.
Sa►iméni, pl. turk. boogschutters te paard,
met tijger- en pantherhuiden over de schouders.
Sainete, f. sp. (verklw. v. satin, proyene.
saïn, sagin, lat. sagina, vet ; sainete, een weinig vet, fig. een lekkerbeetje) een na-spel, slotof tusschen-spei, met begeleiding van muziek
en dans.
saint, sainte, fr. (spr. seis, señt'; van 't lat.
sanctus, a, um) bi verkorting St. en Ste., heilig, heilige, b. v. St.-Pierre, de heilige Petrus,
Ste-Marie, de heilige Maria; — Saint–Gilles,
m. (spr. zjiel') een fr. roode wijn uit Cette; —
saint–simonísme, n. de gelijkheidsleer van
den fr. graaf Claude Henri de Saint-Simon
(gest. 1825), de leer van de vereeniging der menschen tot eene groote zedelijk-politische maat
— saint-simonísten, m. pl. aan -schapij;
dat stelsel.
-hangersvdilof
Saioera, f. eene soort van lier in Oost-Indië.
Sais, m. paardenknecht in Egypte.
saiseeren, saisisseeren, fr. (spr. sëz—,
sèzi—; fr. saisir, provene. sazir, it. sagire, v.
't oudhoogd. sazjan, bisazjan, bezetten, in bezit
nemen) gripen, vatten, aantasten, pakken ; Jur.
in hechtenis of in beslag nemen, beslaan, de
hand opleggen; — saisie, -f. (spr. sëzi') de
beslaglegging, beslagneming, het beslag, de handoplegging, aanhouding van personen en goederen ; — saisíne (spr. sèzíén') f. bezitneming
van de zijde des rechtmatigen eigenaars.
Saison, f. fr. (spr. sèzóui ; v. 't lat. satin,
de zaaitijd, provenc. sazorc), seizoen, n. het
jaargetide, inz. de bron- of badtid, de tid,
waarop de baden het meest bezocht worden;
ook de reistijd; de tijd der wintervermaken; de
tijd dat de schouwburgen spelen; — hautesaison, f. (spr. hoot'sèzón) de levendigste,
drukste, voornaamste tijd op badplaatsen, het
glanspunt van den badtijd; het heetste van den
zomer ; — mi–saison, f. (verk. van demi–)
het middelbare jaargetijde, de overgangstijd tus schen winter en zomer en omgekeerd; ook de
voorjaars- en najaarsmodes b. v. een chapeau de mi-saison, een voorjaarshoed;
— morte-saison, f. (spr. mort'sezóñ) of
saison-morte (spr. sèzóñ-mort'), de stille
tijd, tijd dat er geen zaken gedaan worden,
gewoonlijk de komkommertijd genoemd; — à
la saison, de saison, tijdig, juist van pas ; —
hors de saison (spr. hor—) buiten het jaargetide ; ten onpas, ten ontijde, ontidig, buiten tijds.
Saizoen, z. saison.
Seit of saïk, m. inhoudsmaat in Birma
en Pegu, 4 salts = 1 t e n (korf), die aan gepelde rijst 26,49 kilo bevat.
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SaiZy, pl. russ. (v. sajaz, spr. sájets, de
haas, sanskr. zaza, van zaz, springen; arab.
.khouzèz) witte hazevellen.
Sajét, z. s a y e-t t e.
Sajetta, f. drank van 't vleesch der vrucht
van - den pa4m Mauritia.
Sakali–sjerif, turk. (v. sakál, baard, en
't arab. sjerif, edel, heilig) de heilige baard,
haren van Mohameds baard, welke ieder jaar
aan het volk van Constantinopel plechtig ver
worden.
-.tond
Sakar, arab. (van sakara, sterk branden)
Beene van de zeven bellen der Mohamedanen,
voor de Magiërs en Geberen.
Sakardanenhout, eene indische welriekende houtsoort, van bruine kleur, met zwarte
strepen.
Säkerhets-tändstickors, pl. zw. vei
lucifers.
-ligheds
Saki, n. 1) een uit rijst bereide lievelingsdrank der Japaneezen, eene soort van bier; 2)
,(van 't arab. sakai, besproeien ; vgl. sakkii) eene
waterleiding in Egypte ; 3) de derde soort van
-arabische koffie.
Sakir–ba* Sji, m. turk. voorbidder der
derwischen.
Sakká, m. arab. (v. sakai, water aanbieAden, besproeien) de waterdrager in het Oosten.
Sakkophóren, m. pl. gr. (van sákkos,
zak, en phérein, dragen) zakdragers, boetelin.gen in zakken of grove haren kleeding.
Saksisch blauw, n. eene blauwe verfstof bestaande in eene oplossing van wit kobalt
in vitrioololie, onder bijvoeging van indigo.
sal, m. en n. lat. zout ; sal amiirum, bitter,zout; — sal ammoniücum of ammoniácus, salammoniák, salmiák, ammoniakzout, zout
ammoniak, uit keukenzoutzuur en vluch--zure
tig loogzout bestaande; — sal–ammoniákbloemen (lat. ,flores salis ammoniáci), door
•sublimeering, enz. gezuiverde sal-ammoniak; S.
carolinense, karlsbader zout ; S. catharticum,
zuiverend of afvoerend zout, bitterzout ; S. corno
-cervi, hertshoornzout; S. culinári, keukenzout;
s. digestivos Silvai, ook s. febrifügus Silvii en
d i g e s t i e f z o u t, chloorkalium ; s. essentiale
tartári, zuiver wijnsteenzuur; S. gemmae, kristalzout; S. Martis, ijzerzout, ijzervitriool; s. mi-crocosmï cus of m i k r o s k o m i s c h zout, piszout, phosphorzout, phosphorzure soda en ammoniak; S. mirabalis Glaubéri, glauberzout, wonderzout, zwavelzure soda S. nitri of pétrae, z.
-salpeter; s. polychrestus Glascri, ook p o1yc h r e s t- of duplicaat-zout, onzijdige zwavelzure potasch ; S. polychrestus Seignetti, z.
Seignette-zout; S. sedativum Hombergii, z.
s e d at i e f-z o u t; S. tartán, wij nsteenzout ; sales
deliquescentes, vervloeiende zouten; sales fatis.iéntes, verweerende, uitbloeiende zouten ; —
sali$cätie (spr. t=ts), f. nw.lat. de zout
— sahne, f. lat. (salina) een zout -vorming;
eene zoutmijn ; de zoutziederij ; — sa--werk,
linisch, adj. zoutig, ziltig, zoutbevattend,
.zoutachtig; — salinográdus, m. nw.lat.
;
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de zoutweger; — salinometer, m. de zoutmeter.
Sala of liever salah, n. arab. (salah, v.
sala, bidden) het gebed der Turken, des morgens te 9 ure.
Salaciteit, f. lat. (salacxtas, van salaz,
geil) de geilheid, wellust, onkuiscbheid.
Salade, 1) f. (sp. celada, it. eelata, van
't lat. cassis caelata, een met verheven werk
versierde helm, v. caeláre, verheven werk maken) weleer eene soort van helm, die de ooges
met een traliewerk bedekte.
Salade, 2) f. (samengetr. en verkort sla;
v. 't it. saláto, salata, gezouten, v. salare, zouten, fr. salade, it. insalata, salade) oorspr. eene
gezouten, doorgaans met azijn en olie aangemaakte spijs ; inz. de tuinlatuw ; — saladière,
f. of liever saladier, m. fr. (spr. —djé; v.
la salade), een saladeschotel.
Saladero, n. sp. (eig. plaats, waar men
vleesch zout, v. salar, inzouten) gevangenis voor
staatsmisdadigers te Madrid; — saladéros,
pl. sp. de groote slachtplaatsen in Buenos-Ayres.
Salaison, f. fr. (spr. salèzón; van saler,
inzouten) het inzouten, de ingezouten eetwaren.
Salam, ook Salem en Belem, m. arab.
(salón) eig. vrede; vredewensch, begroeting,
groet; benaming van de in het Oosten gebruikelijke manier van groeten, bestaande in eene
buiging, waarbij de beide handen samengevouwen tot aan het hoofd worden opgeheven : in
Indië ook de benaming van de oostersche robijnen; turk. bloemenspraak, of de kunst om gedachten en bijzondere gewaarwordingen door Benen
ruiker van natuurlijke bloemen uit te drukken,
eene bezigheid van de vrouwen des harems; —
salam-alek of salem-alek, turk. arabische uitdrukking: vrede zij met u! als turksche
begroeting gebezigd; vandaar ook de diepe bui
beleefde groet ; — salamdrager, m.-gin,
een bediende in O.Indië, die begroetings- of
complimentkaartjes overbrengt.
Salamander, m. (gr. en lat. salamandra ;
sanskr. salamandala, perz. samander, samandel)
eene zwart en oranjegeel gevlekte hagedis, ter
lengte van eene span, van welke men vroeger
beuzelde, dat ze in het vuur kon leven ; vandaar ook de vuurgeest (z. e 1 e m e n t a i r g e e sn (Lacerta sal aman
t e n) ; — salamandrijn
de salamander-hagedis, eene naar den-drina)
salamander gelijkende hagedissoort.
Salamänie, f. (fr. salamanie) de rietfluit
der Turken.
Saláme, m. pl. salami, it. (v. salare,
zouten) eene soort van italiaansche metworst.
Salamíne, f. eene eenkleurige, zware fransche zidestof.
Sal– ammoniak, z. sal ammoniacum, onder sal.
Salampóre, n. (ir. salampouris) oost. -hid.
katoenen stof (benoemd naar de stad Salampores op Coromandel.
Saläna, f. nw lat. naam der hoogeschool
aan de Saale te Jena.
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Salangáne, f. (van 't eil. S a 1 a n g bij -'t
schiereil. Malakka) de oost-ind. zwaluw, bekend
wegens hare eetbare nesten (indische vogelnesten
of tonkins-nesten).
Sa1ris, n. lat. (salarium ; waarsch oor
zoutgeld, 'van sal, zout; fr. salaire)-spronkelij
de jaarwedde, bet jaargeld, jaarlijksch loon, de
bezoldiging; — salariëeren, nw.lat. (fr. salarier) bezoldigen, beloonen, Bene jaarwedde geven.
Salásjen, pl. (bong. szállás) kleine boer
-derijn
Hongarije.
saldeeren (it. saldáre, van 't lat. solidäre,
vastmaken, solïdus, vast) rekeningen afsluiten,
verenen, cene rest opmaken of zien, hoeveel
eer nog (van de cene of andere zijde) baar te
betalen blijft, cene schuld uitdelgen; — saldeerboek, een koopmans -hulpboek om er
de maandelijksche afsluiting van rekeningen in
over te brengen ; — saldeering, f. de afsluiting van rekening; ook uitdelging, vereffemng, betaling eener schuld; — saldo, n. it.
datgene, wat er na afsluiting der rekening nog
te betalen overblijft, het rekeningsoverschot, ook
de afsluiting der rekening, z. v. a. saldeering;
d e rekening i s saldo, is afgesloten of ver
ij v e n, in achterstand-efnd;—1saiob
blijven, nog schuldig of d e b et zijn ; — per
saldo en pro saldo, als overschot of rest van
de overige of laatste rekening; — saldo–betaling, betaling van een verschuldigd overschot tot volledige vereffening van cene rekening; — saldo -contoboek, n. een han
waarin voor federen handelsvriend cene-delsbok
rekening geopend wordt, opdat men gemakkelik kan zien, hoe men met hem staat.
Salebreus, adj. lat. (salebrösus, a, um,
v. salëbra, iets ongelijks, hobbeligs) ruw, oneffen, hobbelig, bultig.
Salem, zie s a l a m.
Salency, n. fr. (spr. salañsi) gestoofd gevogelte.
Salep, ook saleb, m. arab. (sahleb, turk.
salleb) de wortel van verscheiden soorten van
orchis, en het daaruit bereide poeder, dat,
met water gekookt, een gebonden, voedzamen
drank oplevert, inz. bij de Turken in gebruik;
vgl. saloep.
Salernitaansche school (lat. schola
salernitána), de leerschool voor de geneeskunde,
die in het jaar 1150 te S a 1 ern o in Italië werd
gesticht en in de middeleeuwen zeer vermaard
was; ook de gezondheidsregelen, zoo als die
door de artsen te Salerno zijn voorgeschreven.
Salezianerinnen, pl. (fr. salésiennes)
nonnenorde van Maria-Visitatie (z. Visit andi n e s), voor weduwen en ziekelijke vrouwen
en tot uitoefening der ziekenverzorging en der
opvoeding van jonge meisjes, b. v. te Weenen
en te Breslau, gesticht door Frans van S a 1 e s
te Annecy in Savoye.
Salgan, m. pi. Salgánen, russ. (van
ssálo, talk en misschien van gonjatj of gnatj,
distilleeren) de groote talkziederijen in en om
Odessa en in de steppen van Z.Rusland.

SALISCHE WET
Saliarische gedichten, z. ond. S a--

liërs.

Salibazari, Bene voorstad van Constan
-tinopel,
aan gene zijde der haven.
salici foUus, a, um, lat. Bot. wilgebladerig..
Salicine, f. nw.lat. (v. 't lat. salix, genic.
salicis, de wilg) Chem. de wilgenstof of het
wilgenbitter, een uit den bast en de bladen der
wilgen getrokken indifferente bitterstof; Sa–.
lieineen, pl, (nw.lat. salicinéae, salicinae)
wilgensoorten; — salieiet, m. de wilgebladsteen, een steen met afdrukken van wilgebladeren ; — salicyl, n. saligenine, saliretine, f. salicylzuur, n. uit de salicine
bereide stoi%n ; het laatstgenoemde zuur, door
Piria ontdekt, onlangs door H. Kolbe wegens
zijn antiseptische (gistingwerende) werking aan- bevolen, komt in de bloesems van Spiraea ul-maria voor.
Salicoques, pl. fr. (spr. —kok') zeegarnalen, zoogkreeften, een op de kusten van Frank rijk en Italic menigvuldige zeer smakelijke kreeftensoort, granaatkreeft (Palwmon squilla),
Salicornia, f. nw.lat. (fr. salicornie, sasalicor, salicot) het zoutkruid, glaskruid; -licorne,
— salicor, n. de daaruit bereide soda.
Sálie, f. (van 't lat. salvia, dat v. salvus,
behouden, gezond, wordt afgeleid) een bekend
welriekend specerij- en artsenijgewas met roodachtige, dikke bladeren.
Salière, f. fr. (spr. salèr'; v. lat. sal) een
zoutvat.
Saliërs, pl. lat. (Safi, v. salïre, springen)
priesters van Mars bij de oude Romeinen, die
op den asten Maart krijgs- of wapendansen uitvoerden ; zie ook s al i s c h e wet; — salia-rische gedichten, die gedichten, welke
ter eere van Mars op zijne feesten door zijnepriesters gezongen werden.
Saliet of sahliet, n. (naar de stad S a 1 a
of S a lila in Zweden) bladerige a u g i e t (z. aid.)
—

,
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Salifiicatie, saline, salinogradus,..

z. ond. sal.

Saliktar, m. turk. de sabeldrager van denGrooten-Heer.

Saliretine, z. oud. s a l i c i n e.
Salisatie, f. (spr. t=ts) lat. (salisatio, v..

als 't ware lat. salisare, salissare, van salire,a
springen) het springen, het sidderen, de hup
-pelnd
beweging der spieren.
Salisb., bij natuurwetensch. benamingen
aft. voor R. A. M. Salisbury (gest. 1761).
salische wet (lat. leges salicae), de verzameling van de rechtsgebruiken van den duitschen volksstam de S al i ë r s of S a al frank e n, Salische Franken, welke verzameling
tegen bet einde der 5de eeuw bijeengebracht
werd en de oudste is, die er van de duitsche
wetten bestaat; inz. het 62ste artikel van deze
wetten, waarbij de dochters worden uitgesloten
van de erfenis en troonsopvolging; vandaar
salisehe goederen, zulke, die alleen op
mannelijke erfgenamen overgaan; — salisch
land of Saalland, Salland, lat. terra_

SALIVA

.aalka, het land behoorende b(j een vrijen hoofdof Saalhof, waarop de heerenwoning (sala) stond
en dat door deze bebouwd en beheerd werd;
later de geërfde grondeigendom in 't algemeen.
saliva, f. lat. het speeksel ; — saliviilis ductus,
m. Anat. de speekselweg; -- saliveeren (lat.
salivdre), door den speekselvloed zuiveren ; veel
speeksel uitwerpen, kwijlen; middelen ter bevordering van den speekselvloed gebruiken; —
salivantia .(spr. -t=ts), pl. Med. geneesmid
speekselvloed -bevorderen ; —-deln,i
salivätie (spr. t=ts), f. (later lat. salivado)
of saliveel'ing, f. de speekselvloed, speek
— salivine, f. de speekselstof, het-selkur;
voornaamste bestanddeel van het speeksel.
Salma, f. it. in 't algemeen last, vracht;
'inz. een voormalig gewicht van 12 tot 13 kilo,
verder een vroegere ital. maat voor natte waren van 160,260 L. ; ook een vroegere koren
-matInBrcelo,M sinavogeveer X75 L.
Salmagúndi of salmigóndis, n. (van
het lat. salgama condita, pl. met zout ingemaakte
vruchten, enz. ; v. a. naar de g r a v i n S aim ag o n d i, hofdame van Maria van Medicis, benoemd, die ook voor de uitvindster der haringsalade wordt gehouden) oorspr. ,eene salade van
baring en appelen, enz., haringsalade, enz.; gemengde spijs, poespas, hutspot, een overgeschoten gerecht, een opwarmsel; oneig. voor gewawel, onsamenhangende rede.
Salmi, n. (fr. salmis, waarsch. samengetr.
uit salmigondis) een gekruid gerecht (ragout)
van gebraden wild gevogelte.
Salmiak, z. v. a. sal- ammoniak, z.
ond. sal.
Salmigondis, z. salmagundi.
Salmonëus, m. gr. Myth. een koning van
Elis, die, in zijn trotschen waan zich met Jupiter willende gelijk stellen, den donder zocht
na te bootsen door over eene koperen brug te
rijden, doch deze vermetelheid met zijnen dood
boette
Saloeng, n. een goud- en zilvergewicht
tikal = 2 foeang = 3,800 gram.
In Siam
Saloep (= s a le p, z. aid.) een voortreflelijke drank der Oosterlingen.
Salóg, m. russ. (v. saloshitj, inleggen, weg
pand, het onderpand, de cautie,-legn)ht
_inz. bij leverantiën aan de russ. kroon.
SálOmo, hebr. (Sj'ldmóh, v. själärn, heil,
geluk, vrede, van sjalam, in rust leven, enz.)
mansn.: de vreedzame, vrederijke, Frederik, inz.
-de naam eens konings van Israël, benoemd om
zijne wijsheid; vandaar in 't algemeen een wijze;
— Salomo's sleutel, lat. ciavicüla Salomönis, een oorspr. in 't hebreeuwsch geschreven en aan koning Salomo verkeerdelijk toegekend kabbalistisch tooverboek; — Sá1Ome,
f. vr. naam : de vredelievende ; — salomÖnisch, adj. wijs als koning Salomo; tot
Salomo behoorende.
Salón, n. fr. (v. salle, it., sp. en provene.
-sala, zaal, van 't oudhoogd. sal, huis, woning)
,
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oorspr. eerie groote, hooge zaal (= saline); nu
gewoonlijk eene kleine zaal, eene elegante gezelschapskamer, ook in hotels ; eene schilderizaal, zaal van tentoonstelling voor schilderijen,
inz. dat te Parijs; oneig. de voorname of groote
wereld ; vandaar salondame, f. eene beschaafde, elegante dame ; — salonwagen,
m. een als gezelschapskamer gemakkelijk ingerichte bijzondere wagen bij spoortreinen; —
salonnier, m. fr. (spr. salonjé) verslaggever (in couranten enz.) over de tentoonstelling
van schilderijen.
Salong, z. saloeng.
Salonichi, n. een in de gelijknamige stad
van Macedonië vervaardigde ongekleurde wollen stof.
salópe, fr. (vgl. het eng. sloppy, smerig,
modderig, slop, klad, smeervlek, eelt. slaopach,
slapog, vuil, smerig, „ slaib, slijk, drek) vuil,
morsig, onzindelijk, smerig; als subst. f. eene
morsige vrouw, sletje, totebel, slons ; ook een
vrouwenmantel, oorspr. misschien tot bedek
onzindelijk nachtgewaad, een huis- of-kingva
ochtendkleed; — saloperie, f. onzindelijkheid,
morsigheid.
Salpeter, n. (van 't lat. sal petrae, dat is:
rots- of steenzout, .dewijl bet bijzonder aan vochtige muren uitbloeit) of sal nitrum, muur- of
aardzout, verbinding van salpeterzuur met een
alkali of Bene alkalische aarde ; in engeren zin:
salpeterzure potasch; — salpetergas, n. stikstofoxyde — salpeterplantages, pl. gronden, aangelegd tot het voortbrengen en winnen
van het salpeter; — salpeterzuur of salpetergeest, een sterk, uit stikstof en zuur
bestaand zuur, in verdunden toestand:-stof
sterkwater; — salpetrière, f. fr. eene salpeterzieder(j ; ook een vroeger als salpeterziederij gebruikt verplegingshuis voor arme vrouwelijke krankzinnigen, alsmede voor gebrekkige
of oude vrouwen te Parijs.
Salpicón, n. fr. (sp. salpicon, provenc. en
sp. salpicar, met zout, peper, meel bestrooien,
van sal, zout en picar, steken, prikken ; vgl.
het fr. saupoudrer, met zout bestrooien) een
gerecht, uit augurken, ham, truffels enz. met
azijn bereid.
Salpinx, _f. gr., pl. salpingen, eene
trompet; eene zeemossel; Med. de buis of trompet van Eustachius ; — salpingemphráxis,
f. Med. de verstopping der buis van Eustachius ;
— salpingopharyngéus, m. de spier der
trompet; — salpingostaphylinus, m. de
buigspier, de spier, die de trompet met de huig
verbindt
salpingostenochorie, f. de
vernauwing van de buis van Eustachius ; —
salpisten, pl. trompetters.
Salsamenten, pl. lat. (salsaménta, sing.
salsamentum, als 't ware v. lat. salsáre, van
salsus, gezouten, zout) ingezouten dingen, inz.
spijzen; — salse, f. (it. en sp. salsa, v. 't lat.
salsus, a, um, gezouten) eene zoutsoep ; cene
saus voor spijzen; — salsen, pl. (it. salse)
slgkvulkanen, kleine vulkanen of kraters, die
;

; —
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in plaats van lava slijk en zwavelgas uitwerpen ; — salsóla, f. nw.lat. (v. sal, z. ald.)
het zoutkruid, van welks soorten inz. Salsola
kali en S. soda door verbranding tot astb bij
de bereiding van soda gebruikt worden.
Saltacéllo, m. it. (spr. c=tsj, v. 't lat.
en it. saltáre, springen, dansen) een rom. volksdans in trippelende beweging, bij afwisselende
gebaren (der armen), meestal door de handtrommel begeleid; Muz. eene huppelende noten
saltántes, pl. Med. groote blaren,-figur;
meestal aan de voeten, door scherpe stoffen
veroorzaakt, die den lijder van pijn doen op5 p r i n g e n; — saltátie (spr. tie=tsie) f. lat.
(saltatio) het springen, huppelen, dansen, de
dans, inz. de gebarendans bij de Ouden; het
slaan of kloppen der polsaderen ; — saltátor,
m. de danser; gebarenkunstenaar; — Saltatoria, pl. springers, eene familie der recht
-vleugin
; — saltätrix, f. danseres.
Salterio, m. it. (= p s alt e r i u m, z. aid.)
Muz. eene soort van hakkebord.
Saltimbanque, m. fr. (spr. salteñbánk';
V. 't it. salt-im- banco, die op eene bank springt)
een kwakzalver, goochelaar, hansworst.
saltus, m. lat. (v. sabre, springen) de sprong;
— saltus in concludéndo, Log. een sprong in het
maken der sluitrede ; — per saltum, door eenen
sprong, sprongsgewijs, b. v. bij het gevolgtrekken ; — Salto, m. it. de sprong; — salto
mortale, m. een doodelijke sprong der koor
een te groot waagstuk, eene-deansr;oig.
halsbrekende onderneming.
Salubriteit, f. lat. (salubratas, v. salüber,
heilzaam) de gezondheid, gezonde gesteldheid,
heilzaamheid, inz. van de lucht.
saluëeren, fr. (saluer, van 't lat. salus,
z. ald.) groeten, begroeten, eer bewijzen.
Salup, z. sa1oep.
Salus, f. (genit. salútis) lat. de gezondheid,
de welvaart, het welzijn, gedijen, heil, geluk
enz.; Myth. de gezondheidsgodin, eene allego
godheid der Romeinen, z. v. a. H y g i ë a-rische
bij de Grieken; — salus publica, f. de openbare of 's lands welvaart, welke insgelijks door
de Romeinen als eene godheid vereerd werd,
en ter wier eere men eenen tempel had gebouwd; — salus publica suprema ¿ex esto, de
welvaart van den Staat moet de hoogste wet
zijn; — salútum (accus. van salas) seil. dito,
welzijn, gezondheid, heil, voorspoed enz., n. 1.
wensch ik (als formulier van begroeting) ; —
salut, m. fr. (spr. salt)) doorgaans als nederl.
saluut, groet, begroeting met kanonschoten;
ook gebruikelijk bij 't afscheid nemen: vaarwel!
't ga u wel ! — salut du tróne, begroeting van
eenen op den troon zittenden vorstelijken persoon bij plechtige gelegenheden, b. v. echtverbintenissen; — Salatair, adj. (lat. salutáris)
heilzaam, tot de gezondheid dienende ; — Saluteeren (laat. salutáre) groeten, begroeten,
verwelkomen; inz. op militaire wijs begroeten,
ook met kanonschoten (vgl. salvo); — salutátie (spr. tie=tsie) I. lat. (salutatïo) de be;
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groeting, groet; salutatio ecclesiastica, de kerkelijke begroeting, de priestergroet met het afzingen der woorden : Dorn nus vobtiscum", d. i.
de Heer zij met u ! — salutatorium, n. de.
begroetings- of spreekkamer in kloosters ; de
kapel, waarin de bisschop vóor de godsdienstoefening ontvangen wordt.
salva, enz. z. ond. sale:!
salvage, f.
fr. (spr. salwaazj' mid.lat. salvagaum) Mar. het
berggeld, het bergloon ; — salvatál-ader(mid.iat. salvatella, fr. salvatelle ; zoo geheeten,.
omdat men het openen van deze ader in ze-.
kere ziekten voor zeer heilzaam hield) Med. de
miltbloedader; — salvátie (spr. t=ts) f. nw.
lat. redding; verdediging; — salvatiescrift, een verdedigingsgeschrift, inz. ter
aantooning, dat men het verschuldigde bewijs
heeft geleverd ; — salvation-army, f. eng.
(spr. salwéesjun ármi) het reddingsleger, een
nieuwe op militaire wijze ingerichte godsdienstEngeland; — salvetor, m. later lat. -sectin
de redder, verlosser, heiland; — salvator-,
bier, n. verlossersbier, een in de passie-tijd
in Beieren in den handel komend uitstekend
bier; — salvatorium, m. nw.lat. een schutbrief, beschermbrief, geleibrief; — salve! lat.
(imperatief van salvere, gezond zijn) eig. wees
gezond ! vaarwel ! vandaar als groetwoord : wees
gegroet of welkom ! salve regana [misericordiae],,,
wees gegroet, koningin [der barmhartigheid]
een aan de maagd Maria gericht gezang in deR. Kath. Kerk; — salve, f, fr. of salvo, n.
een eereschot, vreugdeschot, begroeting door
kanonnen; oneig. ook het gelijktijdig afvuren
van een grooter of kleiner aantal geweren, een
gelijktijdig afschieten van kanonnen of gewe--ren, b. v. bij militaire begrafenissen ; — Salveeren, lat. (salváre, van salvus, z. ald.)
redden, in veiligheid brengen, vluchten; —
salvegarde of sauvegarde, f. fr. (spr.soov'gárd') de veiligheidswacht, de beschermwacht, bedekking, het vrijgeleide; ook z. v. a.
salvatorium (z. boven).
Salvia, f. lat. de salie (z. ald.); — BalI. eene suikerzoete, sappige zomerpeer ; -viát,
— 'salvi folius, a, um, lat. Bot. saliebladerig.
Salviner-wijn, een zwartblauwe soort.
van druiven in Oostenrijk.
salvus, a, um, lat. ongedeerd, onbeschadigd,
veilig, behouden, gered; — salvus condüctus, m.
een vrijgeleide, de beschermende vergezelling;
ook een geleibrief; — salvus locus, m. eene onbelaste, van alle schattingen vrijgestelde plaats;
— a salvo, Kmt. welbehouden, onbeschadigd
(op vrachtbrieven); in salvo, in veiligheid, veilig, zeker, welbehouden, geborgen, gered ; — salvo erröre calcúli, afgek. s. e. c., met voorbehoud van eene mogelijke rekenfout; ook:
zonder fout in het rekenen ; — salvo erróre et
amissiöne, met voorbehoud van dwaling en uit
— salvo honöre, afgek. s. h., behoudens-lating;
de eer, of met verlof gezegd; — salvo honore
et stipendzo, met behoud van eer en jaarwedde;
— salvo jure, met voorbehoud of zonder schade,
„

: —

;
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van zijn recht ; — s. jure cujúsvis, zonder iemands
rechten te verkorten ; — S. jure quocúnque, met
voorbehoud van eens ieders recht of van alle
rechten hoegenaamd ; — S. juri tertii, met voorbehoud van de rechten eens derden ; — S. mehöre, met voorbehoud van beter of onder onderwerping aan betere inzichten; — s. regréssu,
met voorbehoud van terugkeer; — s. respéctu,
zonder schade aan de achting; — salvo titicla,
ook salvo pleno titulo, afgek. op brieven S. T.
met voorbehoud of zonder nadeel des titels,
zonder schade aan den rang en titel (ook pl.
salvum titulorum, afgek. SS. TT., met voorbehoud der titels); — salva approbatione, onder
voorbehoud der goedkeuring, der bekrachtiging;
— salva auctoritáte judiciäli of salvo honore
judtcis, zonder nadeel aan de rechterlijke eer
of achtbaarheid; — salva conscientta, met goed
geweten; — S. fama, zonder nadeel aan den
goeden naam; — S. rati/Icatiöne, afgek. salv.
rat. of s. r., met voorbehoud der hoogere goedkeuring of bekrachtiging ; — salva remissions,
afgek. salv. rem., met voorbehoud van terug
— salva venia, afgek. s. v., met ver--zendig;
lof gezegd ; — salvis curialibus, afgek. salv.
cur., onbeschadigd de formaliteiten; — s. exceptionzbus, met voorbehoud van de aanmerkingen of wederleggingen; — s. omissis, met
voorbehoud van het weg- of uitgelatene; — S.
ulterioribus, met voorbehoud van het verdere.
Sam (Uncle), z. Samuel.
Samaar, f. (fr. simarre, ook cimarre, it.
zimárra ; vgl. het sp. zamarra, schapevacht
en het arab. sammoer, pels, een sleepkleed der
vrouwen ; lang overkleed der presidenten en

prelaten.
Samadan, m de negende maand bi de

Arabieren.

Samanaeërs of saniassi, pi. indische
boetelingen en heiligen.

Samar, m. vruchtmaat in Georgië = i s
russ. tsjetwert of 3,1485 hectoliter.
Samaël, z. Samiël ) .
Samaritánen, pl. de bij de Babylonische
gevangenschap achtergebleven en onder de Ingevoerde heidensche bewoners vermengde inboorlingen van Palestina, welke bij de terug
Joden zeer gehaat waren ; volgens de-gekrd
in Luc. X, 33 verhaalde gebeurtenis beteekent
Samaritaan in de kerktaal z. v. a. barmhartig mensch.
Sambak, m. perz. (zambak, nw.lat. nyctanthes sambac, arab. full) de arabische jasmijn,
de oostindische nachtbloem.
Sambal, f. mal. toespijs, bestaande uit
groenten, kruiderijen, gedroogde visch, garnalen
enz.; inz. met sp. peper vermengde groenten.
Sambos, liever zambos, z. zambo.
Sambúca, f. lat. (gr. sambyké) een drie
zeer scherpe tonen,-hoekigsnarpltum
eene soort van harp; ook een belegeringswerktuig van dergelijke gedaante ter beladdering of
bestorming van sterke plaatsen, stormbrug,
stormladder.
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Sambücus, f. lat. de vlierboom ; — S:
nigra, de gewone vlierboom; — sambucifolus,
a, um, lat. Bot. vlierboombladerig.
Samet, m. russ. (spr. samjiát; v. sametátj,
met sneeuw toewaaien) eene hevige sneeuw
steppen van Z.Rusland; de gewel--jachtinde
digste soort daarvan, waarbij de sneeuw van
boven naar beneden en van beneden weer

naar boven wordt gevoerd, heet wjoega, sneeuw
-wervling.

Samia, f. gr. bijnaam van Hera of Juno,.
naar het eiland Samos, alwaar deze eenex,
tempel had.
Samiël, 1) z. samoem; — liever Sa-maël, een booze geest of duivel, oorspr. naar
oostersch begrip : een engel, die de menschen
verleidde en deswege uit den hemel werd geworpen; bi de Joden: de opperste der duivelen.
Samische aarde (fr terre samienne) mergelaarde van 't grieksche eiland S a m o s.
Samita, f. een zoete drank in Barbarge,,
uit honigraat en water bereid.
Samkin of sáamoekin, f. (fr. samequin)
een turksch vaartuig, dat enkel tot kustvaart.
gebruikt wordt.
Samkyd, turksch kustvaartuig.
Sammelsurium, n. hgd. (spr. zammelsóerioem, v. sammeln, verzamelen, schertsender wis van een lat. uitgang voorzien) een rommelzoo , mengelmoes, poespas.
SamnIte, f. (van 't lat. Samnis, Samnitis,
uit Samnium in 't oude Italië?) een huiskleed
der vrouwen met stijven kraag ; — samnie—
ten, m. pl. eene soort van zwaardvechters, op
de wijze der Samnieten gewapend.
y

Samoekin, z. s a m k i n.
Samoem, m. arab. (samoem, van samma,.

samen, vergif) of Sam—YoU (s am i ë 1, van het turk. yel, de wind) ook c h a ms i n, k a m s i n, m. een gloei -, zeng- of giftwind,
een schier verstikkende heete, dikwijls doodelgke wind, inz. in Noordoost -Afrika, Arabië (de
woestijn), Syrië enz.
Samojéden, pi. een tot den altaïschen
stam behoorend volk in noordelijk Rusland en.
Siberië; — samojéde, f. eene soort van vrou-.
wen- overrok of overmantel met wijde, lange

vergiftigen,

mouwen.

Samólus, f. lat. (v. eelt. oorsprong; fr..
samole) Bot. de strandpunge.
Samovar of samowar, z. s s a m o w a r.
Samoreus, f. (fr. samoreux) een lang en

-

plat vaartuig op den Rijn, en de nederl. rivieren , voor den houthandel, groote aak, zoo geheeten, omdat zij oorspr. op de Sambre (lat.
Samara) voeren.
Samsjoe, m. (fr. samsou) een uit rijst bereide, zeer bedwelmende geestrijke drank in
China.

Sámuel, m. hehr. (Sj'máél, v. sjáma', hooren en él, God, zA 1 Samuel I, 20; gew. op
zijn joodsch samengetrokken tot S j m o e 1) mansn.
de door God verhoorde : v. a. liever: de naam:
Gods; — Sam, eng. afkorting voor Samuëlj,
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Uncle -Sam, schertsende benaming voor de N. Amerikanen en hunne regeering. In den noord-amerik. vrijheidsoorlog was Elbert Anderson leverancier van 't leger, en Samuel Wilson, békend onder den naam van Uncle Sam, de door
de regeering aangestelde opzichter over den geleverden legervoorraad. De ingepakte voorraad
-werd steeds met de letters E. A. (Elbert Anderson) en U. S. (United States, Vereenigde
,Staten) geteekend. Op de vraag, wat die letters beduiden moesten, gaf , hq, die ze er opzette, ten antwoord: Elbert -Anderson en Uncle
Sam. Deze grap werd alras door de pers allerwegen verbreid.
Samoureuse, z. v. a. s a m o r e u s, Z. aid.
Sampan, f. klein cbineesch of japansch
- vaartuig, zonder spijkers of bouten, en alleen
met houten nagels vastgezet.
Samum, z. s a m o em.
san, it. en sp. afkorting van santo, heilig,
de heilige.
Sanachies, m. pi. eene soort van schot
huisdichters, die weleer door de stamhoof--sche
den gehouden werden, om de daden hunner
voorvaderen en hunne eigene te bezingen.
sande mentir, lat. met of bij gezond verstand.
Sanas, n. fr. en oostind. katoenen stof.
Sanbeníto of sambenito, sp. ook
saebeníto, n. (van 't lat. saccus benedictus)
-een martelaarshemd, een geel hemd, met een
'rood Andries-kruis en met vlammen en duivels
beschilderd, dat den ketters of andersdenkenden
-Christenen. die de spaansche inquisitie ter dood
- veroorde€lde, werd aangetrokken; ook eene muts,
welke men zulken ongelukkigen opzette.
sanctioneeren, nw.lat. (lat. sancire ; fr.
-sanctionner) eene wet heilig en onschendbaar
maken, bevestigen, kracht van uitvoering geven,
bekrachtigen, billjken, goedkeuren; iets vaststellen, tot wet maken, kracht van wet geven;
-- sanctus, a, um, lat. afgek S. of St. (bij de
Duitschers Sct. = Sanctus) b. v: S. of St.
Paulus, de heilige Paulus, Sint Paulus ; —
Sinte–Barbara, fr. Sainte- Barbe, z. op Barb a r a; — o sancta simplicitas, o heilige eenvoudigbeid; — sanctum of cium, n. eig. het heilige
ambt, de heilige plicht, benaming van het afschuwelijk kettergericht in Spanje; vgl. i n q u i.s it i e; — sanctitas, f. heiligheid, onschendbaarheld van een persoon of zaak, ook onberispeltjkheid, waarheid; — sanctztas vestra, Uwe
Heiligheid, de titel, waarmede de paus wordt
aangesproken ; — sanctus, n. het heilig, een
met dit woord beginnend gedeelte van het mis
kath. Kerk ; — sanCtissi--gezanidr.
mum, of sanctum sanctorium, m. bij de R.
Kath. het allerheiligste, hoogwaardige, de gewijde hostie ; — sanctie (spr. t=s) f. (lat.
- sanc (to) de bevestiging, bitlijking, goedkeuring,
vaststelling, wettige bekrachtiging of wettelijk
voorschrift ; toekenning der kracht van wet ; —
pragmatieke of pragmatische sanetie, z. ond. pragmatisch; — SanCtua_rium, n. lat. of sanctuaire, n. fr. (spr.
-

,

-
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sanktu r') het heiligdom, allerheiligste in den
tempel - der oude Joden; ook bet inwendige koor
in kerken ; de ruimte om het hoofdaltaar ; de
bewaarplaats van reliqúiën en heilige zaken;
-de .onschendbare plek, de vr¡jplaats ; -- saneti$Ceeren, lat. (sancti ficáre) heiligen, heiligspreken; -- sanctifieátie (spr. tie=tsie) f.
de heiliging, heitigspreking, heiligmaking, wijding; — sanCtimoniun3, n. nw.lat. een hei
-ligdom.
Sancus, m. lat. eene oud-italiaansche godheid.
Sandálen of sandaliën, pi. gr. (sándala, van den sing. sándalon; lat. sandaïia, v.
den sing. sandalium, pert. scandal, misschien van
't gr. sanidalon, v. sanis, plank, bord ; vgl. s an i di n) bind- of snoerzolen van hout bij de
oude Grieken, het gewone schoeisel in warme
landen ; lederen snoerzolen, riem- of monniksschoenen ; later ook eene soort van nette vrouwenschoen; pronksokken met goud en paarlen
bezet voor aanzienlijke r. kath. geestelijken bi
plechtige gelegenheden; ook eene soort van lichters in de Middellandsche zee enz.; -- san
-f of sandalium, n. Chir. een he--daline,
velverband, bij verrekking van het springbeen
in gebruik ; — sandaline, f. eene venetlaansche wollen stof; — sandaliet, m. eene ver
pantoffelschelp ; — sandalioliet, m.-stend
eene fossiele zeekoraal, een fossiele poliep.
Sandang, f. de koninklijke el van Birma
0,485 M.; vgl. t a ï m.
Sándarach, sándarak of sándrak,
n . (gr. sandaráche of sandarákê, fr. sandaraque,
pert. sandarah, sandaroes, sandar, sanskr. sindoera) 1) rood rusgeel, rood zwavelarsenicum,
z. arsenicum ; 2) (v. pert. sandarah) eene
witte gom of hars, die uit den jeneverboom
vloeit en die, tot poeder gebracht, onder andere dient om de plaats van op het papier uit
woorden weder beschrijfbaar te ma--geschrapt
ken ; ook de melige stof, die de bijen tot hare
voeding in de cellen brengen; — sandaraeine, f. sandarakstof, het sandarakhars.
Sandb., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor G. Sandberger.
Sandel- of santeihout, n. (nw.lat.
santálum, arab. sandel, van 't sanskrit. tsjandana, maleisch en javaansch tsjendana) een fijn
hout, inz. van de eilanden der Zuidzee; het
wordt tot berooking en ingelegd werk, het
roode (caliatoerhout) tot verven gebruikt;
— santaline, f. het sandelrood, de verfstof
uit het roode sandelhout.
Sandie, f. (sp. sandia) de zuidamerikaansche watermeloen.
Sandix of sandy x, f. gr. menie of een
naar menie gelijkend rood; roodachtig loodgeel;
vgl. massicot.
Sandrak, z. sandaraeh.
Sandsjak, m: turk. eig. vaan; het stad
een klein- turksch landschap;-houderscapv
— sandsj ak-bey, de stadhouder daarvan
— sandsjakaat, n. het gebied van zulk
;
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lein, dat 5. witte kleiaarde in hare samenstel
tenen stadhouder; — sandsjak-sjerif, m.
heeft en veel gebruikt wordt voor mortie--ing
(van 't arab. sjeri,f, heilig) Mohameds heilige
vaan in Constantinopel, die in oorlogstijden ren, uitdampschalen, spatels, enz. ; — saniteits-politie, z. v. a. medische politie.
openlijk wordt tentoongesteld.
Sáankhja-philosophie, f. sanskr. (v.
Sandwich, m. eng. (spr. séndoeïtsj of sénsankhjá, nadenken, bespiegeling, v. khjá, zeg
ditsj ; naar den graaf Sandwich dus genoemd)
verhalen, met bet praefix sam, samentel -gen,
een broodje met boter on op- of tusschengeberekenen) een indisch philosophisch stel--len,
.legd koud vleesch.
Sanfedisten, pl. it. (v. santo, heilig en sel, dat, in stede van de eenheid van 't bestaan,
lede, het geloof) de leden eener politieke en alleen de veelheid daarvan als werkelijk erkent
godsdienstige vereeniging in den Kerkelijken (vgl. mimansa).
Sanlei, Sanlei-wortel, m. chineesch
.,Staat, ter bevestiging der pauselijke macht,
'welke in alle opstanden van de tijden van Na- kalmoes, een geneesmiddel voor den beet van
poleon tot na 18i9 als tegenstanders der C a r- vergiftige dieren.
sans, fr. (spr. sán' ; oudir. sens, oudsp. sines,
b o n a r i (z. ald.) streden.
van 't lat. sine) zonder; — sans cérémonie en
sang, m. fr. (spr. sari ; van 't lat. sanguis)
sans compliments (spr. --máñ), zonder omslag,
lhet bloed; — sang de dragon, n. drakenbloed,
een rood hars; — sangfroid, n. (spr. <aitfrod) zonder plichtplegingen of omstandigheden ; —
sans comparaison, z. ond. c o m p a r e e r e n; —
koud bloed, koudbloedigheid, koelzinnigiLeid,
koelbloedigheid, bedaardheid ; --- sanglant, sansculotte, m. fr. (spr. sahkulótt'; vgl.
e u 1 o t t e) eig. een broekelooze ; weleer een teu.adj. (spr. sañglán') bloedig; ook bijtend, gevoelig.
Sangaree, n. eng. (spr. sengerie) ook sang- gelloos aanhanger der republikeinsche regeering
gris, een drank uit water, rum, suiker, citroe- of liever gemeene-volksheerschappij in Frankrijk;
— sansculotterie, f. ook sansculot.nen en kruiderijen.
Sangfroid, sanglant, z. ond. sang. tísme, n. de broekeloosheid; de stand en
sanguificeeren, nw.lat. (van 't lat. san - gezindheid der sansculotten, het aanhangen der
partij en der grondstellingen van de sansculotfluis, genat. sanguínis, het bloed) bloed ver
; — sangui$cátie (spr. t=ts) de-wekn ten; — sansculóttisch, adj. op de wijze
.bloedverwekking, voortbrenging des bloeds in der sansculotten, de teugellooze volksheerschappij
de dierlijke lichamen; — sanguinäriseh, aanhangende; — sansculottiseeren (spr.
adj. lat. (sanguinartus, a, um) bloeddorstig, bloed- s=z) fr. (sansculottiser) tot eenen sansculot of
gierig, moordzuchtig, wreed; — sanguineus, teugelloozen vrijheidsdweper maken; sansculottisch gezind zijn; — sans doute, fr. (spr. sau
in. (lat. sanguineus, a, um, bloedig) een bloed
dóét") zonder twijfel, gewis, zeer zeker, allesvolbloedig, vurig, zeer levendig, licht ge--rijk,
raakt, vurig mensch, een heethoofd; — sangui- zins; — sans facon, z. f a o n; — sans gêne,
zonder dwang, zonder stijve plichtplegingen, als
-néus, a, um, lat. Bot. bloedrood; — sanguíniseh, adj. bloedrijk, saprijk, lichtbloedig, zeer of men thuis ware.
Sanskrit, n. de sanskritsche taal,
levendig, vurig, licht vatbaar voor vroolijke en
treurige stemming; ook lichtzinnig, hoopvol, dwe- sanskríta, f. (d. i. eig. uitgewerkt, voleinpend; sanguinisch temperament, licht- digd, volkomen, in het oorspr. s a n s k r i t am,
:bloedige, levendige lichaams- en zielsgesteldheid d. i. de volkomen (klassieke) taal, de oude taal
(vgl. temperament) ; — sanguinokra- der Hindoes of Brahminen in Hindostan, in
tie (spr. t=ts) f. lat. -gr. de bloedheerschappij, welke hunne godsdienst- en wetboeken, gelijk
mede hunne oude dichtwerken zijn geschreven.
b. v. in Frankrijk onder Robespierre; — san
Sans—nuance, n. fr. (spr. sannuañs' )
lat. Bot. bloedvlekkig, met-guinolets,am
roode vlekken; — sanguisórba, f. nw.lat. zware zijden stof met &,ouden bloemen ; — sans
Bot. sorbenkruid, groote weide-pimpernel, een pardon (spr. salz pardon) zonder genade, zongoed voederkruid, vroeger als bloedstillend mid- der verschooning; — sans pareil, (spr. sah
parél') zonder gelijke of weerga, onvergelijkedel gebruikt.
lik; — sans peine, n. (spr. sañpèn'; d. i.
Sanhedrin, z. s y n e d r i u m.
eig. zonder moeite) eene soort van gestreepte
Saniassi, pl. z. samaniaërs.
Sanicúla, f. nw.lat. (v. 't lat. sanos, ge- katoenen stof; — sans peur et sans reproche,
zond) s a n i k el, berenoor, meesterwortel, eene z. p e u r ; — sans phrase (spr. salt fraaz')
zonder omhaal van woorden; — sanspren.als heelmiddel aangewende plant.
Sanidin, n. (van gr. sanis, gen. sanidos, dre (spr. sanprándr' ), d. I. eig. zonder te
-de plant, verklw. sanídion, het plantje) het glas- nemen, in het omberspel, z. v. a. s o 1 o s p e1 e n, d. i. met de eerst gekregen negen kaarachtige veldspaath In platte prisma's enz.
Sanies, f. lat. Med. bloedig ettervocht, de ten zonder aankooping van andere kaarten van
den talon of stok een spel ondernemen en met
bloedige etter ; — saniëus, adj. (lat. saniósus,
4 of 5 slagen het spel trachten te winnen; —
a, um) vol bloedige etter.
Saniteit, t. lat. (san itas, van sanus, a, sans rime et sans raison (spr. --rèzón), zonder
rijm en zin, d. i. zonder grond en oorzaak,
um, gezond) de gezondheid, welstand; — sa
zonder kop of staart ; — sanssouci, n. (spr.
n. de gezondheidsraad ; —-nites—colg,
saniteits -goed, n. eene soort van porse- sansoesí, woordelijk : zonder zorg, van souci,
70
ViERDE DRUK.
,

,

-

e

,

v

SANTA CASA

1106

zorg) een zorgenvrij, de naam van een koninklijk lustslot bij Potsdam.
santa casa, z. ond. santa.
Santaline, z. ond. sandelhout.
Santé, f. fr. (spr. sauté; van 't lat. sanvttas)
de gezondheid; een gezondheidsgordel, lijfgordel
ter voorkoming van eene verkouding des onderlijfs.
Santelhout, z. sandelhout.
Santiago, z. ond. santo.
santo, santa, sp. en it. (= lat. sanctus, enz.)
heilig, de heilige; een edele goudgele wijn uit
het venetiaansche; — santa casa, I. sp. (casa,
het huis) het inquisitie-gebouw te Madrid ; —
santa fade, f. it. eig. heilige geloof; het
onbeschaafde, blindgeloovige volk; — santa
hermandad, z. hermandad ; — Santiáago, santjago, m. sp. de heilige Jacobus;
de oorlogskreet der Spanjaarden tegen de Mooren ; — santo - oficio, sp. z. v. a. sanctum o/flcium, z. ond. sanet1fieeeren; — santon,
m. sp. (een versterkende vorm, v. santo, heilig)
een turksch heilige of monnik, een derwisch.
Santonine, f. het alkaloïde van wormzaad (lat. santonicum, gr. santónion).
santorie, f. Bot. z. v. a. c e n t a u r e a.
Santorine of santorine-aarde, f.
eene vulkanische aarde van het gr. eiland Santorin, die voor waterwortel en cement gebruikt
wordt.
Soaria, f. een abyssinische plant, boorzuurhoudend en als middel tegen lintworm gebruikt.
Sapa, f. lat. het druivenmoes, mostsap, tot
op een derde of op de helft ingekookte most.
Sapajeau, m. fr. (spr. —zjó) een drank
uit citroenen, suiker, eieren en witte wijn, die
gekookt en met roetjes op het vuur geklopt wordt.
Sapajoe, m. een kleine rolstaartaap in Z.
Amerika, waartoe, b. v. de c o a 1 t a of b e ë lz e b u b behoort, die zeer veel behendigheid in
zijn langen rolstaart bezit.
Sapáan- of sappánhout, n. sp. (sapan)
oostindisch roodhout, donkerrood sandelhout, eene
soort van verf hout, dat naar het f e r n a m b u k
gelijkt.
Sape, z. sappe.
sapere ande, lat. waag het, wijs te zijn, beproef het, verstandig te wezen.
Saphéna (stil. vena) f. nw.lat. kwalijk gevormd van het gr. saphcs of saphënés, openbaar,
duidelijk) Med. eig. de duidelijke bloedader; de
hoofdbloedader aan den voet, rozenader.
Saphir, liever sapphir, gew. safer,
m. (van het gr. sáppheiros; hebr. sapp"Zr, chald.
samptr, arab. sa f ïr) een hooggeschatte edelsteen
van blauwe kleur.
sapidus, a, um, lat. Bot. smakelijk.
sapiens, lat. verstandig, wijs ; — sapiénti sat!
lat. voor den wijze genoeg, genoeg voor den
verstandige ! een woord is den wijze genoeg; —
sapienza, f. it. (spr. —tza eig. de wijsheid)
eene universiteit of hoogeschool, b. v. te Rome,
te Pisa; de verzamelplaats der romeinsche makelaars.
;

SARACENEN

Sapin, m. fr. (spr. sapeis ; van 't lat. sapinus) 1) de denneboom; 2) z. v. a. f i a c r e.
sapo, m. lat. de zeep; sapo antimonicicus,
spiesglanszeep ; s. domesticus, gewone zeep ;,
keukenzeep ; s. hydrargyri, kwikzeep ; s. medi-.
cini lis, zeep tot heelkundig gebruik; S. sabacéus, talkzeep ; — sapfndus, m. de zeepboom op de westindische eilanden; s a p i n d u s t r a n e n, pl. het hars van den oosterschen
den ; — saponaria, f. nw. lat. zeepkruid,.
eene tuinplant van velerlei soorten; — sapoin zeep veranderen, tot zeep doen,-ni$er,
overgaan, verzeepen; — saponifiestie (spr..
t=ts) f. de zeepvorming, verzeeping; — sa-f. de zeepstof, in de wortels van het -ponie,
zeepkruid, enz. ; — saponiet, m. de zeepsteen.
Sapóta of sapotilboom, m. nw.lat..
(mexic. cochit -z a p o t 1) de brjappelboom, een.
Z. Amer. boom met melksaprijke vruchten.
Sappar, m. (fr. sappare), z. v. a. c y a n i e t`._
Sappe of sape, f. fr. (sape; it zappa,
sp. zapa, wallach. zape, houweel, schoffel ; vgl.
het oudd. s a p p e n voor aangrijpen, rapen, eu
gr. skápteín, graven; wallach. sapu, ik graaf}
Mil. eene mijn, eene loopgraaf, een onderaard
-schegan
bij eene vesting; — sape couverte:
(spr. —koewért'), eene bedekte loopgraaf, dak- of stormloopgraaf; — S. double (spr. doebl'),.
eene dubbele loopgraaf; — s. pleine, eene volle
loopgraaf met opgevulde schanskorven; — s.
tournante (spr. —toernáñt'), eene slang- of keer— S. volante (spr. —woláiit'), eene -lopgraf;
loopgraaf, welker ledige schanskorven eerst later worden opgevuld ; — sappeur, m. een,:
loopgraver, mijngraver, loopgraafmaker bij be-legeringen ; — sappeeren (fr. saper), ondergraven, ondermijnen, onderaardsche gangen maken._
Sapphir, z. s a p h i r.
Sápphisch vers, n. eene naar de gr._
dichteres Sappho, omstreeks 600 jaren vóor
Christus, benoemde verssoort : _ -- — /
' - / — — / ; de sapphische
strophe bestaat uit drie zulke verzen en den
a d o n i s e h (z. aid.) ;— sappho, f. een ia_
1861 door Pogson ontdekte asteroïde.
Sapropyra, f. gr. (van saprós, á, ón.
vuil, rot, en pyr, vuur, koorts, hitte, hevige
koorts) Med. de rotkoorts; — saproph t,.
n. (v. phytón, plant, gewas) een rottingsgewas,
een woekerplant.
Sara, f. hehr. (sáräh, v. sarar, heerschen)
vr.naam: de vorstin, heerscberes; V. a. de
vruchtbare.
Sarabáande, f. fr. (it. sarabanda, sp. zaeen spaansche op de menuet gelijkende-rabnd)
ernstige dans en de daarbij behoorende muziek;
ook een loopen op de maat door het paard In
de rijschool.
Sarabáren, pl. (lat. en gr. sarabure en
saraballa, tataarsch sjalawar, bong. salawari)
de lange en wide broek der Perzen en Meden.
Saracénen, pl. (lat. Saraceni; fr. Sarra-sins; van 't crab. sjarki, oostelijk, sjaraka, opgaan, van de zon) Oosterlingen, Morgenlanders,.
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z. V. a. o r i ë n t a 1 e n; oorspr. benaming der
Arabieren in Europa; verder in 't algemeen
voor Mohamedanen, Turken en alle niet-christelijke volken, tegen welke de kruistochten ondernomen werden, oneig. ruwe, verwoestende,
onbandige troepen.
Saraf of sarraf, m. arab. (sarna f, van
sarafa, wenden, aanwenden, uitgeven) een wis
(bankier) ; in Turkije: een makelaar. -selar
Sarafán, m. russ. (gr. sárapis, een perz.
kleed, v. het perz. sérâpä, d. i. van het hoofd
tot de voeten) een rok der russische boerinnen,
die tot op de hielen nederhangt en van voren
wordt toegeknoopt.
Sarápus, m. gr. (van sairein, vegen, en
poes, voet ; eig. wie met de voeten veegt) Med.
een breedvoet, platvoet.
Sarasin, f. (waarsch. va* 't fr. Sarrasin
Saraceen ; ook boekweit) eene middelmatig groote
soort van boterpeer.
Sarasse, z. serasse.
Serat, z. adat.
Sarbas, m. (van 't perz. sarbáz, dapper,.
onverschrokken) een perzisch krijgsman te voet.
Sarcasme, sarcepiploeele, enz. z.
s a r k a s m e, enz. ;— sareidium, n. nw.lat.
(van 't gr. sarx, vleesch) Med. een vleeschwratje; — sarcitis of sarkitis, f. vleeschontsteking ;— sarco—, z. s a r k o-, ond. s a rkasme.
Sarcelle, f. fr. (spr. sarssl') taling, kleine
eend.
sarc`ina ventricúli, f. lat. Med. eig. last der
maag, een klein rondachtig lichaam, een kleine
gistingszwam in de uitgebrachte stoffen van
den maaginhoud.
Sard, sarder of sárdachaat, m. (gr.
sárdion of sárdios, seil. lithos, d. i. sardische
steen, van S a r d e s, de hoofdstad van Lydia)
een vleeschroode of bruinachtige agaat, carneool.
Sardanapálus, m. eig. de naam van den
laatsten en wellustigsten koning van Assyrië in
de 9de eeuw vóor Chr. ; vandaar oneig. een
wellustig, verwijfd vorst, een wellusteling; —
sardanapáliseh, adj. verwijfd, wellustig,
uitspattend.
Sardélle, sardijn, f. (it. sardina, sar
sardina, fr. sardine, gr. sardine, lat.-dela,sp.
sardina, sarda, naar het eiland Sardinië benoemd) eene soort van kleine haringen in de
Middellandsche zee, die ingezouten en in vaten
gepakt verzonden worden; vgl. ansjovis; —
sardines à l' huile, fr. in olie ingelegde sardijnen ; — sardines à mixed pickles, fr. eng. (vgl.
mixed pickles) sardijnen met -scherpe specerijen ingelegd.
Sarden, pl. bewoners van het eiland Sardinië of ook van het Sardinisch-Savooisch koninkrijk; — sardo -fransch, adj. Sardinië
en Frankrijk betreffende; — sardo-italiaansch, adj. Sardinië en Italië betreffende.
Sarder, z. said.
sardönisch lachen, gr. (lat. risus Sar
oorspr. sárdanios gélós, misschien van-donius,
;

sairein, de tanden knersen, grijnzen) een gedwongen, krampachtige, bittere lach, spotgelach, ook een naar het lachen gelijkend vertrekken der gezichtspieren, naar men wil van
een vergiftig gewas op Sardinië (Sardonia herba),
welks gebruik den mond, enz. als tot -lachen
doet samentrekken; — ook sardoniasis of
sardiasis, f. de hondskramp, z. v. a. p arastrémma (z. aid.).
Sardonyx, m. (samengetrokken uit sárdios en onyx, vgl. s a r d en o n y x) een uit
veelkleurige lagen bestaande onyx, die door de
Ouden inz. tot c a m e ë n werd gebezigd.
Sargássum, n. nw. lat. (port. sargasso,
sp sargazo) het drijvend zeegras, zeewier; dat,
op de, Atlantische zee drijvende, vaak eilanden
van vele duizenden vierkante mijlen vormt s a rgasso-banken, sargasso-zeeën of wierv el d e n genoemd, en door welke o. a. Columbus zich veertien dagen achtereen een weg
moest banen.
Sargon, z. zirkoon.
Sari, f. hindost. omslagdoek, als mantel ett
onderrok door de hindoesche vrouwen gebruikt.
Sariáma, t een hoenderachtige moeras
-vogelin
Zuid-Amerika.
Sariboepalm, m. maleisch (sariboe) de
rondbladerige schermpalm (Saribus rotundifolius,
Corypha rotundi folia), welks bladeren tot zonneschermen en waaiers dienen.
Sarkásmus of sarcasme, n. pl. sar
gr. (sarkasmós, v. sarkádzein, open-kásmen,
rijten, in toorn op de lippen bijten; van sari,
sarkós, vleesch) eig. openrijting van het vleesch ;
het hoonend gelach eens toornigen, de bijtende
spotternij, vinnige spotrede, bittere gezegden,
die door merg en been dringen ; — sarkástisch, adj. ontvleeschend; snijdend, stekelig,
scherp; hoonend, spottend, bijtend, bitter; —
sarkitis, z. s a r c i t i s — sarkocéle, f.
Med. cene vleeschbreuk, ziekelijke verharding
der teelballen; — sarkoëpiploeële, liever
sarkepiplocéle of surcepiplocéle, f.
de vleeschnetbreuk van den navel; — sar
liever sarchydroc le, -kof.hydrcéle,
cene vereeniging van de vleeschbreuk met de
waterbreuk; — sarkokólla, f. vleeschlijm,
een gom- of slijmachtig plantvormend bestanddeel uit den afrikaanschen struik Penaea sar
; , — sarkologie, f. Med. de vleesch--cola
leer, de leer van de vleeschachtige of zachte
deelen van het lichaam ; — sarkológisch,
adj . de vleeschleer of de vleeschkunde betreffende ; — sarkóma, n. een vleeschuitwas;
— sarkomateus, adj. gr. -lat. met een
vleeschuitwas behept ; — sarkomphálus,
m. of sarkomphalon, n. cene vleeschnavelbreuk, vleeschbreuk aan den navel; — sar—
kophaag, m. (gr. saricophágos, v. phagein,
eten) eig. een vleescheter, vleeschverteerder;
bij de Ouden cene doodkist, vervaardigd uit
een sponzigen, bijtenden, het lijk spoedig ver
kalksteen in Voor-Azië, verder in 't-ternd
algemeen cene steenen kist, een doodkistvormig
-

;

f

S A RMAT EN

1. A 08

grafteeken; — sarkophága, ook sarkophagiea (scil. medicaménta) pl. Med. bitmiddelen, vleeschknagende middelen; — sar
f. de voortbrenging eener versche-kophyia,
zelfstandigheid, de vleeschvorming in wonden en
zweren ; — sarkoph rma, n. een vleeschuitwas, eene ziekelijke vleeschvoortbrenging; —
sarkósis, f. (v. sarkoen, vleesch verwekken)
de vleeschvorming; — sarkostósis, f. de
vleeschverharding, vleeschverbeening; — sar–
kothlásis of sarkothlasie, f. spiervleesclhkneuzing; — sarkothlásma, n. een
gekneusd, vleezig deel; — sarkütiseh, adj.
(gr. sarkotikós, ë, ón), vleeschaanzettend, vleeschverwekkend; — sarkotika, n. pl. vleeschverwekkende of vleeschheelende middelen.
Sarmäten, pl. (gr. Sauromátai, Sarmátai,
lat. Sarmiitae) in de oudheid de slavonische vol
i. het noordelijke Europa-ken,diSarmtë.
en Azië bewoonden; vandaar s a r m a t i s c h e
(poolsche) ziekte, de poolsche vlecht, z. plica

polonica.

Sarmentum, n. lat. een rijs, een rank,
wortelrank ; — sarmentaeéae, pi. nw.lat.
wijnstokgewassen; — sarmentiferae, pl. zich
door ranken voortplantende gewassen : — sar
lat. Bot. rankend, wortel -mentosu,a
-rankig.
Sarong, f. mal. en jay. kokervormig kleedingstuk, bestaande uit een lap katoenen stof,
waarvan de beide einden worden aaneengenaaid en die, door een gordel vastgebonden,
als een soort van rok in Ned. -Indië door beide
seksen wordt gedragen.
Sarasehes, pl. (fr. saraches ; spr. sarasj' )
cene soort van sardellen in de Middellandsche zee.
Sarraf, z. s a r a f.
Sarras, m. (it. van Saraceen, fr. Sarrasin,
of meer waarschijnlijk van 't mid.lat. en gr.
sarissa, eene lange lans) een groote sabel,
houwdegen, gelijk die bij de cavalerie in gebruik is.
Sarsaparille, z. sassaparille.
Sarsenet, n. (oudfr. sarcenet, mid.lat. saracenium, oorspr. bij de Saracenen geweven
stof, taf) lichte linnenachtig geweven, geverfde
en geglansde katoenen stof, voeringstof, een
voeringkatoen; ook bij het boekbinden-kleurig
gebruikt.
Sartor, m. lat. (van sarcire, naaien) de
naaier, snijder, kleermaker; vandaar Sartorius, m. als naam voor kleermakers ; — sar
Med. de spier aan de bovendij, de
-torius,
snijderspier.
Sas, n. waterkom (bassin) in de lengte eener
vaart uitgegraven, om daarin het water te ver
dat men naar. vereischten door de sluis,-gadern,
boven welke het gebouwd is, laat afloopen.
Sasd, f. tither, snaarinstrument van armenische en tataarsche zangers.
Sasi, z. s j a k o e en s j o o;— sasji, z.
sjako e.
Sasjen, m. russ. (sásjenj) een russische
vadem.

SATIJ N

Sássafras, m. (sp. salsafras, salsifrax, salsifragia, saai fragia = lat. saai fràga, z. aid.
dewijl men aan dit gewas ook het vermogen
van blaassteenen klein te maken en uit te drij ven toekende; vgl. p a v a m e) eene soort van
laurierachtige gewassen ; inz. de sassafras–
boom in N.Amerika en diens geelbruin, spe
als geneesmiddel gebruikt hout ; —-cerijahtg,
sassafrashout, venkelhout ; vandaar sas
f. een aetheriscbe olie. -safrhoutlie,
Sassaparille of sarsaparille, f. (sp.
zarzaparilla, naar men wil van zarza, braam
zartzia, en den arts P a r i 11 o,-bezistruk,a.
die haar ontdekte en het eerst naar Europa
bracht; beter echter van 't sp. parrilla, een
kleine wijnstok, een jonge wijnrank) de genees
wortel van de amerikaansche winde-krachtige

(Smilax sarsaparilla).

Sassinet, n. z. v. a. sarsenet.
Sassoline, f. natuurlijk waterhoudend b orax-zuur (z. ald.), dat aan de boorden van
heete bronnen bi Sasso, niet verre van Eiorence voorkomt.
Sastáwa, f. russ. (v. sastawitj, versperren,
afsluiten) de slagboom, de stadspoort.
sat of satis, lat. genoeg, toereikend, zat ; —
sat cito, si sat bene, wat goed gedaan wordt,
gaat spoedig genoeg ; -- in magnis voluísse sat
est, bij groote, moeilijke zaken is reeds de goede
wil genoeg ; — sat Arata biberuni, de weiden
hebben genoeg gedronken; schertsend voor: ik
heb genoeg.
Sat, eene siameesche graanmaat van 23 k an a n g 13 tot 14 liter.
Sátan, m. hehr. (satan, v. satan, arab. sjatana, iemand tegen zijn, hem vervolgen) eig.
een wecterstrever, vijand; gevallene, booze engel, duivel, inz. het hoofd der gevallen engelen, de opperste duivel; oneig. als scheldwoord:
een boosaardig, kwaaddoend schepsel ; — sa–
tanino, it. verklw. van satan : een kleine
satan, een duiveltje ; — satansch, satánisch, adj. duivelsch, boosaardig ; — sataniánen, pi. eene secte, die den satan vereerde, wegens zijne macht om kwaad te doen
— satanisme, n. nw.lat. de satanische, duivelsche gezindheid.
Satelliet, m. (van 't lat. satélles, genit.
satell tis ; fr. satellite) een begeleidend en beschermend bediende, lijfwachter, wachter, trawant ; een ondergeschikte, die een voornamer
persoon als zijne schaduw volgt; Astron. eene
bijplaneet.
Sater, saterspel, z. satyr.
satiábel. adj. nw.lat. (van 't lat. satiáre,
verzadigen) te verzadigen, verzadigbaar; — sa
f. de verzadelijkheid ; — satie--tiable,
teit, f. lat. (satiétas) de volheid, zatheid, ver
oververzadiging, walging.
-zadign;
Satijn, n. fr. (satin, it. setino ; van 't it.
en mid.lat. seta, zijde, oorspr. sera, ser'íca, d.i.
zijden haar, v. 't lat. seta, sterk haar, borstels;
vandaar provene. en sp. seda, fr. spie, nederl.
z ij d e) eene zijden stof, atlas; — satin de laine
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(spr. —leñ') gekeperde jassenstof, wollen atlas;
— satin turc, turksch atlas, eene naar het atlas gelijkende zware zijden stof; — satijn–
hout, n. kastanjegeel atlashout; — satináde,
f. licht halfzijden atlas; — satinet, n. eene
gestreepte halfzijden stof, half atlas; — sat i
(fr. satiner), als satijn maken, een-ner
zachten atlasachtigen glans geven; gouddraden
op verheven borduurwerk naaien ; gladmaken,
glaceeren (inz. papier); — gesatineerd,
adj. (fr. satiné) atlasachtig, naar atlas gelijkende,
gladgemaakt.
Satire, minder goed satyre, t (v. 't lat.
sabra, ond. satura, van satur, zat, vruchtbaar,
vol; oorspr. [scil. lanx] eene met allerlei vruchten opgevulde fruitschaal, vandaar een meng
allerlei, poespas ; eene mengelpoëzie) het-sel,
hekelschrift, hekeldicht, spotschrift, waarin de
dwaasheden en ondeugden der menschen aan
de kaak worden gesteld; — sattira varroniána,
eene satirische voordracht,. waarin rijm en onrijm met elkander afwisselen, naar den Romein
Varro; — satiricus, m. een spotter, hekeldichter, spotschriftsteller ; narrengeesel ; — sa
adj. spottend, bijtend, geeselend, he--tírisch,
kelend; — satiriseeren (fr. satiriser) door
spot belachlijk maken, geeselen, hekelen, over
den hekel halen, doorhalen.
Satis, z. sat.
satisdeeren, lat. (satisddrre, d. i. eig. genoeg geven) of nw.lat. satisdateeren, borgblijven of stellen; — satisdätie (spr. t=ts)
f. (lat. satisdatio) Jur. de borgblijving, borgstelling; — satisfaceeren (lat. satisfacére ; fr.
satisfaire) genoegdoen, tevredenstellen, genoeg
geven ; tevredenstellen, bevredigen; voor--doenig
heen ook : vergenoegen ; — satisfáetie (spr.
t=s) f. (lat. satis factto) de genoegdoening, voldoening, bevrediging, schadeloosstelling, afrekening met Benen schuldenaar, de schadevergoeding; — satisfaisant, adj. (spr. sati- srzáñ)
genoegdoend; bevredigend; — satisfait, adj.
(spr. sati-sfè) bevredigd, tevreden, vergenoegd;
ook als subst. tevredene, inz. iemand, die met
zijn socialen en politieken toestand tevreden is,
in tegenst. met malcontenten.
sativus, a, um, lat. Bot. gekweekt (met het
doel om tot voedsel te dienen).
Sato, f. eene boot der koraalvisschers de
Levant.
Satraap, m. gr. (satrápes; een oorspr. perz.
woord : sitrab, een perzisch stadhouder, landvoogd, landbestuurder; oneig. een weelderig,
overmoedig en heerschzuchtig mensch; — Satrapie, f. (gr. satrapeía) het stadhouderschap;
— satrapiseh, adj. heerschzuchtig, menschenplagend en weelderig levend ; — satrapiseeren (spr. s=z) als een satraap in grooten
glans leven en zijne onderdanen onderdrukken
en kwellen.
satureeren, lat. (saturiire, v. satur, zat)
verzadigen; aanvullen; — saturantia (spr.
ti=tsi) n. pl. geneesmiddelen, die het zuur der
maag opzuigen en afvoeren; — saturátie
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(spr. tie=tsie) f. (later lat. saturat`ío) Chem. de
verzadiging.
Sát urday, m. eng. (spr. sétterdee, uit Saturn, Saturnus en day, dag samengesteld) de
Zaterdag; — Saturday–Review (spr. rewjoe) de Zaterdagavond- revue, een zeer alge
-men
verspreid engelsch weekblad.
Satúrizus, lat. Myth. volgens oud-rom.
overlevering : ae oudste koning van Iatium, vervolgens vereerd als god van den akkerbouw en
der geregelde nienschelijke samenleving; later
= gr. K r o n o s, m. de tijdgod, de god en het
beeld van den alverslikdenden tijd, een zoon
van Uranus en Gwa of van den hemel en de
aarde, vader van Jupiter enz., beheerschte voor
dezen den hemel, eer hij door Jupiter onttroond
werd; onder zijne heerschappij was het de gouden eeuw of de s a t u r a i s c h e tijd; ook de
op Jupiter in grootte, alsmede in zonsafstand
volgende planeet van ons zonnestelsel, met een
dubbelen ring en 8 manen; Chent het lood;
vandaar saturniniseh, adj. lood bevattend;
ook duister, somber, treurig; ongelukkig; —
saturnaliën, pi. (lat. saturnalia) het Saturnusfeest, een in December gevierd romeinsebl
vreugdefeest of volksfeest van vrijheid en gelijkheid, waarbij men elkander door gezellige
vrooljkheid en het geven van geschenken als
het ware voor eenige dagen in de gouden eeuw
poogde terug te plaatsen ; — non semper erunt
saturnalia, sprw : 't is niet altijd kermis; —
saturnia, f. een bijnaam van Juno, als dochter van S a t u r n u s ; ook de dichterlijke benaming van Italië, omdat Saturnus gerekend wordt
eenmaal daar geregeerd te hebben ; — saturnilabium, n. een astronomisch werktuig om
den stand van de manen van Saturnus voor
eiken tijd gemakkelijk te vinden; — saturniseh, adj. (lat. saturnus, a, um) overoud,
tot de hooge oudheid behoorende (het s a t u rn i s c h e v e r s, het overoude, eigen vers der
oud-romeinsche volksdichting); eenvoudig, gelukkig, onschuldig; — saturniet, n. nw.lat. bruin
looderts, bruin loodspaath.
Sátyr, m. gr. (sátyros) ook wel sater,
Myth. een veld- of woudgeest, woudgod met
bokspooten, kleine horens en staart, een zinnebeeld der ruwe, grofzinnelijke, halfdierlijke menschennatuur ; ook z. v. a. o r a n g-o e t a n g;satyriseh drama of saterspel, eene
soort van parodisch naspel der oudgr. trag odie, waarin s a t y r s het koor vormden ; — Satyriásis, f. onnatuurlijke, ziekelijke geilheid
der mannen, paringswoede, het geil-zijn als een
satyr; —satyre, z. satire.
Sauce, f. fr. (spr. soos'; mid.lat., provene.,
sp. en it. salsa, vgl. s a 1 s a) saus, het vloeibare toevoegsel tot vele spijzen; — sauce re-,noulade, remoulade- of koude kruidensaus; —
sauce aux champignons (spr. o sjaIzpienjoñ)
saus met paddenstoelen; — sauciere, f. eene
sauskom, sausnap of -schaal ; — saucisse, f.
(spr. so-siés'; it. salciccia, sp. salchicha, als
wai e 't lat. salsitia) of als verklw. saucij sj e,
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n., fr. saucisson, m. (spr. sosi-sóñ) Bene
kleine braadworst, een braadworstje; Mil. een
takkenbos, mutsert, een lange zak van leder
enz., met kruit gevuld en waaraan Bene lont
wordt bevestigd, om zóo Bene mijn aan te
steken.
sauf-conduit, m. fr. (spr. soof- kondwi = lat.
salvus condúctus, z. salvus) een vrijgeleide, geleibrief.
Saul, hehr. (sjá'oel) mansn.: de afgebedene.
Sauriën, pl. gr. (van saúra, de hagedis)
de versciflllende soorten van hagedissen; —
sauriet, m. de hagedissteen; — sauroktonos, m. (van kteinein, dooden) de hagedissen
een bijnaam van Apollo ; — sauro--doer,
graphie, f. de hagedisbeschrijving; — sau
pl. versteeningen van hagedissen-rolíthen,
of van enkele deelen er van ; — saurologle,
f. de natuurlijke geschiedenis der hagedissen.
Saus, f. z. s a u c e ; — sausen, met een
saus doortrekken, b. v. rook- of snuiftabak.
Sauté, li. fr. (spr. soté; v. sauter = lat.
saltare, springen) soort van ragout of gekruide
en gestoofde vleeschspijs; — sauteeren,
vleesch op sterk vuur snel op beide zijden in
boter enz. braden en gaar maken, b. v. g es a u t e e r d e kalfsnieren.
Sautereaux, pl. fr. (spr. sot'ró, v. sauter,
springen) de t a n g e n t e n, die bij het bespelen
der klavieren, forte-piano's, enz. opspringen en
de snaren aanslaan.
Sauternes, m. fr. (spr. sotérn') Bene soort
van fijne fransche witte wijnen, naar het gelijknamig marktvlek in het departement der
Gironde.
Sautoir, m. fr. (spr. sotodr; v. sauter =
lat. saltare, springen) 1) een schuin kruis, een
Andries-kruis; 2) een omslagdoekje, omknoop doekje; — en sautoir (spr. ai --) kruisgewijs,
om den hals of over de borst gekruist (van ordelinten en banden).
Sauvageríe, f. fr. (spr. sowazj'rie; v. sau
wild, menschenschuw; sp. salvage, pro--vage,
venc. salvatge, it. salvaggio, selvaggio, v. 't lat.
silvat).cus, tot het woud behoorend, in 't wild
groeiend, wild, van silva, het woud, bosch) de
menschenschuwheid.
sauveeren, fr. (sauver ; spr. so-v—, lat.
salvare) redden, behouden, verlossen, veilig afbrengen; besparen, uitwinnen, uithalen; — zich
sauveeren, zich redden, bergen, in veiligheid stellen ; zijne schade door iets vergoeden;
— saune qui peut, redde zich wie kan, ieder
denke slechts om zijn lijfsbehoud; — Sauvegarde,f. z. salvegarde, ond. salveeren;
-- sauvement, n. (spr. sov'máñ) of sau
(spr. sovaazj) redding, heil; het redloon,-vage
berggeld ; — droit de sauvement (spr. droá—) of
de sauvage, het strandrecht, het recht om de
goederen, die van verongelukte schepen zijn gered, voor de eigenaars zelven tot op de uit
Bene evenredige belooning te mo--keringva
gen bewaren; — sauveur, m. fr. z. s a lYator.

Savánna, savanne, f. (sp. savána, uit
de taal van Haïti) Bene groote grasvlakte of
woudweide in N. Amerika.
Savantásse, m. fr., it. savantaccio
(spr. —tátsjo) iemand, die den geleerde uithangt,
maar slechts Bene verwarde kennis bezit, een
geleerde praler, letterkundige windbuil.
Savátte, f. fr. (saváte, it. ciabatta, sp. zapata, van 't mid.lat. sapata; vgl. sabot) oude
schoen ; slot
Savingbank, f. eng. (spr. séewingbank,
V. save, sparen) de spaarbank, de spaarkas.
SávitIen, pl. lat. (saevitiae, van saevus,
wreed, gruwzaam, wild) Jur. harde behandelingen, wreedheden, mishandelingen.
Savoir-faire, n. of het savoir-faire, fr.
(spr. sawoar fir'; v. savoir, weten, prov. en
sp. sabér, it. sapére, .savére, v. lat. sapére, ver
woordelijk : het weten-te-doen, het doen--stan)
kunnen, de geschiktheid, bekwaamheid, bedrevenheid ; — savoir –vivre (spr. sawoar viévr' )
n. eig. het weten te leven, de levenswijsheid,
levenskunst, de geschikte levenswijze, de bekwaamheid om zich jegens anderen welvoeglijk
of behoorlijk te gedragen, b. v. hij heeft geen
s a v o i r-v i v r e, d. i. hij weet zich in de maat
niet behoorlijk voor te doen.
-schapij
Sayón, m. fr. (= lat. sapo) zeep ; — savors
au suc de laitue (spr. — o suck d' lètú) latuwzeep; —savon d'amandes<amères (spr. —d'amand'
amèr) bittere-amandelzeep ; — savon de Naples
(spr. —napi') Napelsche zeep; — savon de riz
(spr. —ri) rijstemeelzeep ; — savon en tables (spr.
—añ tabl') zeep in koekjes, in stukken; — savon ponce (spr. pocas') puimsteenzeep; — savonnerie, f. eig. Bene zeepziederij ; inz. Bene
turksche tapijtfabriek te Parijs, die in een vroeger voor zeepziederij gebruikt gebouw gevestigd
is — savonnerie–tapijten, turksche tapiten met fluweelachtigen grond en levendige
kleuren ; — savonnette, fr. een zeepbal,
waschbal, ter reiniging van vlekken enz.; ook
een klepdeksel over het glas van sommige zakuurwerken (jachthorloges).
savoureeren, fr. (savourer, v. saveur =
lat. sapor, smaak) met bijzonderen smaak gebruiken, langzaam en smakelijk nuttigen, recht
genieten.
Savoyard, m. fr. een Savoyer, man of
knaap uit Savoye ; een kleine schoorsteenveger,
liedjeszanger, marmotjongen; ook een ruw, onhebbelik mensch; — savoyekool, een bekend moesgewas, oorspr. uit Savoye.
Saurah, f. mal. rijstveld, inz. rijstveld, dat
op kunstmatige wijze onder water gezet wordt.
Sawjet, z. s o w j e t.
SaWny, z. ond. Pat of P a t r i k.
Sautod, m. russ. (v. sawoditj, stichten, aan
-legn)d
fabriek.
Sawoehout, n. een zwaar, fraai, bruinachtig rood hout, dat zoo hard is, dat het metaal afslijt, van den s a w o e b o o m in Ned. -Indië
saxatilis, e, lat. Bot. op steenen groeiende.
saxifraag, adj. lat. (saxifrúgus, a, um, stee.
;
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men verbrekend, van saxum, rots en frangëre,
breken) Med. den steen oplossend; — saxifraga (scil. herba) f. de steenbreke, een talrijk plantengeslacht ; — saxifragéen, pl. nw.
lat. de gewassen van 't geslacht der steenbreke.
Saxonia, f. lat. naam voor Saksen; —
.saxoniénne, i. fr. (saxon, saksisch) éenkleurige zijden stof met fijn patroon.
Sayette, f. fr. (saiette, verklw. v. safe, provene. en sp. saya, it. saja, rok, lijfje, wollen
.overkleed en de daartoe gebezigde stof, v. 't lat.
.saga, sagum) of Sajet, eene wollen stof, cene
.soort van serge; sajetgaren.
Saynete, z. sainete.
Sbaglio, m. it. (spr. sbáljo) Kmt. cene feil,
"vergissing, dwaling, rekenfout ; de vergoeding
-daarvoor.
Sbirre, m. it. (sbirro, birro, sp. esbirro)
een gerechtsdienaar, diender, politie -bediende in
Italië.
Sbiten of sbitjen, russ. (v. ssbitj, slaan,
,mengen, brouwen) een russ. drank uit water,
honig en laurierbladeren of salie; — sibensjtsjik, m. de verkooper van dezen drank.
sborseeren, it. (sborsare, eig. ontbeurzen,
van borsa, beurs, buidel, en s = lat. ex) Kmt.
uitbetalen, geld uitleggen, voorschieten ; — sborso, m. het voorschot, uitschot, de uitgaaf voor
een ander.
Scabéllum of scabíllum, n. lat. (ver
scamnum, bank) of het sehabel--klw.van
_letje, een voetbankje; een onderstel of voetstuk voor borstbeelden, pronkvazen enz.; het
bankje, waarop misdadigers op het schavot ten.toongesteld worden of te pronk staan; ook een
eentonig speeltuig der Ouden, dat met den voet
In beweging werd gebracht ; — scabellon,
a. fr. (spr. —lóre) een hoog voetstuk voor standbeelden.
Scabies, f. lat. (v. scabére, krabben, s c h ay e n) Med. de schurft, ruidigheid ; — scabieus, adj. (lat. scabiösus, a, um) schurftig ; —
seabiósa, f. nw.lat. een schurftkruid, een
tuingewas van velerlei soorten.
Seabinus, m., pl. scabini of seabi. nen, mid.lat. (van het duitsch schöppe, schö fe,
oudsaks. scepeno, oudhoogd. sceffeno, ons s c h e,p e n, wie recht schaft of verschaft, d.i. spreekt
of doet) schepen, gerechtelijk bijzitter; — scabinaat, ni. (mid.lat., scabinã tus) het gerechtsambt, de schepenstoel, de waardigheid van
schepen.
scabreus, adj. lat. (scabrosus, a, um, van
-scaber, ruw) ruw, hobbelig, oneffen, niet glad
gemaakt; moeilijk, bezwaarlijk, netelig, gevaarlijk.
seadeeren, it. (scádere, van s = lat. ex
en cadére, vallen) Kmt. vervallen (van wissels);
-- scadénza, f. het vervallen of de vervaltijd
teens wissels.
Sc vOla, ni. lat. (eig. verklw. v. scaeva,
tie linksche, van scaevus, gr. skaiós, linksch) de
inksche, een bijnaam der familie M u c i u s in
: iet oude Rome.
Beagliola, f. it. (spr. skáljola ; eig. kleine
,

,

-

SCANDINAVIË

schub, verklw. van scáglia, schilfer, korst, ver
ons schaal) eene vermenging van-wantme
fijn gips en tot poeder gebracht glimmer, dat
door middel van lijm tot een deeg wordt ver
vandaar s c a g 1 i o 1 a-werk, steenschil--bonde;
derwerk uit deze stof; eene soort van m ozaïek.
Seá1a, f. lat. en it. de ladder, trap; Muz.
de toonladder, toonschaal, de onafgebroken volgrij
der tonen; ook de graadverdeeling, gradenschaal
aan weerglazen en soortgelijke werktuigen ; —
scaláres anni, pl. trapjaren; — scalaria, f.
nw.lat. de trapschelp.
Scalde, z. s k a 1 d e; — scalenisch, z.
skaleniseh.
scaleeren, it. (v. scagliare) afschubben;
oneig. iemand belasteren.
scalpeeren, lat. (scalpére) snijden, ingrif
V. cene beeltenis in steen enz.); villen,-feln(b.
de huid met het haar van de hersenpan aftrekken, gelijk de noordamerikaansche wilden hunnen vijanden plegen te doen ; — het scalpeeren, de schedelvilling ; — scalp, m. (eng.
scalp) de hoofdhuid, inz. de door de noordamerikaansche wilden aan hunne vijanden afgetrokken schedelhuid; — scalpel, n. lat. (scalpéllum) een ontleedmes der wondheelers met vaststaand lemmer (onderscheiden van b i s t o u r i,
waarbij het lemmer wordt toegeslagen); — scalptuur, f. (lat. scalpticra) het snijden, gritielen
met de graveernaald, inz. de kunst om klein
verheven werk (r e 1 i e f) op steenen en stempels voort te brengen (onderscheiden van s c u 1 ptuur).
Scalzi, pl. it. barrevoetgangers, z. d i s e a 1eeaten.
Seamíllen, pl. lat. (scamillus, bankje, ver
scamnum, bank) Arch. uitstekken, pla--klw.van
ten aan zuilen.
Seammonhum, n. lat. Med. cene bijtende
en sterk afdrijvende hars van de scammonium–winde of h a r s w i n d e (lat. scammonía, gr. skamónla).
scamnum Hippocrátis, n. lat. eig. de bank
van Hippokrates, een werktuig tot het zetten
van ontwrichte ledematen, inz. van een ontwrichten opperarm.
scandaal, scandaleus, z. s e h a n d a a 1.
scandeeren, lat. (scandére, d. i. eig. klimmen) een vers volgens zijne leden afmeten of
verdeelen, volgens de tijd►naat afdeelen, naar de
versvoeten opzeggen of aflezen, zonder den inhoud van het vers daarbij in acht te nemen;
— seandens, lat. Bot. klimmend ; — scánsie, f. (lat. scanszo) de versmeting, versverdeeling; — scansöres, pl. nw.lat. kloutervogels.
Scandinavië, n. (lat. Scandia of Scanáinavia, f.; waarschijnlijk v. sanskr. skanat, springen, zoodat de Skanden of Scandinaviërs oor
Scythen, d. i. nomaden waren)-spronkelij=
het noord-europeesche schiereiland, dat Denemarken, Noorwegen en Zweden bevat ; vandaar
Scandinavische talen, letterkunde,
enz., noordsche, inz. oud-noordsche talen enz.;
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-- scandinavisme, n. het streven om deze
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drie rijken tot een geheel of althans tot éen
bond te maken.
Scandium, n. nw.lat. een door Nilson ontdekt eigenaardig metaal. zoo genoemd, omdat
de mineralen, waaruit het tot dusver vervaar
werd (gadoliniet en euxeniet) alleen-dig
in Scandinavië (z. ald.) voorkomen.
Scandix, f. lat. (gr. skándix) de kervel.
Scaphá, f. lat. (van 't gr. skáphë, v. skáptein, graven) in 't alg. een uitgehold lichaam,
een trog, eene kuip, boot, een schip; Med. de
uitwendige oorholte, de sleufvormige verdieping
van het uitwendig oor tusschen den buiten- en
binnenzoom (helix en a n t h e 1 i x) ; ook het
weleer bij de aderlatingen aan het voorhoofd
gebruikelijk schuitgewijs verband; — scapharn
scapham dicere, eig. eene boot boot noemen;
d. i. het kind bij zijn rechten naam noemen,
ronduit spreken., er geene doekjes om winden,
b. v. eenen schurk schurk noemen, enz.; —
seaphánder, liever skaphánder, m. gr.
een zwemkleed, zwemgordel van kurk enz., een
middel om zich boven water te houden ; —
scaphieten, pl. eene soort van bootvormige
a m m o n i e t e n;— scaphoïdisch, adj. boot-,
kaan- of schuitvormig.
Scapijn, m. it. (Scapino; van scappino,
oudfr. escapin, escarpin, sp. escarpia, ook : korte
kous, lichte schoen, v. 't it. scarpa, schoen; op
komische wijs zoo gebeeten) de geslepen bediende, de bediendenrol, als staand karaktermasker op het ital. schouwtooneel.
scápito, m. it. (van scapitare. inboeten, provenc. descaptar. v. 't lat. caput, hoofd, enz.)
het verlies, de inboeting, schade.
Scapulalgie, f. lat.-gr. (van 't lat. scapzcla. schouderblad) Med. schouderpijn; — seapulier, n. (nw.lat. seapuláre of scapular)um)
een schouderrok, schouderkleed van de r. kath.
ordesgeestelijken, hetwelk van voren en achteren over de schouders afhangt ; ook de rozenkrans, paternoster (fr. chapelet).
Scarab®us of scarabwus, m. lat. (gr.
kárabos) pl. scarabéen of scarabeeen,
N. H. kevers, b. v. Scarabieus stercorar)us, de
drekkever; ook keversteenen, oude egyptische,
voor heilig gehouden gesneden steenen (ge mmen), die op de verheven zijde den vorm eens
kevers, in hunne holte een klein godenbeeld
vertoonen.
Scaramouche, m. fr. (spr. skaramóésj';
it. scaramuccia, sp. escaramuza, oorspr. de eigennaam van een beroemden komischen tooneelspeler; vgl. het it. scaramt(ccia, scaramúccio,

smalle sjerpen van fijne wol, uit Norwich afkomstig.
scarificeeren, lat. (scari/icáre) Chir. koppen; kerven, met bet lancet openrijten, b. v..
het tandvleesch; — scarifie tie (spr. t=ts)f. (scarf/icatio) het koppenzetten, koppen ; —
scarificátor, m. nw.lat. een wondheelerswerktuig tot het openrijten der huid, ook het.
kopijzer, kerf- of snij-ijzer; een eng. landbouw-.
gereedschap tot het oprgten en losmaken van
den bodem, z. v. a. extirpator ; — seari-f catoriën, pl. samengestelde werktuigen om
te koppen; — scariosus, a, um, lat. Bot. drooghuidig, droogschubbig.
Scarlatina, f. nw.lat. het s c h a r l a k e n
(z. ald.), de scharlakenkoorts; — searlatineus, adj. van scharlaken, scharlakenachtig.
SCarli©v0, z. s c h e r l i e v o.
Scarpe, z. escarpe.
scarso, it. (provene. escars, estas, oudfr.
escars, sp. escaso, eng. scarce, ons schaars,
s c h a a r s c h, v. 't mid.lat. scarpsus, excarpsus,
voor 't lat. excerptus, v. exceypére, uittrekken,.
in 't kort of in 't klein samentrekken) gering,
krap, karig; Kmt. schaarsch, moeilijk te bekomen (van wissels en speciën).
searteeren, it. (scartdre = fr. scarter)
uitschieten, afzonderen, ter zijde leggen; het..
onbruikbare of bedorvene b. v. van eene koopwaar wegwerpen, de kaarten in het spel voor
andere van den talon of stok verruilen (e c a rt e e r e n), enz. ; — scarta faccia, f. (spr. fátsja)
Kmt. een uittreksel of cene lijst der op markten, beurzen, duitsche missen, enz. voorhanden
waren ; — scarto, n. het uitschot ; het weg
kaarten in het spel. -werpnofkva
scares, m. lat. (gr. slcáros) de papegaaivisch..
Scat, n. (hoogd. statt, van 't oudfr. escart
nu écart, het ruilen in 't kaartspel; de weggeworpen kaarten) een duitsch kaartspel tusschen
drie personen; — scat leggen, z. v. aecarteeren.
scatüla, f. mid.lat. (it. scátola, doos) Me&.
cene artsenijdoos.
Seaurus, m. lat. z. v. a. het gr. s a r a p u s:.
Scavage, f. (spr. skewidsj) het staangeld,,
de stadsbelasting op kramen in Londen.
Scav ïa of scavie, ook Cavia, f. (van
't brazil. cabiai, fr. cabiai, eng. cave) het half-.
konijntje, varkenskonijntje, zeevarkentje, rood-.
achtig geel of zwart en wit gevlekt, in Z. Ame-rika,nz.
Brazilië.
Scavissón of eseavisson, m. fr. (spr.
on=oil; van it. scavezzone, brok, stuk, b. v. de
cannella, van kaneel, v. scavezzare, scapezzare,,

escarmouche, sp. en proven. escaramuza,

breken, sp. descabezar, v. sp. cabeza, hoofd, it.

schermutseling; it. scaramucciáre, schermutselen, v. schermire, vechten, s e h e r m e n, oud
scirman) een hansworst, grappenmaker,-hogd.
de staande karakterrol van den pocher op de
oude ital. en fr. schouwtooneelen, doorgaans
geheel zwart, in spaansche dracht.
Scardamyygmus, enz. z. s k a r d—.
Scarfs, pl. eng. (van scarf, sjerp) bonte,

cavezza, halster, paardekop) roodachtig gele
kaneel.
Sceau, m. fr. (spr. soo) bet zegel.
Scelalgie, f. of skelálgie, gr. (v. skélos,
n. dij, schenkel) Med. de dijpijn; -- scelónCus, m. een gezwel aan de di ; — seelotyrbe, f. de krachteloosheid der dijen, het
waggelen der dijen uit ziekte ; de St. Vitus-

fr.

}
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dans, krieuwelziekte, vgl. b a 11 ism e ond. b a 1.
Scelerat, sceleratesse, z. ond. s c e 1 u s.
scelleeren, fr. (sceller) verzegelen, toelakken.
Sceloncus, scelotyrbe, z. ond. s c elalgie.
Scelus, n. (pl. scelëra) lat. eene schanddaad, misdaad, een wanbedrijf; — sceleraat,
nl. lat. (scelerdtus) of fr. scelérat (spr. selerá),
een booswicht, misdadiger, schurk, fielt ; —
sceleratesse, f. fr. schurkachtigheid; —
sceleratus, a, um, lat. Bot. zeer vergiftig.
scemándo, it. (spr. sjernándo; van scemáre,
verminderen, verkleinen, provene. seinar, mid.
lat. simáre, oorspr. halveeren, van 't lat. semis,
half) Muz. verminderend, afnemend, verdwijnend.
Scene, f. (lat. scena, van 't gr. skëne, eig.
tent, hut) het tooneel. schouwtooneel, de schouwburg (theater) ; een tooneel, eene kleine afdeeling van een tooneelspel, eene voorstelling,
een voorval, eene handeling; een tafereel, eene
schilderij ; de plaats, waar eene handeling voorvalt ; i n scene brengen, een stuk voor de
opvoering ten tooneele geschikt maken; -seenarium, n. nw.lai. het tooneelenboek,
de opgave der veranderingen, tooneelen, . enz. in
schouwspelen ; -- seenerie, f. het tooneelwerk, de tooneelstellage ; het tafereel ; landschap,
oord ; — seenieten, pl. gr. tentbewoners ;
— scenisch: adj. (lat. snenicus, a, um) het
tooneel betreffende of daartoe behoorende. tooneelmatig, tooneelkunstig; — stenograaf, f.
een werktuig, dat de perspectieve teekening van
een voorwerp gemakkelijk maakt ; — seefographie, f. de tooneelschilderkunst het doorzicht- of vergezichtschilderen, de perspectievische afbeelding van een gebouw of eene landstreek ; — scenográphisch, adj. vergezichtschilderend, doorzichtachtig, p e r s p e c t i evisch, z. Perspectief; -- seenopegïe,
f. tent- of huttenbouw, joodsch loofhuttenfeest.
Scepsis, scepse, of skepsis, skepf. gr. (van sképtesthai, beschouwen ; eig.
beschouwing, onderzoek) de twijfel, twijfelzucht;
— scepticus, m. gr. (skeptikós, eig. tot beschouwing , of onderzoek geneigd) een twijfelaar,
twijfelzuchtige ; inz. eene philosophische school
in de oudheid ; -- scepticisme, n. de leer
van de sceptici, twijfelleer, vgl. p y r r h on i s m e; de twijfelzucht, twijfelgeest ; — seeptisch, adj. aan alles twijfelend, twijfelzuchtig.
Scepter, ook schepter, n. (lat. scep.
(rum, van 't gr. sképtron, staf, stok, v. skëptein, steunen) de heerschersstaf, koningsstaf,
sedert de middeleeuwen een teeken van de
vorstelijke macht der keizers en koningen.
Scepticus, sceptisch, enz. z. onder
scepsis.
Seevophylax, m. gr. een lager geestelijke, die in de gr. kerk het toezicht heeft over
de gewijde zaken en ze den dienstdoenden patriarch aanbiedt ; — scevophylaeium, n.
de plaats, waar de gewijde voorwerpen bewaard
worden.

se,

Schaak (van het perz. sjáh, koning) of
schaakspel, n. (it. scacco, provene. éscac,
oudfr. eschec, fr. échec, eng. chess en check,
van 't perz. sjáh, koning, als hoofdfiguur) het
koningsspel, een overoud, uit Perzië naar Europa
gekomen, vernuftig uitgedacht spel; — schaak
geven of Zetten, den koning door een ander stuk noodzaken zijne plaats te verlaten of
zich door een ander stuk te dekken ; — schaak
(perz. sjah mat) de koning Is ingeslo--mat,
ten, vastgezet, overwonnen of dood; — oneig.
bedorven, geheel krachteloos ; — schaakpat
of pat (fr. échec pat, van 't ital. patto = lat.
pactum, verbond, verdrag; ook mat suffoqué)
heet de koning, wanneer men hem moet spelen en toch niet kan, omdat de hem omringende
ruiten of velden alle of in het schaak liggen
of bezet zijn.
Schabthk, f. en n. (van het turk. tsjaprak)
een sierlijk paardedek, zadeldek (fr. chabreque).
Schach, z. s j ach.
Schacheren, enz. z. sjacheren.
Schacht of schart, eene oude lichaamsmaat voor aardwerk, = 144 kub. rjnl. voeten
of 4,4558 ned. kub. ellen.
Schadehkam, z. s j a d e h k a m.
Schaeff., bi natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor J. C. Schaeffer (gest. 1790).
Schalft, z. schacht.
Schako, f. ook shako, chako, zcako,
z. het laatste woord.
Schakoe, z. s j a k o e.
Schakal, z. sjaka1.
Schalmei, f. (van 't fr. chalumeau, oudfr.
chalumel, en dit van 't lat. calámus, halm, riet)
de herdersduit, rietduit, herderspijp, de pijp aan
den doedelzak, het snorwerk in de orgels.
Schamanen, z. sjamanen.
Schandaal, n. (later lat. scandälum, van
't gr. skándálon, eig. het stelhout in eene val,
de valstrik) de ergernis, aanstoot, steen des aanstoots, opspraak ; eene ergerlijke, schandelijke
zaak, schandelijkheid; — scandáluns accdptum,,
n. eene genomen ergernis ; sc. datum, eene gegeven ergernis; — schandaleus, adj. nw.
lat. (scandaleux) schandelijk, ergerlijk, aanstopschandaleuze kronijk, z.-teljk;—
chronique scandaleuse, ond. e h r o n i e a;—
schandaliseeren (lat. scandalisdre, fr. scandaliser) ergeren, ergernis of aanstoot geven;
ook wel gebezigd voor schenden, eerrooven,
belasteren.
Scharbe, t. oudd. (scarbo, scarba) z. v. a.
cormoran (z. aid.).
Scharlaken, n. (it. scarlátto, sp. escarlate, provena. escarlat, fr. écarlate, eng. scarlet,
midlat. scárlatum; waarschijnlijk van oostersehen oorsprong, turk. iskerlet, perz. sakarlát}de vuurroode kleur ; laken van die kleur ; —
scharlakenbezie en scharlaken-.
Worm, z. kermes en cochenille; —
scharlakenkoorts, eene met koorts ver
kinderziekte ,waarbij het gansche lichaam-bonde
niet scharlakenrood uitslag bedekt is -- schar
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lakenlelie, f. de afrikaansche narcislelie met
purperroode bloemen.
Scharnier, n. z. c h a r n i è r e.
Schasis, f. gr. (v. schádzein, steken, opscheuren, oprijten, enz.) Chir. het oprijten, insnijden, koppen ; — schasma, n. de ingesneden of gekopte plaats; — schasterion,
:n. bet laat- of kopijzer.
Schavielen (waarsch. van schaven) of
stukschavielen, door gestadige wrijving,
schuring of schaving slijten en bederven.
Schavot, n. (fr. écha faul, oudfr. escadafaut,
eng. scaffold, sp. cadufalso, midlat. escafaldus,
it. catafalco; vgl. k at a f a 1 k) het straf- of bloed
stellage, het getimmerte of de ver -tonel,d
welke de misdadigers openbaar-hevnid,op
worden terechtgesteld.
Schebek, f. z. s j e b e c k.
Scheda or verklw. schedi%la, f lat. (ook
scida, van scindëre. gr. schidzezn, splijten afscheuren) een afgescheurd blad, een briefje,
open briefje; ergs schedam of schedúlam, tegen
een briefje of verlofbewijs (verboden boeken
lezen of koopen) ; ex schedúla, van 't briefje of
't blad weg (lezen).
Schediásma, n. gr. (van schediádzein,
iets voor de vuist maken) een kort, vluchtig
opstel, een ontwerp.
;

schedula, z. scheda

Scheel, of nw.lat. scheelium, z. v. a. w o 1fr a m ï u m (z. aid.), naam door Hatly aan dit
metaal gegeven ter eere van zijnen ontdekker,
den beroemden chemist S e h e e 1 e; — schee—
liet, n. tungsteen, zwaarsteen, cene metallische
delfstof.
Scheer, f. (v. skär, klip, rots) naam der
klippen of rotseilanden aan de zweedsche en
finsche kusten; — scherenvloot (zw. skárgardsflotta) de uit enkel kleine schepen bestaande
vloot tot dekking van deze eilanden.
Scheg, f. nederl. Mar. getimmerte, dat aan
den voorsteven vooruitspringt en tot steunpunt
strekt voor de waterstags en de woelings van
den boegspriet.
Scheich of Scheik, z. si e e h.
Schelem, z. v. a. slain (z. aid.)
Schelling, m. (hgd. schilling, deensch en
zweedsch skilling, eng. shilling, goth. skilligs,
oudd. scillinc, v. scellan, schallen, klinken,
dus eig. klinkende munt, oudtijds bij ons ook
k 1 i n k a e r t geheeten) als oude nederl. zilver
als eng. munt = , pond sterl.-munt=30c.,
of 60 ct. ; vroeger ook een duitsche rekenmunt
= 9 pfennige.
Sehéma, n. gr. pi. schemata, (v. schein
of échein, hebben, houden, zich verhouden) de
houding (habitus), gestalte, vorm ; het beeld,
voorbeeld; de schets, het ontwerp, model; Gram.
en Lod z. v. a. f i g u u r (z. ald.) ; schema geinealogtcum, de stamboom ; — schematisch,
ndj. schetsmatig, ontwerpmatig, bij wijze van
voorbeeld of model ; - schematiseeren
(gr. schematidzein), in beeld voorstellen, een begrip verzinnelijken, bevattelijk maken, iets als
,
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voorbeeld uitleggen of verklaren; ook in eenen
schetsmatigen vorm brengen, ontwerpen, rangschikken; — sehematísme, n. de vatbaar
neiging om zich voorbeelden of scha -heidn
(scheinen) te maken, het vernmo--duwbeln
gen der voorschetsilig; de verklaring of opheldering der zinnelijke voorbeelden, vormgeving;
de schets- of ontwerpmatige vorm; ook de stijve,
eentonige gang van de beroepszaken; in eenige
landen ook de staatskalender, waarin alle autoriteiten des lands staan opgeteekend; — sehe
f. het schetsen- of beeldtee--matogrphie,
kenen ; — sehematopceie, f. de voorstel
handeling door gebaren, de kunst des-linger
gebarenmakers, der p a n t o m i m e n.
Scheool, z. sj eooi.
Schepel, n. (hoogd. scheffel, oudd. skapil,
mid.iat scaphula, scapell'us, van 't lat. scapha,
scheepje, boot, enz.) eene nederl. graanmaat =
¿l mud of hectoliter, verdeeld in 10
koppen; het oude Amst. schepel was = 2,78137
ned. schepel.
Schepter. z. scepter.
Scherbasti, m. Kmt. de beste soort der
levantsche zijde.
S cherb et, z. sorbet.
Scherif, z. s j e r i f.
Scherlievo (spr. sch =sk) of scarliévo, it.
de sedert 1790 in de kuststreken van Illyrië en
Dalmatië voorkomende syphilitische ziekte, ook
Grobmiher ziekte, Istrische of Illyrische kustziekte geheeten.
Schermutseling, f. (van 't it. scaramuccío, fr. escarmouche, dat echter oorspr. van
ons schermen, oudd. scirman, vandaar it.
schermare, sp. esgrimir, fr. escrimer, schijnt af
te stammen ; vgl. s c a r a m o u c h e) een klein
gevecht, eene handgemeenschap tusschen kleine
partijen volk; — schermutselen, in kleine
troepen vechten, eene kloppartij houden.
Scheróma, m. (van 't gr. scherós, vast,
droog, vandaar vast, droog land) Med. droogheld der oogen, beter x e r o m a z. ald.
scherzo, n. it. (spr. skertso; van ons s c h e r t s
ontleend), pl. scherzi (mnusicáli), schertsende, lui
muziekstukken; — scherzándo (spr. skerts—)-mige
Muz. schertsend, boertend, los en vroolijk.
Schesis, f. gr. (van schein of échein, heb
zich verhouden) Med. aanleg, neiging (vgl.-ben,
bexis).
Schets, f. (hoogd. skizze, van 't it. schizzo,
m. pl. schizzi, z. ald. ; eng. sketch, fr. esquisse)
eene vluchtig ontworpen, niet uitgevoerde teekening; de omtrek, liet eerste vluchtig ontwerp,
de grond- of hoofdtrekken eener zaak.
Schibboleth, z. s j i b b o l e t h.
Schidacédum, n. gr. (schidakëdón) Chir.
de overlangsche beenbreuk.
schiétto, schiettaménte, it. (spr. ski—) in 't
alg. echt, zuiver, rein; Muz. eenvoudig, zonder
versiering.
Schiïeten en Sonnieten of Sunnieten, pi. twee moliamedaansche secten, van
welke de eerste slechts den koran, de laatste
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°daarenboven nog de mondelinge overlevering
(sonna, soenna, assonah) aanneemt.
Schildburger, m. (hoogd. Schildbiirger)
eig. de met een schild gewapende burger; hoogst
onnoozel mensch, botterik, lomperd, onnoozele
gans, beotiër; — schildburger streek,
grove lompheid, domme misvatting, plompe onnoozelheid, z. V. a. bij ons kamperstreek.
Schilling, hoogd. z. schelling.
Schindalësis of schindálmus, m.
gr. (schindylèsis, van schinddléin, splijten) de
langwerpige breuk, spleetbreuk.
Sehippond, een veelvoud van het oude
pond, bij ons = 20 lijspond (z. aid.) of 300 pond.
Schisma, n. gr. (v. schidzein, splijten) de
splijting, scheiding, in kerk- of geloofsscheiding,
de geloofsscheuring, geloofstwist; — sehismaticus, m. een scheurmaker afvallige, eenheidsverstoorder, tweespaitstichter, geloofsverdeeler; — schismátisch, adj. de scheuring
betreffende, scheurmakend, afvallig; kettersch;
tweedrachtig, eendrachtstorend ; — sehismatiseeren, scheiden, afzonderen, scheuren;
.scheuringen in de kerk maken; — sehiStus,
m. (v. 't gr. schistós, gespleten, splijtbaar) de
kleischiefer, schilferklei.
Schiwa, z. Siwa.
Schiza, f. gr. de spleet ; ook de scheiding
van eenig deel in zijnen samenhang — sehizopódiseh, adj. met gespleten voeten; —
schizotrichie, liever trichosehïsis, f.
gr. (v. schidzein, splijten, en thrix, haar) Med.
de vorkvormige gespletenheid der haren aan
de punt.
Sehizzi, pi. it. (spr. skietzi; van sing.
schizzo, v. 't lat. sched)us, gr. schédios, overhaast, lichtzinnig, onachtzaam, voor de vuist
gemaakt) teekeningen of ontwerpen met pen,
krijt of kool, z. V. a. schetsen, z. schets.
Sehk., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor C. Schkur (gest. 1871).
Schlachzitz, m. poolsch (szlachcic, russ.
.sjlachtitsch; V. schlachta, adel, van het duitsche
,geschlecht, g e s 1 a c h t) een poolsch edelman.
Sehlaráffe, m. hoogd. voorheen ook
schlauraf 'e (van het oudd. slüren, schlauren , ledig loopen, en affe, aap; of liever van
schlarfen, sleepend gaan) een zorgeloos levend,
geheel aan zinnelijk genot overgegeven mensch,
vandaar een schlaraffen-leven, het schlaraffen-land, vgl. Utopia.
Schlecht. of Schlechtend., bi natuurwetensch. benamingen afk. voor D. F. L.
von Schlechtendal (gest. 1866).
Schleg., bi natuurwetensch. benamingen
afk. voor Dr. H. Schlegel (gest. 1881).
Schleifer, m. hoogd. Muz. zeker soort van
voorslag van 2 of 3 noten ; een oude duitsche
dans, die vrijage en wederliefde uitdrukte.
Schlemm, hoogd. z. slam.
Sehliekdaalder, m. naam, dien de daalders (hoogd. t h a 1 e r) aanvankelijk droegen naar
den graaf v o n S c h 1 i e k, die deze munt in het
Joachim st l► al in Bohemen ten jare 1518
-

;

;
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in menigte en beter dan vroeger liet slaan.
Schmollis (naar men wil ontstaan uit het
lat. sis mihi mollis, wees mij genegen) in de
taal der hoogd. studenten : de drinkgroete bij
het vriendschappelijk drinken : vgl. f i d u c it
ond. fides.
Sehn., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor J. G. Schneider (gest. 1822).
Schnau of schnaue, f. laagduitsch, eig.
snuit, snavel; eene soort van kleine, van voren
spits toeloopende zeeschepen met twee masten,
eene snauw (eng. snow).
. Schnick, m. hgd. (spr. sjniek) de brandewijn uit kernvruchten of aardappelen.
Schoener, z. schooner.
Schcenobaat, m. gr. (schoinobátës, van
schöïnos, de koord, en bainein, gaan, stappen)
de koordedanser.
Schohariet, m. zwavelzure zwaaraarde.
Schok, n. (hoogd. schock, zweedsch skock,
een zestigtal.
schola, f. lat. school (van 't gr. scholé, rust,
wetenschappelijke bezigheid, school); — seholáreh, m. gr. (schol -árchës) een schoolbestuurder, schoolopziener; — scholarchaat, n.
gr.-lat. het schoolverzorgers-, schoolopzienersambt, de schoolverzorging, het schooltoezicht; —
scholastiek, scholastika, f. de schoolleer, schoolwijsheid, inz. der middeleeuwen, z.; v.
a. scholastieke philosophie; — seholastica, f. (v. 't lat. scholasticus, tot de school
behoorende, enz.) eene kloosterlijke schoolonderwijzeres, leernon; — scholasticus, m.
pl. scholastici of scholastieken, m. lat.
schoolgeleerden of schoolwijzen; christenwijsge-.
ren der middeleeuwen, die door de wijsbegeerte
van Aristóteles en Plato het leerstelsel der chr.
kerk zochten te bevestigen; in verachtelijken
zin : woordenkramers, pedanten, schoolvos
wier wijsheid of woordenkramerij meer-sen,
voor de school dan voor het leven berekend
is ; — scholástisch, scholastiek, adj.
schoolsch, schoolmatig; spitsvondig; schol á st i s c h e vragen ; schoolvragen, spitsvondige
vragen; — scholastieke philosophie,
f. of scholastieíslue, n. het leerstelsel,
de begrippen en grondstellingen der scholastieken in de middeleeuwen; — scholastieke
theologie, f. de godgeleerdheid der middeleeuwen, die volgens de scholastische methode
werd behandeld; het onderzoek der waarheid,
beperkt door het geloof, eene vereeniging der
dialektika en theologie, in tegenst. met
de moreele of positieve of dogmatische philosophie; — schokion, n. gr.
of scholie, f. pl. scholia of seholiën,
geleerde uitleggingen, ophelderende of verklarende aanmerkingen, korte woordophelderingen
of -uitleggingen ; inz. de ophelderende aanmerkingen der oude spraakkunstenaars op gr. en
lat. schrijvers; Math. eene aanmerking en gevolgtrekking, aan eene voorafgaande propositie
of stelling ontleend; — scholiást en seholiograaf, m. een schrijver van s c h o 1 i ë n,
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ouden-verklaarder, uitlegger van een ouden gr.
of lat. schrijver.
School, f. eng. (spr. skoel) school, vgl.
S c h o l a; — schoolroom, m. (spr. oo =oe)
schoolkamer.
Schooner of schoener, m. (van het
eng. schooner, spr. skoener) een smal, klein
snelzeilend tweemast-vaartuig.
Schoot, f. nederl. het touw aan de beneden hoeken der zeilen, waardoor zij in zulk
eene richting gezet kunnen worden, dat de wind
ze vullen kan.
Schoppen, m. hoogd. (spr. sjoppen) eene
maat voor vloeistoffen in vele oorden van Duitschland, eene halve pint.
Schon, m. Min. (van 't hoogd. schdrl) eene
steenachtige, soms metallische zelfstandigheid,
met schilferachtige en glazige breuk, welke men
in de granietbergen en andere oorspr. beddingen vindt.
Schorpioen, z. s k o r p i o e n.
Schorseneer, z. s c o r s e n e e r.
Schostak, z. s z o s t a k.
schotsch college, n. eene pauselijke
instelling te Rome uit het begin der 18de eeuw,
ten doel hebbende het onderhoud der geestelijken, die den r. kath. godsdienst inz. in Schotla n d moesten handhaven en uitbreiden.
Schout-bij- nacht, m. Mar. titel van
den hoofdofficier bij de marine, die in rang op
den vice-admiraal volgt (van schouwen, toezien, omdat hem weleer de taak was opgedragen bij nacht toe te zien) ; iron. de vroedvrouw.
Sehrad., bi natuurwetensch. benamingen
afk. voor H A. Schraber (gest. 1836).
schraffeeren, (it. sgrafiare, = lat. ex of
dis, en grafcare, kratsen, vgl. graffito) bij
teekenaars en graveurs : schaduwlijnen trekken
of griffelen, a r c e e r e n; — sehraffeering,
de beschaduwing, het schaduwen, a r c e e r i n g.
Sehreb., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor J. C. D. von Schreber (gest. 1810).
Schreckenberger, m. cene oude sak
munt = 22 à 23 centen, zoo geheeten-siche
naar den S c h r e c k e n b e r g, uit welks zilver
zij geslagen waren; ook e n g e l s g r o s c h e n
geheeten, naar den engel, waarmede zij gestempeld waren.
Schrede, f. nederl. (hoogd. schritt, van
schrijden) stap, pas, cene lengtemaat van
verschillende grootte, en wel de gewone of enkele schrede van 2 tot 3, de groote of dubbele van 4 tot 5 voet; — geometrische
schrede, z. ond. geometrie.
Schrk., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor F. P. von Schrank (gest. 1835).
Sehübl., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor G. Sehübler (gest. 1834).
Schult., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor J. A. Schultes (gest. 1831).
Schütziet, m. hoogd. zwavelzure strontiaan.
Sehw., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor A. F. Schweigger (gest. 1853).
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Schwabachers, m. pl. benaming vary
eene zekere soort van drukletters van zeer
vette snede.
Schwachmatleus, m. hgd. (v. schwach,
met latijnschen uitgang) iron. voor : een zwakkeling, zwakke held.
Schwadron, f. hoogd. z. v. a. e s c ad r o n (z. aid.) ; schwadroneeren, in escadrons op elkander stooten ; met den degen
om zich heen houwen, den degen rondom zich
zwaaien; oneig. snoeven, veel en onbedacht
zwetsen (in deze beteekenis waarschijnlijk van
het opperduitsch s c h w a d e r n, voor zwetsen,
met een vreemden uitgang gevormd); — schwadronneur, m. een snoever, grootspreker,
pocher, snorker.
Schwaeg., bi natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor C. F. Schwaegrichen (gest.
,

1853).

Sciaena, f. lat. (gr. skíaina) de ombervisch,
zeeadelaar; — sciaenoïdëi, pl. nw.lat. ombervisschen.
Seiagraphie, enz. z. s k i a g r a p h i e.
Seibile, n. later lat. (van scire, weten)
het weetbare, wat gekend kan worden ; in omni
scibi le of in scibilibus geverseerd zij n, in
al het weetbare bedreven zijn, in alle vakken
van wetenschap en kennis thuis zijn; — seiën-tie (spr. t=ts) f. (lat. scientia, fr. science, spr.
siáhs') het weten, de wetenschap, kennis; —
sciëntifiek, adj. (fr. scienti/ique, eng. scienti/c[al]) wetenschappelijk, geleerd, op wetenschap gegrond; ook = s y s t e m a t i s c h (z. ald.),
scilicet, lat. (ontstaan uit scire licet, men
kan of moet weten) afgek. sc., seil., namelijk,
te weten; ook Iron.: ei, ei! denk eens! nu nogg
mooier !
Scilla of squilla, f. lat. (gr. skilla) de
zeeajuin, blauwe sterrebloem, een ajuingewas
van onderscheiden soorten; — scillitine, f.
nw.lat. de zeeajuinstof, cene bijzondere in den
zeeajuin bevatte kristallinische bitterstof ; —
scillitisch, adj. zeeajuinsap bevattend ; —

seiUocepháIus of scillokephálos, ni.
gr. een zeeajuinkop, een groothoofd.
Scimpodium, n. lat. (van 't gr. skímpoes, skímpódion, van skimptein, nederhurken
en poes, voet) een draagstoel, veldbed, klapstoel; kraamstoel.
scincus, z. stink.
scintWeeren, lat. (scintilláre, van seinvonk) fonkelen, tintelen, schitteren, flik- -tila,
keren ; -- seintillátie (spr. tie=tsie) f. (scintilla(io) de fonkeling, flikkering, het vonkenschieten; — seintillometer, m. vonkenmeter.
sciolto, it. (spr. sjólto, v. sciógliere, losmaken,,
van 't lat. exsolvëre en dissolvére) Muz. vrij,
ongebonden, met vrije, lichte voordracht ; — con
scioltézza (spr. —tetsa) met vrijheid, ongebondenheid.
Seiólus, m. later lat. (van scire, weten)
iemand, die voorgeeft, alles te weten, een neus
-wijze.
Sciróeco, it. (spr. sji—) of sirócco, m..
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{provene. en fr. siroc, van 't arab. sjoroek, v.
sjark, oosten) een zeer heéte, droge zuidoosten
Italië gewoonlijk in het voorjaar-wind,e
en den herfst eenige weken lang waait.
Seixrhus, m . gr. (skírrhos) Med. de verharding van eenig lichaamsdeel, die de geneigd
bezit in kanker over te gaan, het knoest--heid
gezwel, de klierverharding; — seirrheus,
adj . gr. -lat. hard 'gezwollen, verhard ; — aCirrhoe 1e, f. gr. Med. eene kwaadaardige vleeschbreuk ; — seirrhöma, n . eene kankerachtige
verharding, een knoestgezwel; — scirrhónen,
pl. kleine, schier onzichtbare huidwormpjes; —
scirrhopthalmie, f . de oogkanker; — seirrhösis, f. de vorming van den scirrhus, ver
-harding.
Scissaliän, pi. nw.lat. (mid.lat. scisalhae,
scissiliae, v. lat. scindëre, splijten), seíssie,
f. (lat. scissio) de splijting, scheiding; vgl.
c h i s m a;— scissíbel of scissiel, adj.
-nw.lat. splijtbaar, te splijten; — scissionair,
in. hij, die eene scheuring veroorzaakt, scheur
pl. nw.lat.-maker;—Scisonít,m.
voorheen in Polen : diegenen, welke zich van
de partij des konings scheidden; — scissuur,
1. lat. (scissitra) de splijting, scheiding, verdeeling ; spleet, scheur, insnede.
Sciurus, m. lat. (van 't gr. skioeros, van
skiá, schaduw en oera, staart) het eek- of eikhoorntje ; — sciúren, sciuríden, pl. nw.lat.
(sciiurina) dieren, die naar eekhoorntjes gelijken,
eekhoornachtige dieren.

,

Selerotica, enz. ski—.

scolopendriifolius, a, um, lat. Bot. met bladeren als de steenvaren (het miltkruid of de
hartstong).
Scomber, m. lat. (gr. skómbros) een voor
oudheid, de makreel;-treflijkzvschnd
— scomberoïdei, pl. nw.lat. makreelen, makreel.soorten.

Sconto, it. z. v. a. disconto (z. ald.);

— sconteeren (it. scontdre) z. V. a. d i se o n t e e r e n, afrekenen; inz. waren, die op tijd
verkocht zijn, onder aftrek eener vergoeding
terstond met gereed geld betalen.
scontreeren en rescontreeren, of
liever riscontreeren (it scontráre, riscontrdre, eig. ontmoeten, aantretlren, van s = lat.
,ex, en contra, tegen) Kmt. tegen of met elkander afrekenen, vereffenen. schuld en vordering tegen elkander houden en op gelijken voet
brengen; ook door aanwijzingen of wissels ver-effenen; — seontro en reseontro, of liever riscontro, n. it. (eig. ontmoeting) wederzijdsche vereffening, afrekening van schuld
en vordering; — scontroboek, een koop
boeken der wederzijd--mansboektdglijch
sche handelsverrichtingen, die op zekere voor
betrekking hebben, waarnaar men s e h u 1--werpn
den-, wissels-, goederen- enz. scontro-

1) o e k e n heeft ; — scontrodagen, veref -

fenings- of afrekeningsdagen, betaaldagen in
den tijd der handelsmissen in Duitschland; —
,scontrilno, m. controolpas, vergelijkingsblad,
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een stuk perkament, zigzags- of tandsgewijs uit
een boek gesneden, dat de proefmaat bevat (bij
het vredesluiten met de barbarijsche zeeroovers
gebruikeljk, opdat de reis of kapiteins der
kaperschepen, wanneer zij niet kunnen lezen,
door vergelijking met het uitgesneden blad [scontrino], hetwelk den koopvaardijschepen wordt
medegegeven, mogen zien, wien het schip toebehoort enz.)
Seop ., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor J. A. Scopoli (gest. 1788).
scoparius, a, um, lat. bezemachtig.

Scorbüt of scorbuut, n. (nw.lat. scor

-

bütus, fr. scorbut, hgd. schar'bock, zw. skörbjugg,
eng. scurvy) scheurbuik, het blauwschuit, tand

eene uit bedorven, scherpe voch--vleschbdrf,
ten ontstane kwaal, die inz. de zeevarenden
bezoekt ; — scorbutiek, seorbiitisc ,
adj. scheurbdikig, blauwschuitig, met de scheurbuik of het tandvleeschbederf behept.
Seordatuur, f. it. Muz. het anders stemmen eener gitaar of viool.
scordium, z. s k o r d i e-k r u i d.
Score, n eng. (spr. skoor; verwant met
scheren, angels. en oudd. sceran, scar, enz.
snijden) eig. het kerfhout; een getal van twintig ; eene steenkolenmaat te Londen = 2i cha ld r o n s (eig. slechts 20 c h. met 1 c h. over--

maat).
Scoridor, m. italiaansch vaartuigje, dat,
maar den mast en een zeer groot zeil voert.

Scori$edtie (spr. t=ts) z. ond. s k o r i e;
— scorpioen, z. ond. skorploen.
Seorso, m. it. (van scórrere, vloeien, ver
lat. excurrere) Kmt. de verloopeu-vloein=
maand, z. v. a. passato; ook de vervaltijd eenv
wissels.
Scorsoneer of schorseneer, f. pl. (it.
sing. scorzonéra, van scorzóne, zwarte adder;
sp. escorzon, escuerzo, pad ; fr. scorsonère) de
spaansche haverwortel, het adderkruid, zwart
eene bekende-kruid,slange
plant, welker wortel gegeten wordt.
Scortum, n. lat. een liederlijk vrouwspersoon, gemeene deem, hoer, straathoer; schandjongen ; — scortátie (spr. tie=tsie) f. nw.lat.
de vleeschelijke vermenging buiten het huwelijk.
Scorzo, m. it. eene voormalige graanmaat
te Rome = r u b b i o= 13,385 L.
SCOSSie, f. (v. it. scossáre, schudden = lat.
als 't ware excussdre, v. excussus, partie. van
excut^re) Kirrt. de geldinning, de ontvangst, inz,
van wisselgelden.
Scotätie (spr. tie=tsie) f. mid.lat. (van
het duitsch schosz, ijsl. skaut, zw. sköt, eng.
scot, shot, schatting, belasting, nederl. schot,
nog overig in s c b o t en 1 o t) een oud-duitsctie
en oud-noordsche vorm om den eigendom van
een stuk gronds over te dragen, waarbij de
overdrager een weinig aarde of eene handvol
planten in den schoot wierp van hem, aan
wien hij het overdroeg.
Seotísme, n. nw.lat. (van het lat. scoti,
de Schotten) eene schotsche taaleigenheid.
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Seotísten, m. pl. Duns Scotes, eene chris
tensecte sedert het einde der 13de eeuw.
scredtus, m. lat. (v. screiire, rochelen, spuwen) ophalen uit de keel, herhaald spuwen.
Screw-steamer, m. eng. (spr. skroe-s(ieiner) schroefstoomboot.
Scriba, m. lat. (van scribére, schrijven)
een schrijver, secretaris ; — seribax, m.
nw.lat. een schrijfgrage, veelschrijver ; — scribit-ur ad narrándum, non ad probandum, lat.
men schrijft om te verhalen, niet om te bewijzen (inz. toegepast op de geschiedenis) ; —
scribomanie, f. lat.-gr. de schrijfwoede,
schrijfjeukte; — scribent, m. (lat. scribens)
of scriptor, pl, seriptóres, vork SS ,
een schrijver, samensteller van eert werk; —
scriptores graeci, grieksche schrijvers; — scr.
historiae augústae, de schrijvers van de o'dromeinsche keizergeschiedenis; -- scr. ref rusticae, schrijvers over de (oudromeinsche) landhuishouding; — scripsit. verkort scr.. hij heeft
het geschreven; — seribonen, pl. gevolmaclitigden der latere rom. keizers bij de legers in de provinciën, om aan de aanvoerders
bevelen over te brengen of die ook zelf uit te
voeren; — scriptum, n., pl. scripta, het
geschrift, geschreven opstel, een boek; eene
schooloefening in het overzetten enz.; — scriptuur, f. (lat. scriptüra) het schrijven, de schrifwijs, bet geschrevene, geschrift; — scriptüra
sacra, de heilige Schrift, de bijbel; — scriptüren, pl. geschriften, allerlei geschrijf; —
seripturíst, m. nw.lat. een schriftonderzoeker, schriftgeleerde; iemand. die zich enkel aan
de schrift houdt ; — scripturísten, m. pl.
eene secte onder de wederdoopers, die niets als
geloofsregel aanneemt, dan wat met uitdrukkelijke woorden in de Schrift staat ; — scriptureeren of skrittureeren, it. (scritturäre) Kmt. in de koopmansboeken overdragen,
boeken.
Scrinium, n. lat. eene kast, kist, inz. tot
bewaring van boeken en oorkonden (oud-ned.
schrijn).
Scrips, pl. eng. (afk. van inscriptions) Kmt.
in Engeland de certificaten van niet volgestorte
papieren en voorloopige bewijzen voor de nog
niet in definitieve titels uitgegeven effecten.
scriptureeren, skrittureeren, a.
ond. scriba.
scrobiculatus, a, um, lat. Bot. met kleine
groeven.
Scrophel, of liever scrofel, f. (lat. scrophúla of scrofula, van scrofa, zeug, varken,
omdat de zwijnen dikwijls daarmede behept zijn)

SCURRA

adj. tot den balzak behoorende; — scrotifórm, adj. balzakvormig; — scrotocéle, f.
lat.-gr. Med. eene balzakbreuk.
Scrubber, m. eng. eig. schrobber, schrap
stukken e o k e s gevulde ruimte,-ijzer;nmt
waardoor men het lichtgas laat stroomen om
het te zuiveren.
Scrubs, pl. eng. de onderste, geringe , soort
tabaksbladeren, het zandgoed.
Scrúpel, i) n. lat. (scripúlum of scrupúlure, n. van scribPre, schrijven, elg. een streepje,
eene lijn) Geom. het 10de deel eener lijn (z.
1 i n i e); ook het ó0ste deel van een graad, eene
m i n u u t ; een apothekersgewicht, 3 drachme
of 1,302 gram, verdeeld in 20 greinen en op recepten uitgedrukt door ; — scrupule, f.
fr. (lat. scrupzclus, eig. een puntig steentje) de
twijfel, bedenkelijkheid, bezorgdheid, angstvalligheid, gewetenstwijfel, nauwgezetheid van geweten; — scrupuleeren, nw.lat. nadenken,
bedenkelijk zijn, bedenkingen en twijfelingen maken; — scrupulous, adj. lat. (scrupuldsus,
a, um, fr. scrupuleux) bedenkelijk, vol beden
nauwgezet van geweten,-keljhdn,tr
twijfelachtig, twijfelaichtig, angstig, angstvallig, schroomachtig, al te nauwgezet, overbehoedzaam of -voorzichtig; — scrupulositeit, f. (scrupulosátas) de bedenkelijkheid, angstvalligheid, te groote bekommering, angstvallige
nauwgezetheid.
scruteeren, lat. (scrutäri) of scrutineeren, nw.lat. (it. scrutinare) doorzoeken,
nazoeken, uitvorschen, doorgronden, nasporen;
stemmen inzamelen of opnemen; — serutäbel, adj. nw.lat. navorschbaar; — scrutatóre,
m. it. (spr. u=oe) in 't alg. navorscher, onder
een stemmeninzamelaar; pi. scru--zoekr,in.
tatóri, de drie stemmeninzamelaars bij de keuze
van eenen bisschop of paus; — serutinium,
n. lat. (fr. scrutin) de doorzoeking, navorsching,
het onderzoek, inz. voor de opdracht van een
geestelijk ambt; de bisschopskeus door de stemmeninzameling in de r. kath. Kerk ; vandaar
in 't alg. keuze door middel van verzegelde
stembriefjes of balloteerballetjes ; stemmenverzameling, verbonden met bet onderzoek naar de
geldigheid der stemmen ; — per scrutinium, door
stemmeninzameling, inz. bij de keuze van eenen
paus.
Seudo, m., pi. scudi, it. eig. een schild,
wapenschild (van het lat. scutum; vgl. het fr.
écu, provenc. escut, sp. escudo) een schilddaalder, de oude ital. daalder van zilver en van
goud, in verschillende staten van uiteenloopende
waarde.

a

het kliergezwel, halsgezwel, de klierziekte, ge-

sc'ulpsit, lat. (van sculpere, door steken, grif-

zwollen en verharde klieren aan den hals ; ook
een krop, kropgezwel ; — scrophuleus, adj.
nw.lat. met klieren behept, aan klierziekte lijdende; kropachtig; — serophulari-a, f. klierkruid, het kleine schelkruid, eene plant van
verscheiden schoone soorten ; — serophulísme, n. nw.lat. de klierachtige gesteldheid.
Scrotum, n. lat. de balzak; — scrotaal,

telen, snijden of houwen iets vormen) afgek.
sculps. of se., hij heeft het gegraveerd (op ko-.
peren platen achter den naam des graveurs) ;
— sculptuur, f. lat. (sculpt; a) de beeldhouwkunst, de beeldvorming door middel van
den beitel; het beeldnouwwerk, beeldwerk, sniwerk; de graveerkunst, etskunst.
Seurra, m. lat. een potsenmaker, grappen-
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maker, spotvogel ; — scurriel, scurrilisch, adj. lat. (scurry lis, e) grof schertsend,
plat boertig, potsierlijk; — scurrilia of scurriliBn, pl. grove, gemeene grappen, potsen,
platheden, - onkiesche aardigheden (vgl. b u r1 e s k) ; — scurriliteit, f. (tat. scurrilitas)
de potsenmakerij, grove scherts, gemeene grap
-pighed.
scuseeren (spr. skoez —; van 't it. scusare,
fr. excuser, lat. excusare), (zich) verontschuldigen ; wegsluipen, heimelijk heengaan of zijne
biezen pakken; — scus, z. t a r o k.
Scutellieten, m. pi. nw.lat. (van het lat.
scutella, schaaltje, schoteltje, verklw. van scutra, schaal, schotel) eene soort van ronde of
eironde, vlak gewelfde versteende zeeëgels; —
scutellatus, a, um, lat. Bot. schotelvormig.
scutum stomachicum, n. lat. (scutum, schild)
eig. een maagschtid; Med. een op de maag gelegd kruidenzakje, kruidenkussen; ook eene
maagpleister; — scutellum, n. lat. Bot.
het schildje; — scutiformis, lat. Bot. schild
-vormig.
Seybála, pi. gr. (v. skybalon, mest, drek)
Med. verharde drekballen in de darmen.
Scylla, f. lat. (gr. Skylla) eene gevaarlijke
klip bij Messina in de Middellandsche zee, tegenover de gevaarlijke draaikolk Charybdis,
in de gr. Myth. voorgesteld als een vrouwelijk
gedrocht, dat de voorbijvarende zeelieden verslond; oneig. dreigende gevaren; vandaar het
lat. sprw. incidit in Scyllam, qui vult vitñre
Charybdin, wie Charybdis ontwijken wil, vervalt op Scylla, d. i. geraakt van den wal in
de sloot, uit den regen in den drup.
Scyphus, m. lat. (v. 't gr. skyphos) een
beker, drinkvat, wijnglas; weleer de avond
dien de priester in de hand hield,-malske,
ter onderscheiding van dien, uit welken de communicanten dronken; scyphus Herczcli, een onmatig groote drinkbeker met twee ooren bij de
Thebanen ; — seyphati of seyphati nummi,
pl. middeleeuwsche, gothische zilvermunten in
den vorm van een horlogeglas (meestal in Spanje
gevonden), holmunten, bekermunten; — scyphiformis, lat. Bot. bekervormig; — seyphoïde,
f. (van 't gr. skyphoeides, bekervormig) de bekerlijn; — seyphoïden, pl. bekervormige
versteeningen.
Scytäle, f. gr. (skytálé, in 't alg. staf, stok;
inz. een om eenen staf gewikkelde lederen riem,
waarop de oude Spartanen geheime berichten
schreven; vandaar een geheime brief, geheim
bevel.
Scyth, m., pl. Scythen (lat. Scythae,
gr. Skythai, wellicht van den duitscben wortel skiutan, jaculari, naar 't gebruik van speer
en boog onder de Scythen; dus z. a. boogschutters; meer waarsch. echter z. v. a. nomaden, v. 't eelt. scuite, squit, een zwerver,
ronddoler) in de oudheid: nomadische volks
noordwaarts van de Zwarte en Kas -stamen
-pischezto
diep in oostelijk Azië.
Seytitis, f. gr. (van skytos, n. huid, leder)
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Med. de huidontsteking; — seytogenium,
n. de looistof.
sdegnóso (spr. sdenjózo), ook con sdegno, con
isdegno, it. (van sdegno, verachting = fr. dédain}
Muz. trotsch, onwillig, toornig.
sdrúcciole, versi sdrúccioli, pl. it. (spr. sdróétsjoli, v. sdrucciolo, glijdend, struikelend, glibberig, verwant met ons s t r u i k e 1 e n, duitsch
straucheln) springverzen, ital. verzen, die op
een kortlettergrepig woord eindigen ; — sdrucciolando, Muz. over de toetsen glijdende.
Sea, f. eng. (spr. si) de zee ; — Sea—iSland, f. (spr. — ailend) zee-eilandwol of lange
Georgia, de beste noordamerikaansche soort.
boomwol ; — seaman, m. (spr. —men) zeeman.
Seal, n. eng. (spr. siel) zegel ; — seakalf,
n. (spr. —kaf) zeekalf, zeehond, rob.
Seam, n. eng. (spr. siem = z o o m) eene
eng. maat, inz. eene korenmaat van 8 b u s h e 1 s;
ook een oud gewicht.
Séance, f. fr. (spr. seáñs; van seoir = lat.
sedere, zitten) de zitting, dagzitting (s e s sie) ;
— séance tenante (spr. t'nañt') gedurende de zitting, op staanden voet.
Seapoys, eng. (spr. siepois) z. s i p o y s.
Search, f. eng. (spr. surtsj) onderzoek,
doorzoeking, z. ond. r i g h t.
Season, f, eng. (spr. sies'n) z. v. a. s a i s o n.
Sob, m. eene egypt. godheid, vader van Typhon, door de Grieken bij Kronos (Saturnus)
vergeleken; — Sebak, m. een egypt. god,
Wien de krokodil was geheiligd, en die daarom
met een krokodilshoofd wordt afgebeeld.
sebacëus liquor, lat. (sebaceus, van ongel of
smeer gemaakt ; liquor, vocht enz.) een kleverig vocht, dat door de klieren tusschen de vette
huid en de eigenlijke huid wordt afgezonderd;
sebacéus humor oculörum, de oogdracht, een
kleverig vocht, dat tegennatuurlijk in de oogen
wordt afgezonderd.
Sebak, z. ond. S eb.
Sebaldus, z. Baldus.
Sebaptísten, pi. lat.-gr. (van 't lat. se,
zich, en 't gr. baptidzein, doopen; vgl. b a pt i s t) zelfdoopers, eene partij van wederdoopers, reeds in de 13de eeuw bekend.
Sebástiaan, m. gr. (Sebastianós, v. sebastós, eerwaardig, sébas, ontzag, eerbied) mansn.:
de eerwaardige, verhevene; — sebastia, f.
een grieksch feest ter eere van de rom. keizers, tijdens Griekenland een romeinsch wingewest was geworden; — Sebástos, z. v. a.
Augustus, op romeinsche munten het teeken van
vergoding.
Sebchach of sebchat, m. turk. (arab.
soebchat, van sabao+ha, God loven, bidden) een
groote rozenkrans, met duizend bollen of kralen
ter grootte van een duivenei.
Sebésten, pl. (nw.lat. sebestes, fr. sebeste,
eng. sebesten, v. 't perz. sapistän) zwarte borst
-beziën,.cord
i ë.
Sebezi, m. turk. (eig. dsjebedsji, v. 't pert.
dsjebeh, pantser) eene soort van turksche rui
ters, naar onze kurassiers gelijkende.
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Sec, m. it. (v. 't it. vino secco ; vgl. sec c ó)
ook bedorven tot sect, een uit gedroogde druiven geperste kostelijke wijn uit Spanje, Italië
enz.; algemeene naam der zoete wijnen uit
Spanje en de Canarische eilanden; vandaar
Canarie-sec, Palm-sec (naar het eiland
Palma).
sec(le, n. lat. de rogge, het koren ; S. cornütum, het moederkoren; — seealine, f. rogge
-laefsto
(vgl. gluten) .
Secans, z. ond. s e c e e r e n; — Seceatuur, z. ond. secco.
Seechia, f. it. (spr. sélckza; V. 't lat. sitúla,
provene. selha, oudfr. seille) een emmer; eene
oude vochtmaat in Italië van 590 –750 parijsche
kul). duim.
secco, it. (= fr. sec, van het lat. siccus, a,
-um) droog; al secco s c h ii d e r e n, d i. op dro_gen grond schilderen (in tegenst. met al fresco);
— secceeren of secqueeren (it. seccare)
-eig. drogen, uitdrogen, verteren; bezwaren, belasten, kwellen, plagen ; — seeeatuur, f. (it.
.seccatúra) droge, langwijlige praat; plagerij,
kwelling.
Seceders, m. pl. eng. (spr. sisiéders; van
.secede. van 't lat. secedëre, scheiden) eene secte
in Schotland, die zich in 1733 van de beersehende presbyteriaansche kerk heeft gescheiden en sedert 1744 ir, burghers en a n t i,b u r g h e r s is gesplitst ; vgl. s e c e s, enz.
seeeeren, lat. (secdre) snijden, in stukken
snijden, verdeelen . ontleden, opensnijden (doode
lichamen); — secans, f. lat. Math. de snijlijn,
d. i. de rechte lijn, die eene kromme in twee
of meer punten raakt; inz. in de driehoeksmeting de lijn, die uit bet middelpunt des cirkels
tot aan den top der tangens (z. ald.) getrokken wordt ; — sectio, f. de snede. de snijding;
Chir. de chirurgische insnede; inz. de steensnede; nauwkeuriger: sectio mariäna (naar een
:zekeren Marianus Sanctus de Barletta in de
16de eeuw; sectio caesaréa, de keizersnede; —
sectie (spr. t=s) f. de lijkopening, ontleding,
liever dissectie (lat. dissectio); de afdeeling,
indeeling, een onderdeel van een boek ; de wijk
eener stad; Mí1. de helft van een peloton, de
kleinste afdeeling van eene compagnie voet
— sector, m. eig. de opensnijder; dat-volk;
gedeelte van eenen cirkel, hetwelk begrepen is
tusschen twee stralen en hunnen boog; de engelsche naam van den proportie-passer ; ook een
astronomisch werktuig.
secerneeren, lat. (secernére, secrêvi, secrctum) afzonderen, scheiden, afsnijden, verwijderen, onderscheiden, ziften, uitlezen; secreet,
n. (lat. secretum, eene afgezonderde, geheime
plaats; heimelijkheid, geheim) het geheime ge.mak, de (zoogenaamde) bestekamer, het stilletje;
ook z. v. a. secretum sigillum, het geheimzegel
van een vorst ; — en secret, fr. (an s'krè) in
vertrouwen, heimelik, in 't geheim; — secretaire, f. fr. eene schrijfkast, schrijftafel met
laden, een bekend stuk huisraad ; — secretairerie, secretarie, f. de geheime kan ,
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selarij of schrijfkamer van eenen vorst, van
een gouvernement, enz., inz. die der gemeen
— secretaris, m. 1) (nw. lat.-tergin;
secretar us, fr. secrétaire) een geheimschrijver;
dikwijls misbruikt voor een gewoon schrijver,
afschrijver (c o p i Is t) ; vandaar het belachelijke
pleonasme geheime secretaris, geheime
geheimschrijver! — eene soort van valk met
lange vederen aan het achterhoofd; — secretariaat, n. nw.lat. de post en waardigheid
van eenen geheimschrijyer, het geheimschrijversambt; — seeretarlum, n. lat. eene afgezonderde, geheime plaats, geheimkamer, ver
— secréte, f. nw.lat. (secreta,-horkame;
fr. secrete) het stille gebed voor de mis ; —
seereteeren, nw.lat. geheim houden, verbergen, verzwigen ; — secretie (spr. t=ts), f.
lat. (secreizo) de afzondering, af- of uitscheiding
van lichamelijke vochten ; het afgezonderde ; —
seeretísten, pl. afgezonderden, afgescheidenen ; ook geheimwerkers, geheimbewaarders in
fabrieken en dgl.
Secés, m. lat. (secéssus, van secedére, ter
zijde gaan, heengaan, scheiden) de scheiding,
verwidering; de verwijderde, afgelegen, een
plaats; de stoelgang ; — secessie, f.-zame
(lat. secessio) de scheiding, verwijdering, ontwijking, het heengaan; ook afscheiding, uittreding (b. V. van staten uit een bond) ; — secessionist, m. iemand die zich afscheidt,
afgescheidene (inz. de naam in 1861 aan de
zuidelijke bewoners van de Noordelijke staten
der Amerikaansche Unie gegeven tijdens hun
oorlog met de noordelijken) ; ook de naam van
fractiën van politieke partijen, die zich afscheiden en op zichzelf gaan staan inz. in Duitschland een groep der nationaal-liberalen.
Sechir of chequis, een turksch gewicht
= 2 okas (z. oka).
secludeeren, lat. (secludëre, v. claudére,
-sluiten) uitsluiten; — seclilsie, f. nw.lat. de
uitsluiting, afzondering; — seclusie–acte,
de oorkonde van uitsluiting, b. v. van de troons-opvolging.
Second, fr. en eng. (fr. spr. s'góñ, eng.
sékkund, van 't lat. secundus, z. ald.) de tweede;
— second–lieutenant, tweede luitenant
(vgl. lieutenant); — second sight, eng. (spr.
sékkund salt), z. deuteroskopie; — secon–

dair, secondant, seconde, secondeeren, enz. z. ond. secundus.
secoureeren, f. (spr. ou =oe ; v. secourir,
lat. succurrëre) ter hulpe komen, helpen,
bijstaan, bijspringen, ontzetten; — secours,
m. (spr. s'koer) hulp, bijstand, onderstand, ondersteuning, ontzet.

Secreet, secretarie, secretaris,
secretie, enz. z. ond. s e c e r n e e r e n.
Sect, z. sec.
Seete, f. lat. (secta, scil. via, d. i. eig. de
betreden weg, v. secare, doorsnijden, doorloopen,
enz. ; verder: handel- of leefwijze ; partij, aan
vele personen, die dezelfde-hang)veri
meening volgen, dezelfde leer belijden, aanhang,

1121

SECTIE

geloofsgenootschap, _ eene kleinere geloofspartij,
die zich van de grootere heerschende godsdienst
afzondert; de aanvang; -- secta non-partijen
timentium Deum, secte der God-niet-vreezenden, de aanhangers van den Hohensteinschen
vorst Frederik II in Duitschland, dewijl zij voor
,den paus geen eerbied meer hadden; — secte–
school, f. school waar het onderwijs is in•gericht met het oog op de behoeften eener bepaalde godsdienstsecte; — seetáris, n. nw.
lat. (fr. sectaire) een aanhanger eener secte,
mnz. van eene pas opgekomen secte, die zich
beijvert hare leerstellingen voort te planten; —
seetariseh, adj. op eene secte betrekking
hebben, daartoe behoorende of daarmede overeenkomende; — seetãtor, m. lat. (fr. sectateur) aanhanger, volgeling der leer van een
wijsgeer, sectestichter.

Sectie of sector, z. ond. s e c e e r e n.
Secúlum of s^ecú1um, n. pl. secúla,
lat. eene eeuw of honderd jaren, in 't alg. eene
lange tijdruimte, -een menschenleeftijd; in de
middeleeuwen : wereld, tijdelijkheid, aardsch leven; in secula seculorum, in alle eeuwigheid;
,

— seculair of seeculair, adj. (lat. seculáris, e) honderdjarig, eene eeuw betreffende;
\

'tijdelijk, wereldlijk, niet-geestelijk, onkerkelijk;
S e c u 1 air-f e e s t, een honderdjarig feest, eeuw,feest; — brachium seculäre, z. brachium; —
seculariteit, f. de stand van een wereldlijk persoon, het wereldlijk leven, het wereldlijk
rechtsgebied eener kerk; —. seculariseeTen, nw.lat. (spr. s=z; fr. séculariser) wereldlijk maken, verwereldlijken, ontwijden, een
geestelijk gebied (b. v. bisdom, klooster, enz.)
in een wereldlijk veranderen, geestelijke goederen tot wereldlijk aanwenden of intrekken ; —
.secularisátie (spr. —za -tsie), f. de verwe:reldlijking, ontwijding, de verplaatsing uit den
.geestelijken stand in den wereldlijken, intrekking
van geestelijke bezitingen, stiften, staten, enz.
secundus, a, um, lat. (van sequi, volgen) de
of bet volgende, tweede; --secundus, m.
de tweede in schoolafdeelingen ; — secunda,
f. de tweede schoolklasse of -afdeeling ; s e e u nda-wissel, de tweede wissel, z. tratte; see u n d a-w o 1 en dgl., minder fijne wol enz.; —
secunda Petri, f. z. v. a. beoordeelingsvermogen, oordeel, b. v. »hem ontbreekt de secunda
(sell. pars) Petri," afgeleid van de logica van
P e t r u s R a m us, in welke bet tweede gedeelte
over de o o r d e e 1 e n handelt); -- secunde,
f. (d. 1. secunda, stil. pars of divisio) of seconde, fr. dus in 't algemeen eene maat, die
de tweede plaats na eene andere bij eene Indeeling bekleedt ; het 60ste deel van eene mi
(vandaar seconden - horloge of -u u r--nut
,

,

werk, secondenw(jzer, enz.); ookhet 100ste
gedeelte van eene minuut naar de centesimale
verdeeling der graden (centesimale s e c o nd e); Muz. de tweede toon na den grondtoon;
in bet schermen : de tweede stootmanier ; —
,pro secundo, ten tweede, in de tweede plaats;
secundánus, m. lat. bij de oude RoVIERDE DRUK.
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meinen een soldaat van het tweede legioen;
een leerling van de tweede klasse; -- secundair (lat. secundartus, a, um) of secondair
(fr. secondaire) adj. de tweede plaats, den tweeden rang in eene volgreeks Inneinend, navol
ondergeschikt, afhankelijk, het tweede,-gend,
middelbare; vgl. primair; — secundàire
ziekteverschijnselen of gevolgen, zoodanige ziekteverschijnselen of gevolgen, welke
door de eerste (primaire) te voorschijn geroepen worden; b. V. secundaire gebergt e n, overgangs- en vlotgebergten, middelgeborgten; secundaire scholen (fr. école secondaire) middelbare scholen, scholen van middelbaar onderwijs; — secundaris, m. de
tweede na den abt of proost In stichten ; de
tweede prediker, middagsprediker in de evangelische kerk; — secundina, f. nw.lat. de
nageboorte ; secundina reténta, de teruggebleven nageboorte ; — seeundeeren, lat. (secundare) of secondeeren, fr. (seconder) begunstigen, helpen, ondersteunen, bijstaan of bijstand geven, tot getuige dienen, inz. het tweegevecht; Muz. de tweede stem spelen (op een
instrument), begeleiden, a c c o m p a g n e e r e n;
— secundánt (secündans) of fr secondánt, m. een bijstand, helper in den tweestrijd, duëlhulp, kampgetuige,; — secondáant,
ook voor ondermeester; — seeunditie (spr.
t=ts) I. nw.lat. de viering van het vijftigjarig
mislezen van r. kath. priesters ; — secundo
rechten van den tweeden-genitur,f.d
zoon; — secúndum, lat. ten gevolge, naar, overeenkomstig; secundum .artero, afgek. s. a., Med.
naar de kunst, kunstmatig; secundum ordinem,
naar de orde of rij; secundum vulgata jura,
.

naar de bekende rechten.

seeureeren, nw.lat. (seeurlire, van 't lat.
secúrus, a, um, zeker) verzekeren, in zekerheid, in veiligheid stellen, gewis maken ; -seeuriteit, f. lat. (securztas) de zorgeloosheld, onbekommerdheid, inz. te midden van gevaren, onbevreesdheid; vast vertrouwen, gewis
zekerheid, gewetensrust ; — securitas pu--heid,
blica, de openbare veiligheid; — secuur,
adj. lat. (secürus) zeker, onbekommerd, vast
vertrouwend; -- animus secúrus, m. een goed
geweten.
securiformis, lat. Bot. bijlvormig.
Bedaal–kerk, z. ond. sedes.
sedaat, adj. (lat. sedratus, a, um, van sedáre, maken dat iets in rust komt, stillen, geruststellen) gelaten, bedaard, rustig; — sedámen, n. lat. Med. een stillend of bedarend middel; — sedantia (spr. t=ts) pi. stillende of bedarende middelen; — sedatief,
adj. nw.lat. geruststellend, bevredigend, pijnstillend, bedarend; — sedatief–zout, pij nstil lend, bedarend zout, borium- of boraxzuur; —
sedatief–spaath, z. b o r a c i e t.
Sedanoise, f. fr. (spr. sedanodz') eene der
kleinste soorten van drukletters, ook p a r is i e n n e geheeten, parel.

Sedantia, sedatief, z. ond. s e d a a t.
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Seder, m. perz. de opperpriester van de
secte van Al!.
sedes, f. lat. (v. sedére, zitten) de zetel, woonplaats; — sedes apostot ca, f. eig. de apostolische zetel, pauselijke stoel; — sede vacante, bij
openstaanden pauselijken stoel, gedurende het
openstaan des stoels; sedes belli, het oorlogstooneel ; sedem fixam hebben, eene vaste
woonplaats hebben, 'ergens gezeten zin ; -- pl.
sedes, Med. stoelgang, lijfsopening ; per sedes,
door den stoelgang; — sedaal-kerk, f. z.
v. a. kathedrale kerk; — sedisvacantie (spr. t=s) f. nw.lat. (vgl. v a c a n t i e) de
openvalling van den stoel na den dood van
eenen paus of bisschop ; — sedentia (spr.
t=ts) n. pl. lat. (van sedere, zitten) onbeweeglijke zaken; — sedentair, adj. (lat. sedentarius, a, um, fr. sédentaire) zittend, aanhoudend
zittend; ook op eene plaats blijvend, daar gezeten zijn, gezeten ; een sedentair leve n
(vita sedentaria) een zittend leven; — seden
of sedentair, m. een veelzittende,-taris
iemand, die een zittend leven leidt, zittend werk
verricht ; — aedimént, n. (lat. sediméntum)
het bezinksel, de nederslag of het zetsel van
eene vloeistof; — sedimentair, adj. nw.lat.
(sedimentar)us, fr. sédimentaire) bezinkselachtig ;
naar opgespoelden grond gelijkende ; — Sediment- of sedimentair gebergte, n.
vlotgebergte; — sedimenteus, adj. nw.lat.
troebel, een neerslag of een bezinksel opleverend.
Sedeeimo, n. lat. (van sedecimus, a, um,
de of het zestiende, van sedécim, zestien) het
zestiende formaat van een blad of boek, waarbij
het vel papier 4 malen is toegevouwen en 3Q
bladzijden heeft; in sedecimo of in 16°, in het
formaat van een zestiende vel papier.
Sediment, sedimentair, sedimenteus, z. ond. sedes.
Seditie (spr. t =ts) f. lat. (seditio) de opstand, het oproer, de muiterij, rustverstoring;
— seditiëus (spr. t=ts; lat. seditivsus, a,
um) oproerig, onrustig, woelig, muitend; — seditiositeit (spr. —tsiozi—) f nw.lat. muitzucht, neiging tot opstand.
seduceeren, lat. (seducëre) verleiden, misleiden, verlokken; — sedúetie (spr. t=s) f.
(seductio) de verleiding, misleiding, verlokking
tot het kwade; — sedúetor, m. een verleider; — seduisánt, adj. fr. (spr. seduizáñ;
Partie. ' van séduire) verleidelijk.
Sedul iteit, f. lat. (seduatas, van sedúlus, a, um, ijverig) de vlijt, naarstigheid, bedrij
-vighed.
Sedum, n. lat. huislook van onderscheiden
soorten.
Seekers, pl. eng. (spr. siékers, van to seek,
zoeken) de zoekenden, lat. Quaerentes, eene
secte onder de Presbyterianen in de 17de eeuw,
welke beweerde, dat de ware godsdienst nog
moest gezocht worden.
Seer, eer, sier, eer, e e e r, e e i r, n.
bindost. (ser) een gewicht in Hindostan van
850-950 gram; te Surate een goud- en zilver-
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gewicht van 424,363 gram; als perz. el, z;.
g u e z e.
Segest, m. oudd. manso.: de verheven over-winnaar.
segetalis, lat. Bot. zaailanden bewonend, op a
zaailanden voorkomende.
Segment, n. lat. (seg'méntum, van secare s
snijden) eene snede, een afgesneden stuk, inz.
Math. een cirkelstuk, begrepen tusschen eene ,
koorde 'en den boog, dien zij onderspant.
segno, it. (spr. senjo = lat. signum) Muz. het teeken; dal segno, afgek. D. S., van het teeken af (n. 1. te spelen, te herhalen); — fin at
segno (spr. fíen—) Muz. tot aan het teeken.
Segovíána, f. sp. (van de stad Segovia
fijne spaansche wol; — Segovia's, pl. eene
soort bedrukte gekeperde flanellen; — sego-.
via-laken, n. een fijn soort dubbel hallla; — segovienne, f. fr. (spr. —wjènn' -ken
spaansch linnen, naar dezelfde stad benoemd.
segregeeren, lat. (segregare, van grex,.
kudde, schaar) van de kudde afzonderen, schei den ; — segregaat, n. de afgescheidene ; —
segregátie (spr. t =ts ; v. later lat. segregat)'o) f. de afzondering, scheiding; verdeeling
van gemeenschappelijke grondeigendommen ; —
segregatorium, n. nw.lat. een afzonderingsof scheidingswerktuig voor onderscheiden vloei stoffen, een glazen filtrum, zijgdoek.
Segrijn, n. z. chagrin 1).
ségue, it. (spr. ségoee, van seguire, sp. seguir
en segre = lat. sequi, volgen) Muz. het volgt,.
nu volgt; — seguidilla, f. sp. (spr. ségidielja
verklw. van seguida, volgrij, muzikale fuge) een
spaansch nationaal gezang in strophen uit vier,.
bi afwisseling uit zeven en vijf lettergrepen bestaande, assonneerende verzen in maat, met
dans verbonden of met begeleiding van gitaar
of castagnetten ; — seguidillera, f. (spr. segidieljéra) eene vrouw, die de seguidilla zingt;
of danst.
Seh, f. een japansche vlaktemaat van 6
keng lengte en 6 keng breedte = 30 tsj oeb o ,
= 0,996 are.
Seiche, f. fr. (spr. seizj'; z. v. a. sèche, f.
V. sec, droog) 1) eene zandbank, een zandrif;.
wakende klip, droogloopende klip ; — 2) naar
vloed en eb gelijkende stroomingen, plotselinge
verandering van waterstand in 't meer van „
Genève.
Seide, m. arab. (seïd) beer, vorst, gebieder,
eernaam der opvolgers van Mohamed; familieopperhoofd in de nakomelingschap van Al! ; ook
de naam van een slaaf en dweepzieken aanhanger van Mohamed, die onbewust een vadermoorder werd; fig. een blind werktuig der geloofswoede, een blind ijveraar, dweepziek moordenaar (vooral in 't fr. in dien zin gebruikelijk).
Seidlitzer-zout, n. een bitterzout (zwa-velzure magnesia), dat men door verdamping ,
uit de wateren van S ei d l i t z verkrijgt.
Seign, n. fr. (spr. seh) onderteekening.
Seignette -zout, n. fr. (spr. sei jélt') ook:
polychrest -zout, sodawijnsteen, een
;

,

,

-
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zuurbrekend, zacht afvoerend zout, uit wijnsteen loog en koolzure soda bereid, en naar zijnen
franschen uitvinder S e i g n e t t e (te Rochelle
1672) benoemd.
Seigneur, m. fr. (spr. señjeur; sp. señor,
port. en provenc. senhor, it. signore, v. 't lat.
senior, d. i. eig. de oudere; dan : hoofd, gebieder) heer, voornaam beer, gebiedend heer, grondheer, leenheer, erfheer ; iemand, die den grooten heer uithangt, s i n j e u r; -- Seigneurie,
f. heerlijkheid, als titel; gebied van een voorna m heer.
Seikhs, eng. spelling voor Sikhs, z. aid.
Sein, n. z. v. a. signaal (z. ald.)
Seismograaf, f. gr. (v. seismós, schud
aardbeving, en gráphein, schrijven) een-ding,
toestel ter waarneming van aardbevingen, hoofd
bestaande uit een konischen slinger, wiens-zakdlij
lins een zware metalen bol is ; — seismo
m. gr. een aardbevingsmeter, een tot-metr,
hetzelfde doel dienend werktuig, uitgevonden
door Cacciatore te Palermo.
Seizi—zilver, chin. zeer fijn zilver in staven.
Seizing, f. Mar. min of meer breede, platte,
met eene punt uitloopende streng, dienende om
eenig voorwerp te s e i z e n (eng. seize) of te
vatten.
Seizoen, z. s a i s o n.
Sejm, z. S e y m.
Sejour, n. (spr. sezjoer) de zetel, het ver
oponthoud, het wonen of verwijlen, ver--blijf,
toeven aan eene plaats ; — sejourneeren
(fr. séjourner, van 't mid.lat. diurnare, verwtjlen, vertoeven, samengesteld met sub, z. ald,;
provenc. sojornar, it. soggiornare) zich ergens
ophouden, vertoeven, verwijlen.
sejungeeren, lat. (sejungére) afzonderen,
afscheiden; — sejünet, adj. (lat. sejúnclus, a,
um) afgescheiden, afgezonderd; — Sejúnetie
(spr. t=s) f. (lat. sejivnct)o) de afscheiding, afzondering.
Sekkel, z. s i k k e 1 — sekkeeren, z.
seeeeeren, ond. secco.
Sekte, z. secte.
Sela of Selah (v. 't hebr. sa ldh, rusten,
zwijgen) een hebr. muziekteeken in de psalmen,
gew. aan het einde eener kleine afdeeling; misschien : tusschen- of naspel ; v. a. verandering
van den rhythmus of van de stem.
Seladon, m. sp. (Seladón, fr. Céladon ; uit
den roman A s t r é e van d' U r f é) een verliefd
herder, smachtend minnaar; —• n. 'het zeegroen,
met blauw en grijs vermengd groen ; s e 1 a d o ng r o e n, meigroen (zoo geheeten naar de meigroene kleeding der schaapherders in de fransche herdersspelen van de 17de eeuw) .
Selage, f. fr. (spr. selddzj') eene bij de
Druïden heilige plant, het heksenkruid.
Selah, z. s e 1 a.
Selam, liever s al e m (z. aid.)
Selamlik, m. arab.turk. (v. 't arab. selám,
salam, z. s a 1 e m, en den turkschen substantieven uitgang lik) de gezelschapszaal, de gehoorzaal, begroetingskamer.
;

4

SELIKTAR AGA
Selderij, z. s e 11 e r ij.
Séldsjoeken of Seldschoeken, pi.

een uit Boecharije afstammend turksch geslacht,
dus geheeten naar zijnen stamvader S e 1 d•
s j o e k, en dat in de llde en 12de eeuw vele
rijken in Azië stichtte: seldsjoeksche dyn a s t i ë n.
Select, adj . lat. (seléctus, a, um, van seligëre, uitlezen) uitgelezen, uitgezocht, uitverkoren; — seléeta, f. (scil. pars) de keur, het
uitgelezen gedeelte, puik; (scil. classis) de hoogste schoolklasse of bovenste afdeeling in vele
scholen; — seleetánus, lat. een leerling dezer afdeeling; — selectie (spr. t= s) f. uitlezing, keuze ; — selectie—theorie, f. de leer
der teeltkeuze, ontwikkelingsleer = d a r w in 1 s m e; — selectissimus, a, um, lat. Bot. zeer
uitgelezen.
Se16ne, f. gr. (seléné, v. sélas, licht, glans)
de maan ; Myth. de maangodin, z. L u n a en
D 1 a n a; ook eene witte vlek op den nagel ; —
seleen, selenium, n. nw.lat. eene door
Berzelius in 1818 ontdekte niet-metallische grondstof; — seleniátèn, pl. seleniumzure zouten;
— seleniet, m. gr. (selenítës) maanburger,
maanbewoñer; — n. maansteen, maneschijnkleurige steen, inz. moskovisch glas, vrouwenijs of
gipsspaath: kunstmatig gips of zwavelzure kalk;

ook selenium—koper; -- selenitisch,
adj. gipsachtig; — seleniásis, f. of selenogarnie (d. i. eig. maanhuwelijk, maanparing) Med. de maanzucht, het nachtwandelen;
vgl. somnambulisme; — selenograaf,
m. een maanbeschrijver; — selenographie,
f. de maanbeschrijving; - selenográphiseh,
adj. maanbeschrijvend; — selenolabium, n.
z. v. a. lunarium;— selenostaat,m. een
astronomisch werktuig ter waarneming van de
maan; — selenotopographie, f. de plaats
maan; s e l e n o t o p o g r a--beschrijvngad
p h i s c h e fragmenten, losse stukken uit de
plaatsbeschrijving van de maan.
Seleueiánen, m. pl. eene secte der lido
eeuw, die onder andere God als lichamelijk en
de stof als eeuwig beschouwde; dus genoemd
naar haren stichter S e l e u c u s.
Self—actor, m. eng. (v. sel(, zelf, en actor, de handelende) een zelfspinnende garenmachine ; — self—government, n. eng. (spr.
self-guww'rnmént; V. self, zelf, en government,
regeering) zelfregeering, het bestuur der volksof gemeente-aangelegenheden door het volk of
de gemeente zelf; — selfmade (spr. —meed')
zelf- of eigengemaakt; — selfmade man
(spr. —men) iemand, die alles aan zich zelf te
danken heeft.
Selichöth, pl. hebr. (pl. van selicháh, ver
sálách, vergeven) boetgebeden (voor-gevin,a
den grooten verzoendag).
Selig., bij natuurwetenscbappeljke benamingen afk. voor Seliger (gest. 181ír).
seligeeren, lat. (seligëre; vgl. select)
uitkiezen, uitlezen, uitkippen; keuren.
Seliktar aga, z. s i l i h d a r.
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Selim, m. arab. (selim, geheel, volledig;
zacht, vreedzaam) mansnaam : de zachtzinnige,
vreedzame; — selims—korrels, zwarte
peper.
Selinde, f. (oudd. Sigilint, zegeslang) vr.naam: de overwinnende.
Selinusisehe aarde, eene glinsterende,
brosse klei op Sicilië, eertijds in de schilderen geneeskunst in gebruik.
sella curülis, f. lat. de curulische stoel, de
met ivoor ingelegde vouwstoel der hoogste overheidspersonen in 't oude Rome.
Sellerij of selderij, f. (fr. céleri, m.; v.
't lat. selinum, gr. sélinom, eppe, in 't latere
gr. selleri) een wortelgewas van het geslacht
der peterselie ; inz. de t u i n s e 11 e r ij of zoete
eppe met eetbaren wortel.
Sellette, f. fr. het bankje, waarop in de
gerechtshoven een beschuldigde zich nederzet
om geboord en gevonnisd te worden, de bank
der beschuldigden; ook het voetenbankje, dat
schoenpoetsers bij zich hebben.
Selma, f. eelt. vr.naam : de gegoede, gelukkige.
Semainier, m. fr. (spr. semè-nid ; van semaine, week, provenc. setmana, it. settimana,
van 't lat. septimána) die de week heeft, den
weekdienst verricht, b. v. in kloosters ; de wekeljksche tooneelopzichter.
Semaphoor, semaphore, f. gr. (van
séma, n. teeken, en phérein, dragen ; fr. sémaphore) een signaalstang, seinpaal, kusttelegraaf,
zee-telegraaf ; op spoorwegen : een teekengever
of seintoestel, dat men des daags en des nachts
gebruiken kan ; — semaphóriseh, adj. de
semaphoor betreffende ; — semasïe, f. (gr.
sémasia) het teekengeven ; Med. aanwijzing, kenteeken; — semasiologie, f. gr. (v. sëmasía,
het kenteeken, v. sëmainein, door een teeken
kennelijk maken, merken) de leer der beteekenissen, een door vele nieuwere spraakkunstschrijvers behandeld gedeelte der grammatika;
— semasiologisch, adj. de beteekenis betreffende.
Semblánt, m. fr. (spr. sañbláh ; van sembler, schijnen, van 't lat. simulare, sp. semblante,
provene. semblan, it. sembiante) schijn, uiter1(jke vertooning.
Semeiographïe, f. gr. (van sëme on =
scma, teeken) teekenschrift, snelschrift; de teekenleer, leer der teekens; Muz. de leer der
muzikale teekens of de kunst om de tonen op
noten te zetten; — semeiologie, z. s e m o1 o g i e;— semeiösis, z. s e m i o s i s.
Semele, f. gr. Myth. de dochter van koning Kadmus en moeder van Bacchus, van wien
zij uit ontzetting voor Jupiters bliksem ontijdig
beviel, waarbij zij het leven verloor ; Astron.
een in 1866 door Tietgen ontdekte asteroïde.
semel pro semper, lat. eens voor altijd.
semen, n. lat. (genfit, seminis, pi. semina) het
zaad ; b. v. semen cinae, het worm- of zedoarzaad; semen contra, zaad tegen de wormen,
wormzaad; semen lycopodii, z. l y k o p o d i u m;

SEMI-PELAGIANEN

— seminaal, adj. lat. (seminális, e) "bet zaad
betreffend; bevruchtend, bezielend; — semi—
narro a, seminarie, n. eig. eene boomkweekerij ; kweekschool, voorbereidingsschool,
inz. voor geestelijken; — seminarist, m.
nw.lat. een leerling op een seminarie.
Semestre of semester, n. lat. (van seméstris, e, zes maanden lang, van sex, zes, en
mensis, maand) een half jaar; — semestre aestivum, het zomerhalfjaar; — sein. hibérnum, het
winterhalfjaar; — semestraal examen, n.
het halfjaarljksch examen.
semétriseh, adj. nw.lat. (v. metrum, maat)
zonder behoorlijke maat, niet symmetriek.
semi, lat. (= gr. hëmi—) half, In samenst.,
als : semi-amplexus, lat. Bot. halfomvattend ; —
semibrövis, f. nw.lat. Muz. de geheele maatnoot; — semicircúlus, m. lat. een halve
cirkel; — semidiaméter, m. lat.-gr. de
halve middellijn eens cirkels, gew. radius,, de
straal; — semidOotus, lat. halfgeleerd; m.
een halfgeleerde; — semifúsa, f. nw.lat.
Muz. een zestiende ; — semikölon, n. lat.-gr.
(vgl. k o 1 o n) een kommapunt of puntkomma (;).
Semi-ariánen, m. pi. nw.lat. (vgl. semi)
half-A r i a n e n (z. ald), de aanhangers van Eusebius van Nikodemië, die beweerden, dat Christus niet aan God gelijk, maar alleen naar God
gelijkend is.
Semieten, pl. de oostersche volken, van
kaukasisch ras, die van Sem (een der 3 zonen
van Noach) afstammen ; vandaar semitische
talen, de talen van die volken, inz. de hebreeuwsche, syrische, chaldeeuwsche, arabische
taal, enz.
semillant, adj. fr. (spr. mi -lján; van
't eelt.-wallisch sim, vol beweging, licht, los)
dartel, vroolgk, woelig en onrustig, zeer levendig ; als subst. een wild, maar goed kind.
Semilor, z. similor.
semilunáris, adj. nw.lat. (v. semi, z. ald. en
luna, maan) halvemaansgew(js, in den vorm eener
halve maan ; — semiluxátie (spr. t=ts;
vgl. l u x e e r e n) f. eene halve verrekking ;semiminima, f. (vgl. miniras) Muz. eene
vierde noot.
seminaal, seminarium, enz. z. ond.
—

semen.

Semiologie of semiotika, f. gr (van
semëion, het teeken, semeioen, beteekenen) Med.
de leer der ziekteteekenen, dat gedeelte der
artsenijwetenscbap, 'twelk over de teekens der
ziekte en gezondheid handelt, en niet slechts
de ziekten leert kennen en onderscheiden, maar
ook haren afloop juist beoordeelen ; — semiötisch, adj. aanwijzend, kenmerkend; — Semiösis, f. (gr. semeivsis) de aanduiding, erkenning der ziekte.
Semi-pelagiánen, m. pl. nw.lat. (vgl.
semi) half-pelagianen (z. aid.), cene chr.
secte der 5de eeuw, die de leerstelling van de
volslagen verdorvenheid des menschen eenigszins verzachtte door aan te nemen, dat de erfzonde enkel bestaat in cene zekere aangeboren
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zwakheid, welke de mensch kan overwinnen. — semperVrij, beteekent in Duitschland z.
Semipíte, f. fr. (vgl. s e m i) halve pit e v. a. hoogst vrij, onmiddelbaar aan bet rijk on(ontstaan uit pite, pitte, pitte, kleine munt der derworpen ; tot de raadsheerlijke' posten in de
denier) voormalige steden verkiesbaar (waarsch. komt dit woord
graven van Poitou =
kleinste rekenmunt in Frankrijk; — semiplá- niet af van het lat. semper, maar is ontstaan
ta, f. eig. halfzilver (van 't sp. plata, zilver) uit s e n d b a r-f r e i, d. i. zoodanig vrij, dat men
een metaalmengsel uit gelijke deelen zink en gerechtigd is, bij de senden (z. send), bij
tin ; — semiplena probat'o, f. lat. Jur. een half- de rijksvergaderingen, gerechtshoven, enz. tevol, d. 1. ontoereikend, onvoldoend bewijs; — genwoordig te zijn.
Sempiterne, f. (van 't lat. sempitérnus,
semitéstes, pl. halfgetuigen, d. i. halfgeldige, vera, um, altijddurend) z. v. a. p e r p e t u an a ; -dachte getuigen.
Selniramis, de naam eener koningin van sempiternél, n. eene grove gekeperde stof;
— sempiterniteit, f. de bestendige duur,
het oude Assyrische rijk, die zich door krggsbeleid, moed en vooral door eene wijze regee- alttjddurendheld, eeuwigheid.
sémplice, it. (spr. - plitsje = lat. simplex)
ring onderscheidde; vandaar soms voor eene
kloeke, wijze vorstin ; ook eene lichte zijdestof Muz. eenvoudige voordracht ; — semplicisvoor vrouwenkleederen.
simo (spr. —tsji-simo) Muz. met de hoogste
Semispecúlum, n. eenheelmeesterswerk- eenvoudigheid.
sempre, it. (= lat. semper) Muz. altijd, voorttuig om bij de steenoperatie de wond in den
hals der blaas wijder te maken.
durend ; — sempre pianissimo (spr. — nies —)
Semitische talen, z. ond. S e m i e t e n. voortdurend zeer zacht ; — sempre pin (spr. pioe)
Semitonium, n. lat. (vgl. semi) een halve mosso, stretto, presto, vivo, telkens of bij voorttoon ; pi. semitonia, halve tonen of half- during sneller.
Sempronmus en Cajus, twee vermaarde
tonen ; — semivocaal, f. een halfklinker,
halve zelfklinker of vocaal : de vloeiende mede- rechtsgeleerden in het oude Rome, wier namen
klinkers 1, m, n, r en de smeltende w, z, j.
nog dikwijls in rechtszalen worden gebezigd, wanSemljánka, f. russ (v. semljá, de aarde) neer men de beide partijen zelven niet noemen wil.
eene aardwoning, aardhut, inz. van de steppenSen, m. 1) sedert 1871 japansche rekenbewoners in Z.Rusland.munt = r h y e n = 2 gld. 50 ct.; de vroeSemnologle, f. gr. (van semnós, é, ón, gere sen (s e n i, z e n i, chin. t s i e n, bij de
eerwaardig, plechtig) het spreken op deftigen,
Amerikanen en Engelschen cash [spr. kesj],
voornamen toon; — semnótis, f. het hoog- bij de Nederlanders p it i s of pietje genoemd)
dravende, weidsche karakter in den schrijfstijl. was een koperen, later ijzeren schijf met een
Semnónen, pl. een germaansch volk, het vierkant gat in het midden en van zeer geaanzienlijkste onder de Suenen, dat aan de beide ringe waarde ; 2) eene lengtemaat in Siam =
oevers der Spree woonde. rya j o e t a of mijl.
Senaat, m. lat. (seniitus, van senex, génit.
Semonce, f. fr. (spr. s'móres; van het oudfr.
sens, de oude, grijsaard) eig. de raad der Ouden,
semondre, provene. semondre, somondre, uitnoodigen, v. 't lat. submonëre) uitnoodiging, bede, stadsraad, staatsraad; — senátus populusque Roverzoek, vermaning; de opeisching door oor- manus , de senaat en het volk van Rome ; —
logsschepen of kapers aan koopvaardijschepen senátus academicus, lat. de academieraad, de
gedaan om zich te laten onderzoeken ; ook coup raad der hoogeschool; — sendtus consültum of
d'assurance. senatus—consult, n. het raadsbesluit, de
Semoule, f. fr. (spr. semoel') deeg van raadsverordening ; — senator, fr. senateur,
fijne tarwebloem of rijstmeel, dat in Frankrijk m. een medelid van den senaat, raadsheer, lid
even vaak als de vermicelli gebruikt wordt, van den raad ; — senatoriaal, adj. raadsmaar dikwijls niets anders is dan aardappel- heerlijk, eenen raadsheer betamende of toekozetmeel. mende ; — senator-ie, I. fr. het gebied en de
Semoventm, pi. lat. (v. se movere, zich waardigheid van eenen rijksraad (onder Nabewegen, niet van semovëre, verwijderen) de poleon I).
Senáeulum, n. lat. vergaderplaats van
beweeglijke dingen, wier beweeglijkheid een gevolg der in hen wonende kracht als levende den senaat, der hooge stadsregeering.
Senarius, m. lat. (van senarzus, a, um,
wezens is.
semper, adv. lat. altijd, immer; semper ali- zesdeelig, zesledig) z. v. a. t r i m e t er (z. aid.)
senatus, senateur, enz z. ond. senaat.
quid haeret, er blijft altijd wat hangen, b. v.
Sénberek, m. turk. veldkanon.
van valsche aantijgingen, laster, uitgestrooide
Send, m. of sende, f. (oudd. sened, sehet,
geruchten enz.; — semper Augustus, altijd vermeerderaar des rijks, in den keizerl(jken titel; ontstaan uit synode, z. aid.) eene beraadslagende geestelijke vergadering in de middeleeu— semper idem, lat. altijd dezelfde, zich zelven
altijd gelijk ; — semper viren, altijd groenend wen in Duitschland, een geestelijk gerecht,
of immer groen ; — semperfiorens, lat. Bot. steeds sendgerecht.
Senderbegli, m. pl, turk. vrijwilligers in
bloemdragend, altijd bloeiend ; — sempervivum
'of sempervivum, n. (d. i. eig. immer le- de turksche legers, die men tot de eerste snelle
aanvallen gebruikte.
vend) huislook, een gewas van velerlei soorten;
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Sondt., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor O. Sendtner (gest. 1859).
Sene, z. s e n n e.
Senechal, z. seneschal.
Seneeio, m. lat. kruiswortel, een pronk
onderscheiden soorten.
-gewasvn
Senega— wortel (ook s e n e k a, misschien
van de Seneka- Indianen in N. Amerika) de wortel der noordamer. plant Polygála senega (vgl.
p o 1 y gal a) ratelslangwortel, die tegen de gevaarlijke gevolgen van den beet der ratelslangen wordt gebruikt; — senegine, f. de zwarte
stof van den senega- wortel.
Senescentie (spr. t=ts) f. nw.lat. (van
't lat. senesccre, verouderen) het oudworden,
verouderen, vervallen.
Senechal of fr. seneschal (spr. —sjál ;
provene. en sp. senescal, it. siniscalco, oudd.
.senescale, senescalh, seneschalt, mid.lat. seniscalcus, siniscalcus; van het duitsche stamwoord
sin, dat kracht, duur, ouderdom, enz. beteekent, en sale, schalk, d. i. knecht; vgl.
maarschalk : dus eig. de oudste of opperste
lluisdienaar) voorheen een hooge hof- of rijks
Frankrijk en Engeland, die het in--beamtin
wendige van 's konings huishouding moest bezorgen; vervolgens ook opperste gerechtsbeambte van een district en aanvoerder ridderschap, landvoogd, ridderhoofdman.
Sengo, z. m o o k.
Senhor, m. port., Senor, sp. (spr. senjoor;
van 't lat. senior, z. ald. en vgl. seigneur)
beer, gebieder; — senhora, f. port. en señora,
sp. (spr. senjóra) vrouw, gebiedster; — senorita, f. een jong aanzienlijk meisje; — Senorito, m. een jong voornaam beer.
Seni, m. z. sen.
seniel, adj. lat. (senilis, e, van senex, grijs
grijsaard eigen, gelijk een oud man;-ard)en
— senior, m. (eig. comparatief van senex)
afgek. sen., pl. de oudere, oudste ; senior ministersi, de oudste der geestelijkheid in eene
stad; — collegium seniörum, n. de raad der
oudsten ; — senioraat, n. nw.lat. het ambt
en de waardigheid van oudste; de opvolging
naar ouderdom ; Jur. het voorrecht des oudsten
in de familie bij erfenissen (eene soort van majoraat).
Senne, sene of senebladeren (it. en
sp. sena, fr. séné; van 't arab. sená) een bekend afvoerend middel van den sennesboom
of senesboom (s e n n e s-c a s s ï a, Cassia
senna, L.) een struikgewas in Egypte, Syrië, enz.
se non è vero, è ben trováto, it. sprw.: als
't niet waar is, is het toch goed gevonden of
verzonnen.
Señor, z. senhor.
Sensaal, n. (it. sensále, fr. censal, van
't lat. censuális, cijnsheffer, ontvanger der belastingen) een makelaar, onderhandelaar ; —
sensalie en sensarie, f. (fr. eenserie), z.
V. a. courtage.
Sensatie, z. ond. sensus.
,
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sens commun, n. fr. (spr. sau komuiñ) z.
sensus communis onder sensus.
sensibel, adj. lat. (sensibilis, e, van sentire, gevoelen, gewaar worden), of fr. sen
(spr. san'síebl') voelbaar, tastbaar, waar-sible
merkbaar, bespeurbaar, merkelijk,-nembar,
wat onder de zinnen valt; oogenschijnlijk, duidelijk, klaar; gevoelig, prikkelbaar, licht geraakt, teer, aandoenlijk, fijn of teeder gevoelend;
erkentelijk, dankbaar; — sensibiliteit, f.
(fr. sensibilité) de voelbaarheid, merkbaarheid ;
de prikkelbaarheid, gevoeligheid der zenuwen;
de gevoeligheid, aandoenlijkheid, het teeder gevoel, de lichtgeraaktheid; de erkentelijkheid; —
sensiblerie, f. overdreven, gemaakte gevoeligheid, sentimentoelheid.
sensus, m. lat. (van sentire, voelen, gevoelen, gewaarworden) de gewaarwording, het gevoel der zinnen ; — sensus commúnis, m. het
gemeene, gezonde menschenverstand, de gezonde
rede ; — eo sense, in dien zin, met dien verstande, met het oogmerk; — hoc sensu, in dezen zin; — sensu bono, in goeden zin; — s.
malo, in kwaden of verkeerden zin ; — s. latiöri,
in ruimeren zin; — s. strictiöri, in nauweren
of engeren zin ; — S. strictissimo, in den engsten zin; in de beperkste beteekenis; in sano
sense, in goeden (eig. gezonden) zin, in goed
verstand; — sensatie (spr. t =ts) f. nw.lat.
de zinnelgke gewaarwording of waarneming; de
indruk, het opzien, geruisch, de opmerkzaamheid, beweging, gisting; -- sensatie —bericht, enz. bericht enz. dat er op berekend
is om opzien te baren; — sensi$ceeren
(later lat. sensi/icáre), gevoelig of voelbaar maken, verzinnelgken, zinnelijk voorstellen, voor
de zinnen aanschouwelijk maken, tot zinnelijken oorsprong terugbrengen; — sensitief,
adj. (fr. sensiti f) zinnelijk, gevoelig, met zinnen
begaafd, voor gewaarwordingen vatbaar .. —
sensitiva, z. m i m o s a — sensitiviteit,
z. V. a. sensibiliteit (z. ald.) ; inz. de vatbaarheid om het o d (z. ald.) waar te nemen
of de ontvankelijkheid voor deze door K. von
Reichenbach aangenomen eigenaardige natuurkracht ; -- sensitieven., pi. de dragers of
bezitters dezer vatbaarheid; — sensorium,
n. het werktuig van de zinnen of van het ger
waarwordingsvermogen, de zetel des gevoels in
de hersenen; — sensorium commune, de alge
gevoelszetel of dat punt in de hersenen,-men
waar de door alle zinnen opgewekte gewaar
; — sensoriaal, adj.-wordingesamlp
den gevoelszetel betreffende ; — sensuaal,
adj. later lat. (sensuális) of sensueel., fr.
(sensuel) zinnelijk, wellustig ; — sensualisme, n. de neiging om naar zinnelijke aandrift
te handelen, de zinnelijkheid, wellustigheid; ook
de leer der sensualisten of sensuaalphilosophen, die de waarheid en het wezen der dingen in de zinnelijke waarnemingen,
indrukken en gewaarwordingen zoeken, in tegenst. met de intellectualisten; — sensualist, m. ook een zinnelijk mensch, wel;

SENTÉNTIE

1127

iusteling; — sensualiteit, f. de zinnelgkheid, neiging tot zinnelijk genot, het zinnelijk
•aanschouwingsvermogen.
Sententie (spr. tie=tsie) f. lat. (sententia)
in 't alg. meening, gevoelen, oordeel; uitspraak,
gene gedenkspreuk, zin- en zedespreuk, merk
gedachte of spreuk, kernspreuk; inz.-wardige
eene rechterlijke uitspraak of beslissing, rech
bescheid, vonnis; — sententia absolutoria,-terlijk
een vonnis van vrijspraak; — S. condemnatoráa,
een veroordeelend vonnis; — S. confirmatoria,
een bekrachtigend of bevestigend vonnis; —
s. declaratoria, eene verklaringsuitspraak; —
s. definitiva of fcniilis, een eindvonnis, eene
einduitspraak; — S. denegatoria, een afslaand,
afwijzend vonnis, ontkennend bescheid; — s.
interlocutora, een neven- of bijvonnis, tusschenuitspraak; — S. locatoria, eene regelende uit
— S. purgatoria, een zuiveringsvonnis,-sprak;
,eene zuiverende, eerherstellende uitspraak; —
s8ententiëus, adj. lat. (sententiósus, a, um)
spreukrijk, gedachtenrijk, leer- of zinrijk, spreuk
kernachtig, pittig, kernspreukig, bondig,-matig,
.b. v. zulk een schrijftrant; — sententio.neeren, nw.lat. beslechten, oordeel vellen;
— sententionándo, In of bij het beslechten of
oordeel vellen ; — sententionánt, m. Jur.
een oordeelveller, beslechter, vonnisspreker; —
sententiositeit, f. nw.lat. de gedachtenrijkdom, zinrijkheid, bondigheid.
Sentiment, n. fr. (spr. sañtimáh; van
.sentir = lat. sentire, voelen, gewaarworden)
.het gevoel, gevoelend vermogen, de gewaarwording, die de ziel van de voorwerpen ontvangt door middel van de organen der zinnen
of van de zintuigen (onderscheiden van s e ns a t i e, die zich slechts tot de zinnen bepaalt,
.niet buiten het physische treedt; van p e r e e p.t i e, die tot het verstand betrekking heeft), het
zedelijk gevoel; inz. in plur. sentimenten
of fr. sentiments (spr. santimán), gevoelen,
00rdeel, de meening, gedachte, denkwijze; gevoelens, meeningen en de schriftelijke uitdrukking daarvan ; — con sentiménto, it. Muz. met
gevoel ; — sentimenteel, adj. gevoelig, gevoelvol; in minachtenden zin: overdreven, be-lachelijk gevoelig; het s e n t i m e n t e e l e, inde
•schoone kunsten, lnz. - in de poëzie ; het tegen
naiv e ; — sentimentaliteit-gest.vanh
of sentimenteelheid, f. gevoeligheid, overgevoeligheid, de geaardheid, het vermogen van
teeder te gevoelen, de kennelijke neiging en
aanleg tot teedere en overspannen gevoelens;
in dichterlijke voorstellingen : het overwicht van
-het subjectieve over het objectieve, in tegen-stelling met n a i v i t e i t;— sentimentaliseeren, overspannen of belachelijk gevoe.lig zijn.
Sentina, lat. of sentine, f. fr. Mar. de
,lurk, vuilniszijp, het scheepsriool, de beneden
schip, waar zich de onreinheden-ruimtenh
°vergaderen; die onreinheden zelven; vandaar
-ook : gepeupel, janhagel of schuim, uitvaagsel
K<der menschheid,
,
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Sentinelle, f. fr. (spr. sañtinéll'; van 't
it. sentinella, v. sentina, onderste scheepsruimte,
welke de sentinátor, wegens het indringende zeewater voortdurend moest bewaken ; naderhand
van de vloot op het leger overgedragen) de
schildwacht, schildwacht te voet (in tegenst.
met v e d e t t e) ; sentinelle perdúe, de verloren
schildwacht, die op eene zeer dicht bij het gevaar gelegen plaats is geposteerd en als verloren mag geacht worden, de uiterste schildwacht.
senza, it. (spr. sentsa; = lat. sine, fr. sans)
zonder ; senza obbligo, z. o b 1 i g o ; senza orna
zonder versieringen; — senza protésto,-ménte,
Kmt. zonder tegenspraak, zonder protest ; —
senza repetition, zonder herhaling; — senza sor
zonder demper, z. ond. s o r d o ; — senza-din,
tempo, Muz. zonder bepaalde tijdmaat.
Sao, m. sp. domkerk.
Sepalum, n. lat. Bot. het kelkblad.
separeeren, lat. (separare) afzonderen,
scheiden, verdeelen ; — separaat, adj. lat.
(separatus, a, um) afgezonderd, gescheiden, op
zichzelven, bijzonder, onderscheiden, b. v. een
s e p a r a a t-vrede, een afzonderlijke vrede, die
eene enkele mogendheid met eene andere sluit
, zonder deelneming der overige bondgenooten;
— separäbel, lat. (separabilis, e) of separable, fr. adj. scheidbaar, afscheidelijk,
oplosbaar, ontknoopbaar, ontbindbaar; — ad
separátum v e r w z e n, Jur. tot eene afzonder
uitvoering of behandeling verwijzen; —-lijke
separátim, afzonderlijk, gescheiden, elk op zichzelven , — separätie (spr. t=ts) f. (lat. separatio) of separeering, f. de afzondering,
scheiding, oplossing, verdeeling, ontbinding ; —
separatio a thoro et mensa of sep. quoad thorum et mensam, de echtscheiding van tafel en
bed; sep. quoad vinculum, volledige echtscheiding of ontknooping van den huwelijksband; —
separatie –recht, het recht van zekere
schuldeischers om bij een c o n c o u r s voor alle
andere voldaan te worden; — separatief,
adj. afzonderend, scheidend, scheiding bewerkend
of uitdrukkend ; — separatisme, n. nw.lat.
de afzonderingsgeest in geloofszaken of de staatkunde ; — separatist, m. een afgescheidene,
iemand die het separatisme bevordert, inz. ieder,
die zich afzondert van het algemeene kerkgeloof,
die zich van den godsdienst der heerschende
kerk afzondert en zijn eigen samenkomsten en
godsdienstoefeningen houdt ; in Nederland thans
dezulken, die zich van de gereformeerde kerk
hebben afgezonderd, afgescheidenen ; — separatistisch, adj. naar de wijze der afgescheidenen; — separatief, adj. later lat. (sepa
afzonderend, scheidend, schei--rativus,m)
ding uitdrukkende; — separatorium, n.
Chem. een vat (vaas, kolf, trechter, glas) om
vochten te scheiden; scheikolf, scheiglas, enz.;
ook een heelmeesters-mes, tot afscheiding of
afzondering.
Sepedon, f. gr. (sepeddn, v. sépein, bederven; verrotten) Med. het bederf, eene vuile,
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booze zweer; — sepedogenesis, liever
sepedonogenésis, f. het ontstaan van bederf in het dierlijk lichaam; — sepedóniseh,
adj. , met bederf gepaard.
Sephardim, pl. hebr. de Spanjaarden
(naar s'phärad, naam eener op Spanje toegepaste, anders onbekende streek, vgl. Obadja, 20).
Sepharieten, m. pl. leden eener mohamedaansche secte, die beweren, dat God eene
menschelijke gedaante en lichamelijke doch onverderfelijke zintuigen heeft; zij heeten ook
sopbatis.
Sepher, z. v. a. s ate r (z. aid.).
Sepia of Sep, f. gr. (sepia) de inktvisch,
zwarte visch, zeekat, ook z. V. a. sepia—inkt,
m. het zwarte bruine sap van den inktvisch
(vgl. calmar); — sepia-teekeningen,
teekeningen met sepia-verf; — sepalieten,
pl. eene soort van versteende schaaldieren.
Sepiment, n. lat. (v. sepire, omheinen)
de omheining.
Seplasiarius, m. later lat. (v. Seplas)'a,
eene straat te Capua, waar zalven verkocht
werden; vandaar seplasium, scil. unguentum,
seplasische zalf) eig. de handelaar in seplasische
zalf; vandaar vroeger de rondreizende artsenij
een artsenijverkooper in 't groot,-verkop;nu
z. v. a. drogist, z. aid.
seponeeren, lat. (sepónére) ter zijde leggen of zetten, verwijderen; — seposita, n.
pl. ter zijde gelegde zaken; — seposítie (spr.
—zi-tsie) f. de terzijdelegging, afzondering; —
seposátum, ter zijde gelegd.
Sepoys, z. s i p o y s.
Sepsis, f. gr. (sepsis, van sépein, bederven, verrotten) het bederf; — septisch, adj.
bedervend, bederf of verrotting bewerkend, doorknagend; vervuild, bedorven; — septika, n.
pl. Med. bijtende, doorvretende, bederf of ver
bevorderende middelen; — septikee--roting
mie, f. het voorkomen van bedervende stoffen
in het bloed; — septikeemiseh, adj. die
ziekte betreffende of daarmede behept; — sep
t (gr. chymós, vloeistof, sap) de-toehymï,
neiging der vochten tot bederf; — septon,
n. de bederfstof, rotstof; — septopyra, f.
(ook septorrhepyra) de rotkoorts.
Septarla, f. nw.lat. eene soort van buis
boorwormen ; — septariën--bewonrsf
leem, n. een vele septariën bevattend zandvrij leem met kalkmergelnieren.
Septem, lat. zeven; — septaan- koorts,
f. (nw.lat. septana) de zevendaagsche koorts, eene
koorts die om de zeven dagen terugkeert; —
septangulum, n. nw.lat. van 't lat. sep tem, zeven, en angúlus, hoek) een zevenhoek;
— septangulair, adj. zevenhoekig; — sep
z. heptarchie ; — september,-tarchie,
m. lat. de herfstmaand, in den ouden rom.
kalender de 7de, bij ons de 9de maand; —
septembriseeren, fr. (septembriser) sep
begaan, onschuldigen met schul -tembr-guwln
digen zonder gerechtelijk vonnis vermoorden (gelijk dit op den 2den en 3den September 1792
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in de gevangenissen te Paris geschiedde) ; -vandaar septembrisáden (fr. septembrisades) moordtooneelen, slachtingen, gruweldaden te
Parijs; -- septembriseur, m. (spr. —taribrizéúr) een septembermoordenaar, een mede
aan genoemde gruwelen ; — sep -plichtge
m. in Portugal een aanhanger der-tembris,
grondwet van 1820, eene fractie der liberale partij.,
(naar den opstand van 9 September 1836 zoo
genoemd) ; — septempunetáta, f. nw.lat.
(Coccinélla septempunctata) de zevenpunt, met
zeven punten of stippen geteekende zonnekever,.
maria-kever, vgl. c o c c i n e 11 a; — septémvir, m. pi. septemvïri, lat. een zevenman,,
zevenheerscher, medelid eener regeering van 7
mannen ; — septemviraat, n. het ambt,,
de waardigheid van een zevenman, het zeven
staatsbeheer door 7 verbonden-manschp,et
personen; septemviraats- tafel, de tafel
der zevenmannen, het hoogste hongaarsche riks
gesticht ; — septenarium, n. lat. (van sep
zevendeelig) het zevendeelige;-tenar)'us,m
de zeven sacramenten of bondzegelen der r.
kath. Kerk; — septéna, f. lat. (v. septénus,
a, urn, bij zevenen) eene zevendaagsche kloosterstraf door vasten en geeselen; — septenmum, n. (van septem en annus, het jaar)
eenen tijd of termijn van zeven jaren ; — sep
-tenal,
adj. nw.lat. zevenjarig ; — septennaat, n. zevenjarig regeeringstijdperk, inz.
de ljarige ambtsduur van den president der
tegenwoordige fr. republiek; — septennaliteit, f. de zevenjarige duur, inz. van het
eng. parlement ; — septentrio, m. lat. (eig.
septem triónes, d 1. de zeven ploegossen, benaming der 7 sterren, die het sterrenbeeld van
den grooten Beer of Wagen aan den noordpool
uitmaken) het noorden, de middernacht ; —
septentrionaal, adj. (lat. septentrionális,
e), noordelijk; — septet, n. nw.lat. (it. settétto) of fr. septuór, n. een muziekstuk, uit
gezet voor zeven stemmen of-gevordf
zeven speeltuigen, een zevenstemmig muziek
— septidi, fr. z. de c ade ; — septi--stuk;
dúum, n. nw.lat. zevendaagsche tijd of termijn
— s. duplicátum, verdubbelde, d. i. veertientermijn; — septilatéraal, adj._-dagsche
zevenzijdig; — septimus, a, um, lat. de of het.
zevende; — septimus, m. de of het zevende
(b. v. de 7de leerling eener klasse) ; — sep
(seil. classis), f. de 7de schoolklasse ; ---tlma
septfme, f. Muz. de 7de toon van een octaaf,
de 7de toon van den grondtoon afgerekend; de
kleine septime bestaat uit 4 heele en 2
halve tonen ; de g r o o t e septime bestaat
uit 5 heele en eene groote halven toon; de
verminderde septime uit 3 heele en 3
groote halve tonen; — S e p t i m e n-a c c o o r d,.
n. vierklank, bestaande uit grondtoon, terts,
quint en septime; — septimátia, f. later
lat. eene week; — septimánus, m. lat. een
leerling der zevende klasse of afdeeling; -septiméstriseh, adj. zevenmaandsch; -septimole of septole, f. Muz. eene figuur ,
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van 7 noten, die als 1 noten van gelijke waarde
zijn te nemen.
Sept.-et-le-va, z. p aro 11.
septisch, septika, septopyra, enz.
z. ond. sepsis.
Septizonïum, n. lat. (v. septem, zeven,
en het gr. dzónë, gordel, fries aan zuilen) een
hoog gebouw van zeven verdiepingen.
Septuaginta, lat. zeventig; vandaar de
70 overzetters, of de grieksche overzetting van
het Oude Testament, die door 72 geleerde Joden
te Alexandrië (200 jaren vóor Chr. geboorte)
op bevel van den egyptischen koning Ptolemaeus
Philadelphus werd vervaardigd, ook de a l exandrijnsche versie of vertaling geheeten;
— septuagenarius, m. een zeventiger;
zeventigjarige; — septuagesima, f. of Zon
(v. septuages mus, a,-dagseptuim
um, de of het zeventigste) de 9de zondag vóor

paschen ; eig. de 70ste dag vóor paschen, zoo
geheeten ter gedachtenis van de zeventigjarige
babylonische gevangenschap; daar echter die
zondag slechts de 6lste dag vóor paschen is,
noemt men hem nauwkeuriger: dominica in
septuagesima of infra septuagesimam.
septum, n. lat. (van sepire, omtuinen) Med.

de vliezige scheidswand tusschen twee holten;
septa, n. pl. door eene omtuining of eenen muur
omsloten plaatsen; -- septúlum, n. nw. lat.
(verklw. van septum) de kleine scheidswand.

Septuor, z. ond. septem.
Septúplum, n. lat. het zevenvoudige ; -septupleeren, nw.lat. verzevenvoudigen.
Sepulcraal, adj. lat. (v. sepulcrum, graf,
en dit van sepelire, begraven) tot het graf of
de begrafenis behoorend, die aangaande; —
sepultuur, f lat. (sep ulti ra) begraven, begrafenis, beaarding; — sepultura asinina of
canina, eig. eene ezels- of hondenbegrafenis,
fig. eene smadelgke, niet-eerlijke begrafenis;
sepultura honesta, eene eervolle of fatsoenlijke
begrafenis.
Sequela, f. lat. (van sequi, volgen) het
gevolg, de stoet, tros, legertros; — sequélen, pl. de gevolgen.
Séquens, m. lat. (van sequi, volgen) afgek. sequ. of sq., de of het volgende i Muz.
vervolg of voortzetting van een motief in een
bepaalden zich herhalenden vorm ; ; — vivat
sequens, de volgende leve ! bij drinkgelagen der
studenten, als men op de rij af drinkt of zingt;
— pl. sequéntes, de volgenden ; — sequéntie (spr. t=ts), f. (lat. sequen(ïa), de volgorde,
reeks, rij ; in verscheiden kaartspelen : rij van
opeenvolgende kaarten; — sequénza, f. it.
mid.lat. (sequentIa) eene soort van niet-metrische
geestelijke gezangen in de r. kath. Kerk; -sequrtur, lat. daaruit volgt, er volgt uit.
Sequéster, m. lat. (in 't alg. middelpersoon) of sequestrátor, m. de beslagoplegger, de scheidsman of derde man, die betwiste
goederen bewaart ; ook wel z. v. a. huisbewaarder; — sequéster, n. (later lat. sequestrum
of sequestre) het gerechtelijk beslag op een goed
,
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tot op de uitwijzing of beslissing der betwistezaak; Med. het afgestorven been, dat in Be
nog vastzit ; —-nieuwgvormdbas
sequestreeren (later lat. sequestrlire) een
betwist goed gerechtelijk in beslag nemen en
het aan eenen derde ter bewaring. of beheer
overgeven; — sequesträtie (spr. t= ts) of
sequestreering, f. de beslaglegging, de
gerechtelijke overlevering of verzekering van.
iets, waarover getwist wordt, In de derde hand.
Sequin, m. fr. (spr. s'keñ) eene sequine:
of z e c h i n e (z. aid.).
sequitur, z. ond. sequens.
Ser, z. Seer.
Ser., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor N. C. Seringe (gest. 1858).
Seräb, saräb of siräb, n. arab. -pert.
(v. 't arab. saraba, vloeien) de luchtspiegeling,
z. fata morgana en mirage.
Seraf, z. seraph.
Serail, n. fr. (spr. será ij ; proven. ser
eig. afsluiting, afgeslotea-rath,i.seglo'
plaats, verder voor 't perz. serdï, paleis) of turk.
seráï, het paleis des turkschen keizers;-perz.
de woning van een oostersch aanzienlijk heer
en zijne vrouwen, waarvan de harem (vrouwenwoning) slechts een gedeelte is; vgl. s s a r a i;
-- serails en seraillakens, pl. losgewe-ven halflakens van fijn garen; — semi-agasi, m. turk. de a g a van het serail, de
opziener van het paleis des sultans.
Seráph, m. pl. seraphim, hehr. (van
sdráph, verbranden) vuur- of lichtengelen, boogere geesten, engelen met zes vleugels, s e r af i n e n; — Seraphine, vr.naam : de op een
seraph gelijkende, de lichtgevende, edele; -seráphiseh, serafijnsch, adj. engelachtig , heerlijk, boog verheven ; -- seraphijn-

sehe orde

of orde

der seraphijnen,

de orde der Franciskaner monniken; -- pater
seraphicus, m. nw.lat. de serafische of serafijnsehe vader, een naam des stichters van de
franciskaner-orde.
Serapie, f. lat. en gr. (serapïas) het niesblad, nieskruid, eene plant uit de familie der
orchideën.
Seräpis, m. eene godheid der oude Egyptenaren, het zinnebeeld van den vruchtbaarheid
schenkenden Nijl, later ook als Jupiter S er a p i s in Italië vereerd ; — serapëum, n.
lat. (gr. Sarapeion, Sarapieïon) een tempel van,
Serapis, inz. te Alexandrië.
Seráskier, beter seriásker en se-rásker, m. turk. (perz. ser' asker van ser,
hoofd, en het arab. asker, leger) d. 1. hoofd
des legers, een turksch kripgsoverste, opperveldheer, generalissimus; -- seraskeriaat
of seraskieraat, n. de ambtelijke woning
van den s e r a s k i e r, het gebouw van het mi
oorlog te Constantinopel.
-nisterva
Seráase. of sarásse, f. eene soort van
oostindisch katoen.
Serbet, z. sorbet.
Serdar, z. s i r d a r.
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SERENA

Serena, z. ond. S e r e n u s.
Serenáde, fr. of serenáta, it. f. (van
t it. sera, fr. soir, avond, van 't lat. semis, a,
um, laat) een avond- of nachtmuziek, een concert van stemmen of speeltuigen, dat des avonds
of des nachts onder de vensters van iemand
gegeven wordt.
Serënus en Seréna, lat. (serénus, a,
um, helder, vroolijk, klaar) mans- en vr. naam :
de heldere, vroolijke ; — sereno, it. Muz. vroolijk, vergenoegd ; — serenissimus, m. lat.
(superlatief van serënus) als titelwoord voor
vorsten : de doorluchtigste vorst of zijne doorluchtigheid; — ad Serenissimum, aan den doorluchtigsten landheer; r- sereniss^ma, f. de
doorluchtigste, regeerende vorstin.
Seresch&i.ers of seressáners, pl.
uitgelezen manschap uit ieder regiment van de
000stenrijksche boven-militaire grenzen, inz. tot
gendarme- dienst aldaar bestemd.
9

sereus, z. ond. serum.
Serge, f. fr. (spr. serzj', it. sargia, mid.
lat. sargia, sargium, van 't lat. ser).cus, a, um,
van zijde; oorspr. eene zijden stof) eene lichte
gekeperde wollen stof van verschillende soorten
en 'benamingen volgens de plaats, waar zij het
eerst werd vervaardigd, b. v. s e r g e d e B e r r y,
serge de Rome, serge de Nimes.

Sergeant, m. (spr. serzjánt fr. sergent,
;

van 't lat. serviens, dienend, partic. v. servïre,
dienen ; vgl. s e r v e e r e n) de eerste onderofficier bij het voetvolk; — sergeant -majoor,
m. de eerste onderofficier eener compagnie, de
opperste wachtmeester in eene vesting ; ser
geant at arms, m. eng. (spr. sérdzjént et arms)
de stafdrager in het parlement ; — sergeant at
law, m. (spr. lá) de pleitbezorger, rechtsgeleerde
van den eersten rang; — sergents de ville, pl.
(spr. serzjáñ) te Parijs, de dienaren of agenten
van politie, die eenen degen dragen en op
,openbare plaatsen de goede orde handhaven,
-stadsdienders.
Sergi-emini, m. turk. (v. sergi, het kleed,
waarop het te ontvangen geld wordt uitgeteld,
en het arab. emizn, veilig, zeker, trouw, als
subst. bestuurder, opziener) eig. de bestuurder
.of opziener van het betaalkleed; de schatmeester der vloot; — Sergi-naziri, m. de controleur van de ontvangsten en uitgaven der
schatkist.
Serhadd -aga, m. turk. (van 't perz. ser
hadd, grens, grensvesting, en a g a, z. aid.) bevelhebber eener vesting, vestingcommandant.
—

-

-

Seria, z. ond. serius.
sericëus, a, um, lat. Bot. zijdeachtig ; — ser^cus, a, um. lat. Bot. zijde of fluweelachtig; —
^serieultuur, f. fr. (sericulture) de zijdeteelt.
Seriën, f. lat. ook serie, fr. de reeks, rij,
.getallenreeks ; — series negotii, de gesteldheid
van den ganschen handel ; — seriës rèrum ge.stárum, de inhoud der gebeurde zaken ; in una
-eerih, in éene reeks, onafgebroken.

,

seriëus, z. ond. serius.
Serinette, f. fr. (van serin, sijsje, kana-

rievogel) een klein draaiorgel tot africhting der
kanarievogels en andere zangvogels, het vogel
-orgeltj.

Sering, afk. z. S er.
serius, a, um, lat. ernstig; — seria, pl. lat.
(van ser)us, a, um, ernstig) ernstige dingen ; —
sério, serióso, it. Muz. ernstig, statig, afgemeten, nadrukkelijk; — serieus, adj. (fr. sérieux),
ernstig, deftig, statig, gewichtig; — sérieusement, adv. fr. (spr. serieuz'máii) ernstig, in
ernst, zonder gekheid, welgemeend.

Sermoen, n. (van 't lat. sérmo ; fr. ser-

mon) eene rede, redevoering, voordracht, preek,

inz. eene langwijlige, droge redevoering, predikatie ; — sermoeinátie (spr. t=ts) f. lat.
(sermocinatio, v. sermocinári, redevoeren) het
spreken, gesprek; de rede-invoering, eene log.
figuur, volgens welke iemand sprekend wordt
ingevoerd; — sermolog^um, n . nw.lat. eene
verzameling van preeken.
sero, lat. (adv. van seres, a, um) laat ; —

sprw. sero sapiunt Phryges of Troj áni, de Phry.
giërs (of Trojanen) worden (te) laat wijs ; sero
veniéntibus ossa, den te laat komenden (behooren) de beenderen, d. i. wie te laat komt,
krijgt niets of het slechtste; — serotinus, a,
um, lat. Bot. laat.

Serokowoi, z. s a r o k a w o i; — sereus, z. ond. serum.
Serons, pl. (fr. serrons) s e r o e n % portugeesche benaming der balen, waarin specerijen
en drogerijen naar elders verzonden worden z.
surons.

Serositeit, f. z. ond. serum.
Serpent, n. f. fr. (spr. serpán) ook als
nederl. -pint, eig. de slang = lat. serpens,
van serpdre, kruipen, sluipen) een slangvormig
gekromd blaasinstrument bij de veldmuziek, de
slang-basbazuin; — serpentarxus, m. nw.
lat. de slangendrager, als sterrenbeeld; ook een
valkensoort ; — serpenteeren (fr. serpenter), kronkelen, slingeren, slangsgewijs bewegen
of voortloopen; — serpentist, m. die het
s e r p e n t blaast, de slanghoornblazer; — ser
een oud stuk geschut, dat 24pon--pentij,f.
ders schoot, eene veldslang; — serpentijn
of serpentijnsteen, n. (van 't lat. serpentinus, a, um, slangachtig) gr. o p h i e t, de slangsteen, een zwartgroene, slangachtig gevlekte
talksteen, die tot allerlei vaatwerk wordt gedraaid; — serpentimsehe verzen, slangverzen, d. z. zulke verzen, die met hetzelfde
woord eindigen, waarmede zij beginnen; — ser
pl. (v. it. serpentóso, vol slangen)-pentós,
eene soort van zwermpotten voor vuurwerk.
Serpigo, f. nw.lat. (van 't lat. serpére,
kruipen, zich uitbreiden) Med. de kruipende
ringworm, haarworm ; — serpigeneus, adj.
daarmede behept of daarnaar gelijkende ; — serpulieten, m. pl. (van 't lat. serpi la, kleine
slang) eene soort van versteende dierplanten.
Serpyllum, n . lat. (gr. hérpyllon, fr. serpolet) de veldthijm, veldkomijn, kwendel, onze
vrouwen-bedstroo.
-liev
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Serra, f. port. z. v. a. sierra z. ald.
Serratúla, f. lat. (eig. kleine zaag, van
serra, de zaag) het schaarkruid, sikkelkruid,
groot wild duizendblad, eene tuinplant van verschillende soorten ; — serratus, a, um, lat. Bot.
.gezaagd, zaagtandig ; — serratifolius, a, um,
lat. Bot. gezaagdbladerig ; — serrulatus, a, um,
lat. Bot. fljngezaagd, met kleine zaagtanden.
Serrons, pl. fr. z. s e r o n s.
Sertoës, pl. port. (van den sing. sertáo,
het binnenste van een onbebouwd land) uitgestrekte heuvelige steppen en grasvlakten in
Brazilië.
Sertularia, f. nw.lat. (v. sertiflum, ver
sertum, krans, ruiker) eene soort van-klw.v
koraal of zeewier, de blaaskoraal, een koraal
— sertulatus, a, um,-achtigwormensl;
Bot. op een bloemruiker gelijkende.
Serum, n. lat. waterige vloeistof, wei; —
.serum lactis, n. wei, kaaswei; s. 1. factitium,
kunstmatige wei tot artsenijgebruik; S. 1. dulce,
zoete wei; serum sanguinis, het bloedwater,
waterige deel des bloeds; — sereus, adj.
nw. lat. (fr. séreux) waterig, waterachtig, bloedwaterig, naar bet bloedwater gelijkende; -Serositeit, f. waterachtige gesteldheid.
Serval, m. tijgerkat (Felis capensis) .
Servant, adj . fr. (spr. serwár'c ; v. servir,
dienen) dienend, den dienst hebbende ; — ser
f. fr. (spr. serwañt') eene dienares,-rante,
,dienstmaagd, dienstbode, meid (in Frankrijk is
.het woord voor vrouwelijke bediende verouderd;
:men zegt liever d o m e s t i q u e) ; ook een stel
voor koppen, borden, enz., een dien- of aanrichttafeltje; — Servanten, pl. bedienden;
— servants darmes, w a p en-servant e n of serviënten, in de orde van Malta
degenen, welke de ade klasse der leden uitmaakten.
Serve tus, m. lat. (van servóre, waarnemen, hoeden, behoeden) een behoudene, geredde;
— Serväta, f. de behoudene ; — Servatius
(spr. t=ts) of Servasius, nw. lat. mansn.:
de behouder; — Servatia, f. de behoudster,
redster; — sérvatitium (spr. —titsi—) n.
het behoudings- of reddingsloon, bergloon voor
gestrande goederen.
Servelaatworst, z. cervelaatworst.
Servet, n. van het fr. serviette, z. ald.
Servetisten, m. pl. leden eener secte,
gesticht in de 16de eeuw door den Spanjaard
Michel S e r v e t u s, die in 1553 te Geneve op
aandrijving van Calvijn werd verbrand; zij looeilenden de drieëenheid en beweerden, dat de
.mensch zalig kan worden, zonder gedoopt te zijn.
Service, f. fr. (spr. serwiés ; van 't lat.
;servitium) de dienst, bediening, dienstbetooning,
.het dienstbewijs; n. een stel tafelgoed, het bij
elkander behoorende vaatwerk, waarvan men
.zich bedient om te eten, om thee te drin,

-

SESQUIOXYDE

burgers tot verpleging der soldaten ; — ser
f. sp. (spr. u =oe ; eig. de dienst,-vidúmbre,
bediening, bedienden) het uit granden bestaande
koninklijk gevolg in Spanje.
serviel of serví iseh, adj. (lat. servï
lis, e, van servus, slaaf) slaafsch, laag, kruipend, slaafachtig ; al te letterlijk, te getrouw
(vertaald) ; — de servielen, als politieke
partij z. v. a. ab s o l u t i s t e n; — Servilisme, n. en serviliteit, f. nw.lat. de slaafschheid, kruiperij, laaghartigheid; ook z. v. a. ab5 0 lu t i 5 m e.
Servieten, z. ond. servir.
Serviette, f. fr. (v. servir, dienen, bedienen, enz.) de vinger- of monddoek, het s e r v e t.
Serving, f. (van 't eng. to serve, bewa
ren, beschutten) eene van strengen gevlochten
bekleeding.
servir, fr. (van 't lat. servire) dienen; bedienen (de tafel), aanrichten, opdisschen, de spijzen opdragen, enz. ; — serviteur, m. fr. de
dienaar, bediende; de buiging (vgl. comp 1 im e n t) ; — servieten, m. pl. nw.lat. dienaars
der heil. maagd Maria, monniken van eene in
1233 te Florence gestichte orde, die tot de bedelorden behoort; — servitium (spr. t=ts)
n. lat. dienstbaarheid, slavernij ; — pl. ser
heerendiensten, vroondiensten, leen--vitma,
diensten; — servitors, pl. eng. (spr. sérwiters) arme studenten op de eng. hoogescholen;
— servituut, n. (lat. servitus, f.) de dienstbaarheid; zakelik recht op het eigendom van
een ander; dwang, dwangplicht, het verband,
de gehoudenheid, het bezwaar, de last, dien
de bezitter van eenig goed zich moet laten
welgevallen, b. v. doorgang door zijn huis of
zijnen tuin, enz., erfdienstbaarheid; servitus
aquaedúctus, het recht van waterleiding ; s.
aquaehaustus, het recht op eens anders naburigen grond water te scheppen ; s. juris pascéndi, het weide- en drijfrecht ; s. prospéctus,
het recht van vrij (onbebouwd) uitzicht S. stillicidii, het recht van waterdrup; s. viae, het
recht van overpad.
servos, m. (pl. servi) de dienaar, knecht ; —
servus observantissimus, onder brieven afgekort
S. O., gehoorzaamste dienaar ; — servus ser
Dei, een dienaar der dienaren Gods,-vórum
knecht van Gods knechten (bijnaam van den paus);
— servum pecus, lat. de slaafsche kudde (inz.
van navolgers, letterdieven, hovelingen, enz.).
Sesam, f. (gr. sesámon, lat. sesámum; arab.
simsim), ook k u n s c h u t, m. de vlasdotter,
egyptisch oliezaad, een oostersch peulgewas, uit
welks zaden de zeer heldere en zoete s e s a mo l i e geperst wordt; — sesambeentjes (lat.
ossa sesamoïdéa), kleine beentjes in de pezen
der gewrichtstreken, die de beweging gemak
-kelij
maken.
Sesquioxyde en sesquioxydul, n.
-

;

ken , servies, theeservies; Mil. alles, wat

(van sesqui, anderhalf; vgl.

de huisheer den bij hem ingelegerden (ingekwartierden) soldaten heeft te geven ; ook z.
Y. a. service -gelden, inlegeringsgelden der

graden, die op de gelijke hoeveelheid van het
radicaal anderhalf maal zooveel zuurstof als het
oxyde of oxydul bevatten; — sesquipedaal,

o x y d e) oxydatie -
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ernst, ernstigheid, gestrengheid, scherpheid, ,
adj. lat. (sesquipedális, e, V. sesqui, anderhalf,
en pes, voet) eig. anderhalf voet lang; zeer hardheid.
Sevek, m. z. v. a. s e b a k.
lang, ellenlang, langdravend (van woorden gebruikelijk; lat. sesquipedal)'a verba).
Severambre, n. soort van voortreffelijk
Sessie, f. lat. (sessio, v. sedére, zitten) de land, een -U t o p i a (z. aid.), een land, dat met
de zoo volmaakt mogelijke staatsinrichting bezitting, inz. rechtszitting; ook zittingstijd; in
deeld is.
Schotland een hoog gericht ; sessie - dag, zittingsdag, enz. ; cum cessióne et voto, met zitSeverianen, Severinus, severiteit, z. ond. seveer.
ting en stem.
Sévigné, f. fr. (spr. sewi-njé) eene soort
sessilis, lat. Bot. zittend, ongesteeld ; — sessi folius, a, um, lat. Bot. ongesteeld, steelloos. van kleinood, haakspeld, door vrouwen vóor de
Sester, m. opperduitsch (van 't lat. sexta borst gedragen, dus geheeten naar mevrouw
van S é v i g n é, eene beroemde fransche schrijf-,
sp. sextario, it. sestiere, provenc. sestier,-rius,
fr. setier, z. ald.) eene voormalige maat voor ster der 17de eeuw.
Sèvres -porselein, of bi verk. sèvres
droge voorwerpen (in den Elzas = 4 quart)
(spr. sè.wr') n. beroemd porselein uit de fabriek
en voor natte waren (in Zwitserland = 8 kan).
Sestertie (spr. tie=tsie) f. lat. (sestertius, in de fr. stad Sèvres.
Sevum, n. lat. het smout, de talk ; sevum
scil. nummus, v. sestertius, a, um, derdehalf,
bovinum, rundertalk; s. cervinum, hertentalk;
Y. semis, half, en tertius, de derde) eene oudrom, zilvermunt =
= 2 2 a s, het vierde deel van s. hircinum, bokstalk; s. ovinum, schapentalk.
Sewer, m. eng. (spr. sjoe -er) een riool,,
een d e n a r ï u s ongeveer 9 ct. in waarde; ook
sestertium, pi. sestertm, eene reken- afvoerkanaal; -- sewage system, n. (spr.
sjoewidzj) het spoelstelsel voor den afvoer van.
munt van 1000 sestertiën, omtrent 90 gl.
faecaliën.
sestetto, z. sextet.
Sewings, pl. eng. (spr. sjoe-ings) naaiSestíne, f. it. (sestina) eene bij de Provencalen
ontstane door Dan. Arnaud het eerst garens.
a
gebruikte soort van ital. en spaanschen dichtsex, lat. zes; — sexaginta, zestig; sexagëni,.
vorm, die uit 6 strophen bestaat, ieder van 6 bij zestigen ; — sexagenarius, m. een zesregels, met zeer kunstige dooreenviechting van tigjarige; — sexagesTma, f. (spr. s=z v.
sexagesimus, a, um, de of het zestigste), of
het rijm.
Setaeèum, n. pi. setacöa, nw.lat. (van zondag -sexagesimae (ook dominica in
sexages)ma of infra sexagesimam), de 8ste zon't lat. seta, stijf haar, borstel) een borsteldier;
dag vóor paschen (vgl. s e p t u a g e s i m a) ; —
Med. een haarsnoer.
Seth, m. bebr. (sjéth, eig. het achterdeel, sexagesimale verdeeling, de verdeeling van een geheel in 60 deelen, b. v. van
de stuit; het zitbeen, v. sjoeth, zetten) mansn.:
de vergoeding, of liever * de spruit, loot ; — den graad en het uur in 60 minuten, van de
sethieten, pl. de nakomelingen van Seth; minuut in 60 seconden, enz. ; — sexagesi-.
ook eene variteit der gnostische ophietensecte.
male rekening, de rekening met s e x a- Setier, m. fr. (spr. se-tjé van 't lat. sex- g e s i m a l e breuken, d. i. zulke breuken,,
ta)us vgl. s e s t e r) eene oude fransche en
welker noemer, 60, 600, enz. is ; — sexanederl. graanmaat van zeer verschillende grootte;
goon, m. lat.-gr. liever hexagoon, z. ald.;
eene wijnmaat, ook v e t t e genoemd
Ir
— sexangúlum, n. lat. (van sex, zes, en
feuillette = 4 pots of 8 pinten.
angzclus, hoek) een zeshoek; — sexangu-Setnik, m. poolsch (van sto, pl. sta, ge- lair of sexangularisch, adj. nw.lat. zes
nit. set, honderd) de hoofdman, kapitein; vgl.
— sexes nium, n. lat. (v. annus,-hoekig;
sotaik.
jaar) een zestal jaren, eene tijdruimte van 6
Seton, m. fr. (spr. s'tóñ) Chir. een haar jaren.
zijden snoer, dat men door het celweefsel-snoer,
sextus, a, um, de of het zesde ; contra sexhaalt, om vochten af te leiden.
tum (scil. mandatum of praeceptum) p e c c e esetosus, a, um, lat. Bot. borstelig.
r e n, lat. tegen het zesde gebod zondigen; —
Setter, m. eng. patrijshond.
sextus, m. de zesde (b. v. leerling eener klasse)
see of sive, afgek. s. lat. of.
sexta, f. (scil. classis), de zesde schoolseveer, lat. (sevërus, a, um, fr. sévère) klasse ; — sexte, f. Muz. de zesde toon van
ernstig, streng, gestreng, hard, stuursch, ruw, de toonladder, ; in het kaartspel : zes opeenvolonverbiddelijk; — Severiánen, m. pl. aan- gende kaarten van éene kleur; — sextä,nus,
hangers eener gnostische secte, in de 12de eeuw m. nw.lat. een leerling der 6de klasse ; —
door S e v e r u s gesticht, die leerde, dat de wesextáant, f. (lat. séxtans), een astronomisch
reld het werk van allerlei machten was, dat werktuig, dat het zesde deel eens cirkels ot
de slang den wijnstok had voortgebracht en 60 graden omvat; — sextarius, m. eene
men alzoo geen wijn moest drinken, dat het oud-rom. maat voor vloeistoffen in droge dinhuwelijk ongeoorloofd is en er geene opstanding gen, _ congius of omtrent liter; — sex-.
bestaat ; -- Severinus, m. nw.lat. mansn.:
tet, nw.lat. of sestétto, n. it. of sextuor,,
te ernstige ; ook eene munt, z. v. a. s o eye- n. fr. een zesspel, zesstemmig muziekstuk; -I e i n; — severiteit, f. (lat. sever)tas) de
sextidi, fr. z. decade; — sextillioen„
:

4

;

;

;
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n. millioen quintilloenen; — sext1 's (sdl.
mensis), m. de zesde maand, van Maart afgerekend, de oud-rom. benaming van de maand
Augustus; -- sextóle, f. nw.lat. Muz. eene
.groep van 8 tonen, die gelijke tijdswaarde als
-4 van hun teeken hebben; — sextuplum,
n. het zesvoudige; — sextupleeren, ver
-.zesvoudign
Sexus, m. lat. het geslacht, natuurgeslacht,
äe kunne, sekse ; — sexuaal, nw.lat. of
sexueel (fr. sexuel) adj. het natuurlijke geslacht beteekenend en betreffend; — seXUaalsysteem, n. de rangschikking of verdeeling
der planten volgens hare geslachtsdeelen (van
Li n n ae u s); — seXUalist, m. een aanhanger
van het sexuaal-systeem of volger van de plantenrangschikking van Linnaeus ; -- sexuallteit, f. het geslachtsleven.
Seybani, m. pl. eene soort van turksche
soldaten, die met -onze dragonders overeenkomen.
Seym of semj, m. poolsch: de (poolsche)
rijksdag.
Seys, pl. eene soort van heilige lieden in
Perzië, die zich onder andere nimmer met eene
leugen bezoedelen, geen hond aanraken, geen
wijn drinken of buiten hun geslacht trouwen.
Sfeer, sfinx, enz. z. s p h—.
sforzándo of sforzato, it. (spr. forts—; van
-s forzare = fr. e/forcer, inspannen) Muz. versterkt, sterker, trapsgewijs en als onmerkbaar
van het p i a n o tot het f o r t e overgaande, bij
verkorting uitgedrukt door sforz. en sf.
s fumáto, it. (spr. s foe— van s fumare, verdampen, vervliegen) Pict. als omneveld, met onbepaalde omtrekken geschilderd.
Sgontsjik, russ. (v. sgoniátj, samendrijven,
goniátj, drijven) de ossendrijver.
Sgraffíto, m. it. (vgl. s c b r a f f e e r e n)
gekrabd schilderwerk op natte kalk of gips.
Sguárdio, m. it. (spr. u =oe v. sguardare,
-aanschouwen, beschouwen) het hoogste ridder
Maltezer orde, waaraan zelfs-gerchtsofd
-de grootmeester onderworpen was.
Shakers, m. pl. eng. (spr. sjéekers; van
-shake, schudden, sidderen ; vgl. q u a k e r) sidderaars, eene kwakersecte in de Vereenigde Sta
; — shake-hands, n. (spr. shëek-hénds)-ten
.bet handschudden (als begroeting).
Shakespeare-galerij of shakespeare-litteratuur, f. enz. (spr. shékspier)
kunstwerken, geschriften enz., die op den grooten engelschen dichter W. Shakespeare (geb.
156k, gest. 1616) betrekking hebben; — shake.spearomaan, m. iemand, die dweept met
-dezen dichter, hartstochtelijk vereerder van
-Shakespeare ; -- shakespearomanie, f.
dweperij met Shakespeare.
Shampooing, f. eng.-ind. bij kappers:
"het wasschen en inwrijven van het hoofd met
eene op zeep gelijkende vloeistof ter reiniging
van het haar.
Shanty, m. eng. (spr. sjénti; van shanty,
,panty, wild, vluchtig, lichtzinnig) eene soort van
,
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hut of blokhuis der N. Amerikaansche. achter
-woudners.

,

-

;

,

,

;

Share, f. (spr. sjeer) het aandeel, de a c t i e.
Sharper, m. eng. (spr. sjárper) een listig
bedrieger, spitsboef, zakkenrolder in Engeland.
Shawl, f. eng. (spr. sjaal van 't perz. sjál,
fr. chale, nederl. gew. sjaal) eig. de fijnste
wollen stof, in het Oosten uit de wol van eene
in Tibet thuis behoorende geitensoort vervaardigd; verder een in Kasjemir daaruit vervaardigd doek (Kasjemir-shawl of turksche
s h a w 1), en in 't alg. een manteldoek, groote
omslagdoek der vrouwen; — longshawl, f.
(fr. chale long) een lange, groote omslagdoek.
Shea–boter, f. (spr. sjie—) ook p l a n t e nt a 1 k of negervet, eene vettige zelfstandigheid, gewonnen uit de nootachtige vruchtkernen van den westafrikaanschen boom Bassia
Parrii.
Sheep, n. eng. (spr. sjiep) het schaap ; —
shepherd, m. (spr. sjépperd) schaapherder
Sheetings, pl. eng. (spr. sue—) linnen voor
tijken of beddelakens.,
Sheriff, m. eng. (spr. sjérrif ; van 't angels.
scir-gerefa, scire -,fiere fa, van scir, scire, eng.
shire, landschap, en fiere fa, eng. reeve = g r a a f,
d. I. bestuurder, voogd, een landrechter in Engeland, de opperambtenaar van een graafschap
(shire), die de schattingen, boeten en andere
gelden aan de regeering moet leveren, de gezworenen moet kiezen enz.; z. ook s j e r i f.
Sherry, m. eng. (spr. sjérri) de Xereswijn, Xeres-sec (van de stad Xeres in Anduluzië).
Shilling, m. eng. schelling (z. ald.)
Shfnners, pi. (spr. sh= sj ; v. shin, scheen,
scheenbeen, to shin, zich aan 't scheenbeen
stooten) kooplieden in N.Amerika, die van den
eenen bekende naar den anderen loopen, om
geld te leenen, hetzij dan uit verlegenheid of
wel uit bedrieglijke winzucht; — shinning,
f. het leenen op die wijze.
Ship, n. eng. (spr. sup) het schip; — ship—
chandler, m. (spr. —tsjéndler) kleinhandelaar in scheepsbehoeften ; — ship–owner,
m. (spr. —óóner) scheepseigenaar, reeder; —
shipping, f. de scheepvaart.
Shire, m. eng. (spr. sjier; angels. scir, scire,
van sceran = s c h e r e n, snijden, verdeelen) een
engelsch graafschap, landschap.
Shirting, n. eng. (spr. sjur—; v. shirt,
het hemd) oorspr. eene soort van linnen voor
hemden, thans meestal fijne katoenen stof voor
hetzelfde doel.
shocking, eng. (spr. sh=sj) schokkend;
aanstootelijk, ergerlijk.
Shoddy of shuddy, n. eng. (spr. sh=
sj en y=i) de grove lompenwol, wol uit afval, kunstwol, die door scheuren der lompen
uit ongevolde, geweven en gebreide wollen stoffen wordt vervaardigd, verschillend van m u n go
(z ald.); ook de daaruit bereide stof; ook oneig.
een naar het uiterlijk beschaafd, maar karakterloos mensch, windbuil.
;
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Shop, f eng. (spr. sjop) een winkel ; —

shopkeeper, m. (spr. ee=ie) winkelier ; —
shopping (eng. to go a shopping) in alle
winkels loopen, de waren omhalen, naar den
prijs van allerlei voorwerpen vragen en niets
koopen (eene onhebbelijkheid der voorname vrouwen te Londen, New-York enz.)
short, adj. eng. (spr. sjort) kort; — shorthand (spr. —fiend) short—writing (spr.
raiting) kortschrift, st e n o grap hie (z. aid.);
— short —whist, soort van whistspel.
Shot, n. eng. (spr. sjot) het schot, het p r o,

—

jeetiel.
Shout, m. eng. (spr. sh=sj) het vreugdegejuich, gejubel, hoezeegeroep.
Show, f. eng. (spr. sjoo) de vertooning, de
praal ; inz. de optocht van den lord-mayor; —
show—room (spr. —rocm) plaats, waar waren geëtaleerd zijn.
Shrapnels, pl. eng. (spr. sjrópnels) eene
soort van granaten, die bij de losbarsting eene
menigte geweerkogels met alverdelgend geweld
verspreiden (zoo geheeten naar den uitvinder,
den in 1842 overleden engelschen artillerieoverste S h r a p n el).
Shrimps, pl. eng. zeegarnalen.
Shrub, m. eng. (spr. sjrub) een eng. drank
van brandewijn, citroen- of sinaasappelsap en
suiker.

Shuddy, z. shoddy.
Siachbandar, m. perz. de ontvanger der
in- en uitgaande rechten in Perzië, eene soort
van generaal - pachter.
Siagonagra, n. gr. (van siagön, kinnebak) Med. de jicht in de kinnebakken, jichtige
aandoening in het gewricht der onderkaak.

Siaka, siako, z. x a c a, x a c o.
Sialagóga, pl. gr. (van sialon, speeksel)
Med. middelen, die de afscheiding van het speeksei bevorderen; -- sialagógiseh, adj. speekselafscheidend; — sialísme, n. ook sialornccea, f, de speekselvloed, kwijlvloed, z. v. a.
ptyalisme; — sialóchus, m. die eenen
speekselvloed heeft; — sialologle, f. de leer
van het speeksel; — sialológisch, adj. tot
die leer behoorende; — sialoschésis, f. de
onderdrukking der speekselafscheiding; — sia—
losyrinx, f. eene speeksel-pijpzweer, speeksei-fistel; eene mondspuit; — sialosemie, f.
speekselverlies.
Si^met, n. turk. (van 't arab. saámat, adel,
groot erfdeel) een krijgsleen, dat 20,000 aspers
en meer opbrengt; vgl. t i mar.
Siamoise, f. fr. (spr. —moäz') eene stof,
uit zijde en katoen gemengd, oorspronkelijk uit
Siam.
Siáni, m. eene rekenmunt te Aleppo, waar
stuks een turk. piaster doen.
-van24
Sibar, m. hebr. de 9de burgerlijke en de
ade kerkelijke maand der Joden.
Sibbens of siVvens, n. eng. (v. telt. gxl. subhag, framboos, wegens het voorkomen
van de zweer) een soort van venerische ziekte
to het schotsche hoogland.

SICILIAAN

Siberienne, f. fr. eene naar het kalmuk
gelijkende stof voor winterjassen.
Siberiet, n. roode edele schor 1 uit Siberië.
Sibilas, m. lat. het sissen, gesis, fluiten,.
schuifelen, piepen, sijfelen; — sibilánt, m.
(van sibiláre) Gram. sisklank, sis- of fluittoon,
b. v. s, f; — sibilätie (spr. t=ts) f. of Si—

bilisme, n. nw.lat. z. v. a. s y r i g m u s.
sibiricus, a, um, lat. Bot. siberisch, uit Si

-

berië afkomstig.
Sibylle, f. gr. (Sibylla, naar men wil van.,
het dorische Sids bóla = Dias bulc, d. i. het.
raadsbesluit van Zeus; derhalve : de door Zeus
ingeblazen, lat. Sibylla) van de Ouden cene
door de godheid aangedreven vrouw, cene waar
profetes, ve+kondigster des goddelij--zegstr,
ken wils; iron. voor: een oud wijf, cene oude
heks; — sibyllijnsch, adj. waarzeggend,
voorspellend; de sibyllijnsche boeken, in
het oude Rome : drie boeken met oude voor
welke door de sibylle van Cumas-speling,
aan koning Tarquinius den Trotschen werden
verkocht, en die men in bedenkelijke omstandigheden van staatswege raadpleegde; s i b y ll ij nsche orakels, pl. in christelijken tijd
door heidenen, joden en ook christenen tegen
het heidendom opgestelde voorspellingen; —
sibyllist, m. benaming van zulke christenen,
die in de sibyilijnsche boeken profetiën betreffende J. C. meenden te vinden.
sic ! lat. zoo ! alzoo ! aldus ! dus staat er
woordelijk ! ei ! (gew. in recensiën bij uitdruk
daardoor als gebrekkig wil-kinge,dm
kenmerken).
Sicambren, z. S i g a m b r e n.
Sicamor, m. fr. in de wapenkunde : de.
hoepel.
Sicarius, m. lat. (v. sica, dolk) of sicaire, fr. de sluipmoordenaar, bandiet.
siccantia, n. pl. lat. (van sicci re, drogen, siccus, a, um, droog) Med. opdrogende genees
— siccatief, adj. (siccativus) op--mideln;
drogend ; — siccatief, n. een opdrogend middel uit loodsuiker, lijnolievernis en terpentijnolie bi olieverven en lakken ; — siccatif zuma-.
tique, n. (spr. sumat2ek) loodwit met boorzuur
mangaan-oxydul.
Sieca—ropij, z. s i k k a.
Sicehasïe, f. gr. (sikchasía, van sikchá-dzein, walgen) Med. de walg, afkeer.
Sicera, f. lat. (gr. sikera, n. hehr. sjêkár)°
een bedwelmende drank bij de Hebreën, sjerbet.
sic éunt fata hominum, zoo gaan de menschelijke zaken of lotgevallen.
Siciliaan, Sici iër (it. Siciliáno) bewoner van het groote eiland Sicilië in de Middellandsche zee ; — sieiliáne of fr. siciliénne, f. de siciliaansche herderdans ; de
wijs en tijdmaat daarvan ; alla Sicilidna, it..
(spr. sits/i—) op zijn siciliaansch, in siciliaan-sche kleederdracht ; naar de wijze van den siherdersdans; — siciliaansche -cilanshe
vesper, de moord op Sicilië, in de April-
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maand van 1282 aan 1200 Franschen of FrancoNormandiërs gepleegd, en tot welken de v e sp e r-klokken op Paaschmaandag 30 Maart het
sein gaven.
Sicilim®nt, n. lat. (siciliméntum, van sicilire, met de sikkel [sicilis] afsnijden) de tweede
snede, het gras, dat na de eerste maailng wordt
afgesneden, de nalezing.
Sicínnis–dans, m. (gr. sikinnis, lat. sicinnvtum) een aan 't.satyr-drama eigen dans; —
sicinníst, m. (gr. sikinnistés, lat. sicinnista)
een gebarendanser.
sic itur ad astra, z. a s t r u m; — sic transit
gloria mundi, z. g 1 o r i a; — sic volo, sic jubéo,

z. volo.

Sicyèdon, n. (gr. sikyèdón, d. L eig. pompoenachtig, inz. wanneer bij eene beenderbreuk
het been glad zonder splinters breekt, v. sihya, pompoen, kalabas) de dwarsbreuk van een
been, z. v. a. k au l e d o n.
Sida, f. nw.lat. (v. gr. side, dat echter een
granaat en een soort waterplant is) de fluweelmaluwe (Sida abutilon).
Side, f. eng. (spr. said') de zijde ; vgl.
outside, ond. out.
Sidera, liever sidrah, f. (hebr. seder,
rabb. sidräh, rij, rangschikking; afdeeling, van
sádar, rangschikken, afdeelen) eene tekstafdeeling in den hebreeuwschen bijbel.
sideraal, adj. lat. siderdlis, e) of sideriseh (van sides, m. genit. siddris, pl. sidéra,
gesternten) de gesternten betreffende, tot do
sterren behoorende of door haar bepaald; sid e r i s e h j a a r, het sterrejaar, de tijd van den
schijnbaren omloop der zon van eene vaste
ster af gerekend, totdat zij weer bij deze komt;
— s i d e r i s e h e m a a n d, sterremaand, omloopstijd der maan met opzicht tot den tijd, binnen
welken zij haren omloop van de eene vaste
ster af gerekend tot aan dezelfde vaste ster
volbrengt, n. 1. 27 dagen 7 uren en 43 minuten, welke evenwel door de dubbele beweging
der maan (omdat zij ook de aarde om de zon
volgt) met 29 uur vermeerderd wordt ; vgl. s yn o d i s c h e maand ;— sideraal-licht of
hydroöxygeen- gaslicht, het knalgas
een door Beale te Londen uitgevonden-licht,
nieuwe verlichting ; -- sideraal magnetísme, n. de magnetische invloed der sterren
op zieken; — siderátie (spr. t=ts) f. (lat.
sideratio) de stand der sterren ; Astrol. de (gewaande) invloed van den sterrenstand op het
leven enz. van Benen mensch; Med. de beroerte, plotselinge verlamming, het volkomen
afsterven van een lid of het koudvuur (Big. een
door de gesternten veroorzaakte ziekte); — siderlsme, n. 1) nw.lat. de leer van den invloed der sterren, het geloof daaraan.
Siderisme, n. 2) gr. (van 't gr. sidéros,
ijzer) eene eigen magnetische behandeling der
ziekten door middel van een geleidend vat, waarin
ijzer en andere stoffen zijn, eene soort van dier
magnetisme ; — sideriet, n. een door-lijk
phosphorzuur ijzer blauw geverfd kwarts, saf-
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fierkwarts; eene met het blauwspaath (lazulith) verwante delfstof, die phosphorzuur ijzer
bevat, soms ook ruwe zeilsteen geheeten,
moeraserts, natuurlijk berlgnsch blauw, blauwe..
ijzeraarde; — sideroealeiet, n. gr.-lat. ijzerkalk, bruinkalk; — siderodendron, n. gr.
ijzerboom, een meekrapachtig gewas van Martinique, enz.; — siderographie, f. de kunst
om op ijzer of staal te graveeren, de staalgravure ; — siderograaf, m. een staalgraveur;
— siderokoniet, n. een uit kooizure kalk
en ijzeroxydehydraat bestaand mineraal; — Sidérolith, m. eig. ijzersteen, eene uit steenstof gebrande massa voor vaatwerk; — sideromantie (spr. t=ts) f. de waarzeggerij door
middel van een gloeiend ijzer, of door waarneming van de wijze, waarop stroohalmen daarop•
verbranden en hunne vonken afgeven, de vonkenwaarzeggerij ; de vuurproef door middel van
gloeiend izer; — sideroskoop, in. de ijzer
een door Baillif uitgevonden, door Bec--wijzer,
querel en Saigey gewijzigd werktuig, dat in
lichamen, die er bij gebracht worden, de kleinste sporen van ijzer aantoont; -- sidero–
techniek of siderurgie, f. de kunst om
het ijzer te bewerken, de ijzerhuttenkunde; —
siderox clon, n. ijzerhout, naam van eenige
zeer harde houtsoorten; oneig. iets tegenstrjdigs, iets, dat zich zelve tegenspreekt.
Sidi, m. arab. (sajjid ; nw. arab. sejid, seid, ,.
vgl. s e ï d e) heer, als titel van stamhoofden,
vorsten, stadhouders enz.
si Diis placet, z. ond. Deus.
Sidonia, f. hehr. (naar de stad Sidon, hebr.
Ztdon, d. I. eig. vischvangst, van zoel, vangen,
jagen) vr. naam : de visscheren, jageres.
Sidrah, z. s i d e r a.
Sieb., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor C. F. von Siebold (gest. 1866) .
Sief, n. arab. (misvormd uit schij a f) een
droog oogmiddel, oogzalf.
Siècle, m. fr. (spr. sièkl'; v. lat. saeculum)
de eeuw; ook als naam van couranten.
Siège, m. fr. (spr. sièzj') de belegering,..
het beleg.
Siegfried, m. oudd. (oudhoogd. Sigu frill, .
Sigi frill, oudn. Sigurdh, it. Siffredo) mansn. :
die door overwinning den vrede bezorgt; --Siegmund, ni. oudd. (oudboogd. Sigimunt,
Sigismunt) mansn.: de door overwinning beschermende.
Sieniet, z. s y e n i e t.
Sier, z. ser.
Sierra, f. sp. (provene., port. en oud-it.
serra, eig. zaag = lat. serra, telt, searr; vandaar wegens de getande gedaante, de bergtop)
een gebergte, eene bergketen in Spanje; -sierra de las Grullas, het Kraanvogelgebergte in Amerika ; — sierra Morena,
de Bruine bergketen ; — sierra Neváda,
het Sneeuwgebergte in Spanje.
Siesta, f. sp. (port. sesta, van 't lat. sexta,..
scil. hora, dus Big. het zesde uur des daags, .
n. 1. na zonsopgang, dus het middaguur) de.,
,

,
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middagrust, betmiddag- of namiddagslaapje,
gedurende de sterkste zonnehitte in Spanje en
Itane , ook weI enkel een mlddagslaapje , iron.
-een dutje, knapuiltje.
Siam, m. rr, (spr, sjeur; door afkort. ontstaan ult seigneur, z. ald., vgl. bet eng. sir)
heel', grondelgenaar, leenneer , ook een titel,
-door meerderen aan nunne minderen in brteven enz. gegeven (vgl. m 0 ns i e ur); - sieu.rie, f. beerlijkheid, domein.
si fabula vera, late als net verhaal waar is.
. siftleeren, rr, (silller, spr. si-f-; van 't
-lat. sibiliire, tlulten) uitfluiten, uitjouwen; sifflabel, adj. uitfluitenswaard; - siffiet,
m, (spr, 'si-/M) een Ouitje, eene orgel-flultstem ,
'- siflieur, m. een nutter, uittluiter; uttjouwer, bespotter.
Sigaar, r. z. cigarro.
Sigaleon, m. gr. (van sige, t. bet stilzwijgen) z. v. a. Harpokrates (z. ald.)
Sigambren of Sikambren, m. pl. een
oudduttsch volk. aan den Rijn en aan beide zijden van de Boer, tegen welke Cesar in 55
-voor ChI'. een krijgstocbt ondernam.
Sigarette, z. cigarrito.
sigilliitim, lat. in bet bijzonder, aan iedereen
arzonderlij k.
Sigillum, n. lat. (verklw. van signum, dus
eig. klein teeken of beeld)het zegel, verzekeringsteeken; - loco sigilli, afgek. (L. S.), in
plaats van bet zegel, - sigillum confessionis,
elg. het blechtzegel, bet verzwllgen van toevertrouwde geheimen, de stiptste gehetmhoudtng ,
·sub sigillo confessiiinis, s. s. silentti, onder het
zegel del' biecht,del'stilzwljgendheld of gehetmhouding, s. s. volante, ondervliegend, d. I, open
zegel ; - sigillum hermet'tcum, de luchtdicbte
verzegellng of sluiting, het toesmelten ot toelakken- van o.eschhalzen (vgl. berm etis ch);
. - sigilla,rla, t. la1. varenstronk, voorwereldlijke boomstammen in steenkolenbeddingen, met
op zegels gelUkende bladnerven; - sigillarlen, pI. een oud-rom. teestdag, bij den feestdagvan Saturnusgevoegd; de geschenken (beeldjes, ringen enz.), die men elkander -dan placht
te geven; - sigillata terra,' t. h.lat: zegelaarde, eene soort van·klelaarde uit den Arcbipel, gewoonlijk met een zegel gemerkt, z. b 0IUs; - sigillatie (spr. t=ts) t. nw.lat. de
bijvoeging, opdrukking, aanhanging van bet zegel; - sigillatief, adj. nw.lat. gescbikt om
te zegelen; tot een zegel vereiscbt;- sigil.leeren, nw.Iat. zegelen, verzegelen.
Siglen, pI.la1. (sigla, van den sing. siglum,
samengetr. nit sigillum) afkortingsteeken, de eerste letter vaneen woord, omdaarmede dat woord
uit te drukken.
Sigma, n. de grieksche S (I of C); eene
-~oort va,D bed ot rustbank bij de Ouden, van
halfronde gedaante, waarop 7 personen plaats
konden nemen; - sigmatisme, n. nW.lat.
··de arwerping del' s van de eindlettergrepen is
en us voor consonanten, by de oudere rom.
,.(jichters, om de lengte van positie te voorko-
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men; - sigmode,s of sigmotdes, adj. gr.
halvemaansgewus, clrkelvormtg, wat den vorm
del' grieksche C heert.
signa, enz. Z. ond. signum.
Signaal, n. rr, (spr. gn=nj; fl'. signal,
mid.lat. signale, van 't lat. signum) het teeken,
waarschuwingsteeken, sei n, de toeroep door
een geluidgevend werktulg , de leuze, het wachtwoord, pa I' 0 0 I; - signaal- or seinboek,
n. eenlijstdel'gebrulkelllke slgnalen, - signaIeeren, signaliseeren, beteekenen, het
s i g na I e men t van iemand opgeven of nederschruven, het atgesproken teeken geven, door
teekens bertcnten of aanduiden, s ei nen, b. V.
een schlp , - zich signaleeren, ztch onderschelden, merkwaardig maken, gunstig voordoen,uitblinken, uitmunten; - signalement,
n. de beschrijving van iemands uiterlijk voorkomen, om hem daaraan te onderscbeiden, nauwkeurlge persoonsoeschrllvlng in passen, steekbrieven enz.
Signatuur, signeeren, signet, enz.
Z. ond. signum.
Signette, f. rr, (spr. si-njett') of siguette,
t. (spr. sigett') eene soort van getande kaproen
of neusnijper (voor paarden).
signiflceeren, significatie, enz. z.
ond. s i gnu m.
signodeus, a, urn, lat. Bot. Svvormlg.
Signore, m. it. (spr, si-njore) of afgekort
sign6r (van bet lat. senior, vgl. se i g n e u 1')
heel', gebieder; - signora, f. (spr. si-nj6ra)
vrouw, meesteres, gebtedster, - signoria, t.
(spr. si-njoria) heerlljkheid, heerschap, Inz. als
tltel bij bet aanspreken van voorname personen, evenals Uwe Excellentie, doch van algemeener gebrutk, ook de adel; het voornaamste regeertngscollege in de voormalige republ1ek
Venetie.
Signum, n., pI. signa, lat. bet teeken,
merk, kenteeken; de wenk; het wonderteeken ;
sub signa, onder of met bet teeken; signum
exclamdndi ot exclamationis, uitroepingsteeken
( ! ); signum interrogandi, vraagteeken (?); signum
repetitionis, berhalingsteeken (:,:); in ,hoc signo vince ot vinces, in dit teeken zuU gij overwinnen, bet opschrift op bet vlammende krois,
dat aan keizer Constantljn aan den hemel vel'scheen;- signet, n. mid.lat. (signetum) het
bandzegel, ca c he t ; inz. bet titelvlgnet van
uitgevers; bet bladteeken in een boek om de
plaatsen te kenmerken, die men wil wedervinden; - signeeren (la1. signare) teekenen,
beteekenen; bezegelen, stempelen; onderteekenen, onderschrijven; - signa of signetur, teeken of het worde geteekend; signa suonom'tne,
teeken het met den vereischten naam; signatum, afgek. ' sign., op oorkonden enz., onderteekend en gezegeld; - signatuur, t. (Iat.
signatura) de merking, kenteekenlng (bij koopmansgoederen); onderteekeoing, bezegeling en
handteekeningvan eene openbare acte, 001'konde enz.; inzonderheid de onderteekening met
een enkel naamcijfer; bij boekdrukkers: de
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bladteekening, het bladteeken door letters of
getallen; ook het kersje in de drukletters, waaraan de zetter hare boven- en onderzijde kent;
het opschrift, het briefje, dat het gebruik voor
aan artsenijflesschen, -doozen enz.; Muz.-schrijft,
de beteekening der noten door cijfers (inz. bi
de bas) ; ook de sleutel, het voorteeken; —
significeeren (lat. significáre) aanduiden,
-aantoonen, kond doen, verkondigen, te kennen
of te verstaan geven, aankondigen, aanzeggen;
-

-- signi$eánt, of fr. signifiant (spr. si.

nji/táñ) en signiñeatief, adj. nw.lat. te
kennen gevend, aanduidend; nadrukkelijk, duidelijk, zinrijk, vol beteekenis; — sigüi$Catie (spr. t=ts) L lat. (significado). de beteekenis, beduidenis, zin van een woord; gerechtel(jke aanzegging, bekendmaking; — signifi.eátor, m. nw.lat. het punt der ekliptika,
waarmede de astrologen een toekomstig voor
-val
verbinden.
Sikhs, naar eng. spelling ook S e i k h s,
m. pl. hindost. (sikh, v. 't sanskr. siksja, een
leerling, jongere) eene door Y ának of Nànak in
de 16de eeuw gestichte godsdienstsecte in noordelijk Indië, die in den Pundsjab een eigen
staat gevormd heeft, welke sedert 1849 tot het
ando -britsche rijk behoort.
Sikka of sikka ropij, f. perz. (van sikkah, de muntstempel) eene oostind. rekenmuñt
(z. ropij).
Sikkel, m. hebr. (sjekel, v. s ákál, wegen)
een goud- en zilvergewicht ; ook de naam van
vreemde munten, die met dat gewicht overeen
gewone s i k k e l was van de-kwamen;d
grootte van een frankstuk en woog 3 z gram;
de sikkel des heiligdoms was 163 gram
,zwaar.
Silbe of sylbe, f. hoogd.: lettergreep, s y l-1 a b e (z. ald.)
Sileen, lat. Silénus, m. (gr. Seilánós)
.Myth. de opvoeder en gezel van Bacchus, gewoonlijk met dikken buik en kaal hoofd, dronken en op eenen ezel rijdende voorgesteld, het
zinnebeeld der dronkenschap.
Silentium (spr. t=ts) n. lat. (van silëre,
zwijgen) het stilzwigen ; als uitroep : stil!
.zwijg ! — silentium im p o n e e r e n, stilzwijgen
opleggen, stilte gebieden ; — a ltuni silentium,
diep stilzwijgen, diepe stilte; — perpeticum silentium, altijddurend zwijgen ; — silen.tiaxiërs, pl. (lat. silentia)i) eig. zwijgers, zwijgenden, eene soort van voorname beambten aan
het hof der grieksche keizers, z. v. a. geheim
zwijgen verplichte monniken, die ge--raden;to
lofte van een voortdurend stilzwijgen hebben
afgelegd, waartoe b. v. de t rap p ist e n behooren; -- silentielus (lat. silentiósus, a, um)
stil ; karig in woorden, zwijgend; — silent—
fan, m. eng. (spr. saïlentfen; V. (an, waaier)
een zonder geruisch werkende ventilator.
Silenus, z. S ii e e n.
Silesien, n. fr. .spr. silesjeñ; v. silésien,
silezisch?) eene sterke panische maagtinctuur
uit aloë, gember, gentiaan, saffraan, gom -am—

-
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moniak, venetlaansche triakel, agaricus en spi.

ritus.

Silhadari, m. pl. turk. eig. zwaarddragers; de oudsten en eersten onder de s p a his
(vgl. sipoys).
Silhidsjeh, z. s o e l h i d s j e h .
Silhouette of gew. silhouet, f. fr. (spr.
siloe étt') een schaduwomtrek, schaduwbeeld,
een zijportret (p r o f ii), geschetst naar de omtrekken der schaduw (naar den zuinigen franschen minister van financiën Etienne de S 11b o u e t t e in de 18de eeuw, zoo geheeten naar
baar goedkoopheid)
silhouetteeren (fr.
silhouetter) in schaduwbeeld voorstellen; — silhouetteur, m. een teekenaar van schaduw
-beldn.
Silicaten, z. ond. silicium.
Silicernium, n. lat. een doodznaal, lijkof rouwmaal bij de oude Romeinen.
Silicium, n. nw.lat. (van 't lat. silex, kiezel) de tot de niet-metallische grondstoffen behoorende grondslag van het kiezelzuur of vroeger zoogenoemde kiezelaarde ; — siliCium—
oxyde, n. kiezelzuur of kiezelaarde; -- silieiaten of silieáten, n. pl. verbindingen
van kiezelzuur, kiezelzure zouten ; -- silicifieeeren, in kiezelaarde veranderen ; — siHei$C^tie (spr. t=ts) f, verkiezeling, verandering in kiezelaarde.
Silicula, f. Bot. het hauwtje, eene korte
droge vrucht, overlangs openspringend en van
een tusscbenschot voorzien, waaraan de zaden
bevestigd zin; süiculosen, pi . nw.lat.
(van siliqua, z. aid.) algemeene benaming der
planten met hauwtjes.
; —

—

Silihdar of silikdar, silikdar-aga,
m. turk. (van 't arab. siläh, wapen, en perz.
dar, 'houdend) de wapendrager en tuigmeester
des sultans.
Siliqua, f. lat. de hauw, de peul, baast van
peulvruchten; fenegriek; de St.-Jansbroodboom
en zijne vrucht.
Silk, n. eng. de zijde; raw silk , ruwe
zijde (z. gr è g e); silk worm, zijdeworm.
Silkadeh, z. s o e l k a d e h.
Silkeen, n. eng. (spr. silkien; v. silk, zijde)
eene soort van zwaar, geribd manchest er,
zijdeachtig op gekleurden grond, z. v. a. thick5 e t, z. aid.; — silk—nankeens, pl. eng.
(spr. —nankiens) halfzijden nanking, bont atlasachtig gestreept.
Sillabub of somtijds sillibub, n. eng.
een zoete drank uit melk, wijn of rum, en
suiker.
Sillen, pl. gr. (silloi, van den sing. síllos,
boon, spot; lat. silli) eene soort van spotgedicht der oude Grieken, waarin de uitspraken
van beroemde wijsgeeren bespot en de verzen
van vermaarde dichters in een belachl(jken zin
op andere voorwerpen toegepast worden ; —
sillograaf, m. een spotdichter, spotschrijver,
hekeldichter, pas quillant.
Sillery, m. fr. de beste soort van witten
Champagne-win uit de wijngaarden van VersQ—

—
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nay, Mailly enz., welke vroeger aan zekeren
markies van S ill e r y toebehoorden ; — fleur de
Sillery, de bloem van Sillery.
Silo, m. sp. (v. iberischen oorsprong, bask.
silon, ciloa, zuloa, chulos, cilla, het gat) eene
onderaardsche luchtdicht gesloten bewaarplaats
voor granen, graankelder in Spanje, nu ook in
Duitschland, b. v. in 't Mansfeldsche.
Silometer, m. een toestel om de snelheid
van de beweging van een schip aan te wijzen.
Silphe, z. s y l p h e.
Silurische formatie (spr. t=ts) f. (naar
't oude britsche koninkrijk der Siluriërs dus genoemd door den engelschen geognost Murchison) de middelste afdeeling van het overgangsof grauwakgebergte, boven de c a mb r i s c h e
en onder de devonische formatie.
Silitrus, m. lat. (van het gr. siluros) de
wentelaar (een riviervisch).
Silvánus, Silvaan, m. lat. (van silva,
het woud) Myth. de woudgod, god der bosschen
en herders, enz.; — silvaticus, a, um, lat. Bot.
boschbewonend, in bosschen groeiende; — Sil
en Silvius, m. nw.lat. mansn.: de-vestr
woudman, woudvriend; — silvester- avond,
de laatste avond des jaars, zoo geheeten naar
paus Silvester I, die op den laatsten dag des
jaars 335 stierf; — silvester- maand, de
laatste maand des jaars; — Silvestrinen,
pl. leden eener geestelijke orde, gesticht in 123(
door S i v e s t e r Gerzolano, en in 1528 door
paus Innocentius IV bevestigd; — Silvia, f.
vr. naam : de boschvriendin ; Astron. een in 1866
door Poyson ontdekte asteroïde.
Silver cords, pl. eng. eig. zilveren koordjes : smal geribd manchester voor pantalons.
Silveret, n. fr. (spr. sielw'rè) cene gekeperde stof, met zijden ketting en katoenen
inslag.
Simárre, f. fr. (ook cimarre; it. zimárra;
vgl. het sp. zamarra, zamarro, lamspels, en het
arab. sammoer, hermelijn, sabelbont) een sleepkleed der vrouwen, cene samaar (z. aid.);
een lang opperkleed der presidenten en prelaten.
Simaruba, f. (inheemsche naam in Guinea) cene tot de ruitgewassen behoorende bui
verschillende soorten.-tenladschpv
Van den hoogen s i m a r u b a -boom op Jamaïca komt het quassie-hout ; van cene andere
soort op Cayenne, Jamaïca enz. het si mar u b a-h o u t en de zeer bittere geneeskrachtige
simaruba-bast.
Simbipuri, slangekopje, z. kauri.
Simeon, z. S i m o n.
similis, simile, lat. overeenkomstig, gelijk;
similis simili gaudet, woordelijk : de gelijke verheugt zich in den gelijke ; soort zoekt soort,
gelijk zoekt gelijk; — simile, n. cene gell]kenis, vergelijking, overeenkomst, gelijkvormig heid; simile claudican, n. cene hinkende, mankgaande, d. i. ongepaste vergelijking; omne simile claudicat, sprw.: alle vergelijking gaat mank,
d. i. te ver voortgezet zijnde, past zij niet meer
geheel op het vergeleken voorwerp; similia si;
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milibus cognoscúntur, gelijke dingen worden door
gelijke gekend; simit(a similibus curántur, gelijke (kwalen) worden door gelijke geheeld, een,
stelregel der ho mm o p a t h e n (z. aid.); — Similair, adj. fr. (nw.lat. similarius) gel41ksoortig; — similor, n. fr. (van 't lat. similis en
het fr. or, goud) schijngoud, halfgoud, Mannheimer goud, een gemengd metaal uit 4 deelen.
koper en 1 deel zink ; — similargent, n...
(spr. —arzján) schijnzilver, halfzilver.
Simon of Simeon, m. heb. (sjimón, ver-sjâma', hooren) mansn.: de ver- -horing,va
hoorde ; — simeonskruid, de rozen- of oogappel (Malva altea, L.) — simonie, f. nw.
lat. de simonszonde (zoo geheeten naar den
chaldeeuwschen magus S i m o n, gew. Simon de
toovenaar genoemd, z. Handel. der Apostelen
VIII), strafbare verwerving of uitdeeling van
een kerkelijk ambt, woeker of winst met geestelijke ambten ; -- simoniacus, m. iemand,.
die zich schuldig maakt aan simonie, die een
geestelijk ambt, cene prebende of prove door
geschenken, enz. zich weet te verwerven (vgl.
crimen ambitus) — Simoniänen, m. pi.
aanhangers van genoemden Simon den toovenaar, die onder anderen de gemeenschap der
vrouwen leerde en de opstanding der dooden:
loochende.
Simoni-seni, cene koperen rekenmunt.
in Japan, ongeveer = 15 cent.
Simonísten of St.-Simonísten, m.
pi. aanhangers van het simonisme, d. i.
de leer van den overledenen franschen graaf
St.-S i m o n, cene gedurende deze eeuw in
Frankrijk ontstane godsdienstige -staatkundige
secte, welker maatschappelijk en philosophisch
stelsel onder andere ten grondslag had : de
afschaffing van al de voorrechten der geboorte,..
de gelijkheid der beide seksen, de gemeenschap
van goederen, enz. ; overdrijving van dit stelsel
had zijne ontbinding ten gevolge ; vgl. s a i n ts i m o n i s m e;— St.-Simonienne, f. cene
dansfiguur, waarbij ieder heer zijne dame met
die van den tegenoverstaanden heer (zijnen
vis-a-vis) verruilt.
. Simos, z. simus.
simpel, adj. (van 't fr. simple = lat. sim
eenvoudig, niet samengesteld, enkel ; kun--plex),
steloos, ongekunsteld, onopgesmukt; onnoozel,
dom ; — simplex sigillum verf, lat. de eenvoudigheid is het zegel of het kenmerk van het
ware ; — simplex, m. lat. of simplieius,
nw.lat. een eenvoudig mensch, bloed, hals, domkop, schaapshoofd, sukkel; — simplieissimus, m. (supera. van simplex) de zeer eenvoudige, titel van een beroemden duitschen roman uit den tijd des 30jarigen oorlogs, in het
jaar 1669 verschenen en aan Grimmelshausen
toegeschreven ; — simplicia, n. pl. lat. eenvoudige of enkelvoudige geneesmiddelen ; — simlat. of simplement fr. (spr. señpl'máñ) -plicter,
eenvoudig, zonder omwegen, zonder arg of list,.
onvoorwaardelijk, zonder beperking; — simpli-ci folius, a, um, lat. Bot. enkel- of éenbladerig r

-

;

;
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— simplici/lorus, a, um, lat. Bot. enkelbloemig;
— simpliciteit, f. lat. (simplic^tas) de een
kunsteloosheid, ongedwongenheid,-voudighe,
ongekunsteldheid, onschuld, oprechtheid, openhartigheid; onnoozelheid, stompzinnigheid, botheld, domheid ; — simplificeeren, nw.lat.
vereenvoudigen, eenvoudiger maken ; — simpliflotie (spr. t=ts) f. de vereenvoudiging ;

— simplum, n. pi. simpla, lat. het eenvoudige, enkelvoudige; de enkelvoudige opbrengst
of belasting (in tegenst. met d u p 1 u m).
Simeon, bebr. (Sjimsjón; verwant met
sjemesch, zon) manso.
Simulacrum, n. lat. een beeld, afbeeldsel, eene beeltenis, schaduwbeeld, schijnbeeld.
simuleeren, lat. (simulare, eig. gelijk of
gelijkvormig maken, v. similis) iets nabootsen,
voorgeven, voorwenden, veinzen, verdichten, zich
den schijn geven, huichelen, zich gelaten alsof
enz. ; — simulatie (spr. t=ts) f. (lat. simula(io) de nabootsing, schijn, het voorwendsel,
de veinzerij, het bedrieglijk voorgeven (b. v.
dat men eene ziekte heeft, die men in werke
niet heeft) de valsche vertooning.
-lijkhed

simultaan of simultániseh, adj. nw.
lat. (simultanéus, a, um, van 't lat. simul, samen, gelijk; fr. simultané) gemeenschappelijk,
gelijktijdig, samentreffend; — simultaneum,
n. een gemeen of gemeenschappelijk ding, inz.
het gemeenschappelijk gebruik van éene kerk
door twee verschillende godsdienstpartijen (simultanéum religiönis exercitium) ; — simultaneïteit, f. het gelijktijdig aanzijn, voorhanden zijn of samentreffen van twee of meer
dingen, de gelijktijdigheid.
Simus, m. lat. of eimos, gr. een stompneus, platneus.
Sina, andere schrijfwijze voor Chin a
(z. aid.).

Sinaasappel, m. appelsina, (weleer
appelsijne) zoete oranjeappel, portugeesche oranjeappel.
sina'icus, a, um, lat. Bot. van Sinai afkomstig.
sin al fine, it. Muz. tot het einde (te herhalen), tot aan het slot.
Sinapium, n. nw.lat. (van 't lat. sinápi,
gr. sínápi, mostaard) eene mosterdsaus; —
sinapísmus, m. lat. (gr. sinapismós, eene
mosterdpleister, een mosterdomslag; — sinapisátie (spr. —za -tsie) f. huidprikkel en huidroodheid door mosterdpleisters; — sinapiseeren (gr. sinapidzein) met mosterdomslagen
of -pappen bedekken ; — sinapeleeon, n.
gr. (sinap-élaion) mosterdolie ; — sinapine,
f. kristallinisch extract van mosterdzaad; —
sinapoline, f. eene ontbinding van de mosterdolie met loodoxyde-hydraat.
sincerus, a, um, adj. lat. (fr. sincère) oprecht, ongeveinsd, onvervalscht, braaf ; — sincare et constánter, lat. oprecht en standvastig
(,preek van de pruisische roode adelaarsorde);
— sineeriteit, f. (lat. sinceritas) de oprechtheld, ongeveinsdheid, goede trouw, openhartig held, braafheid, onvervalschtheid; — sinee-
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rátie (spr. t=ts) f, nw.lat. de schijnbare eer
-lijkhed,
schijnoprechtheid.
Sinciput, n. lat. (ontstaan uit semicaput,
eig. het halve hoofd) het voorste gedeelte van
het bovenhoofd, de kruin.
Sindon, n. gr. (sindön) zeker boomwollen
weefsel, eene soort van mousseline of neteldoek;
— sindon, m. fr. (spr. sebdóh) Chir. eene
ronde plukselwiek, die men in de opening brengt,
door de trepaan gemaakt.
sine, lat. zonder; — sine anno, zonder jaar
of zonder jaartal; — sine Cerëre et Baccho
friget Venus, eig. zonder Ceres en Bacchus bevriest Venus, d. i. zonder wijn en brood is de
liefde dood; — sineeüre, gewoonlijk sinecuur, f. (eng. sinecure ; van 't lat. sine cura,
zonder zorg) eig. een zonderzorg, zorgenvrij ;
een ambt zonder ambtsbezigheid, schijnambt,
luiaardspost, inz. eene kerkelijke bediening zon
der daaraan verbonden bezigheden; — sine die
et consúle, lat. zonder dag en consul, d. i.
zonder dag en jaartal, dewijl namelijk bij de
Romeinen de jaren naar de regeerende consuls
benoemd werden ; — sine dubio, zonder twijfel;
— sine ira et studio, zonder haat en voorliefde,
d. i. onpartijdig, onbevangen; — sine loco et
anno, afgek. s. 1. e. a., zonder plaats en jaar;
— sine mora, zonder twijfel, zonder vertraging
of uitstel ; — sine nomine vúlgus, de groote
hoop zonder naam ; — sine praejudicio, zonder
nadeelige gevolgen; — sine qua non, z. ond.
conditie.
Sinees, andere schrijfwijze voor c h i n e e s.
sinensis, e, lat. Bot. chineesch, uit China
afkomstig.
Sinfonie, z. symphonie.
Sing– académie, f hgd. (spr. zieng )
zangschool, conservatorium; — sing –verein,
n. zangvereeniging.
singerie, f. fr. (spr. seázjeríe; van singe
= lat. simia, aap) apenkuur, apenstreek, aperij,
gekke potsen, apenspel; naäping, naäperj.
Singhaleezen, m. pl. de oorspronkelijke
bewoners van 't eil. Ceylon, wier taal daarom
de singhaleesche heet.
Singleton, f. eng. (v. single = lat. singúlus, elk in 't bijzonder) in het whistspel de
eenige kaart, die men van eene kleur heeft.
singularis (seil. numerus), m. Gram. het enkelvoudig getal, enkelvoud, de eenheidsvorm (in
tegenst. met p 1 u r a 11 s) ; singulare tántum, een
woord dat alleen in het enkelvoud gebruikt
wordt ; — singulier, fr. (lat. singularis, e)
zonderling, ongemeen, wonderlijk, vreemd, zeldzaam; in dit singuliere geval, in dit bijzondere of enkele geval ; — singulariteit,
f. (lat. singular)2as) bet enkel- of alleenzijn;
de zonderlingheid, bijzonderheid, wonderlijkheid,
vreemdheid, eigenaardigheid; — singularitas tes
of testes síngúli, Jur. de enkelvoudigheid-tium
van de getuigenissen, wanneer voor elk te bewizen feit slechts een getuige voorhanden is;
-- singularium, n. Med. een bijzonder, of
bijzonder werkzaam middel tegen eene zekere
—
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ziekte ; — zieh singulariseeren, zich
uitzonderen, zich van anderen onderscheiden,
den zonderling spelen.
Singúltus, m. lat. (van sing ülus, elk in
't bijzonder, dus eig. het uitstooten van op zich
zelven staande geluiden) de hik, snikkende adem
-haling.

meting van den galvanischen stroom; — Sinueus (lat. sinuösus, a, um), bochtig, gekromd, ingebogen, slang- of golfvormig; — SinUOSiteit, f. nw.lat. de boogvormige kromte,
kromming, bocht, golfvormigheid, golving; —
sinusoïde, f. de evenwichtslijn.

Siniseálcus, mid.lat. of siniscalco, it.

SiÓna, f. oudn . Myth. de godin der aan
liefde en der eerste zoete gewaar--valighedn
wordingen.
Sipahi, z. spahi.
si párva licet componere mágnis, lat. als het
veroorloofd is kleine zaken met groote te ver
-gelijkn.
Sipho, m. lat. (van 't gr. siphon) siphon
fr. (spr. sifóñ) en syphon, eng. (z. ald.) eene
zuigbuis, een hevel, wijnhevel; de spuitbuis;
zenuwbuis, verbindingsbuis, b. v. bij eenige
schaaldieren; — Siphonia, f. nw.lat. de ve
-derhasbom,ktj ;—siphonïde, f. een onlangs uitgevonden, als een bevel
gekromd hefwerktuig om water door werking
van den stoom, zonder machinale tusschengeledingen op te zuigen en voort te drukken.

m. (vgl. s e n e s c h a 1) weleer de grootmeester
der Johannieter-ridders op het eiland Malta.
sinister, adj. lat. (sinister, sinistra, sinistrum) linksch, verkeerd; ongunstig. ongelukkig,
onzalig, onheilspellend, schrikkelijk, vreeselijk,
boos, kwaad, rampspoedig, nadeelig; -- colla
sinistra, it. Muz. met de linkerhand.
smite parvulos venire ad me, lat. laat de
kinderkens tot mij komen.
Sinjeur, m. z. v. a. het fransche seigneur (z. ald.).
Sinking–fund, n. eng. uitdelgingsfonds,
benaming der gelden, die in Engeland uit zekere
inkomsten voortspruiten en aangewend worden
tot delging der staatsschuld.

Sinóple, fr. of Sinopel, n. (naar de

oude stad S i n 6 p e aan de Zwarte zee ; vandaar
reeds in de oudheid sinöpis, eene roode aard
wapenkunde : de groene kleur, het-verf)ind
groen ; Miner. eene soort van groen of rood
krijt, dat men eertijds van S i n o p e haalde; ook
ijzerkiezel, jaspis en ijzerhoudende hoornsteen.
Sinsonte, f . (mexic . eig. centzontli, d. I.
vierhonderd, afgek. van centzontlatolli, de vierhonderdwoordige, van tlatolli, woord), de ame
nachtegaal, spotlijster.
-rikanscbe
Sint, afgek. St., van het fr. saint = lat.
sanctus (z. ald.)
Sinto of xinto, de oorspronkelijk in Japan
heerschende godsdienst, bestaande uit boel
dhisme en den Kami- godsdienst; — Sintoïsten, m. pl. ook kanoesi, negi-kanoesie,
wereldlijke en gehuwde priesters bij de tempels
der vergode zielen in Japan, die voor het volk
prediken en de kinderen onderwijzen.

Sinumbra—lamp, f. (van 't lat. sine
umbra, zonder schaduw) eene soort van in En1

geland uitgevonden lampen, die geen schaduw
werpen.
sint ut sunt, auf non sint, lat. laat zij zijn,
wat ze zijn of laat ze anders niet zijn.
Sinus, m. lat. in 't alg. de boezem, schoot;
de zeeboezem, golf, inham of bocht der zee;
Med. eene zweer- of wondholte ; Math. de hoek
hoeksteun of boogsteun, de loodlijn,-puntslq',
die uit het punt, waarin een straal den omtrek des cirkels snijdt, op een anderen straal
valt, of eig. de verhou^ ing van deze loodlijn
tot den straal (welke de s i n u s is van den
door belde stralen ingesloten hoek of boog) ; —
sinus totus, de hoofdsteun of de sinus van den
rechten hoek, die gelijk is aan den straal ; —
sinus versus, de dwarssteun of het gedeelte van
den straal, dat begrepen is tusschen den sinus
en de tangens ; — sinuskompas, n. mag neetnaald met beweeglijken stroomleider ter

Sion, z. Zion.

Siphylis, z. syphilis.
si plácet, lat. als het u belieft.
Sipoys, pl. (eng. seapoys en sepoys ; van

't perz. sipáhi, tot het leger behoorende, een
soldaat, v. sipáh leger; = turk. spahi; V. a.
van een indisch woord sip, boog) troepen infanterie der oostindische compagnie, uit inboor
gevormd ; vgl. s p a hi.
-linge
si quid fecisti vega, of nega quod fecisti, ook
afgekort fecista eega, lat. zoo gij iets begaan
hebt, loochen het, of loochen wat gij (kwaads)
gedaan hebt.
Sir, eng. (spr. sur ; V. 't fr. sieur, z. ald.)
beer ! mijnheer ! als woord van toespraak; ook
als titelwoord der ridders en baronets in Engeland, voor den doopnaam, b. v. Sir Walter
Scott.

Sirdar, m. perz. (liever serdár, d. I. eig.
hoofdhouder, van sar, ser, hoofd, top, en dar,
houdend) een stadhouder, in 0. Indië en Turkije.
Sire, fr. (van 't lat. senior, gelijk s i e u r
en seigneur, z. ald.) de titel, waarmede men
eenen keizer of koning aanspreekt; — pauvre
sire, m. (spr. pów'r ; eig. arme heer) een domme
man, een beperkt verstand, een sukkel.
Siréne, f. (lat. Siren, van 't gr. Seirén),
gr. Myth. eene der zeenimfen of meerminnen,
v. s. half vrouw half visch, v. a. half vrouw
half vogel, die door haar betooverend gezang
de zeevarenden tot zich lokten, om hen dan
te dooder, ; verrukkelijke zangeres, bekoorlijke
verleidster; een door Cagniard-Latour uitgevonden werktuig ter verklaring van het ontstaan
der tonen en tot meting van het aantal geluidstrillingen ; — sirenenlied, lokzang, tooverlied, verleidelijke woorden.
si replica, it. (v. replicáre, herhalen), Muz.
het worde herhaald, men herhale.
Sirih, mal. z. betel.
Sirius, m. lat. (van 't gr. Seirios, v. seirós,
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d, ón, heet, brandend; Y. a. van arab. sj"ara,
als 't ware haarster, wegens zijne stralen) de
hondsster, de schijnbaar grootste en helderste
vaste ster (in het sterrenbeeld van den Grooten
Hond), die in de hondsdagen het dichtst bij de
zon staat ; — siriusperiode, f. z. v. a.
caniculaire periode z. ald.; — siriasis,
f. (gr. seiriasis) Med. eig. hondsdagenziekte, de
zonnesteek, ontsteking van de hersenen en het
hersenvlies.
Sirkar, m. (van 't perz. sarkár, opziener,
Y. sar, ser, hoofd, en kar, sanskr. kára, bandeling, bezigheid, arbeid) een opzichter, opziener, ook opperslaaf in O. Indië.
Sirocco, z. se1rocco.
Siroop, minder goed Stroop, f. (fr. sirop,
It. siroppo, eng. sirup; nw. lat. syrúpus; sp.
xarabe, van 't arab. sjarab, drank, siroop, van
sjariba, drinken) in 't alg. Bene zelfstandigheid,
uit het sap der vruchten, kruiden of bloemen
bereid, dat men met suiker of honig tot op
zekere lijvigheid heeft laten verkoken ; inz. de
bruine stof, die uit de suiker in de vormen
druipt, suikersap ; — sirop de capillaire, fr. z.
capillaire siroop; — sirop de Charpentier
(spr. siró de sjarpañtjé) een uit de Justicia
pectoralis bereide stroop, die op de Antillen
als borstmiddel gebruikt wordt; -- sirop de
Parmentier (spr. —matje, siroop uit druiven,
naar P a r m e n t i e r genoemd, die haar in het
jaar 1817 heeft uitgevonden ; — syrüpus simplex, nw.lat. zuivere of witte suikersiroop.
Sirsácas, Bene oostind. gestreepte stof uit
zijde en boomwol.
Sirte, z. syrte.
Sirventes, n. pi. provenc. (van servir,
sirvir, lat. servire, dienen; it. serventese Big.
een dienstgedicht, aanvankelijk en geestelijk, in
den dienst der heiligen en der moeder Gods,
later ook een wereldlijk in den dienst der vorsten, edelvrouwen, enz. eerst tot lof, later echter dikwijls scherp hekelend) Bene soort van
kleine lyrische gedichten der t r o u b a d o u r s
(z. ald.), doorgaans spot- of hekelzangen, soms
echter ook minne-, lof- en krijgsliederen.
Siser—erwt, f. (van 't lat. eieer, hoogd.
kicher) Bene soort van eenigszins spitse kleine
erwten in het Oosten en in Z. Europa.
Sisétspel, z. s i z e t t e.
Sismisch, adj. nw.lat. (van gr. seismós,
schudding) de aardbevingen betreffende, daar
afkomstig, enz. ; — sism.ograaf, z.-van
seismograaf; — sismometer, z. seism o m e t e r; — sismotheologie, f. bewijs
van het bestaan van God uit de aardbevingen.
Sisone of sisonne, f. een danspas, uitgevonden door den graaf de S i s o n n e, sisonspas.
Sisser, z. siser -erwt; vgl. eieer.
Sister of sistrum, n. lat. (van 't gr.
séastron, van seíein, schudden, schokken) een
schellenstok of klappervormig muziekinstrument,
bestaande uit Bene van boven omgebogen metalen staaf met vele beweegbare dwarsstaafjes
van hetzelfde metaal, die men door schudding
;

-
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geluid deed geven en welke bij den dienst der
godin Isis gebruikt werden ; thans nog in Abyssinië gebruikelijk.
Eisteeren, lat. (sistsre) tegenhouden, stuiten, beletten; zich laten vinden, verschijnen
(voor het gerecht) ; — sisteering, tegenhouding, belemmering.
Sisymbrium, n. lat. (gr. sisymbrion) d3
waterkers z. v. a. nasturtium.
Sis phus, m. gr. een fabelachtige held
der oudheid, zoon van JEolus, stichter en koning van Korinthe, een berucht boosdoener, die
wegens zijne vele euveldaden in de onderwereld werd veroordeeld om Benen zwaren steen
tegen een steilen berg op te wentelen, van
welks top deze echter terstond weder naar beneden rolde ; — Sisyphi saxum volvore, den
steen van Sisyphus wentelen, S i s y p h u s - a rb e i d verrichten, moeielijk werk doen, dat geenerlei uitkomst geeft.
si tace, z. onder t a c e.
Si tacuísses, philosñphus mansisses, lat. spr.
wanneer gij gezwegen hadt, zoudt gij een wijsgeer zijn gebleven of verder voor wijs zijn gehouden, d. i. zoo zoudt gij uwe onkunde niet
verraden hebben.
Sitakratie (spr. tie=tsie), f. gr. (v. sïtos,
spis, en a k r a t i e, z. ald.) Med. bet onvermogen om de spijzen behoorlijk bij zich te houden;
-- Sitologie of sitiologie (spr. ti=tsie;
gr. sition, spijs van graan, brood, van sitos)
voedingskunde of kennis der levensmiddelen; —
sitometer, m. een door Weissenbach te Dresden uitgevonden en door Lubisch vervaardigd
werktuig om koren te wegen.
sit illi (tibi) terra levis, lat. hem (u) zij de
aarde licht, of zacht roste zijne (uwe) asch.
Sitologie, z. ond. s i t a k.r a t i e.
Sits of chits, n. (hoogd. zits, eng. chintz,
hindost. chhznt) fijn bont katoen; Big. oostind.
fijne stof van boomwol, welker bloemen en figuren niet, gelijk bij 't gewone katoen, opgedrukt, maar geschilderd zijn.
Sittingroom, f. eng. (spr. oo=oe) de
woon- of huiskamer.
situeeren, nw.lat. (fr. situer van 't lat.
situs, a, um, liggend, gelegen ; — sitos, m.
oord, ligging) stellen, leggen, plaatsen; — ge
adj. gelegen, gesteld, in een ze-situerd,
keren toestand zich bevindende; — situatie
(spr. tie=tsie), f. de ligging, stelling, plaatsing,
stand; toestand, gesteldheid, de verhouding van
Benen persoon, de fortuins-omstandigheden; —
situatie-teekening, f. een planteekening,
teekening van de plaatselijke gesteldheid; —
situatie—teekenkunst, z. v. a. het planteekenen, kaartteekenen; — situs oblïquus utéri,
scheve ligging der baarmoeder.
sit venia verbo, lat. woordel.: er zij verlof
of toelating aan het woord (vergund); men ver
-guneht
woord, met verlof gezegd.
Sivadiére, f. fr. (spr. siwadjèr' prov.
civaier, oudfr. civadier, midlat, civader)um, V.
prov. civada, haver, mid.lat. civata, sp. cebada,
;

;
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port. cevada, gerst, V. lat. cibatus, partic. van
cibare, voederen, v. cibus, spijs, voeder) eene
oude fransche graanmaat, inz. in Provence, ongeveer 4,5 kilo.
sive, z. seu; — si volti, z. volti.
sí vis pacem, para bellum, lat. zoo gij vrede
wilt, rust u ten oorlog.
Sivvens, z. s i b b e n s.
Siwa, Siva of Sjiwa, m. (sanskr. Siwa,
d. 1. eig. gelukkig, naar de hedendaagsche bengaalsche uitspraak sjiwa) eene der hoogrste godheden der Indiërs, waarschijnlijk oorspr. de vuurkracht, als bezielster en vernielster des heelals.
Six– et–le–va, z. paro 1!.
Sixpence, eng. 6 pence (z. p e n n y), een
halve shilling of 30 centen.

Sixtijnsche kapel, f. de onder paus
Sixtus IV in 1473 gebouwde hofkapel in het
Vaticaan te .Rome; het muziekgezelschap, dat
daarin op hooge feesten groote kerkelijke muziekstukken uitvoert.
Sizétte –spel of sizét –spel, een kaartspel 'tusschen zes personen ieder met zes kaarten , ook sixte geheeten.
Sjabán, m. arab. de achtste maand in
den mohamedaanschen kalender, , het einde van
Mei en het begin van Juni.
Sjabbes, joodsch, z. v. a. s a b b a t h, z.
aid. ; — sjabbes–goï, m. de christin, die
op den sabbath de den jood verboden verrichtingen voor hem doet ; vgl. goj im; — sj ab
hehr. sjámd, hooren) eene-bes–jmo(v.'t
nietige en doorgaans ongegronde rede.
Sjabi, m. bij de Thibetanen en Mongolen
een kloosterdienaar, leekenbroeder, geestelijk
kweekeling, novice.
Sjach, m. perz. liever sjah, koning ; ook
de naam eener perz. rekenmunt, = ^ 1 toman
of ongeveer 18 centen.
Sj acharíth of voluit tephillat sjacharith (van 't hehr. sjachar, de morgen, en
tephillah, gebed) het morgen- of avondgebed
in joodsche scholen.
sjacheren, joodsch (van 't hehr. sachar,
rondtrekken, en als subst. winst door handel)
handelen, handel drijven, negotie doen, inz.
kleinhandel drijven; ook wel voor: woeker winst bejagen, woekeren; vandaar sjacheraar, voor woekeraar.
sjächten, joodsch (van 't hehr. sjáchat)
slachten; — sjäehter, m. een joodsch vee
-slachter.
Sjadehkam, pérz. (van sjadeh, vroolijk,
vergenoegd) het land der verlustiging, naam
van een gebied in het land der feeën uit de
oostersche sprookjes.
Sjahindsji – basji, m. turk. (van 't perz.
sjákin, de valk) de oppervalkenier.
Sjahnáameh, n. perz. (vgl. s j a c h) eig.
koningsboek, een in 't nw.perz. geschreven
groot episch gedicht van 170,000 verzen, dat
de oudste met fabelen doormengde geschiedenis
van Perzië behandeld, opgesteld door Ferdoesi,
omstreeks 1000 jaar na Christus.

Sj akal, schatral, of jakal, m. (perz.
sjagál of sjigál sanskr. srigála; vgl. het hehr.
sjúál, vos) ook t h 5 s, gr. de goudwolf, een
naar den wolf gelijkend roofdier met grijze en
goudgele haren, in Azië en Afrika.
;

Sjakoe, isjakoe, sasi of sasji, m.
de voet, de eenheid van de japansche lengtemaat, elk van 10 s o e n g (of s o e n), verdeeld
in 10 boe (of boen), elk van 10 ring (of
rin) gewoonlijk als k a n e s j a k o e (metalen

voet) = 0,301 M. ; — koodsjira sjakoe,
(vischbeen-sjakoe) of koedsjira sasi, de
japansche el = 0,380 M.
Sjalótte, z. échalotte.
Sj alótte, of gew . sjalót, f. (fr. escalotte,
échalotte, it. scalogno, sp. escalona ; lat. cepa
ascalon a, naar de stad A s k ¿(1 a in Paloestina
benoemd) eene soort van kleine, roodachtige,
welsmakend uien, lookuitjes, eschlook.
Sjamánen, m. pl. (van 't sanskr. sjama,
medelijden met dwalenden en opmerkzaamheid
omtrent zichzelven) in Tartarije, Mongolië, enz.
de laagste klasse der boeddhistische priesters,
die tegelijk voor artsen, toovenaars en bezweer ders gelden ; — sjamanische godsdienst,
de wijze van godsvereering der opgenoemde
volken.

Sjames of sjammes, m. (rabbijnsch
sjammásch, een dienaar, inz. bi den godsdienst,
priesterhelper, v. sjammésch, dienen) een joodsch
koster of klokkenist, bij welken zich vreemde
aangekomen Joden moeten aanmelden.
Sjammata, hehr. de groote banvloek, die
bij de Joden over de afvalligen van hun geloof
wordt uitgesproken.
Sjampánen of sjampans, chineesche
booten of barken, kleiner dan jonken.
Sjam–yeti, een verstikkende, naar den
s e Ir o c e o gelijkende wind in Turkije, ook naar
de streek, uit welken bij te Constantinopel
waait, wind van Damascus geheeten.
8j an, is j ang of rang, een siameesch
gewicht, = 1,219 kilo.
Sjangallas, m. pi. naam van een afrikaansch negervolk, dat aan de bronnen van
den Nijl woont, geheel naakt gaat, priesters
noch opperhoofden heeft, enz.
Sjang–foe, naam van het heilige boek

der Chineezen.

Sjanker, z. chancre.
Sjap, f. een gewicht in Georgië voor win,
enz. = 3 toenga = 12 tsjurek = 11,057 kilo.
Sjapka, f. russ. (van het turk. sjábka,
hoed) eene muts, pelsmuts; -- sjapska of
chapska, f. de vierkante sjako der poolsche lansiers, ook elders en bij ons voor som
troepen cavallerie aangenomen.
-mige
Sjarab –emini, m. turk. (v. 't arab. sjarab, wijn en emzn, opziener) de wijnopziener.
Sjarazat, benaming van een der machtigste stammen onder de Arabieren.
Sjatirs, m. pl. turk. de eerewacht van den
grootvizier en den pasja.

Sjazade, m. turk. een prins van den bloede.
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Sjebat of sjebath, m. hebr. de vijfde
maand van het burgerlijke, de elfde van het
`kerkelijke jaar in den joodschen kalender, met
Februari overeenkomende.
Sjebeek, f. (fr. chebèque of chebec, eng.
-shebec, -xebec, sp. xabeque, port. xabeco, it. sciabecco, zambecco, van het turksch soembeki, eene
soort van aziatisch schip, een duiker, perz. en
crab. soemboek, een klein schip) een lang, smal
driemast-oorlogsschip van 12 tot 40 kanonnen,
op de Middellandsche zee gebruikelijk.
Sjech, sjeich of sjeik, m. arab. eig.

vorsten voor het wild, inz. in de prov. Sind.
Sji king, n. d. i. het boek der liederen,
een . van de gewichtigste gedenkteekens del
oudere chineesche litteratuur ; vgl. s j o e k Ing.
Sjimpanse, z. barns.

grijsaard, oud man; een oudste; onderbevelheb.ber eener arabische horde; sjeik al islam
(of sjeïch-ul- islam) het turksche hoofd der geloovigen of uitverkorenen, de voornaamste geestelijke, titel van den m o e ft i.
Sieger, m. de sultan of opperheer van 't afri'kaansche rijk Tomboektoe.
Sjeich, sjeik, z. siech.
Sjekel, z. sikkel.

der wilde roos bereid wordt.
Sjlemihl, joodsch (van 't hebr. sjlómiél,
mijn heil (is) God, v. sjalóm, heil, i, min, en
él, God) de ongeluksvogel, eig. die steeds zijn
heil van God verwacht.
Sjmoe, m. joodsch : een plat woord voor
winst, voordeel, profijt; — sjmoezen, onderhandelen, loven en bieden, winst zoeken ; ook
voor vertellen, spreken.
SjOe of sji, m. voor 1871 eene gebruike1(jke japansche zilvermunt, eene kleine recht
plaat = 3 a ' b o e = 21 tot 26 ct.-hoekig
Sjoebka, f. russ. (verklw. v. sjoeba, pels)
het pelsje, een korte vrouwenpels.
Sjoedza, m. de kaste der kunstenaars en
handwerkslieden in O.Indië.
Sjoe–king, n. de kanon der geschiedenis,
een der 5 oudste en heiligste boeken (kings)
der Chineezen, dat de oudste chineesche geschiedenis, inz. die der keizers Yao en Sun,
en der dynastiën Hia, Sjang en Tsjeu bevat;
vgl. Sji-king.
Sjofar, m. pi sjofa►rót, hehr. de trom-

,

—

-

-

,

-

Sjemhamphorasch, m. joodsch (van
•'t hebr. sjém, de naam, ha, de, en pdrasch, verklaren, uitdrukken) de uitdrukkelijke, eigen naam
van God, d. 1. Jehova, die, naar de kabbala
'(z. aid.) uitgesproken en geschreven, van won-dierkracht is.
Sjeool, m. hehr. het dooden- of schimmenrik, de onderwereld (vgl. Hades en O r c u s).
Sjerbasti, m . Kmt. de beste soort der levantsche zijde.
Sjerbet, z. sorbet.
,

Sjereffe, sj erefa of sj erañ, eene perz.
goudmunt, ongeveer = 3 gld. 70 ct.
Sj erif, m. arab. (s; er"z f, eig. edel, heilig, v.
sjarafa, voornaam of uitstekend zijn) z. v. a.

emir; vandaar een titel der opvolgers van
Mohamed; ook eene perz. en turk. goudmunt
= 3 gld.

Sjerp, 1. (oudfr. escharpe, nw.fr. écharpe,
it. schiarpa, ciarpa, eng. scarf; oorspr. duitseh
van scheren, scharben, sniden, dus eig.
eene afgesneden strook) de lijfgordel, ambts.gordel, dienstgordel eens ofñciers.
Sj ewW ^►l, m. arab. de 10de maand in den
mohamedaanschen kalender_
Sji, z. s j o e.

Sjibbóleth, n . hebr. (sjibbóleth, d. I. aar)
het herkenningswoord, het herkenningsteeken,
wachtwoord, p a r o o 1, eene bijzondere uitspraak,
waardoor men verraadt, niet tot deze of gene
;partij te behooren (z. het boek der Richteren
XII, vs. 6).
Sjiboek, z. t s j i b o e k.
sjieker, joodsch, z. v. a. dronken, s i k k e r.
Sjieksel, n . joodsch-duitsch (van het hebr.
sjdkaz, verfoeilijk zijn, sjikkaz, verontreinigen,
verfoeien, vandaar sjekez, sjikzah, eig. gruwel,
:afschuw, Iets onreins; joodsch voor: christen:knaap, christenmeisje) gem. een nog niet huwtibaar meisje; een jodenmeisje.
Sjijakoe, z. sj o o.
Sjikargahs, pl. (van 't perz. sjihar, de
flacht, het wild) groote woudperken der indische

–

Sjimsjirlik, m. turk. (v. 't perz. sjimsjir,
de sabel) de wapenzaal, benaming van de vertrekken der ottomansche prinsen.
Sjipowka, f. russ. (van sjipók, de wilde
roos, afgeleid van sjip, stekel, doorn) een sterk
bruisende en bedwelmende drank, die door
eenige siberische volksstammen uit de bladeren

pet, de bazuin.
sjofel, joodsch (van 't hebr. sjáfäl, laag,
gering, van sjafél, zinken, vernederd worden)
ten uiterste slecht, armzalig, zonder waarde,
nergens toe deugende ; als subst. m. slechte,
ellendige waar, uitschot.
SjOfetim, pl. hebr. (v. sjó fét, richter, sjdfat, richten) de Richteren (vgl. s u f f e t e n).
Sjolam leehem, joodsch (verdorven van
't hebr. sjalóm alechem) vrede zij met u ! de
begroeting der Joden.
SjOO, m. (jap.-chin. sjing of masoe, door de
Nederlanders gantang geheeten) de eenheid van
de japansche inhoudsmaat voor droge of natte
waren = 10 ngoo = 100 sjijakoe (sjak',
casi) = 1000 sai; hij heeft 1,9 soeng in 't
vierkant als grondvlak, 2,7 s o e n g hoogte en
Is = 1,815 L.

Sjorbádsji of tsjorbádsji, m . turk. een
kapitein, hoofdman, aanvoerder eener compagnie
janitsaren.
Sj osj a, f. een onder opzicht der regeering
staande handelmaatschappij op aandeelen in Jeddo
(Japan).

Sjurfeh, f. turk. (van 't arab. sjaroe fa,
vooruitsteken) de galerij om den minaret eener
moskee, vanwaar de muezzin het uur des gebeds afkondigt.
Skada of Skade, f. noord. Myth , dochter
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'van den reus Thiasse, vrouw van N i o r d en
moeder van Frey en F r e a.
Skalde, m. (oudnoordsch en zweedsch skald)
een dichter of zanger der oude noordsche volken.
skalënisch, adj. gr. (skalenós, é, ón, eig.
hinkend, waggelend) oneffen, scheef, ongelijk,
inz. ongelijkzijdig (van driehoeken gebruikelijk);
— skalenoëder, n. een door (8 of 12) ongelijkzijdige driehoeken begrensde kristalvorm.
Skalsis, f. gr. (v. skállein, krabben, hak
-ken)Md.ht
hakken, krabben.
Skandinavië, z. scan —.
Skandix, m. gr. de kervel.

Skaphander, skaphieten, z. ond.
scapha.

Skapolíth, m. gr. (v. skápos = skëpos,
staf, lat. scapus, stengel) stengelsteen, eene aan
het veldspaath verwante steensoort; ook w e rneriet, en als hij kleurloos is: meioniet.

Skardamyygmus, m. of skardamyxis, f. gr. (van skardamyssein, blikkeren,
knipoogen) het knipoogen, blikkeren der oogen;

— skardamyktés, m. een knipooger.
Skatingrink of -ring, m. eng. -amerik.
(spr. skee—; van skate, schaats, to skate, schaatsenr(jden, en ring, amerik. rink, gesloten kring)
de rolschaatsenbaan, de zomerschaatsenbaan, een
de ijsbaan vervangende asphaltvloer, waarop met
rolschaatsen gereden wordt.
Skatomyza, f. gr. de drekviieg; — ska
drek azend;-tophágise,adj.rkvnop
— skatophaginen, pl. de drekvliegen; -skatophilus, op drek wassend of levend.
Skazon en skazóntisch, gr. (van ská
dzein, hinken) z. c h o l i a m b u s.
Skein of strain, eng. (skeen) z. 1 e a.
-

Skelalgie, skeloncus, skelotyrbe,
Z. s c e l—.

Skelet of sehelet (fr . squelette, sp. esqueleto, it. scheletro; van 't gr. skeletós, e, ón,
d. i. uitgedroogd, dor, van skéllein, uitdrogen;
vandaar skeletón, seil. sóma, een uitgedroogd
lichaam, eene mummie) het geraamte, gebeente
van een dood en ontvleesd lichaam, zooals het
in zijnen natuurlijken staat samenhangt, het
beengebouw; — skeletteeren, het geraamte
eens lichaams reinigen en uitdrogen, een dierlijk lichaam tot een geraamte maken; — skeleteusis, f. het droogworden of uitteren van
een lichaam; het toebereiden van eene mummie, inbalsemen; de geraamtetoebereiding; —
skeletíst, m. Pict. een geraamte-schilder,
een spotnaam voor dezulken, die, om het menschelijk lichaam toch met alle waarheid voor
te stellen, overal het grondgebouw en de spieren daarvan zeer scherp laten doorschijnen ; —
skeletiet, m. eene geraamteversteening; —
skeletographie, f . beschrijving van geraamten; — skeletopeaie, f. de kunst om de
beenderen van een dierlijk lichaam van het
vleesch te ontblooten en ze weder behoorlijk
samen te voegen.
,

Skenographie, enz. z. s c e n o g r a p h i e,
end. scene.

SKLERIA
Skepasteríon of skepástron, n. gr.

(van skepádzein, bedekken) Med. een bedekkend hoofdverband.
Sketches, pl. eng. (spr. skétsjes) schetsen.
Skiagraphie of skiographie, f. gr.
(van skid, f. de schaduw) een schaduwomtrek,,
de afschaduwing; het zigezicht, p r o f i e I;
grondschets, ontwerp ; ook de kunst om den
tijd naar de schaduw te bepalen, de zonnewijzerskunst ; — skiamachïe of skioma- ehíe, f. een schaduwgevecht, spiegelgevecht;,
-- skiáther, m . (gr. skiatheras, eig. schaduw-vanger, van therán, vangen) de schaduwwijzer;
— skiatrápha, skiatropha, m. een weekeling, vertroeteld mensch, wittebrooiskind,
iemand, die in de schaduw (binnen 's kamers)
opgevoed is; — skiatrophie, f. de opvoeding in de schaduw, d. i. in de kamer, zonder
den weldadigen invloed der buitenwereld; vandaar: weekelijke opvoeding of levenswijs; ook
kamergeleerdheid; — skieropie, f. (van skierós, á, ón, beschaduwd) Med. bet schaduwzien, een gezichtsbedrog, waarbij den lijder alle
voorwerpen duisterder, b. v. het wit geel, het
rood blauw voorkomen; — skiomantie ( spr..
t=ts) f, bet waarzeggen uit de schaduw, deschaduwuitlegging; ook z. V. a. n e k r o m a n t i e.

Skidlöpare, skiélopare, m. zw. eng:
noorw. (v. skid, eene soort van houten schaats
sen, om daarmede over de sneeuw spoedig voort
te komen, en löpare, een looper, v. löpa, loopen) een schaatsrijder over de bevroren sneeuw,.
in Noorwegen en Lapland ook onder de troepen..
Skin, f. eng. de huid.
Skindápsus, m . gr. zinledige woorden.
Skink, z. stink.
Skioldung, m. lid der oudste dynastie
der koningen van Denemarken, gesproten uit
eenen held der fabelachtige tijden, S k i o l á,
zoon van Odin.
Skirophoria of skira, t gr. een aan.
Pallas gewijd feest te Athene, dat in een gedeelte van Maart en April (de maand s k i r op h o r i d n geheeten) gevierd werd.
Skirten, pl. russ. (v. russ. skird, poolscla
styrt, styrta, hoop) de groote, In de vrije lucht
opgestelde hooi- of korenhoopen, -schelven of
-oppers der steppenbewoners in Zuid-Rusland.
Skjoets, m. zw. (spr. sjoets) het voorspan,
de postpaarden; — skjoetsbonde, m. de
postboer, de postiljon.
,

Sklérra of skleriasis, t. gr. (van sklë^

ros, á, ón, droog, hard, ruw, enz.) Med. het
eelt, de likdoorn, het eksteroog, de eeltachtige
ontaarding van de randen der oogleden ; —
skleritis, f. de ontsteking van het hoornvlies;.
— skleróma, n. Med. eene verharding; —
skleromster, m. een door Grailich en Pekarek uitgevonden toestel om de hardheid van
kristallen te meten; — skleronyxis, f. eene
oogoperatie met doorsteking van de s k 1 e r ot i k a (z. aid.); — sklerophthalmie, f. de
knoestachtige verharding der oogleden, een ver
ooggezwel; — sklerosarkóma, n . eery-hard
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zeer hard vleeschgezwel; — sklerösis, f. (v.
skleroen, verharden) de droging, verharding; —
sklerotika, f. het harde oogvlies, het ondoorschijnend hoornvlies; — sklerotvka, n.
pl. uitdrogende of hardmakende middelen; —
skierötiseh, verhardend, uitdrogend; —
sklerotitis, f. liever ski e r i t is.
Skoeptsjina, f. serv. (v. skóépiti, vergaderen) de beraadslagende vergadering, volks
landdag bij de Serviërs.-vertgnwodif
Skog, m zw. dicht bosch.
Skol, m. noord. Myth. naam van een ver
zon vervolgt. -varlijkgotenwf,d
Skolekiasis, f. gr. (v. skölex, de worm)
Med. de wormziekte ; — skoleködiseh, adj.
wormachtig; — skolekologie, f. de natuur
-lijke
historie der ringwormen.
Skoliodoxie, f. gr. (van skóliós, d, ón,
krom, verdraaid enz.) verkeerde meening, dwars
— skoliöma, n. of skoliö--hofdige;
sis, f. (v. skolioen, krommen) Med. eene zij
kromming van de ruggegraat, zij--delingsch
bochel — skolion, n., pi. skoha of skoli ën, tafel- of rondezangen der oude Grieken,
die bij gastmalen niet op de rij af, maar naar
welgevallen der gasten door ieder gezongen werden (vandaar de naam, als zeide men slingerof zigzagliederen); — skolionirösis, f. (van
skoliós, verward, en tneiros, droom) het ver
zware, benauwde, verschrikkelijke droo--wardeof
men als ziektetoestand.
Skolopénder, m. gr. (skolopéndra, f.) de
duizendpoot, een insectengeslacht met zeer vele
pooten; Bot. steenvaren, hartstong.
Skomma, n. gr. (skömma, van skoptein,
naapen, bespotten) eene spotrede, een bijtend
woord; scherts, plagerij ; — skommátisoh
of skóptisch, adj. (gr. sköptikós, e, ón) vi fig, stekelig, spottend, bijtend, hoonend; —
skoptieus, m. een spotter, beleediger, plager; — skoptiseeren (spr. s=z) spotten,
gekscheren, plagen, beleedigen, hoonen.
Skopétz, m. pl. skopzy, skopzen,
russ. (v. , sskopitj, gr. képtein, kappen, besnijden, castreeren) zelfverminkers, eene godsdienstige secte, wier leden zich van het vermogen
tot voortteling berooven.
Skopie, f. gr. (skopé of skopia) de beschouwing, bezichtiging, het inzicht; de schouw; —
skopus of skopos, m. gr. (sköpós; skopéin,
beschouwen ; bespieden) het oogmerk, wit, doel;
een bespieder, wachter.
Skordie-kruid (van 't gr. skórdïon, lat.
scordium) het moeras-manderkruid, eene soort
van knoflook, eene voortreffelijke zweetdrijvende
artseniplant.
Skordinéma, n. z. v. a. k o r d i n e m a
(z. ald.)
Skorte, f. gr. (skória, van skor, vuiligheid,
drek, lat. scor)a) de slak, ijzerslak, het schuim
of de onzuiverheden van de bergstolen ; —
sköriseh, adj. slakachtig; — skorifieátie (spr. t=ts) f. nw.lat. de verslakking, het
veranderen in slakken ; — skorokrasie, f.
;

SLATE

Med. onwillekeurige ontlasting der drekstoffen..
Skorodiet, n. gr. (van skórodon, knoflook) knoflooksteen, eene groene metallische delfstof, die vóor de blaas- of soldeerpijp Benen
knoflookgeur van zich geeft en uit arsenikzuur
ijzer bestaat.
Skorokrasie, z. ond. s k o r i e.
Skorpioen of schorpioen, m. (van
't gr. skorpíos, lat. scorp)o en scorptus) een,
kreeftaardig kerfdier of insect met een geleden.
staart, waarvan de met venijn gevulde angeln
dikwijls gevaarlijke wonden toebrengt ; Astron.
een van de 12 sterrenbeelden des Dierenriems
in de oudheid ook een krijgswerktuig, dat men
bij belegeringen enz. gebruikte; ook een door.
ingevlochten stukken been en metaal zeer pijn-lik werkende geesel; — skorpiodéxis, f.
of skorpiostigma, n. de schorpioenbeet,
schorpioensteek; — skorpionilieten, pi.
op schorpioenen gelijkende versteeningen.
Skotásma of skotöma, n., skotomie, f. gr. (van skotádzein, skotoen, verduisteren) of skotodinie, f. gr. (v. skótos, duisternis, en diné, duizeling) Med. de verduistering, het donker- of zwart-worden vóor de
oogen, eene duizeling, waardoor het vermogen.
van te zien wordt belemmerd; — skoto—
graaf, f. een werktuig om In donker teschrijven.
Skulda, f. noord. Myth. eene der N o r-n e n (z. ald.) of scandinavische schikgodinnen.
Skumbrijaa of skumbra, f. russ. (van
't gr. skómbros, lat. scomber) de makreel, inz.
die van de Zwarte zee.
Skuptsohtna, f. z. skoeptsjina.
Skuta (verwant met schuit), een spits
toeloopend finsch vrachtschip met denen mast.
Skyth, z. s c y t h.
Slaak, n. nederl.: stroom, kil ; ook : plaats,
waar de zee bij onstuimig weder stil en effen is.
Slabber, m. oude benaming der kleine ter•
haringvangst uitvarende buizen, buisje.
Slam, m. eng. (spr. slem; van slam, plat.
woord voor verslaan, dooden, en als subst. nederlaag; fr. chelem) in het wbistspel : al de
slagen, ook slem en s c h l e m ; — slam ot,
s 1 e m maken, al de slagen halen.
Slang, n. eng. (spr. sleng) de aan eiken.
stand eigen kunsttaal, de bijzondere uitdruk
bij wedrennen, hanengevechten,,.-kinge,b.v
bokspartijen enz., de voor den leek onverstaanbare kunsttaal der geneesheeren, advocaten, de
eigen taal der dieven, bedelaars enz.
Slant, m. pi. slantar, zweedsch : In het
algemeen kopermunt, inz. een rekenmunt van.
3 öre kopermunt.
slargándo, it. (van slargare = fr. élargir,,
wijder maken, uitzetten) Muz. afnemend, wegstervend.
Slate, 1) n. eng. (spr. sleet) lei, leisteen,,
schiefer.
Slate, 2) m. eng. (spr. sleet) een vrije ne-.
ger in Afrika, die in slaven handelt,
,

,
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schlapp, schlaff) wijde schippersbroek, matro-

Sláva of slawa, f. eig. roem, als jubel
Slaven : hoezee ! hoera!
-geropd

Slaven, Slawen of Slavónen, pl.
' gew. afgeleid van slawa, roem; v. a. van slowo,
'woord; meer waarsch. beteekent het oorspr. de
zelfstandigen, de vrijen) een groote, inz. in oostelijk Europa verspreide volksstam, waartoe de
" Bohemers, Moraviërs, Russen, Croaten, Slowaken, Serviërs, Bosniaken, Dalmatiërs, Montenegrijnen en Bulgaren behooren (men wil, dat ons
woord s 1 a a f, hoogd. s k 1 a v e, afgeleid is van
{dezen volksnaam, dewijl de S l a v e n door de
oude Duitschers gevangen gemaakt en als slaven verkocht werden); vandaar s l a v i s c h e of
.s 1 a v o n i s c h e talen, letterkunde, enz.; — slaviseeren, slavisch of tot Slaven maken ; —
slavísme, n. het Slavendom ; ook z. v. a.
,panslavisme, z. ald.; — slavomä^n, m.
:iemand, die dweept met het Slavisme ; — Sla
overdreven voorliefde voor het
-vomanie,f.
.Slavische; — slavophiel, m. een vriend der

-Slaven.

Sleipner, m. noord. Myth. bet paard van
Odin, 8 voet hoog en verbazend snel van loop.
Slem, z. slam.
Slender, slenter, m. (hoogd. s c h 1 e ntrian, van schlenderen) de sleur, de gedachtelooze verrichting van zekere telkens wederkeerende bezigheden, het blindelings volgen
der oude voorschriften, regels of gewoonten.
Sleng, t een koromandelsch vaartuig.
slentándo, it. Muz. dempend, klankdoovend.
Slibowiets, z. s l i w o w i e t z a.
Slips, pl. eng. (van slip, eene soort van
strop of lus) lange halsdoeken met groote afhangende punten.
slissáto, it. Muz. zacht, gesleept.
S1iwow letza, slay. (v. 't russ. en poolsch
^sliwa, pruim) pruimenbrandewijn, uit pruimen
,

bereide brandewijn.
Slobóde, f. russ. (slobodá) een groot, uit
•éene straat bestaand dorp; lange straat, voor

-stad.
Sloep, f. (fr. chaloupe, eng. sloop, deensch
-slope, nedersaks. slaup, waarsch. van s 1 u i >p e n, omdat zij overal licht doorsluipt) een snelvarend roeivaartuig, dat aan boord gehouden
wordt ten dienste van het schip op zee of op
de reede ; ook een oorlogsvaartuig met schoe-

nertuig.
Slogan, m. eng. en schotsch (van 't gaal.
slogan, samengetr. uit sluag-ghairm, slag- of
krijgskreet; schotsch ook sluggorne, slughorne)
het overoude rhythmische krijgsgeschreeuw der
<seltiscbe Schotten of Hooglanders, de verzamelkreet der striders van Benen clan.
SlÓka, sanskr.: in de heldendichten der In-diërs een dubbelvers, uit twee zestienlettergrepige regels bestaande, die ieder in 't midden
-eene ewsuur (z. aid.) hebben.
Sloop, .eng. (spr. sloep ; z. s i o e p) een en-gelsch klein snelzeilend vaartuig, inz. dienende
kom op kondschap uit te gaan.
Slops, pi. eng. (van ons s 1 a p, hoogd.

zenbroek.
slow, ad j.. eng. (spr. slo) langzaam.
Slowaken of Slawáken, m. pl. de
slavonische bewoners van Noord - Hongarije; —

Slowénen, Slowénzen of Slowinzen,
pl. de in Stiermarken, Karinthië, Istrië en Krain
wonende slavonische stammen, een tak der Noord Slaven in Oost - Moravië en Noordwest - Hongarije.
Slurp, m. nederl. Mar. ineengedraaide punt
van een touw.
Sm., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor J. E. Smith (gest. 1828) of W.
Smith (gest. 1857).
Smak, 1) f, nederl. (eng. smack, fr. semaque)
eene soort van vaartuig, met denen mast (inz.
bi de Nederlanders), dat zich in de Noordzee
met kustvaart en vischvangst bezighoudt.
Smak, 2) f. z. sumak.
Smala, f. (arab. s e m a 1 ah, s a m a 1 a t) de
familie en huisgenooten, het hof, de bedienden
en het gevolg van een arabischen emir of
vorst, z. d e ï r a ; ook : tentdorp in N. Afrika.
small-beer, n. eng. (spr. smal -bier; van small,
klein, slap, dun) dun bier, halfbier.
Smalt, n. (uit het it. smalío, mid.lat. smal
sp. esmalte, fr. émail, dat echter van s m e 1 t,-tum,
brandverf, afstamt) smeltblauw, blauwverf, kobaltglas, tot poeder gebracht en door kobalt
blauw gekleurd glas, dat men als verf-oxyde
gebruikt.
-stof
smanióso en con smánia, it. (van smania,
woede, v. 't gr. manía, z. m a n i e) Muz. woedend, razend, tierend, met de uitdrukking der
krankzinnigheid.
Smaragd, m. (van 't gr. máragdos, smáragdos, groen kristal, lat. smaragdus; deze echter van 't perz. soemoeroed, soemroed, sanskr.
marakata en marakta) een groene edelsteen, uit
kiezelzuur, kleiaarde en berylaarde bestaande;
— smaragd—opaal, m. een groenachtige
opaal ; — smaragdiet, n . een korrelige straalsteen uit Corsica; — smaragdinus, a, um, lat.
Bot. smaragdgroen; helder groen; — smaragdoehaleiet, n. zoutkopererts.
Smarting, f. nederl. Mar. geteerd zeildoek, waarmede men, om 't schavielen voor te
komen, een kabel of het rondhout bekleedt.
Smeesohe ketting, een galvanische
ketting, waarvan het negatieve metaal uit zilveren platen bestaat, die op den galvanischen
weg met eene laag fijn verdeeld platina overtrokken zijn.
Smégma, n. gr. (van smechein, wrijven,
smeren) zeep, smeer; Med. de door de huidkliertjes afgescheiden vette vloeistof, zooals tus schen de voorhuid en het roedehoofd ; — smektika, n. pl. Med. reinigende, afspoelende geneesmiddelen; — amektine, f. de zeepsteen;
— smëxis, f, het afwrijven, reinigen.

Smergel, m. (hoogd. smirgel, it. smeriglio,
sp. esmeril, fr. émeri ; van 't gr. smiris, smyris) z. v. a. amaril; inz. een moeilijk smeltbare ijzererts ; korrelige corundum.
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Smilax, m. gr. benaming van verscheiden
gewassen, z. s a s s a p a r i 11 e;— smilacine,
een kristalliseerbaar bestanddeel uit den sassaparille-wortel ; — kina–smilax, z. k i n awortel, ond. kina.
Smintheus, m. gr. (Smintheús) een bijnaam van Apollo : de sminthische Apollo, van
S m i n t h e, eene stad in 't gebied van Troje;
v. a. zooveel als muizendooder, van 't oude kretensische woord sminthos, eene veldmuis.
siminuéndo, siminuito, it. (spr. u =oe; Z. V. a.
diminuendo, diminuto) Muz. afnemend.
smokkelen (hoogd. schmuggelen, eng. to
smuggle; verwant met s m u i g e n, sluipen, bedektelijk doen) sluiken, de belastingen ontduiken ; — smokkelaar, ni. sluiker, die verbo
waren invoert, of op andere wijze de be--den
lastingen ontduikt.
Smollis, z. schmollis.
smoréndo, it. (v. smorire = lat. emori) Muz.
wegstervend.
smorzándo of smorzáto, it. (spr. z=ts; van
smorzáre, uitblusschen, v. morire, sterven, afsterven, uitgaan) Muz. verdwijnend, steeds zwakker, allengs wegstervend.
Smyrna–steek, m. keizersteek, een soort
,van borduurwerk met kruissteek.
Snauw, f., snauwschip, n. groot tweemastschip, dat een kleinen mast, doodeman gebeeten, voert, die achter den grooten mast onder diens mars staat.
Sneer, m. eng. (spr. snier) de boon, spot,
het hoonend, spottend gelach, neusoptrekken;
stekelige zet, schimpscheut ; het grijnzen.
Snees, n. als visschersterm : het getal van
twintig (visschen) ; — als verkorting van S in e e s, C h i n e e s wordt dit woord aan boord
-ook gebruikt voor schacheraar.
Snob, m. eng. iemand, die voor een elegant beer wil doorgaan, zonder de middelen
en het talent daartoe te bezitten, ploert; —
snobbisme, n. ploertigheid.
Snotra, f. noord. Myth. de godin der wetenschappen, der wijsheid.
solve of suave (spr. u =oe), ook soaveménte,
it. (van 't lat. suavis, e, zoet, liefelijk) Muz.
liefelijk, zacht, aanvallig.
sober, adj. (fr. sobre; van 't lat. sobr(us,
•a, um) matig, nuchter; bezonnen, bedachtzaam,
voorzichtig; eerbaar, bescheiden; — sobriëteit, f. lat. (sobriëtas) de matigheid, matiging,
nuchterheid; gelatenheid, bedachtzaamheid, bezonnenheid, bescheidenheid, rustige houding,
eerbaarheid.
soboliPerus, a, um lat. Bot. wortelspruitig.
Sobriquet, n. fr. (spr. sobrikè ; weleer
sotbriquet, samengetr. uit het fr. sot, dwaas,
.en 't oudfr. briquet, dom, onnoozel, verklw. v.
bric, schelm) een spot-, schimp-, scheldnaam,
_bespottelijke toenaam.
Soc, n. of sock, eene siameesche lengtemaat (de armlengte, el) = Z k e n = 1 w a
= 0,5 M.
Soccolánten, pl. it. (zoccolante, v. zoc,

SOUIUS

colo, holsblok) holsblokmonniken, barrevoeters,
franciskanen, z. v. a. r e c o 11 e c t e n.
SoCCUS, m., pl. socci, lat. de sok, broos,
een lage, lichte schoen, inz. voor tooneelspelers in het blijspel der Ouden; vandaar oneig.
voor de taal of uitdrukking (stijl) van bet blijof kluchtspel (in tegenst. met k o t h u r n).

sociaal, sociabel, socida, societeit, enz. z. ond. s o c i u s.
Sociniänen, m. pl. aanhangers van de
godsdienst-meeningen van Lmlius en Faustus
S o c i n u s, die de godheid van Christus loochenden, in de 16de eeuw; — soeinianisme, n. de leer en grondstellingen der socinianen ; — sociniaansch, adj. daarmede overeenkomstig, daartoe behoorende.
Socius, m., pl. socii, lat. een genoot,
gezel, medelid, metgezel, deelnemer, makker,
maat; — sociaal, adj. (lat. sociolis, e) gezelschappelijk, gezellig, maatschappelijk; — sociaal contract, maatschappelijk verdrag;
— sociaal-democraat, m. aanhanger der
sociaal-democratie, iemand, die door eene volks
hervorming der maatschappij.-regind
wenscht te bewerken; — sociaal–democratie, f. (spr. t=ts), staatkundig stelsel,
strevende naar een volksregeering, gegrond op
maatschappelijke of politieke gelijkheid, gepaard met eene regeling van arbeid en verbruik van wege den Staat ; -- sociale hervorming, f. eene geleidelijke verbetering en
verandering der maatschappelijke verhoudingen;
— sociale politiek, f. een wetenschap
staatkundig stelsel, gegrond op de be--pelijk
hoeften der burgerlijke maatschappij ; — SOeiale revolutie, f. geheele omkeering in
de maatschappelijke verhoudingen; — sociaal
recht, n. een maatschappelijk recht ; — SOcialisme, n. nw.lat. maatschappelijk stelsel,
dat de maatschappij hervormen wil op den dubbelen grondslag van de gemeenschap des ar
evenredige verdeeling van de op--beidsn
brengst ; — socialist, m. aanhanger van 't socialisme ; ook lid eener godsdienst-vereeniging
voor philanthropisme en rationalisme in Enge
— socialistisch, adj. overeenkomstig-land;
met bet socialisme of daarin gegrond ; — s0Cialiteit, f. (lat. socialitas) de gezelligheid,
maatschappelijkheid; — sociabel, adj. (lat.
sociabilis, e; fr. sociable) gezellig, gemeenzaam,
voor den gezelligen omgang geschikt ; vereenigbaar, verdraagl(jk, passend; — sociabiliteit,
f. de verdraaglijkheid, gezelligheid; — sOCiáable, m. fr. eene soort van open pleizierwagen
voor 4 personen, een speelwagentje van vieren;
— sociatzvus, m. nw.lat. Gram. in eenige
talen, b. v. het boheemsch, de naamval, die gemeenschap, begeleiding, enz. uitdrukt ; — SOcida, f. of contractus socidae, mid.lat. (it.
soccità, van 't lat. sociëtas) een gezelschapsverdrag, eene soort van pachtverdrag, waardoor
de pachter den inventaris van de goederen, inz.
het vee, tegen eene schatting overneemt, dus
eig. koopt; — sociëeren, lat. (sociüzre) sa-
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menvoegen, vereenigen, paren, gezelschappelijk
verbinden ; — sociëtaire, m. fr. (societèr' )
een gezelschapslid ; medelid van een gezelschap,
genootschap, inz. van het tooneelgezelschap van
het Théátre francais te Parijs; — S0ciëteit, f. (lat. sociétas, fr. société) het gezelschap, de verbinding, gemeenschap, vereeniging, het genootschap, de maatschappij, eene
handelmaatschappij (compagnie) ; geleerden
een besloten gezelschap, dat tot-vernig,
uitspanning, vermaak en spel bijeenkomt, besloten koffiehuis; — soeiëteits-contract,
z. v. a. sociaal-contract; — sociëteits$rma, de firma (z. aid.) van eene vennoot
een gemeenschappelijken handel;-schapofvn
— soeieteits- handel, een gezelschapshan
vgl. eompagnie; —sociétas Jesu, f. lat.-del;
of afgek. S. J., het gezelschap of de maat
Jezus (zoo noemen zich de J e--schapijvn
zuïeten); — soc. leonina, z. leoninisch
g e z e l s c h a p; — société des droits . des bommes
(spr. dè droll dézómm') het genootschap der
rechten van den mensch; — sociologie, f.
de leer van de hoofdvoorwaarden der menschelijke samenleving; — sociologisch, adj , daartoe behoorende, die betreffende; — socioloog,
m. iemand, die zijne studie maakt van de wetten der maatschappij.
Sock, z. s o c.
Socle, m. fr. (van 't lat. soccúlus, verklw.
van soccus, schoen) Arch. onderstel, zuilvoet,
een vierkant stuk, meer breed dan hoog, dat
tot basis dient voor onderscheiden voorwerpen ;
kleine p e d e st al voor borstbeelden, vazen enz.,
sokkel.
socratisch, z. so k r—.
Soda, f. 1) (fr. soude, it. en port. soda,
sp. sada, sosa, zoutkruid, zoutasch, van 't lat.
salsus, zilt; nw.lat. salsóla, zoutkruid, verklw.
v. salsus; mid.lat. salsa, een kruid) zoutasch,
aschzout, een vuurbestendig loogzout, verkregen uit de verbranding van onderscheiden planten, inz. van het s o dak r u i d of zoutkruid, de
onzuivere koolzure soda, zooals zij in den handel voorkomt (ook kelp, var e c h, bij de Onden n a t r o n, in Barbarije t r o n a, in Perzië
b o r e c h genaamd; de beste spaansche soda
heet b a r i 11 a ; — 2) (mid. lat. en provene. soda,
arab. soedáa, van sadaa, splijten) *de hoofdpijn;
— sodalíth, m. nw.lat. -gr. aschzoutsteen, eene
soda-bevattende, met den lazuursteen verwante
steensoort ; — sodawater, n. koolzuur (d. i.
met koolzuur bezwangerd) water met een weinig
opgeloste koolzure soda; — sodawijnsteen,
z. s e i g n e t t e-zout ;— sodium, z. v. a. n atrium, z. ond. natron.
Sodális, lat. of sodi-le, m., pi. sodRlen (lat. sodäles) een genoot, gezel, makker,
kameraad; — sodaliteit, f. (lat. sodalitas)
de kameraadschap ; de (geestelijke) broederschap,
het genootschap, gild; — sodalitmm (spr.
t=ts) n. de maaltijd, het partijtje, door vele
metgezellen gemeenschappelijk gegeven (p i e k eu i e k).
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Sodézza, f. it. (v. sodo = solido, lat. soUdus, vast, enz.) sterkte, vastheid, degelijkheid.
Sodom, n. eene stad in Palestina aan deDoode zee, welker inwoners zich onderscheidden door hun slechten levenswandel; vandaar
in het algemeen : eene stad, waarin het grootste zedenbederf heerscht ; — sodomiterij,
sodomie, f. tegennatuurlijke bevrediging van
de geslachtsdrift, zooais die eens te Sodom
(volgens Genesis XIX) gedreven werd; — Sodomiet, m. die zich aan die wandaad schuldig maakt; — sodoms- appels, waarsch.
fabelachtige appelen in de omstreken der voormale stad Sodom aan de Doode zee, die,
wanneer zij aan den stam verdrogen, inwendig
vol stof zijn.
Soebah, m. perz. eene uit verscheiden districten bestaande provincie ; — soebah-dar,
m. stadhouder of onderkoning van eene provincie, inz. in Indië.
Soedenier, soldenier, m. voor s o 1 d i;
dienend krijgsman, soldaat.
Soedra of soudra, m. sansk. (soedra)
pl. soedras of soudras, de vierde en laagste volksafdeeling of kaste bij de Hindoes, uit
handwerkslieden bestaande.
Soe$, soefisme, z. s o fi, sofisme.
Soek, m. arab. markt, bazar.
Soelamith, hehr. (v. sälóm, vrede, heil ?)'
vr.naam : de vredelievende.
Soelhidsjeh, en in den verbogen naam
silhidsjeh, n. de twaalfde of laatste-val
maand in het turksche maanjaar.
Soeliöten, m. pl. een uit Illyriërs en Grieken gemengde christenvolksstam in 't zuiden der
provincie Janina in 't gebergte van S o e 1 i.
Soelkadeh, en in den verbogen naamval
silkadeh, m. de elfde maand in het turk
maanjaar.
-sche
Soen, f. chineesch oorlogs- of koopvaardij- schip.
Soenah, soenna, f. z. s u n n a.
Soera of soeri, f. malabaarsch : een geest
uit het sap der kokosnoot bereid.-rijkedan,
Soeradsji, m. pl. turk. benaming der op
europeeschen voet georganiseerde turksche artilleristen.
Sogire, soera, f., pi. soeren, arab. (soe-rah, eig. teeken, spoor; eeretrap, graad) de afdeelingen of hoofdstukken des korans, waarvan...
er 115 zijn.
Soer-emini of soerrah-emini, m.
turk. -arab. (van 't arab. soerrah, geldbeurs, en
emin, opzichter) de schatmeester der pelgrims.
of eener karavaan naar Mekka; hij wordt door
den sultan benoemd.
Soerra, f. turk. (waarsch. = arab. soeráh,
teeleen, z. s o e r e) de stempel met het keizer
naamcijfer; vgl. t o e gr a.
-lijke
Soerrah-emini., z. s o e r-e mini.
Soersal, eene algemeene belasting bij de
Turken.
Soersat, n. turk. (ook sersat; samengesteld uit de beide imperatieven soer en sát,. d.i.
-

,

-
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'voer uit en verkoop) eene aan de kooplieden
gegeven schriftelijke vergunning tot uitvoer en
verkoop van granen.
Soeslik, m. russ. (ssússlik) N. H. de veldmuis, steppenrat (Citellus vulgaris, Mus ponticus) een In Z.Rusland veelvuldig voorkomend
dier, met een sierlijk gevlekt vel, dat als pels
Leipziger missen onder den naam-werkopd
van Susselchen bekend is.
Soesoehoenan, m. titel van de vorst van

..Soerakarta (op Java).
Soetane, z. soutane.
Soetra, n. sanskr. (soetra, draad, zegel,
wet) het heilige boek met de godsdienststellingen der Hindoes.
Soeur, f. fr. (spr. seur) zuster; titel, dien
de Christen-koningen aan de koninginnen in
hunne brieven geven en welken deze ook gebruiken bij bet schrijven aan elkander; naam,
dien men aan de nonnen geeft : soeurs de la
charité (spr. --sjarité) zusters der barmhartig
barmhartige zusters; soeurs grises (spr.-heid,
--griéz') grauwe zusters, enz.
Soewa, m. de god der jacht bij de Japanneezen, ter wiens eere jaarlijks op den 9den
-dag der Ode en Ode maand prachtige feesten
gevierd worden.
Soeza, f. mal. (soesah) onrust, onrustigheid;
drukte.
Sof, turk. (v. 't arab. soe f, wol) eene stof
mit kemelshaar, z. v. a. k e m e 1 s t o f, z. aid.

,

Sofa, z. s o p h a.
Soffitte, f. it. (so Pitta, f. en sotto, m. eig.
,het daaronder bevestigde, v. /itto, vastgemaakt,
bevestigd, van figgere = lat. Eigere, aanhechten ; fr. so f tte) Arch. eene vakzoldering of
p l a f o n d, paneelwerk, eene door verheven lijs ten in vakken verdeelde zoldering, welker vakken met snij-, beeldbouw- of schilderwerk zijn
voorzien; inz. op het tooneel de beweegbare
dekstukken, b.v. blauwe, roode luchtsoffitten enz.
soft of soefi, n. perz. (van soefi of s6/i
een moham. monnik of kluizenaar, v. 't arab.
-soefi, in wol gekleed, van soef, wol, omdat hij
.zich, overeenkomstig zijne strenge levenswijs,
alleen in wol kleedt ; vgl. sof) een mohamedaansch aanhanger van 't sofisme of soefisme, de mystieke leer eener geloofspartij
in 't Oosten, vooral in Perzië en Indië, volgens welke alles in deze wereld als identisch
verschijnt, de mensch een uitvloeisel (vgl. cm a.n a t i e) van God is en steeds streeft om zich
weder met hem te vereenigen.
Sofrádsji, m. turk. (van 't arab. soefrat,
.reiskost ; disch) de tafeldekker aan het hof des
:sultans.
Softa, m. pl. softas, turk. (soPtah, van
"t pert, söchtah, van söchtan, branden, in brand
.steken) eig. ontvlamden, gloeienden (voor de
wetenschap), studenten of leerlingen der hoogere scholen (z. m e d r i s s a); grafmonniken of
geestelijken, die aan de graven der overleden
.sultans dagelijks voor hen bidden.
soggetto of ruggetto, m. it. (spr. sodzjétto,
,

,
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soedzjétto = lat. subjectum, fr. sujet; vgl. s ab
j e c t) in 't alg. grond, grondslag, stof, enz.;
Muz. een tekst, die toonkunstig uitgevoerd (gezet of gecomponeerd) moet worden.
soi-disant, adj. fr. (spr. soadizára) zoogenaamd,
naar men voorgeeft, een zich noemende, zich
uitgevende, wanende.
soigneux, adj. fr. (spr. soainjeu) en als adverb.
soigneusement (spr. soainjeuz'm is; van soin,
zorg), zorgvuldig, bezorgd, zorgend, oplettend;
— soigneeren (fr . soigner, mid.lat. soniare;
waarschijnlijk naast soin en besoin, met inachtneming van het lat. vidére, providére, zorg
dragen, v. gothisch siuns, gezicht af te leiden;
vgl. besogne) bezorgd zijn, zorgvuldig gadeslaan, waarnemen, oppassen of verplegen, iets
met zorgvuldigheid behandelen.
Soirée, f. fr. (spr. soaré; van soir, it. sera,
avond, v. 't lat. serus, a, um, laat) de avond,
avondtijd; ook avondgezelschap, avondfeest;
soirée musicale, avondmuziekpartij.
soit ! fr. (spr. sod) het zij zoo ! laat het geschieden! 't is mij wel! goed!

Soja, soja–boonen (Dolichos soja, L.)
eene in Japan groeiende, naar de 1 u p i n en
of wolfsboonen gelijkende boonensoort, welker
meel in plaats van boter bij de spijzen wordt
gebruikt, terwijl de daaruit bereide soja..
Saus op de tafel der europeesche lekkerbekken verschijnt.

Soje, z. soy.
Sok of sock, z. so c.
Sokkel, z. socle.

Sokrat^ka of sokrat-sehe leerwijze, f. de leerwijze van den griekschen wijze
Sokrates, die daarin bestaat, dat men de denk
begrippen uit den geest des leer--beldn
iings zelven ontwikkelt, terwijl men hem door
gepaste vragen allengs er heen brengt, om zelve
het begrip te vinden, dat men hem duidelijk
wil maken ; -- sokratische ironie, f. de

fijne manier, om zich onwetend te houden, ten
einde de denkbeelden van een ander des te beter te leeren kennen; -- sokratische scholen, de philosophische scholen der oudheid, die
uit de leer van Sokrates zijn voortgevloeid.
Sol., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor D. Solander (gest. 178),.
Sol, 1) eene fr. munt, z. s o u.
Sol, 2) m. lat. de zon; de zonnegod, z.
Helios; Chem. de naam van het goud; sol
lucet omnïbus, de zon schijnt voor allen ; —
solair of solärisch , adj. (lat. soläris, e)
tot de zon behoorende of haar betreffende; —

solair–mikroskoop, n. een zonne-vergrootglas (vgl. m i k r o s k o o p) ;— solair–
olie, f. zonne -olie, een uit bruinkolen gewonnen olie van groote lichtkracht; — solair
een zonnekijker; -- solariänen,-tubs,m.
m. pl. zonnebewoners, de onderstelde bewoners
der zon ; — solstitium (spr. ti=tsi) n. (van
sol en sistére, stellen, tot staan brengen) pl.

solstitia of solstitiën, ook solStitiaal–punten, zonnestanden, zonnestilstands-
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punten, zonnekeerpunten ; z o m e r-s o 1 s t it i u m
(solstit`eum aestivum), het zomer-zonnekeerpunt
(op den 2lsten Juni); winter- solstitium
(solstitium ldbérnum of brumále), het winterzonnekeerpunt (op den 21sten December).
Sola, z. ond. solus.
Solaks, m. pl. turk. weleer de boogschutters van de lijfwacht des sultans, die uit Janitsaren-regimenten gekozen werden; — solakbasji, de aanvoerder dier boogschutters.
solámen, n. lat. (v. solári, troosten) de troost;
solamen miséris (of miserüm) socios habuisse
malórum, sprw.: het is een troost voor ongelukkigen (of der ongelukkigen) deelgenooten in
het ongeluk te hebben; dikwijls veranderd in:
solamen misërum s. h. m., 't is een treurige
troost, deelgenooten in 't ongeluk te hebben.
Solandgans, f. (eng. soland-goose, solangoose, noorw. sole, ijsl. sula, haf-sula, nw. lat.
sula) de schotsche gans, z. v. a. b a s s a n e r.
Soláno, m. sp. (lat. solänus, stil. ventus,
wind, van sot, zon) eig. de zonnewind, een
warme wind uit Afrika, welks nadeelige invloed
zich soms in Spanje doet gevoelen.
Soldrum, n. lat. naéhtschade of nacht
een plantengeslacht van zeer vele-schaduw,
soorten, inz. solanum nigrum, de zwarte nacht
sol. tuberósum, de knolachtige nacht -schade;
aardappelplant; -- solanéën, pi.-schade,
nw.lat. (solanëae, solanacéae) struik- en kruid
gewassen van deze soort, meest met-achtige
verdoovende kracht ; -- solanine, f. een basisch plantvormend deel (alkaloïde) in de stengels en bladeren der nachtschade, inz. in de
zwarte morel.
Solarium, n. 1) (stil. vectigal) lat. (van
solum, de grond, bodem) Jur. de grondbelasting, bodemcijns; -- Q) (van sol, de zon), de
zonnewijzer, eene aan de zon blootgestelde
plaats, een plat dak ; — solarianen, sola
-riseh,
z. ond. s o 1 2).
Sola–wissel, m. it.-nederl. (van solo, sola,
alleen ; fr. seule de change, eng. single bill, it.
sola di cambio) een in een enkel exemplaar getrokken wisselbrief, die door geen secunda,
tertia, enz. gevolgd wordt (vgl. trat t e); gewoonlijk verstaat men daaronder den, steeds
slechts in den exemplaar aanwezigen eigen,
drogen of dooden wissel, fr. billet de
change, eng. promissory note, den wissel, waar
zich verbindt, zelf een som-doretk
gelds op een bepaalden tijd aan een genoemd
persoon te betalen.
sold, eng. (spr. soold' partic. v. to sell,
verkoopen) verkocht.
Soldaat, m. (it. soldáta, fr. soldat, mid.lat.
soldátus ; van s o 1 d, en dit van 't lat. sotdus,
munt) een krggsman, die in een staand leger
voor s o l d of s o l d ij, d. i. voor betaling dient,
een soedenier, soldenier, krijgsknecht; — aan
boord wordt s o l d a a t gemeenzaam gezegd van
een of ander nietsbeduidend voorwerp, eindje
touw enz., dat te veel in de tuigage in 't oog
loopt; — soldatésque, f. fr. (it. soldatesca)
;
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het krijgsvolk, de krijgsmanschap, krijgslieden,
inz. met het denkbeeld van teugelloosheid ; —
à la soldatesque, op zijn soldaatsch, op krijgsmansmanier.
soldeeren, Kmt. z. v. a. s a 1 d e e r e n
(z. aid.) ; ook : met gesmolten metaal aaneenhechten of dichtmaken.
Soldo, m. it. (van 't lat. solidus, z. aid.;
vgl. s o u) het- deel eener 1 i r a, eene ital.
rekenmunt van zeer verschillende waarde ; ook
de soldij, belooning.
Solduriërs, m. pl. in de gallische oud
krijgslieden, die zich geheel en al aan-heid:
eenen aanvoerder hadden toegewijd, op een gemeenzamen voet met hem omgingen en met hem
stierven.
Soléa, f. lat. de zool, de voetzool ; de tong,
eene tot de schollen behoorende visch.
Solecisme, m. fr. z. s o 1(e c i s m e.
solemneel, fr. (solemnel, liever solennel,
van 't lat. solemnis, e) of solenneel, als
adverb. solenniter, eig. jaarlijksch, wat ieder
jaar plaats heeft, wat regelmatig wederkeert,,
vastgesteld, gebruikelijk; plechtig, feestelijk, statig, plechtstatig, heerlijk; — solemniteit, f.
(fr. solemnité, lat. solenn)tas) de plechtigheid,
feestelijkheid, praal; — solennïtas testaménti, Jur.
de tot cene laatste-wilsverklaring gevorderde
gebruiken ; -- solenniseeren (fr. solenniser)
vieren, plechtig gedachtenis vieren ; door wettelijke plechtigheden of formaliteiten bevestigen; — solennisátie (spr. t=ts) f. plech.
tige viering.
Solenieten, pl. gr. (v. salen, goot, buis):
cene soort van versteende schelpdieren, naar
cene messcheede gelijkende.
solenneel, solenniteit, enz. z. ond..
solemneel.
Solenoïde, f. gr. (v. sólén, buis) buisvor-mige draadspiraal, die de eigenschappen van.
een magneet aanneemt, als er een electrische
stroom doorheen geleid wordt (= e 1 e c t r odynamische cylinder).
Solfanária of solfatára, f. it. (v. 501 (0
= lat. sulfer, zwavel ; fr. soufrière, v. sou fre,
zwavel) de z w a v e l g r o e v e; het zwavelmeer ;,
de ketel van een vulkaan, die alleen zwavel
luchtsoorten uitstort ; — Solfi, pl.-dampen
zwavelafdrukken (van edelsteenen, gesneden stee,
nen, ringsteenen, enz.)
solveggiëeren, it. (solfeggiare, spr. solV. solfa, de toonladder) of solorisee- -(edz—;
ren (van de ital. toonnamen sol, fa en sol,
mi gevormd; vgl. ut, re, enz.) de toonladder
zingen (alleen met benoeming der noten of op
vocalen); — solfeggiën (spr. solfédzjiën) of
solfeggi, pl. (fr. solfège) oefeningsstukken voor
den zang zonder tekst ; — solmisatie (spr.
—za-tsie) I. het zingen der toonladder, in 't alg.,
iedere stemoefening.
Solfi, z. ond. solfanaria.
Solicitor, z. ond. s o l l i c i t e e r e n.

solide, adj. lat. (sol'i dus, a, um, fr. solide)

vast, dicht, sterk, gedegen, duurzaam, deugde-
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Solidúngúla, pi. nw.lat. (van solidus,
dicht, vast en ungúla, klauw) eenhoevige dieren.
Solíenglas, n. tafelglas van betere hoedanigheid dan 't gewone boheemsche, en daarom
vaak tot spiegels gebezigd.

de France, wiens bestaan door vele naturalisten betwist wordt; als adj. eenzaam, ongezellig, teruggetrokken ; -- ver solitaire, m. fr. de•
lintworm, een platte, zeer lange, gelede worm,
die abbe en van zijne soort in de ingewanden..
ontstaat (T a e n i a s o 1 i u m) ;— solitaire, n.
een spel, waarbij men a 11 e e n kan spelen met
een tafeltje, waarin 37 gaten zijn, en met 36 puntige pinnetjes, ook het melancholiespel geheeten.
Solitúde, f. fr. (van 't lat. solitüdo) de
eenzaamheid, eenzame plaats, woestenij ; de naam.
van verscheiden eenzaam liggende landgoederen.
sotitus, lat. gewoon, gebruikelijk; more solito;
naar gewoonte, naar oud gebruik.
sollécito, it. (spr. —tsjito = lat. sollicitus,.
a, um) Muz. bekommerd, treurig, bedroefd.
solliciteeren, lat. (sollicitdre) in beweging zetten, verontrusten, bekommeren; inz. iets
gerechtelijk bejagen, verzoeken, aanhouden, aan- zoeken, om rechtshulp verzoeken; naar eenen
post dingen; — sollicitant, m. (sollic)tans>
een aanzoeker, verzoeker, dinger naar eenen
post ; een rechtszoeker, eischer ; — sollieitábel , adj. nw.lat. geschikt ter aanzoeking,
ter mededinging; — souicit^tie (spr. tie=tsie) lat. (sollicitatio) de verontrusting, bekommering ; de dringende bede, het aanhouden,
eischen, de gerechtelijke bede; het aanzoek, het
dingen, mededingen naar een ambt, naar eenen
post ; — sollicitationis importúnae, f. pl. lastige,
allerdringendste aanzoeken; — sollieitdtor,
fr. solliciteur, m. bevorderaar, voortzetter,
verzorger van iemands rechtszaak, van zijne
belangen bij de regeering; — solicitor, m.
eng. (weleer sollicitor, spr. sollíssiter; eig. de
aanzoekende, de vrager) de procureur, de zaakwaarnemer ; — solicitor - general (spr.
dzjénnerel) de procureur-generaal, het openbaar
ministerie.
solmiseeren, solmisätie, z. s o Ile g-giëeren.
solo, it. (= lat. solus) alleen, zonder begeleiding, zonder hulp ; — solo, n. Muz. een
alleenspel, alleengezang; in het kaartspel: het
alleenspel; ook de benaming van een kaartspel.
voor 4 personen ; — solo -partij, I. een
muziekpartij, door éene zanger uit te voeren ;

Soliloquium, n. lat. (van solus, alleen,

— solo–zanger, solist, een alleenzanger;.

lijk, bondig, houdbaar, bestendig, blijvend ; grondig, zeker, vertrouwbaar, waar, echt, eerlijk,
braaf, welgesteld ; een s o 1 i d e m e n s c h, so1 i d e koopman, een mensch, dien men ver
kan, bij wien hoofd en hart op de-trouwen
rechte plaats zitten, een koopman, die stipt
zijne verplichtingen nakomt, enz.; — solidus,
m. (stil. nummus), pl soliden (lat. nummi
solidi) eene oudrom., aan beide zijden gestempelde goudmunt, aan gehalte ongeveer = 5 gld.
40 ct. waard; in de middeleeuwen, sedert de
7de eeuw, eene zilvermunt, zilvergeldstuk (solidus argentéus), dat te minder waarde heeft,
naarmate men later in den tijd komt ; — SOlïdum, n. het geheel, de gezamenlijkheid; —
in solidum of solidair caveeren of staan,
voor het geheel gemeenschappelijk en ieder in
het bijzonder borg of aansprakelijk zijn, of allen voor éenen en een voor allen borg blijven ;
.

-- solidaire pathologie, f. lat. -gr. de
ziekteleer, die als grondslag der ziekten de
vaste deelen des lichaams, inz. de zenuwen
beschouwt, in tegenstelling met humoral e
pathologie, z. ald.; — solidaire pathológen, m. pi. geneesheeren, die deze leer
aanhangen ; — solidariteit, f. nw.lat. gemeenschappelijke verplichting van velen voor
ieder der medeverplichten op alle deelen van
het geheel (in tegenst. met de verantwoorde
borgtocht pro rata); — solidee--lijkhedof
ren (lat. soliddre) bevestigen, verzekeren; —
solidätie (spr. t=ts) f. (solidatïo) de bevestiging , verzekering; — solidesceeren (lat .
solidescére) vast, stijf of hard worden ; — SO-

lideseentie (spr. t=ts) f. nw.lat. het vastworden, verstijven, verharden; — soliditeit,
f. lat. (soliditas) de dichtheid, vastheid, gedegenheid, duurzaamheid, blijvendheid, bestendigheid; de grondigheid, grondige kennis, het bondig oordeel, de echtheid, waarheid, zekerheid;
vertrouwbaarheid, gegoedheid.
soli Deo gloria, z. ond. Deus.

en loqui, spreken) eene alleenspraak, een zelf
gesprek bij zich zelven, z. v. a. gr.-gesprk,
monoloog; -- solipsisme, n. barb. -lat.
(v. solus en ipse, z. ald.), z. v. a. e g o ï s m e;
-- solipsist, m. z. v. a. egoïst ; allegorische naam der Jezuïeten, dewijl zij, naar men
wil, allereerst aan zichzelven denken.
Solist, z. ond. s o 10.

Solitarius, n. lat. (solitar)'us, a, um, een zaam) of solitair (fr. solitaire), een eenzame,
ongezellige, een kluizenaar, h e r e m i e t; — solitair, ook een alleen gezette diamant (zonder
kleinere steenen omgeven) ; eene soort van quadrille-spel, waarbij men altijd alleen speelt, zonder te beroepen; eene soort van vlinder, alsook
eene soort van vlieg; nog : een vogel van bie

;

-

— solo–tout, z. v o lo.
Solceeísme, n. lat. (van 't gr. soloikis-mós) pl. soloecismen, eene taalfout, inz.
tegen de juiste uitspraak en de woordvoeging,,
zoo geheeten naar de stad S o 1 i (gr. Sóloi) in
Cilicië, welker inwoners, onder den invloed der
hen omringende vreemde volksstammen, hunne zuivere attische moedertaal allengs verbaster den ; — solcecisch, adj. met de zuivere taal
strijdig ; — soleeeí st, m. de taalfoutenmaker.
Solokraat, lat .-gr. z. v. a. m o n o k r a a t,.
monarch, z. ald.

Solon, m. naam van den atheenschen wetgever, geboren omstreeks 639 vóor J. C. ; soms
gebezigd om een verlicht en rechtschapen wet-gever aan te duiden.
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Solota of z e 1 o t a (van 't slavonisch soloto,
goud, omdat die. munt oorspronkelijk van goud
was ; fr. izelotte, z. ald.) eene turksche zilver.munt van 30 paras.

Solstitium, enz. z. ond. sol.

solubel, solubiliteit, solutie, z.

m. z. v. -a. materialist; — somatologie,

Solotnik, m. russ. (solotnik, van sóloto,
1

russ. pond of

Solo– tout, solo –zanger, z. ond. s o 1 o.
oond. solveeren.

Bolus, a, um, lat. alleen, eenig, enkel; —
solus cum sola, hij met haar alleen, eenparig;
— sola, f. (v. sola, stil. fide) door 't geloof
.alleen) de leer van de rechtvaardiging door 't
geloof, in de luth. Kerk ; z. ook s o l a- w i s s e 1.
solveeren, lat. (solvére) oplossen, ontbinden; onthullen, verklaren; eene schuld vereffenen, afdoen, betalen; — solve of solvátur! af- ek. soly. (op recepten) : los op ! of het worde
opgelost! — .sólvens, n . Med. het oplossende;
-- pl. solventia of solutiv'a, oplossingsmiddelen, oplossende middelen; — solvént
(sólvens) en solvéndo (stil. idoneus) . lat. of sol
fr. adj. in staat om te betalen; —
-vable,

solvéntie, f. nw.lat. of solvabiliteit, f.
-(fr. solvabilité) het betaalvermogen, het vermo-

gen om te betalen; — in solütum, lat. in betaling of in plaats van gereede, bare of c o nt a n t e betaling aannemen of geven ; — solÜbel, adj. (lat. solubilis, e), oplosbaar, ontbind_baar ; voor verklaring of uitlegging vatbaar ; -.solubüiteit, f. nw. lat. de oplosbaarheid,
ontbindbaarheid; — solütio (spr. t=ts), f.

lat. (solut"io) de oplossing; iets opgelosts, ont+bondens; de verklaring, beantwoording, ontwikkeling; Jur. solutïo, de betaling, opheffing eener
verplichting door betaling; solutio indebáti, eene
zonder gehoudenheid of verplichting gedane betaling, die deswege kan teruggevorderd worden;
S. particuldris, eene gedeeltelijke of stuksgewijze
betaling, betaling op afslag,. in mindering ; -s. contigüi, Med. eene bij breuken plaatsgrijpende verrekking; s. continúi, eene verrekking
, die bij eene wond of bij beenbreuken volgt; —
solutivum, pl. —va, z. s o l v e n s; -- solutus, a, um, lat. Bot. los aangehecht.
Som, f. (fr. somme, hoogd. summe, v. 't lat.
-summa, z. ald.) verzameltal, beloop, bedrag, de
grootheid, die uit de samenvoeging van twee
of meer andere ontstaat; zekere hoeveelheid
gelds, geldsom; reken- of stelkunstig vraagstuk;
— sommeeren (fr. sommer, hoogd. summiren, nw.lat. summúre) samenstellen, optellen,
oprekenen, de som van twee of meer grootheden vinden ;— z. ook ond. s o m m e e r e n.
Soma, 1) somma, f. it. (eig. last, vracht)
eene oude koren- en vochtmaat in Opper- en
Midden-Italië van zeer verschillende waarde.
Soma, 2) m. ind. Myth. god der maan, vader van Boeddha en eerste koning der maan
Hij huwde de 27 dochters van Dak --dynastie.
.cha; maar dewijl bij 26 van haar veronacht^aamde voor hunne zuster Robini, trof Dakcha

,

hem met eene kwaal, die hem op geregeld we-

derkeerende tijden deed wegkwijnen.
Somatenen, m. pl. (van 't catalonisch somaim, de stormklok, brandklok) de catalonische
landweer in den spaanschen vrijheidsoorlog van
1808-13, die op het luiden der stormklok bij
-enkwam.
somatisch, gr. (v. söma, lijf) lijfelijk, lichamelijk, het lichaam betreffende; — somatíst,

goud) een handelsgewicht =
4,266 gram.

-
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f. de lichaamsleer, de leer van het menschelijk
lichaam ; — somatomimiek, f. de voorstelling van den zielstoestand door middel van
de bewegingen des lichaams; — somatomie,
f. z. v. a. a n a t o m i e, z. aid.
Somber, adj. (fr. sombre, spr. sohbr'; vgl.
het sp. sombra, de schaduw; v. 't lat. umbra,
met voorgeplaatste, uit het lat. sub ontstane
s) duister, donker, treurig, zwaarmoedig, knorrig, verdrietig; — sombrero, m. sp. (van
sombra, de schaduw) de schaduwhoed, de breedgerande spaansche hoed.

Sombrerophosphaat of sombreriet, n. een op phosphoriet gelijkende dierlijk
bemestingsmiddel van het eiland Sombrero (tot
de Antillen behoorende).

Summatie, z. ond. somme'eren.
Somme, f. (fr. somme, some) een groot
vaartuig der Siameezen voor den zeehandel, z.
v. a. jonk.
sommeeren, fr. (sommer, oudfr. semoner, semondre, provenc. semondre, somondre,
eng. summon, en dit van 't lat. summonëre,
herinneren, mid.lat. = citare, vocare) gerechtelijk aanmanen, eischen, opvorderen, b. v. tot
betaling; dagvaarden, opeischen (eene vesting);
~ z. ook ond. s o m; — sommätie (spr.
t=ts) f. gerechtelijke aanmaning, dagvaarding;
opeisching der verschuldigde belastingen; ook
het papier, dat die opeisching behelst.
Sommiet, m. (naar den berg S o m m a
bij Napels, als de plaats, waar men hem het
eerst vond), z. v. a. n e p h e l i n e.

Sommíst, m. it. sommísta, (v. sommiire, sommeeren, z. ald. ond. som) een
verzamelaar, compilator van theologische werken; een afschrijver, hij die met de afvaardiging der pauselijke bullen is belast.
Sommiteiten, pi. (van 't lat. suman tas,
fr. sommité, top, spits; vgl. s u m mit e it) de
boogsten, voornaamsten, aanzienlijksten.
Somnidtie (spr. t=ts), f. nw.lat. (som niatio, v. 't lat. somniare, droomen, somn)um,
droom) de magnetische slaap ; samniatio in statu
vtigili, het droomen in wakenden toestand, het
wakend-droomen.

Somnus, m. lat. de slaap ;

— som -

nambúle, m. en f. fr. (z. v. a. nw. lat.
noctambulus, van 't lat. ambulire, wande-

len, rondgaan) een nacht- of slaapwandelaar,
maanzuchtige ; een in den slaap sprekende, sla
helderziende (c 1 a i r v o y a n t of-pendwak,
—e) ten gevolge van bet magnetisme (z. ald.);

— somnambuleeren, somnambuli
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leeren, nw.lat. slaapwandelen, in den toe-stand des magnetischen slaaps zijn; — som
n. het nachtwandelen, de-.nambulíse,
slaapwandeling; het slapendspreken, slapendwaken, helderzien, de helderzichtigheid (c l a i rv o y a n c e) ; — somniféra, n. pi. lat. slaap
middelen, slaapgoed; — somnilo--iveknd
que, m. fr. (spr. — lókk') een spreker in den
slaap, luiddroomer, iemand, die slapend of droomend overluid spreekt; — somnolént, adj.
lat. (somnoléntus of somnuléntus, a, um) sla
slaapzuchtig; — somnoléntie (spr.-perig,
t=ts) f. (somnoleníza of somnulent(a) de slaperigheid, slaapzucht.
somptueux, adj. fr. (spr. soñptuéú; V.
't lat. sumtuosus, van sumtus, kosten, onkosten) prachtig, kostbaar, kostelijk, weidsch; —
somptuaire wetten (lat. leges sumtuariae),
wetten tegen de weelde; — somptuositeit,
f. (fr. somptuosité) pracht, verkwisting, onmatige uitgave.
sonante, it. (van 't lat. sonare, klinken) Muz.
klinkend, helder; — sonáte, f. (it. sonata)
eig. een klinkstuk, een muziekstuk voor het
klavier of forte-piano alleen, of in begeleiding
van enkele instrumenten, bestaande uit 2 tot
4, gew. echter uit 3 deelen : een a 11 e gro,
een andante of adagio en een presto of
rondo ; — sonatine, f. eene kleine sonate;
-- sonét of sonnt, n. (it. sonétto, fr. son-net) een klinkdicht, bestaande uit 14 doorgaans
jambische verzen, die in twee 4regelige en twee
3regelige strophen zijn ingedeeld, met eene bepaalde rijmplaatsing; — so(n)nettíst, m.
een sonettendichter.
sonchifolius, a, um, lat. Bot. ganzendistelbladerig.
Sonde, f. fr. Chir. eene metalen, doorgaans
zilveren, ook van gom-elastiek of gutta-percha
vervaardigde stift van velerlei gedaanten tot
peiling der wonden, zweren, enz., het tentijzer,
de peilstift ; Mar. het zinklood, peillood, lood,
een werktuig om de diepte der zee te peilen
of de gesteldheid van baren bodem te onder
aardboor, bergboor; de peilstang-zoekn;d
der tolbeambten ; — sondeeren (fr. sonder;
sp. en port. sondar, waarschijnlijk van lat. subundáre, onder de golf of in de zee dompelen,
V. unda, de golf) met het peillood, het tentizer, enz. de diepte der zee, eener wond, enz.,
of den aard des bodems onderzoeken; oneig.
iemand onderzoeken, toetsen, polsen, uitvorschen,
uithooren ; — sondeer–roede, f. een werk
om te onderzoeken, hoe diep onder het-tuig
zand rotsgrond voorhanden is.
Sonét, z. ond. sonante.
Sónica, f. fr. in het pharao- en bassetspel : eene kaart, die juist te - rechter tijd komt,
om winst of verlies te beslissen; ook voor : te
rechter tijd, van pas; dadelijk.
Sonna, z. Sehiïeten.
Sonne., bij natuurwetensch. benamingen
•ufk. van P. Sonnerat (gest. 1814).
Sonnet, z. ond. s o n a n t e.
-

-

-
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Sonnez, m. fr. (spr. soné) twee zessen in
het triktrakspel.
Sonnieten, z. Schiïeten.
Sonométer, m. lat.-gr. (van 't lat. sonus,
klank, geluid) een klank- of geluidmeter, eene
toonmaat, inz. ter bepaling van de relatieve
trillingsgetallen, vgl. m o n o c h o r d e; een door
\Takley uitgevonden werktuig om , den graad
der hardhoorigheid bij iemand te bepalen ; —
— sonoor of sonóriseh, adj. (lat. sonörus, a, um) welklinkend, welluidend, voltonig,
klank- of toonrijk; — sonOro of sonoraménte,
it. Muz. klinkend, helderklinkend.
Soole, sole, f. hgd. het zoute water.
Sopha of sofa, f. (sp. en it. sofa, perz.
sG fah, van 't arab. so ffah, van saffa, in rij en
orde plaatsen) een turksch rustbed, kussenzetel,
z. v. a. c a n a p d ; de met een tapijt belegde
verhevenheid, waarop de grootvizier zijne audiëntiën geeft en de afgezanten hunne plaats nemen; vgl. divan en engareb.
Sophatis, z. v. a. s e p h a r i e t e n (z. aid.).
Sophér, m. hehr. (sóphêr, partie. v. saphar,
schrijven, tellen) een schrijver; schrifgeleerde,
wetgeleerde ; een schoolmeester, tiengebodenschriver bij de Joden.
Sophi, m. perz. (van het arab. soefii, in
wol gekleed; vgl. sof en s o f e, sofisten)
een wize, godsdienstige; vandaar titel des konings van Perzië.
Sophia, f. gr. (van sophós, e, ón, wijs)
eig. wijsheid; een vr.naam; — sophisma,
n. pi. sophísmen of sophismata (van
sophidzein, iemand wijs, verstandig maken ; sophídzesthai, wijs, omzichtig zijn, listig handelen, iets kunstig verzinnen; iemand beet heb
iets schrander of listig verzonnens,-ben)ig.
een sluwe vond ; inz. Log. de bedrieglijke sluitrede, schijngrond, drogrede, een verstrikkend
betoog, eene bedrieglijke redeneering, waarbij
Of in den grondslag Of in den vorm gezondigd
wordt ; — sophist, m. (gr. sophistës) oorspr.
een man vol levenswijsheid en staatkunde, een
wijsgeer en redeneerkundige der oudheid; later
en tegenwoordig doorgaans een drogredenaar,
iemand, wiens redeneeringen niet dan valsche
stellingen, verkeerde gevolgtrekkingen bevatten;
— sophistfek of sophisterj, f. de drogredekunde, bedrieglijke wijsheidsvertooning, spitsvondigheid, spitsvondige drogredenen, haarklooverijen; — sophistieátie (spr. t=ts), f. nw.
lat. vervalsching, b. v. van drogerijen, edele
metalen, enz. ; — sophistisch, adj. spitsvondig, verstrikkend, bedrieglijk, sluw; — SOphistiseeren (spr. —zee—) den drogredenaar spelen, drogredenen maken en iemand
daarmede zoeken te vangen, spitsvondigheden
uitkramen.
Sóphron, m. gr. (söphrön, bij gezond verstand, bezonnen) een matig, bezonnen, wijs man,
als mansn. ; -- Sophronia, f. vr. naam : de
onthoudzame, bezonnene, wize ; — sophroníst, m. (v. sophronidzein, bezonnen of wijs
maken, verbeteren) een zedenmeester, opziener
73
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over de zeden, eene soort van regeeringspersoon
in het oude Athene ; — sophronistéres,
pl. Med. de wijsheidstanden, verstandskiezen; —
sophronisterium, n. een verbeterhuis,
gekkenhuis; — sophros^fe, f. de bezonnenheid, onthoudzaamheid, onthoudingsgave, matiging, kuischheid.
Sópor, m. lat. de slaap, sluimering, ver
slaapzucht; — sopeeren of so--doving,
poreeren (lat. sopire, soporáre), doen inslapen, bedaren, verdooven, stillen, verzachten,
z. v. a. a s s o u p e e r e n;— soporeus, adj.
in diepen slaap liggende; — sopientm (spr.
t=ts) n. pi. Med. stillende, verzachtende geneesmiddelen; — soporatief, adj . nw.lat. in
slaap brengend, slaapverwekkend; langwijlig,
vervelend; — soporiféra, n. pl. lat. slaap
middelen, slaapmiddelen, slaapgoed.-weknd
sopra, it. (= lat. supra) Kmt. over, meer
dan, op, boven; — sopra agio, m. (spr. —ádzjio)
buitengewoon opgeld bij koers boven par i; —
sopra protésto, boven het protest, d. i. ter eere
of uit vriendschap eenen wissel aannemen (a ce e p t e e r e n); — sopra tare, de aftrek, die boven de gewone tara (z. aid.) wordt toegestaan;
— sopráno, m. of sopraan, f. it. (eig.
de of het opperste bovenste, eerste) Muz. de
bovenstem, hoogste stem, z. V. a. d i s e a n t.
Sora, f. (fr. sora, sare, essera, essere, van
arab. oorsprong : soer) de netelkoorts met por

-selinutag.
Sorbäaten, n. pl. nw.lat. (v. bet lat. sorbum, fr. sorbe, de vrucht van den sorben- of
ljsterbesseboom) ook maláten (van mátum,
appel) appelzure zouten.

Sorben of Sorbenwenden, pl . naam

van een wendisch volk van slavoniscben oorsprong, dat in de Me eeuw in Duitscbland,
inz. in het land van Meiszen en Altenburg,
doordrong.
Sorbét of sjerbet, n. arab. (fr. sorbet,
sp. sorbeto, it. sorbette, eng. sherbet, v. 't arab.
sjerbet, sjorbet, eig. slok, teug, dronk, van sjariba, drinken) 1 ° een turksche koeldrank van
water, lljngestooten rozijnen, citroensap, suiker,
ambra, enz.; 2 ° in Italië, enz.: eene soort van
fruitijs als koeldrank; — sorbetière, f. fr.
sorbetvaas, tinnen koelvat voor het sorbet.
sorbifolius, a, um, lat. Bot. lijsterbesseboombladerig (vgl. s o r b a t e n).
Sorbónne, f. fr. oorspr. het hoofdcollege
voor geestelijken op de hoogeschool te Parijs,
en de daartoe behoorende gebouwen naar Robert van S o r b o n, biechtvader en aalmoezenier des konings, welke dien naam droeg naar
zijne geboorteplaats, het dorp S o r b o n in het
departement der Ardennes, en stichter was van
deze school in 1250) ; later in 't algemeen de
gezamenlijke godgeleerde faculteit te Parijs.
Sórdes, pl. lat. onreinheden, vuiligheden,
ontuig ; sordes primúrum viárum, Med. onreinheden der eerste wegen, d. i. der spijskanalen ;
-- sordíde, adj. (lat. sordidus, a, um, fr.
;ordide) vuil, onrein; laag, gemeen, snood, ver-
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acbtelijk, laaghartig, gierig, vrekkig; — sor
onreinheid, vuilheid;-dite,f.nwla
laaghartigheid, gemeenheid, snoodheid, vrek
-kighed.
sordo, it. (eig. doof = lat. surdus) Muz. gedempt, met verdoofden toon ; sordino, m.
it., sordine of sourdine (spr. soerdién
f. fr. de demper, klankbedwinger, toonverdoo-ver aan speeltuigen ; à la sourdine, fr. z. ond.
sourdine ; con sordino, it. gedempt, met den
demper, b. v. te spelen ; — sordünen, pl..
gedempte orgelpijpen.
Sorenskriver, m . gezworen schrijver, dis
eerste instantie, in Noorwegen._-tricsehn
Sorghum, n . (holcus sorghum; ind. sorghi)
de indiaansche gierst, eene graansoort, die inz.
tot voeder voor de boenders dient en welker
stengel een merg bevat, dat naar honig smaakt,„
vooral in Afrika, ook d u r r a, f.
Sorgoedsch , f. turk. een pluimbos, vederbos, met edelgesteenten versierd, dien de
Turken aan hunnen tulband dragen ; de sultan
heeft er drie; de groot-dignitarissen des rijks.
dragen er slechts den.
Soria, sp. (zoo geheeten naar de sp. prov.
Soria) de gemeene spaansche gewasschenlamswol.
Sorites, m. gr. (sorites, d. i. eig. opgehoopt, van sórós, hoop) Log. eene kettingsluitrede, eene verkorte reeks van sluitredenen,
welke den vorm eener enkele sluitrede heeft ;.
eene verstrikkende gevolgtrekking.
Sornetten, t pl. fr. (sornettes, verkiw.
van het oud-fr. sorne, een sprookje) ongerijmde;
taal, zotteklap, praatjes, sprookjes, grillen.
Soróche, f. sp. (spr. —ótsje) de bergziekte,,
door vermindering der luchtdrukking, inz. bij
het bestijgen der zuidamerikaansche bergen ontstaande.
—

')

Sorokowoi, z. ssorokowoi.
sororiseeren (spr. —zee—) barb.lat. (van
't lat. soror, zuster) als zusters of zusterlijk met
elkander omgaan; — sororiatie (spr. t=ts)
f. nw.lat. de ontwikkeling der vrouwelijke borsten ; — sororicida, m. lat. een zustermoorder.
Bors, f, lat. (gen. sortis) fr. sort, m. (spr.
sór) lot, aandeel ; levenslot, noodlot, lotsbedeeling, lotgeval, stand, rang, enz.; ook de hoofd-som, het kapitaal ; vandaar in sortem c o m-p u t e e r e n, tot de hoofdsom brengen ; — sorte
of per sortem, door het lot, door verloting; -sortilegium, n. nw.lat. (van 't lat. sortilé-gus, waarzegger) de voorspelling door het lot.
Sorte, f. fr. (mid.lat. en it. sorta, van 't lat..
sors) de soort, het slag ; — sorteeren (it.
sortire) uitlezen, naar soorten afzonderen, afuitzoeken, afzonderen, paren ; vgl. a s---deln,
sorteeren; — gesorteerd, adj. uitgezocht,
in soorten bijeengevoegd; wel gesorteerd,
behoorlijk van het vereischte voorzien, b. v.
zulk een winkel ; — sortiment, n. een voor
uitgezochte, afgezonderde waren, eene-radvn
soortmenigte, een goederenvoorraad ; bij (duit-
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sche) boekhandelaars : een voorraad van door
anderen uitgegeven werken, vgl. assort iment; vandaar de sortiments-handel,
handel In boeken, door anderen uitgegeven, in
tegenstelling met die van eigen oplage ; s o rt i m e n t s s t u k k e n, pi. de groote en fraaie
stukken barnsteen.
Sortie, f. fr. (van sortir, uitgaan, en dit
van lat. sortiri, loten, een lot trekken ; dan In
't ital. sortire, fr. sortir, in het algemeen : uit
intransitief : uitgaan) de uitgang,-trekn
uittocht; Mil. de uitval, het uitrukken der belegerden, om de belegeraars aan te vallen en
hunne werken te vernielen; de uitvalpoort; Kmt.
de uitvoer, het vervoer van waren uit stad of
land; droits d'entrée et de sortie (spr. droa
dattré e d'sorti') in- en uitgaande rechten;
soort van damesmantel voor avondpartijen; kaartje, dat bij voorstellingen enz., die tegen entrée
toegankelijk zijn, aan iemand afgegeven wordt,
die zich voor een oogenblik verwijderen wil.
Sortilegium, z. ond. sors — sortiment, z. ond. sorte.
Sorting pack cloths, pl. eng. grove
wollen stoffen tot het inpakken van laken.
Sosie, 1) (spr. sozí) f, fr. stof van boomschors uit de Indiën, schorsstof.
Sosie, 2) m. iemand, die eene volmaakte
gelijkenis met een ander heeft, sprekend op
iemand gelijkt, iemands weerga (met zinspeling
op den S o s i e in den Amphitryon van Plautus
en van Molière, die in Mercurius een anderen
Sosie, zijn eigen wederga vindt).
Sosius, m. lat. (pl. Sosii) naam van een
beroemd boekhandelaarsgeslacht in het oude
Rome ; vandaar in 't alg. voor boekhandelaar.
Sospíren, pl. it. (sing. sospiro = fr. soupir, v. 't lat. suspirium) zuchten ; Muz. kleine
rustpunten, pauzen In bet zingen, die voor de
zangers noodig zijn om adem te halen; — sospirándo, sospiránte, sospisrévole, sospiróso (spr.
—zo) it. Muz. zuchtend, klagend.
Sospiteit, f. lat. (sospitas, van sospes,
welbehouden, onverzeerd) het welzijn, de welstand.
Sostánza, f. it. (van sostenére = lat. sustinere, in stand houden, uithouden) Kmt. welstand, gegoedheid, crediet, soliditeit; —
sostendta, it. (spr. u =oe) Muz. volgehouden,
aanhoudend, met aangehouden tonen.
Söstrum, ook sötrum, D. gr. (sóstron,
van sódzein, redden) bet reddingsloon, behoudingsloon ; de belooning van den arts voor het
behoud des levens; artsenloon.
Sot, m. fr. (spr. so ; fem. sotte, mid lat.
sottus, angels. sot, sp. zote, van 't rabbijnsch
sjoteh, dwaas) een dom, eenvoudig mensch, domkop, onnoozele ziel, bloed, z o t ; — sotie of
souse, f. eene satyrieke klucht of een dergelijk kluchtspel op het oude fr. tooneel; —
sottíse, f. (spr. sottiéz') de zotheid, domheid,
onnoozelheid, malligheid, domme streek ; eene
grofheid, lompheid, onbetamelijkheid, de beleedigende taal.
;

SOUCOUPE
sotádisch, adj. (lat. sotad cus en sota

vuil, ontuchtig, smerig, hoogst on--dëus,am)
kiesch ; s o d a t i s c h e verzen, wulpsche, vuile,
dartele, ontuchtige verzen (naar een oud-gr.
dichter S o t á d es zoo geheeten).
Söter, m. gr. (sötér, v. sódzein, redden)
bijnaam van Jupiter, Bacchus en Apollo, bijnaam van Ptolemwus I, koning van Egypte, en
van Antióchus I, koning van Syrië; — soteres, pl. bijnaam van Castor en Pollux, als
beschermers der zeevarenden; — soteriën,
pl. reddingsfeesten, dankoffers voor de uitredding; — soterologie, f. de leer der zaligheid, heilandsleer, leer van Christus als den
S o t e r, redder en zaligmaker der menschen;
— sotériseh, adj. reddend; behoudend, gelukkig of zaligmakend, zaligend ; soterisch e
m u n t e n, de oude munten met het kruis of
het beeld van Christus, gelijk de latere grieksche keizers die lieten slaan.
Sothis, m. Astron. naam, dien de Egyptenaren aan de schitterendste der vaste sterren gaven, onze hondster of S i r i u s ; — SOthis-periode, z. caniculaire periode;
— sothiáehisch, adj. wat tot de hondster
behoort; sothiachische periode, eentijd
jaren, na welks verloop, het be--vakn1460
gin van het godsdienstig en dat van het burgerlgk jaar der Egyptenaren samenviel.
Sotme, f. russ. (sotnja, van sto, honderd,
genit. pl. sot) het honderd, b. v. kozakken ; —
sotnik, m. een hoofdman (over 100 man) vgl.
setnik.
Sotrum, z. s o s t r u m.
sottile peso, it. (sottile = lat. subtilis, eig.
fijn, dun; vgl. peso) Kmt. licht gewicht.
Sottise, z. ond. sot.
sotto voce, it. (spr. —wootsje sotto = lat.
subtus, onder, beneden : vgl. sous) Muz. eig.
onder de stem, d. i. met zachte, gedempte,
bedwongen of weerhouden stem, met zachte
tonen.
Sou of oorspr. sol, m., pl. sous, fr. (spr.
soe ; van 't lat. solidus, z. aid. = lt. soldo, sp.
sueldo) eene oude fr. rekenmunt = ii v r e
of ongeveer 2 z cent, nu algemeen gebruikt voor
het stuk van 5 centimes of franc.
Soubassement, n. fr. (spr. soebass'mái )
Arch. de grondmuur; zuilgrondslag, ,zuilvoet.
Soubrétte, f. fr. (spr. soebrétt' voor sobrette, v. sobre, lat. sobrtus, nuchter; nuchter
van geest, bezonnen, verstandig) kamenier; inz.
de rol van sluw dienstmeisje of kamerjuffer op
het tooneel; — soubrette–partij, f. de rol
daarvan ; — soubrette– zangeres, f. de
zangeres der vroolijke en komische rollen.
Souche, f. fr. (spr. soesj' eig. boomstomp)
stamregister, stamlijst, d. i. het in een register,
enz. achterblijvend gedeelte der zigzagvormig
of met bochten uitgesneden papieren, welker
echtheid later door tegen elkanderhouden moet
kunnen worden bewezen.
Souchóng, f. eene fijne theesoort.
Soucoupe, f. fr. (spr. soekóép van sous.
;

;

;

;
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onder, en coupe, schaal, kop) het onderschaaltje, schoteltje, b. v: bij een kopje.
Soudenier, z. s o e d e nier.
Soudrah, z. s o e d r a h.
soufneeren, fr. (sou f ler, spr. soefi—; provenc. en oudsp. suflar = lat. sufjlizre, blazen)
toeblazen, toefluisteren, influisteren, vóorzeggen ; — souffleur, m. (spr. soe jl—) de inblazer, toefluisteraar, vóorzegger, inz. op het tooneel; schertsend ook souflleuse, f. toefluisteraarster, voorzegster, inblaasster; — soufet,
m. fr. (spr. soeflè) een klap, eene oorvijg, muil
een kinnebakslag; — soufetade, f.-per,
eene menigte klappen, eene dracht oorvijgen;
-- soufeteeren, klappen of oorvijgen geven ; — soufeteur, m. een klappenuitdeeler, toediener van muilperen.
Souf Tante, f. fr. (spr. soe fráns' V. sou ffrir, lijden, verdragen, dulden, v. 't lat. su/ferre)
het lijden, smartgevoel; Kmt. een openstaande
(niet vereffende) en niet de wederzijdscbe rekeningen niet overeenstemmende post ; —
souffre–douleur, m. (spr. soefr' doeléúr)
eig. een smartl'jder; een zondebok, verschoveling, verschoppeling, iemand, die de schuld van
alles krijgt; iets dat tot allerlei gebruikt of
misbruikt wordt; — souffreeren, lijden, ver
uitstaan, ondergaan ; gedoogen ; toela--dragen,
ten, dulden.
sou fre, m. fr. (spr. soefr') zwavel ; — SOU–
frage, f. (spr. soefráázj') het zwavelen of de
zwaveling, het blootstellen der stoffen aan de
werking des zwaveldamps; het indoopen in gesmolten zwavel; — soufreeren, zwavelen.
Souhait, m. fr. (spr. soe-è) de wensch,
begeerte, het verlangen ; — souhaitable,
adj. wenschelijk, wenschenswaard; — SOUhaiteeren, wenschen, begeeren, verlangen.
soulageeren, fr. (soulager, spr. soelazj—;
voor souléger, sp. soliviar, v. 't lat. sublevidre
voor subleváre, verlichten, van Levis, licht, niet
zwaar) ondersteunen, oprichten, verlichten, ver
verminderen, bedaren, troosten, ver -zachten,
draaglijker maken ; — soulage--kwien,
ment, n. (spr. soelazj'máit) de ondersteuning,
verlichting, verzachting, troost, verkwikking,
hulp, vermindering van pijn, gem.. s o e 1 a a s.
Soulèvement, m. fr. (spr. soelèw'máñ;
v. soulever, opstaan, v. lat. sublevare) de opstand, het oproer.
Soumissie, f. fr. (soumission; spr. soe—)
z. v. a. submissie (z. ald.)
Soupcon, m. fr. (spr. soepsóñ; oudfr. soupecon, provenc. sospeisso, van 't lat. suspicio) de
argwaan, verdenking, achterdocht, het vermoeden ; — soupconneeren (fr. soupconner)
verdenken, verdacht houden, argwanen, vermoeden, gissen, voorgevoelen; — soupConnable, adj. verdacht, aan verdenking onderhevig ; — SOUpgonneux, adj. (spr. soepsonnéú)
argwanend, mistrouwend, achterdochtig, ergdenkend.
Soups, z. soup er.
Soupente, f. fr. (spr. soepáñt' van sous,
;

;
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onder, en pendre, hangen, lat. suspend ere) de
hang- of draagriem eener koets; Arch. een
hangkamertje.
Souper of soups, n. fr. (spr. soepé van
la soupe, de soep, provenc. en sp. sopa, en
dit van 't oudfr, scup, oudhgd. sauf, oudnederl.
z u i p e) het avondeten, de avondmaaltijd, het
avondmaal; — soupeeren (fr. souper) het
avondmaal houden, avondmalen; — soupière,
fr. (spr. soepjèr) een soepschotel, soepkom.
Soupir, m. fr. (spr. soepier; v. lat. suspirium, vgl. s o s p i r e n) de zucht; Muz. een
kwartmaat rust; soupir de croche (spr. krosj')
achtste rust; s. de double croche, .rg rust; s.
de triple croche, 3 1z rust.
couple, adj. fr. (spr. soepl'; v. lat. supplex,
de knieën buigende; it. sófce) gedwee, lenig,
bgigzaam, taai, slap, zacht, rekkelijk; volgzaam,
toegevend, medegevend, handelbaar, gehoor
— souplesse, f. de gedweeheid, lenig--zam;
heid, buigzaamheid, rekkelijkheid; onderdanigheid, volgzaamheid; vaardigheid, gezwindheid,
rapheid der leden.
Source, f, fr. (spr. soers'; voor sours, beter sors, verouderd part. van sourdre, ontspringen, opwellen, van het lat. surgëre, opstijgen;
prov. sórzer, it. sórgere, sp. surgir) de bron,
oorsprong, de oorzaak, het beginsel; oneig. inz.
de handelsbron, waar eene koopwaar uit de
eerste hand wordt verkregen.
sourcilleux, adj. fr. (spr. soerci-ljéú;
van sourcil, wenkbrauw) hoog, steil (van rotsen, bergen) ; somber, zwaarmoedig, trotsch,
hoogmoedig.
Sourdine, z. s o r d i n e;— a la sourdine
(spr. soerdién') heimelijk, ter sluik, in stilte.
sous, fr. (spr. soe; in samenst. ook enkel
sou-, van 't lat. subtus, en ook voor sub, sus-)
onder, b. v. sous bande (spr. —band') onder
kruisband (smalle strooken papier, waarmede
men gedrukte bladen sluit, die men met de
postverzendt); sous bande verzenden, onder kruisband, zonder volledig omslag of c o uv e r t verzenden ; — sous-amendement,
n. (spr. soesamañd'máh) een onder-amendement,
tweede voorstel ter verandering van een aan
verbeteringsvoorstel; — sou--vulingsof
scripteur, souscriptie, z. v. a. s u bscribent, subscriptie (z. aid.); — sous–
lieutenant, m. onder-luitenant; — sousmattre, m. (spr. soemètr') ondermeester; —
souSpieds, pl. (spr. soepjéés) voetriemen,
strooken van leder of andere stof, die onder
den voet doorgaan en dienen om de broek of
de slobkousen op den voet te houden ; — soussigné, m. (spr. soesi-njé) ondergeteekende, onderteekenaar; — soussigneeren, onderteekenen ; — sousterrain, z. souterrain ;
-- soustractie, f. z. v. a. s u b s t r a c t i e
(z. aid.)
Soutache, f. fr. (spr. soetasj') plat fijn
koord voor belegsel.
Soutane, f. fr. (spr. soeiáán mid.lat. subtana, subtaneum, sp. sotana, it. sottána, onder;

;
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rok, van sottano, onderst, van 't lat. subtus,
beneden, onderaan) de lijfrok der r. kath. geestelijken, een ongeplooid afhangende rok met
nauwe mouwen onder het bovenkleed; ook dikwijls de geestelijke stand zelve ; -- soutanélle, f. een korte lijfrok der aankomende
geestelijken.
souteneeren, fr. (soutenir, spr. soet—,
van 't lat. sustinere) onderhouden, ondersteunen, onderschragen, onderstutten, schoren, ver
kracht geven ; beweren, staande hou--sterkn,
den, verdedigen, voorstaan ; — soutenable,
adj. fr. (spr. soet' náb' l) houdbaar, verdedigbaar;
-- soutenánee, f. de kracht om zich staande
te houden; -- souteneur, m. houder van
een speelhuis, van een bordeel; -- soutien,
m. en n. (spr. soetjeh) de steun, stut, schraag,
ondersteuning, bijstand; bij kleermakers en naai
middelen ter opstijving, ter ronding; stijfje,-ster:
strooitje of ijzerdraad om iets stevig te maken.
Souterrain, n. fr. (spr. soeterrerc; van 't
subterranéus, a, um, onderaardsch) een onder
vertrek, lage benedenverdieping, onder -ardsch
kelderverdieping.
-ardschegn,
south, eng. (spr. sous, met geadspireerde
s) zuiden, zuid (in vele samenstellingen voorkomende); — south—eastern (spr. — iestr'n)
zuidoost, inz. zuidoostenwind.
Soutien, z. onder souteneeren.
Souvenir, n. fr. (spr. soew' niér ; van 't lat.
subvenire, eig. bijkomen, te hulp komen ; te
binnen komen, invallen) het aandenken, de herinnering, eene gedachtenis, een herinneringsgeschenk, geheugen- of herinneringsboekje, m em o r i e-boekje, schrijfboekje, zakboekje.
souverain, fr. (spr. soew'reñ) of sOOVOrein, adj. (it. sovráno, van 't mid.lat. superánus, supranus, van 't lat. super, supra, boven,
op) opperst, hoogst, allerhoogst, oppermachtig,
onbeperkt of onbepaald, ongebonden, vrijbeerschend, onafhankelik ; als subst. m. een onbepaald gebieder, opperheer, staatshoofd, onafhankelijk vorst, koning enz.; ook eene goudmunt
in Engeland (sovereign) = iO shilling sterf.
of 12 gld.; — souvereiniteit, f. (fr. souveraineté) de onbepaaldheid of onafhankelijkheid
van eenen vorst of Staat, oppermacht, opper
onbeperkt gebied, vrije en onaf-herscapij,
-hankelij
Staat.
Sow., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Sowerby (gest. 1851).
Sowas, n. (javaansch soewása, maleisch
swása) een gemengd metaal uit goud en japansch koper, waaraan door aanstrjking eener
blauwe of zwarte kleurstof eene waarde gegeven wordt, die het aan het fijnste goud gelijk
maakt.
SbWjet of liever sáwjet, servisch (van
sáwjetowati, raden) de raad, senaat ; -- sówjetnik of sáwjetnik, de raadsheer, senator.
Soy m. of aoje, f. (oud-it. soja = seta,
zijde, oudfr. Boye, mid.lat. essajum) eene wollen stof, de beste soort van ras of gladde
serge; — so3TeuX, adj. fr . (spr. soajéú; van
,

SPAMPANATEN

soie, zijde) zijdeachtig, zacht als zijde, zeer fijn.

Spaath, spath, n. Miner. onbepaalde
naam voor verscheiden ruitvormige of rhomboëdrische mineralen, met bladerige, glanzige
breuk, b. v. loodspaath, veldspaath,
vloeispaath, gipsspaath, kalkspaath,
zwaarspaath enz.
Spacie, spaeiëus, adj. z. spatie,
spatiëus, ond. s p a t i u m.
Spadassin, m. fr. (spr. —sen; it. spadaccíno, van spada, degen) een voorvechter, vechtersbaas, plukhaarder, een man van de punt;
— spadille, f. fr. (spr. spadielj'; van 't sp.
espadilla, verklw. van espada, degen) schoppenaas, de hoogste troef in het omberspel.
Spadel, z. spatel.
Spadille, z. ond. s p a d a s s i n.
Spadix, f. gr. (van spáein, trekken, scheu
een afgereten tak, inz. een palmtak ; een-ren)
arenhulsel, de kolf; — spado, m. lat. (van
't gr. spáddn) een ontmande, gesnedene, gelubde; — spadoniseh, adj. ontmand, gesneden, gelubd.
Spagnolétte, f. (van 't sp. espanoleta)
eene ijzeren deuk- of vensterstang, tot betere
sluiting ; de spaansche menuet.
Spagyrie, f. (ars spagyr)'ca, in de middeleeuwen kwalijk gevormd van 't gr. spáein,
span, trekken, afscheuren, scheiden, en ageirein,
verzamelen, vereenigen) weleer voor scheikunst
(chemie), inz. de scheiding tot veredeling der
ertsen ; het goudmaken ; — spagy'riseh, adj.
scheidend, veredelend, ertsveredelend; s p a g yrische kunst of kunststukken, of spagyrische philosophie, de kunst of de
kunstgrepen, door welke ertsen opgelost, gezuiverd en in edele metalen veranderd worden,
het zoeken van den steen der wijzen.
Spahi, m. pl. spahis, 1) (vgl. s i p o y s)
turksche ruiters; thans ook in Algerië een in
franschen dienst staand ruitercorps, dat meest
uit inboorlingen bestaat, ook mamelukken en
tegenwoordig chasseurs d'Afrique geheeten; —
2) een bezitter van kroonleenen, een leenheer,
grondeigenaar; vandaar spahilik, een kroon
-lengod.
Spalier, n. z. e s p a 1 i e r; — spalieren,
eenen muur met boomlatwerk bekleeden; in
Boven-Duitschland voor behangen, bekleeden.
Spalm, m. (it. spalmo, fr. espalme) teer,
scheepspek; kleefdeeg; — spalmeeren (fr.
espalmer en spalener, it. spalmare) teren ; z.
V. a. kalfatëren.
Spalniki, m. pi. russ. kamerheeren aan
het russische hof.
Spalt, m. een blinkend witte steen, die naar
het kristal zweemt en gebruikt wordt om de
metalen tot smelting te brengen; ook soms z.
Y. a. asphalt.
Spampanáten, pl. (it. spampanáta, van
spampanáre, de ranken afnemen, afsnijden ; oneig. opsnijden, pochen, en dit van pampano,
pampino, wijnrank, lat. pampinus) grootspraak,
pralerij, pocherij.

SPA NAMIE

1158

Spanaemie, f. gr. (v. spanós, gebrek lij lijdend, karig, dun, en hülma, bloed) de zieke
toestand van het bloed met vermindering-lijke
der bloedbolletjes en der vezelstof.
spandeeren, z. s p e n d e e r e n.
Spaniel, m. eng. (spr. spénjel fr. épagneul,
oudfr. espagneul, nw.lai. hispaniólus, v. Hispaniola of Haiti, alwaar men de beste soort dier
honden vond) de - patrijshond, kwartelhond.
Spanish stripes, pl. eng. (spr. a =ee
i =ai) lichte lakenstoffen, die voor uitvoer naar
China gefabriceerd worden.
Spanjool, spanj olet, z. e sp a g n o 1.
Spanopögon, m. gr. (van spanós, é, ón,
schaarsch, dun, en pogen, de baard) een dunbaard.
spanseeren (hoogd. spatzieren) wandelen; — spanseerder, m. een liefhebber van
wandelen; — spanseerplaats, wandelplaats.
Spant, n. nederl. (v. s p a n n e n; hoogd.
spann of spant) in den scheepsbouw : naam der
dikke en dubbele zijstukken, waaruit het geraamte van een schip bestaat, de inhouten,
ribben.
Spar, f. eng. Mar. spier (z. ald.)
Spáradrap, m. (fr. sparadrap, nw.lat.
sparadrüpa, sparadriipum) Med. de fontanelpleister, cene op beide zijden met was of kleefstof bedekte stof tot verband van kunstzweren.
Sparágmus, m. gr. (sparagmós, van spardssein, vaneenrijten, verscheuren) een hevige
kramp; — sparagmödiseh, adj. Med. tot
hevige krampen geneigd en daaraan lijdende.
Sparganösis, f. gr. (van spárganon, windsei, sparganoen, inwikkelen) de inwikkeling, het
omzwachtelen van een lijdend lichaamsdeel.
spargeeren, lat. (spargére) uitstrooien,
ruchtbaar maken, rondgraten, verspreiden, op
aller tong brengen ; — spargimént of spargemént, n. nw.lat. een uitgestrooid gerucht,
uitstrooisel, volkspraatje; elders ook z. v. a.
omstandigheden, omslag, ceremoniën (veel
spargementen maken); -- spargíllum, n. de
wijkwast; — _sparsus, a, um, lat. Bot. verstrooid,
— sparsa, pl. lat. verstrooide dingen, ver
geschriften (ook als titel van bijeenver--spreid
zamelde opstellen); -- sparsim, adv. lat. bier en
daar verspreid, wijd en onregelmatig uiteenstaande, b. v. zulke vlekken, pokken enz.
Spargösis, f. gr. (van spargan, zwellen,
tot berstens vol zijn) Med. het opzwellen; de
sterke opzetting der vrouwenborsten met zog.
Sparrm., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor A. Sparrmann (gest. 1787).
Sparsa, z. ond. spargeeren.
Sparsette, z. V. a. e s p a r s e t t e, z. ald.
sparsim, z. ond. spargeeren.
Spartaan, m. inwoner der beroemde stad
Sparta in het oude Griekenland; vandaar spartaansch, adj. den Spartanen eigen of toebehoorend; inz. voor gestreng, bard, mannelijk,
b. v. spartaansche kindertucht, zeden.
Spartam et Martham (h e b b e n), een post
en cene vrouw, cene kooi en een vogel (heb;
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ben); post Spartam sumére Martham, trouwen
na een bestaan te hebben verkregen.
Spartit0, n. it. Muz. z. v. a. partituur;
bij de Italianen in het algemeen z. v. a. c o mp o sit i e, muziekstuk.
Spártogras of spartum, n. (sp. esparto, van 't lat. spartum, gr. spártos, spartón,
spartion) spaansche brem, draad- of vlechtgras,
waarvan de draadvormige taaie bladeren evenals hennep tot touw- en vlechtwerk, inz. in
Spanje, worden aangewend; — sparterie, I.
fr. Bene mattenfabriek ; het vlechtwerk ; —
sparterie-hoeden, van sparto-gras enz.
gevlochten hoeden.
Spasis, f. gr. (van spáein, trekken) Med.
het trekken, de krampachtige beweging; —
spasma, spasme, n. of spasmus, m.
de kramp, hevige onwillekeurige samentrekking
der spiervezelen; — spasmátie (spr. t=ts)
n. Bene geringe, lichte kramp ; — spasmá–
tisch, adj. aan kramp lijdend; ook kramp stillend, b. v. geneesmiddelen (beter a n t i s p a sm o d i s c h); -- spasmodxka of spasma,
n. pl. krampwerende middelen (liever ant i
i k a) ;— spasmödisch, ook-spamod
spastisch, adj. krampachtig, krampig, ook
krampstillend, b. v. spasmodische middelen (liever antispasmodisch); — spas–
mologie, f. de krampleer, leer van de kramppijnen; — spasmophilie, f. groote neiging
tot krampen.
Spassapensiére, f. it. Muz. de mond
bromijzer, een speeltuig, dat-tromelfh
met de tanden vastgehouden en door het aanslaan eener stalen tong bespeeld wordt.
Spatangieten, pl. gr. (van spátangos, zeeegel) cene soort van versteende zeeëgels.
Spatel, f. (van 't lat. spatúla, verklw. van
spatha, gr. spathé, spaan ; vgl. e s p a d i 11 a)
ook spadel, een werktuig, rond aan de cene
en vlak of plat aan de andere zijde, dienende
bij de apothekers om de zalven uit te striken,
uit de potten te steken enz., het strijkmes, de
pleisterstrijker; bi schilders een mes tot het
samenstrijken • der verven, het tempermes; ook
een gelijksoortig werktuig bij stukadoors enz.;
— spataceén, pl. nw.lat. (spathacéae) schee
leliën, welker bloem in cene breedbladige-de
scheede steekt; — spathulatus, a, um, lat. Bot.
spadelvormig; — spathulaefous, a, um, Bot. spadelbladerig.
Spath, z. spaath.
Spathaeéën, z. ond. spatel.
Spatium (spr. t=ts) n. lat. of spatie
(spr. t=ts) f., pl. spatza of spatien, de
ruimte, tusschenruimte, tusschenwijdte; tijd, tijdruimte, termijn; de schei- of aanvullingsstaaf
jes der letterzetters (vgl. q u a d r a t e n) ; spatium deliberándi of deliberatiónis, de tijd der
overlegging; Jur. de wettelijk bepaalde tijd,
binnen welken een erfgenaam zich moet ver
bij de nalatenschap al of niet aan -klarenof
spatium internum, inwendige ruimte;-vardt;
spatium vacúum, of enkel vacuum, z. ald.:
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-- spatiëus (spr. t=ts) adj. (lat. spatiósus,
a, um) ruim, wijd, breed, omvattend, uitgestrekt;

-- spatsieren, hoogd. (spazieren, van het
lat. spatiári, eig. eene ruimte doorwandelen)
langzaam gaan, slenteren, vermaakshalve uit
wandelen, rijden, varen gaan, s p a n s e e r e n,
vgl. ook promeneeren.
Speaker, m. eng. (spr. spieker, v. speak,
spreken) de spreker, de voorzitter in het eng.
lagerhuis, omdat hij bij voorkomende gelegen, heden voor het geheele huis het woord moet

,

-

voeren
Speceriti* 9 f. (mid.lat. espiciae, it. spezie,
spezieria, fr. épices, épicerie, van 't lat. species,
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en onbeduidendste omstandigheden ; specialissime, op het bijzonderst, nauwkeurigst ; — spe
a. in specie (z. boven); — spe--cialter,z.v

cialise_eren (spr. s= z) nw.lat. bijzonder kenmerken en aanduiden; bijzonderen, op zich zelve

beschouwen; — specialiteit, later lat. (spe

-

cialitas, fr. spécialité) de bijzonderheid, bijzon-

dere eigenaardigheid, soortelijke eigenschap (in
tegenst. met generaliteit) b. v. d e s p ecialiteit moet geenerlei inbreuk maken op de generaliteit, d. 1. datgene,
wat in het bijzonder is uitgedrukt, moet niet
derogeeren of geenerlei schade toebrengen aan
hetgene in 't algemeen gezegd is ; het onderdeel van een handelstak of bedrijf, waarvan
iemand bijzonder of uitsluitend werk maakt, b.v.
s p e c i a l i t e i t in boorden, stoelen enz.; het vak
van studie, van kunstvlijt, waaraan men zich
overgeeft, het bijzonder lievelingsvak; de per-

soort, inz. van kruiden en dgl.) welriekende
kruiden of drogerijen van verhittende, prikkelende kracht, geurige kruiderijen ; — speeerijhandelaar, koopman in geurige kruide
-rien,
kruidenier; vgl. materialist.
Specíës, f. (pl. insgelijks s p e cl ë s) lat. soon heet dan specialist; -- specifiek,
A(v. spectre, spicére, zien) of specie, eig. de adj. nw.lat. (speci¡í cus, a, um, fr. spéci ue)
aanblik; de gestalte, gedaante, gesteldheid, bet wat In het bijzonder aan iets eigen is, wat het
uiterlijk aanzien, de schijn; het begrip; gew. kenmerkt, eigen, eigenaardig, in de bijzondere
de bijzondere soort (van geringeren omvang dan soort of eigenaardigheid gegrond, volgens den
genus); Arith. eene hoofdrekenwijze, hoofdre- natuurlijken aard of de soortelijke eigenschap,
el of hoofdbewerking der getallen ; ook toe- soortelijk, b. v. het specifiek gewicht van
voegsel, bestanddeel van artsenijen, spijzen enz.; een lichaam, d. i. de verhouding of betrekking
Med. inz. een mengsel van grof kleingemaakte van het gewicht eener zelfstandigheid tot dat
plantendeelen ; geld- of muntsoort, inz eene van een ander van denzelfden ruimte-inhoud (n.l.
geheele of groote munt, in onderscheiding van tot dat van water voor vaste en vloeibare, of
klein geld of brokkelgeld en papieren geld, b.v. tot de dampkringslucht voor luchtvormige li
goud is s p e c i f i e k zwaarder dan-chamen);
eenspecie-daalder, specie-dukaat, spetie-mark;—ad specaem, voor den schijn; in lood, d. i. het overtreft bij gelijken omvang of
specie, inzonderheid, vooral; ouk in baar of ge- gelijke grootte het lood in zwaarte; een s p ereed (contant) geld; sub specae, onder de ge- c i f i e k middel, een geneesmiddel, dat op
daante, onder het voorkomen of den schijn, b.v. eene eigenaardige wijze werkt, dat in zekere
,sub specie amicitiae, onder den schijn van vriend- bepaalde ziekte zich werkzaam betoont, gelijk
b. v. de kina in wisselkoortsen, of dat bij voorschap ; sub una specie, onder eenerlei gestalte,
namelijk alleen die des broods, gelijk de Ka- keur op een bepaald orgaan werkt, gelijk b.v.
tholieken het heilig Avondmaal gebruiken ; sub digitalis op bet hart; specifieke warmte,
utráque specie of enkel sub utraque, onder de ongelijke warmte-hoeveelheid, die verschil
lichamen van gelijk gewicht bi gelijke-lend
beiderlei gestalte, namelijk brood en wijn, bij
"t Avondmaal der Protestanten (vgl. U t r a q u i s- temperatuur bevatten (vgl. w a r m t e-c a p a e ie n); species facti, Jur. de voorstelling, open- t e i t, onder capable; — specificum, n .
pl . specifica, Med. een geneesmiddel, dat
legging van het gebeurde, het verhaal der fei
bepaaldelijk cene ziekte of kwaal bestrijdt en
zaak; species pectorälis, pl.-ten,dgar
borstthee; — speciaal (lat. speciälis, e) of geneest, een zeker, eigen, doelmatig middel ; —
speciëel, adj. bijzonder, afzonderlijk, elk op speci(ce, in 't bizonder, stuksgewijs, stuk voor
zich zelve; bepaald, nauwkeurig; — speeiá- stuk, elk op zich zelve ; — speci$ceeren
lis of speciaal, m. een bijzonder beken- (fr. spécifier) elk voorwerp in het bijzonder, op
-de, vertrouwde, boezemvriend; — speciale zich zelve of nauwkeurig opgeven, bepalen, aan
benoemen, van -punt tot punt ken--teknof
kaart, eene kaart, die eene afzonderlijke landnelijk maken, bij name optellen, stuksgewijze
streek voorstelt, in tegenst. met genera 1 e
^k a a r t ; — speciale resolütie, f . een bij - benoemen of nederschrjven; — specificatie
(spr. t=ts) f. cene nauwkeurige, stuksgewijze
zonder, afzonderlijk besluit; — speciale VOlopgaaf of lijst, de benoeming van ieder deel
macht, volmacht voor eene bijzondere zaak,
eens geheels in het bijzonder, bijzondere op .aangelegenheid of verrichting; — speciale
wapenen, de artillerie en bet geniecorps gaaf, nauwkeurige optelling, opnoeming of ver
-klaringv
stuk tot stuk.
samengenomen, omdat deze hunne eigen techSpecillum, n. lat. (van speeëre, zien) Chir.
niek en wetenschap hebben ; — speciatia, ook
een zoeker of peiler, cene zoek- of peilnaald,
specialióra, pl. bijzondere omstandigheden, bij
een tentijzer, z. v. a. sonde.
nadere, meer nauwkeurige;-.zonderh;t
Specimen, n. pl. specimina, lat. (van
ad specialia, tot de bijzondere omstandigheden;
— specialíssima, n. pl. de kleinste of geringste spectre, zien, beschouwen) cene proef, een staal,
,
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model, proefstuk, proefwerk, bewis; — speefëu8, adj. (lat. speciósus, a, um) aanzien
schoon; schijnbaar, misleidend, schoonschij--lijk,
nend, wat den schijn of glimp der waarheid,
der waarschijnlijkheid heeft; — speciosus, a, um,
Bot. aanzienlijk, in vergelijking met andere van
aanzienlijke grootte en tevens van bijzondere
schoonheid.
speetábel, adj. lat. (spectabilis, e, van
spectäre, aanzien, beschouwen) bezienswaard,
aanzienlik ; — spec1abilis, e, lat. Bot. uitstekend,
fraai; — spectabiliteit, Y. (lat. spectabili
tas) aanzienlijkheid, een titel voor staatsdienaars
in het latere romeinsche keizerrijk en voor de
dekens op de tegenwoordige (duitsche) hoogescholen ; — speetákel, n. (lat. spectacúlum,
fr. spectacle) elk voorwerp, dat de blikken, de
aandacht tot zich trekt, de oogen boeit, het
schouwspel, de vertooning, openbare vertooning;
de aanblik, het gezicht, tooneel; gem. opzien,
opschudding, geraas, verwarring; — speetakelstukken, pl. tooneelspelen, waarin bijzonder veel te zien is, zooals marschen, optochten, dansen, om de groote menigte te lok
; — spectaculeeren, nw.lat. of spec—-ken
takel maken, opzien verwekken, opschudding maken; — spectaculeus, adj. zonderling, opzienbarend, schandelijk; — speetátor,
m. lat. de toeschouwer, toekijker; waarnemer;
ook eng. titel van tijdschriften (spr. spektëëter);
in navolging daarvan : de H o 11 a n d s c h e spe ct a t o r, titel van een der beste geschriften van
onzen Justus van Effen (gest. 1735), een werk
vol menschenkennis en levenswijsheid, met smaak
en oordeel ontleend aan den tijd, waarin hij
leefde; -- speetatorium, n. nw.lat. een
kring van aanschouwers, de gezamenlijke toeschouwers.
Spectrum, n. pi. spectra, nw.lat. (van
't lat. specêre, zien, beschouwen; spectrum, een
beeld in de ziel, eene voorstelling; fr. spectre)
een spook, eene verschijning; eene begrensde
plaats in de_ ruimte of op een vlak, op hetwelk
zich eene of andere niet weegbare vloeistof als
't ware afbeeldt, b. v. een k l e u r e n- s p e ctrum, zonne-spectrum, licht-spectrum,
warmte-spectrum enz.; spectra oculórum,
oogmisleidingen, gezichtsbegoochelingen; - spectraal-analyse, f. de door Bunsen en Kirchhof in 1860 ingevoerde onderzoeking van stoffen
door de haar eigen gekleurde strepen, welke
zij (in een vlam yervluchtigd en door prisma
en kijker onderzocht) in het kleuren-spectrum
laten waarnemen; — spectro-colorimeter of ophthalmo-spectroskoop, m.
een door Prof. Vierordt uitgevonden toestel tot
onderzoek van kleurenblindheid; — spectroskoop, m. een uit een nauwe spleet, prisma
en convexglas samengesteld toestel om de spectraal-verschijnselen der stoffen te onderzoeken;
-- spectroskopisch, adj. dergelijke onderzoekingen betreffende.
Specúla, f. lat. (van spectre, zien, bekijken) eene hoogte ter waarneming van de om-
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liggende streek, een wachthuis op de hoogte,...
eene tinne; — speculae Hercülis, pl. de tinnen
van Hercules, twee bergen aan de zeeëngte van
Gibraltar, C alp e in Europa en A b y l a in
Afrika, ook de pilaren, zuilen of kolommen
van Hercules geheeten.
speculeeren, lat. (speculiiri) eig. rondzien,
bezichtigen, kijken, bespieden, gadeslaan; in
den geest beschouwen, nadenken, navorschen,
diepzinnig denken, bovenzinnelijke beschouwingen maken; handelsplannen maken, gewin berekenen, op handelsvoordeelen loeren, plannen,
redeneeringen, berekeningen in zake van fi nanciën, handel, rijzing of daling der fondsen enz.
maken; — speculánt (van 't lat. speciclans)
of fr. speculateur, m. een beschouwer, bespiegelaar, navorscher, overpeinzer; ondernemer, winstzoeker, winstbespieder; s p e c u 1 a n t.
à la hausse of à la baisse, z. h a u s s e en
b a i s s e; — speculatie (spr. t=s) f. (laterlat. speculattio) onderzoek, bespieding, navorsching, geestelijke aanschouwing of overpeinzing; verstandelijke beschouwing, diepzinnige
overweging, bespiegeling, theorie ; inz. het.
koopmans-winstzoeken, de winstbeloering, berekening eener onderneming op waarschijnlijke
winst of verlies; een fijn ontworpen handels
; — speculatie-effecten, pl. han -vordel
zeer onstandvastige waarde,,-delspairnv
die daarom bij voorkeur voor speculatie gezocht.
worden; -- speculatief, adj. navorschend,.
nadenkend, peinzend, beschouwend, bespiege-lend ; diepzinnig; boven- of overzinnelijk ; ondernemend ; op vermoedelijke winst berekend;.
speculatieve philosophic, beschouwende
verstandswetenschap, diepzinnig verstandsonderzoek, dat, onafhankelijk van de in de ervaring
gegeven verschinselen, door den denkenden geest
de waarheid zoekt, in tegenst. met e m p i r fi sche philosophie.
Speeúlum, n. lat. de spiegel; Chir. een
werktuig om zekere natuurlijke holten des li
te houden, wijder te maken of-chamsopen
daarin te zien, b. V. specüluu& ani, een instrument om den aars te verwijden; — sp. matrï-cis of utéri, een moederspiegel, werktuig om,
den mond der baarmoeder te verwijden ; —
sp. ocúli, de oogspiegel, oogopspalker; — sp.
or s, mondspiegel, werktuig om den mond op
te spalken of op te schroeven; — sp. lucidum,
Anat. het helderblinkend of doorschijnend schot
der hersenen.
spediëeren (hoogd. spediren, van 't lat.
expedïre, vgl. e x p e d i ë e r e n) afzenden, verzenden, verder zenden (waren, enz. op reke
ning van anderen) ; — Spediteur, m. (it.,
met franschen uitgang ; fr. expéditeur) de ver
goederen- of warenverzender, de tus -zendr,
— speditie (spr. t=ts), f.-schenadlr;
(it. spediziöne) de afvaardiging, afzending ot
verder- zending, warenverzending; s p e d i t i e.c o n t o, de verzendingsrekening; s p e d i t i ehandel of speditie- zaken, verzendingszaken; speditie- provisie, verzendingslooná
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— spedito, speditaménto, Muz. spoedig, haastig,
vaardig, gezwind; — con speditezza, met ver
-snelig,
verhaasting der beweging.
Speech, f. eng. (spr. spietsj') de aanspraak,
de rede, redevoering; z. m a i d e n s p e e c h onder maid.
Spelónk, f. lat. (spelunca) een hol, grot;
nest, roofnest; een donkere smerige woning of
huishouding.
Spelter, m. eng. (mid.lat. pestrum, peu
oudfr. peutre, sp. peltre, it. peltro ; vgl.-treum,
spiauter) z. v. a. zink.
Spencer, m. een overvest, vestrok of korte
rok zonder panden, naar zijn engelschen uitvin
benoemd.
-derloSpnc
spendeeren (door den vreemden uitgang
e e r e n van het duitsche spenden gevormd,
dat echter zelf van het lat. expend^re, it. spendëre, ontleend is), ook wel minder goed spandeeren, te koste leggen, besteden, er aan
wagen ; uitdeelen, ten beste geven, schenken;
spendábel, adj. barb.lat. mild, vrijgevig,
mededeelzaam; spendage, f. (spr. —dáázj'
duitsch met fr. uitgang) de vertering, uitdeeling, schenking.
Spenn., bij botanische benamingen afk.
voor F. C. L. Spenner (gest. 1841).
speránza, f. it. (van 't lat. en it. speráre,
hopen) hoop ! als opwekkende toeroep gebruikelijk; — sperátus, m. en speräta, f.
lat. bij of zij, die gewenscht wordt, de gewenschte, verlangde.
Sperma, n. gr. (genit. spórmatos ; van
speirein, uitstrooien, zaaien) het zaad, inz. het
dierlijke zaad, de stof, waarmede het dier wordt
geteeld ; — spermacéti, n. gr.-lat. sperma
ceti, d. i. zaad van den walvisch : walschot (z.
cachelot) ; spermakrasie (spr. s=z)
f. gr. (vgl. a k r a s i e) Med. slechte menging
of gesteldheid van het zaad; — spermat
akratïe (spr. tie=tsie) f. (vgl. a k r a t i e) het
onvermogen om het zaad op te houden, onwil
zaadvloeiing of zelf bevlekking; —-lekurig
spermat –energie, f. (vgl. e n e r g i e) zaadkracht, sterkte van het zaad ; — spermatias, m. eene zaadrijke vrucht, nadeling; —
spermatine, f. de zaadstof, eene bijzondere
zelfstandigheid, uit het zaad getrokken ; —
spermátis, f. de zaadader; spermátiseh, adj. tot het zaad behoorende, van het
zaad ontstaan, zaadbevattend, zaadvoortbrengend, b. v. zulk een middel ; s p e r m a t i s c h e
vat e n, zaadvaten ; — spermatoeéle, f . Med.
eene zaadaderbreuk; spermatocystis,
f. een zaadblaasje ; — spermatographie,
f. de zaadbeschrijving; — spermatoklém—

;

—

—

-

—

—

ma, n. of spermatoklépsis, f. de onmerkbare afvloeiing van het zaad; — spermatologie, f. de leer van het zaad, zaadleer; — spermatopathie, f. het zaadlij den, eene uit het zaad ontstane ziekte; —
spermatophthóra, f . bet zaadbederf; —
spermatopeea,. p i zaadverwekkende, bevruchtende geneesmiddelen, middelen ter bevor-
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dering van de zaadafscheiding; sperma
tornccee, f. een zaadvloed ; — sperma
i de terughouding van het zaad-toschei,
— spermatozemie, f. zaadverlies; — spermogonie, I. zaadverwekking; spermolíthen, m. pi. zaadversteeningen, versteende
zaadkorreltjes; spermoloog, m. gr. (sper
mológos, eig. wie zaadkorrels verzamelt) een
snapper, babbelaar, nieuwsventer; een tafelschuimer, flikflooier; — spermologie, f. de
snapachtigheid, babbelzucht ; schuimlooperij ; —
spermophorum, n. Bot. zaaddrager; —
spermostémon, n . de zaaddraad; sper mozóon of spermatozoon, n. het zaad
-diertj(nh
mannelijke zaad).
Speronára, f. it. (v. sperone, sprone, de
spoor, speronare, spronare, sporen, aansporen)
een snelzeilend schip; een maltezer zeilvaartuigje zonder verdek.
Spes, f. (genit. spei) lat. de hoop, ook als
vrouwelijke godheid voorgesteld; — spes succedéndi, f. de hoop van op te volgen of op
ambtsopvolging ; — cum spe succedéndi, met
hoop op ambtsopvolging; — spes patriae, de
hoop des vaderlands, de jonge staatsburgers; -spes vana, eene ijdele, bedrieglijke hoop; — in
spe, in de hoop; — inter speur et metum, tus —

—

—

-

—

schen hoop en vrees.

Spesen, pl. hoogd. (it. spese, van 't lat.
expensae, V. expendére, it. spendere, uitgeven,
verteren) de kosten, onkosten, uitgaven, inz.
Kmt. handelsonkosten; verzendingskosten, commissie-gelden.
Sphacélus, m. gr. (sphákëlos) Med. het
koudvuur, de volkomen versterving ; — sphacelatus, a, um, lat. Bot. brandvlekkig; — sphaeeleeren (gr. sphakelídzein), versterven, koudvuur krijgen ; — sphaeelísme, n. de versterving ; — sphacelismus cerébri, het koudvuur
der hersenen ; — sphaeelódes of spha-,
eeleus, adj. aan het koudvuur gelijk.
Sphaer, sphierolde, enz. z. s p h eer.
sphalma typograph"icum, n. gr. (sphalma, misslag, dwaling, ongeluk; typographicum, tot de,
boekdrukkunst behoorende), eene drukfout, eig.
doorgaans zetfout.
Spheer, sphoer, sfeer, f. lat. (sphaera,
van 't gr. sphdira) de bol, kogel, het bolrond
lichaam, inz. de hemelbol of wereldbol, een
bolrond, beweegbaar werktuig, uit cirkels bestaande, voorstellende die, welke de sterrenkundigen zich verbeelden aan den hemel getrokkene
te zijn, de kring, de loopbaan ; gezichtskring ;
de uitgebreidheid, omvang, grenzen van iemands
zaken, macht, kundigheden, talenten, vatbaarheid, werkkring ; dat ligt buiten mijn e
spheer. dat ligt buiten min bereik, buiten
mijnen werkkring, is mij te hoog, gaat boven
min begrip; buiten zijne spheer treden,
de grenzen van zijnen stand overschrijden, te.
ver gaan ; sphaera armilli ris, z. ond. a r m ill a
hoogere s p h e r e n, bovenaardsche werelden
of streJ en; muziek of harmonie der spher e n, de hemelsche muziek, die volgens de voor-

a
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stelling van Pythagoras uit de beweging der
hemellichamen ontstaat ; — sph8eriseh,
spherisch, sferisch, adj. kogelvormig,
bolvormig, bolrond; kringvormig; sphaericus,
a, um, lat. Bot. kogelrond = g lo b o s u s; —
eeen spherische hoek, een door twee cirikelbogen gevormde hoek, klootsche hoek; een
-spherische driehoek, een door drie cirkelbogen ingesloten driehoek, klootsche driehoek;
sphwrisch excés, z. exces, onder excedeeren; sphwrische polygoon, iedere
veelhoek, die door bogen van groote cirkels op
de oppervlakte van een bol begrensd worden;
--- spheericiteit, f. nw.lat. de ronding, bol
gedaante der lichamen ; — sphoerika-vormige
of sphwrologie, f. gr. de leer van den
-aard- en hemelbol, globenleer; — sphaeristerium, n. een plaats voor het balspel; —
spheeroide, f. een langwerpig ronde bol,
bolrondachtig lichaam, de onvolkomen ronding;
— spheeroïdieiteit, f. neiging tot kogel
streven naar den kogelvorm, b. v.-vorming,het
van het water; — spheroïdale toestand
des waters, de bolvormige gedaante, die
liet op heete metaalvlakten aanneemt, zonder
te verdampen; — sphteroidisch, adj. (lat.
sphaeroïdes, kogelvormig) bolrondachtig, naar
eenen bol gelijkende, plat bolvormig; — sphoerolíth, m. een niersteen, korrelig afgescheiden parelsteen, aan peksteen en obsidiaan verwant ; — sphi eróma, n. een afgerond li
— sphoeromaehie, f. het balspel;-cham;
— spheerométer, m. een bolmeter, kogel
een werktuig om de middellijn van een-metr,
bol of kogel te vinden, van welks oppervlak
-slechts een klein stuk gegeven is; — spheerometrie, f. de bolmeting, meetkunde des
-bols; — sphi erosideriet, n. spaathijzersteen, staalsteen in kogel- en niervorm; ook
•Frankforter glas genoemd; — spheerulieten, m. pl. nw.lat. eene soort van versteende
schelpdieren van bolvormige gedaante.
Sphën, m. gr. (sphén, de wig; wegens
-de wigvormige kristallisatie), z. v. a. tit a nie t
(z. ald.) ; — sphënisch, sphenoidiscb,
adj. wigvormig ; Arith. een getal met drie ongelijke zijden, b. v. , als hebbende tot zijden
2, 3 en 4; os sphenoides (niet sphenoidéum),
.het wiggebeen; — sphenomaxilláris,
Anat. tot het wigge- en kakebeen behoorende;
— sphenopalatinus, tot het wiggebeen
en het verhemelte behoorende ; — sphenósis,
•. de vastzetting met wiggen ; het vastzitten
van het hoofd des kinds in het bekken.
Sphendone, f. gr. (sphendónë) de slinger; Chir. een slingervormig hoofdverband.
sphënisch, sphenoïdisch, enz. z.
end. s p h e n.
Sphingónta, pi. gr. (v. sphingein, snoeren, samentrekken) Med. sterk samentrekkende
middelen; — sphinkter, m eene sluit,spier; sphincter ani, de sluitspier van den aars;
sph. vesicae, de sluitspier van de pisblaas; -sphinXis, f. het insnoeren, toesnueren.
-
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Sphinx, L gr. Myth. een roofgierig monster, hebbende het hoofd en den boezem van
eene vrouw, doch overigens naar eenen leeuw
gelijkende, somtijds ook met vleugels afgebeeld,
dat op eene rots bij Thebe zich ophield, den
voorb(jtrekkenden een raadsel opgaf en ieder,
die het niet kon ontbinden, verslond. Oedipus
(z. aid.) loste het op, waarna de sphinx zich
van de rots naar beneden stortte. Zij wordt
nu eens als het zinnebeeld van de vruchtbaar
dan weder als dat der wijsheid-heidslan,
en der verborgenheden in de natuur aangezien.
In Egypte was de uit een leeuwenlq'f en mensichenhoofd samengestelde mannelijke gestalte
een symbool des konings; N. H. een avondvlinder, nachtvlinder; pl. sphinges, ook
Sphinxen, vgl. p a p i l l o n en p h a 1 ae n e n.
Sphinxis, z. ond. s p h i n g o n t a.
Sphragide, f. gr. (van sphragis, het zegel) zegelsteen, zegelaarde ; — sphragistíek,
sphragistika, f. de zegelkunde, kennis van
de zegels der oorkonden; — sphragístiseh,
adj. zegelkundig, de zegelleer aangaande of betreffende.
sphygmisch, adj. gr. (v. sphygmós, de
pols, van sphydzein, in hevige beweging zijn,
koken, slaan) den pols betreffende; — sphygmódiseh, adj. naar den pols gelijkende; —
sphygmologie, f. de leer van den pols —
sphygmométer of sphygmoskoop,
m. een polsmeter; — sphygznoskopie, f.
de onderzoeking van den pols ; — sphymophoon, f. een geluidgevende polsmeter, een
door Dr. S. Th. Stein uitgevonden, met de telophoon verbonden toestel, om de polsbeweging
en den hartslag ver hoorbaar te maken.
Spialter, z. s p i a u t e r.
spianáto, lt. (v. spianáre, = lat. explandre,
vereffenen, verklaren) Muz. eenvoudig, ongekunsteld, uiteengezet.
Spiauter, spialter, m. (fr. spiautre,
oudfr. peautre, piautre, peutre, eng spelter,
pewter ; vgl. s p e lt e r) z. v. a. zink.
Spica, f. lat. eig. eene korenaar, een korenhalm; Chir. een verband, welks windsels
eenigszins naar eene korenaar gelijken ; Astron.
een ster van de tweede grootte in de hand
der Maagd; spice digitáta, gevingerde aar; sp.
disticha, naar twee zijden gekeerde aar; sp.
ramosa, takkige aar; sp. tetrasticha, naar vier
zijden gekeerde aar; sp. unilateralis, naar eene
zijde gekeerde aar; — spica nardi of spikenard, eig. nardusaar, z. v. a. l a v e n d e l ( z.
aid.) ; — spicatus, a, um, aarvormig, geaard,
als eene korenaar; — spicilegium, n. lat.
de arenlezing, naoogst, nalezing ; verzameling
van losse schriften, verhandelingen, oorkonden, enz.
spiccáto, it. (van spiccare, v. 't lat. picáre,
met pek besmeren of vast maken) Muz. duidelijk, verstaanbaar uitgesproken bij het zingen;
ook kort afgestooten.
Spicilegium, spikenard, z. onder
spiea.
;
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Spiesglans, spiesglas, z. v. a. ant ini o niu m.

Spillage, f. eng. (spr. spíllidzj, of als
nederl. spillaazje) Kmt. datgene wat van de
waren door de naden der vaten, balen, enz.
,naar buiten dringt en in den ballast valt.
Spilmagen, m. pl. bloedverwanten van
moederszijde, in tegeast. niet z w a a r d in a g e n;
-- spilzijde, moederszijde (vgl,. spil, de
ronde pen, waarop iets draait, hier voor spin11 ewiel).
Spilöma, n. gr. (eig. vlek, smeer, V. spiloen,
bevlekken) Med. eene moedervlek; — spiläsiS,
1. de bevlekking, bezoedeling, de vlekzucht.
Spilzijde, z. ond. s p i 1 m a g e n.
Spin., bij natuurwetensch. benamingen afk.
voor M. Spinola graaf Fassarolo (gest. 1157).
Spina, f. lat. eig. doorn, stekel, graat; de
ruggegraat; ook de met zuilen en beeldwerk
versierde dwarsmuur, die overlangs door eene
oud-romeinsche renbaan liep en om welken de
wedloop zich bewoog; — spina bifcdá, f. Med.
.gespleten wervelkolom, de aangeboren splijting
der ruggewervelen en 't openstaan der wervel
spina nodosa of ventosa, winddoorn, een-holte;
kwaadaardige beeneter, scrophuleuse opzwelling
van het gewrichteinde der beenderen; — spinaal, adj. (lat. spindlis, e) tot de ruggegraat
behoorende; — spinale irritatie, f. de
ruggemergsprikkeling.
Spinágie of spinázie, f. (mid.lat. spinachiuin, spinathia, spinachia, spinacia, spina.cium, spinarium, spinargium, van 't lat. spina,
doorn, spits, wegens de spitsgetakte bladeren;
it. spinace, sp. espinaca, provenc. espinar, fr.
épinards, eng. spinage, hoogd. spinat) een bekend moeskruid, spaansche kool.
Spinel, m. fr. (spinelle) z. robijn ; —
spinellaan, m. eene zwartbruine, grijze of
roodachtige, aan den lazuursteen verwante steen.soort aan de oevers van den Rijn; — spinelline, f. z. v. a. titaniet.
Spinelle, f. (van 't lat. spina) de stekelbezie; — spinescens, lat. Bot. in dorens ver
— spinet, n. (it. spinetta, sp.-ander;
espineta, fr. épinette, v. lat. spina) een klavier,
waarvan de snaren met punten van penneschachten geslagen worden ; — spinóla, z. v. a.
spina bifida, (z. oud. spina) ; — SpinOUS,
.adj. lat. (spindsus, a, um, fr. épineux) doornig,
stekelig; moeiel(jk, netelig, bedenkelijk; — spinosissimus, a, um, lat. Bot. zeer doornig.
Spingendo, it. Muz. drukkende, aanzettende, stootende (den strijkstok op de snaren).
Spinozisme, n. het wijsgeerig stelsel van
Spinoza, een joodsch geleerde te Amsterdam
(geb. 1632), inz. de pantheïstische grondstelling
-daarvan, dat God en de wereld den is, volgens
welke God alzoo slechts als substantie, niet
als subject en geest bepaald wordt; — Spinozíst, m. een aanhanger van die leer.
Spinsbeek, z. v. a pinsbek, z.
pinchbek.
Spinster, f. eng. eig. eene vrouw, die
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spint; een ongehuwde vrouw, een meisje, een
juf er, eene maagd, in Engeland zelve, de otúcieele en in acten gebruikelijke naam voor een
meisje, dat nog geen man heeft gevonden.
Spint, n. eene voorm. graanmaat in som
streken van Nederland : te Groningen =-mige
g oud mud.
Spintherísme, n. gr. (v. spinther, vonk,
spintheridzein, vonken werpen) het vonkenwerpen, het afgeven van vonken ; — spintherometer, m. een vonkenmeter, werktuig om
de kracht der elektrieke vonken te bepalen.
Spinthriën, 'pi. lat. (spinthr)a of spintria,
m. een ontuchtig man) munten of gesneden stee
-ne,diokusch
voorwerpen vertoonen.
spintiseeren (spr. s=z), hgd. met vreemden uitgang (misschien op eigenaardige wijs gevormd van s p i n n e n, of van het duitsch spint,
houtspaan, splinter, enz.) uitpluizen, fijn uit
-spine,alruwkgstvochen.
Spión, m. (it. spióne, fr en sp. espion,
it. werkw. spiare, sp. en prov. espiar, fr. épier,
oudd. spehón, nederl. s pie ë n, s p i e de n, hgd.
spähen, eng. spy, vgl. espion) een bespieder,
beloerder, uitvorscher, kondschapper, iemand,
die de oogmerken, de bewegingen van een vijandelijk leger, van bijzondere personen in het
geheim gade slaat ; m. en n. ook wel voor een
straatspiegel, vensterspiegel; — spionage,
I. (spr. —naazj' fr. espionnage, m.) het bespieden, beloeren, het verklikken ; — spiOneeren, bespieden, beloeren, bedektelijk gadeslaan, uitvorschen.
spiraal, adj. nw.lat. (van 't lat. spire, gr.
spelra, omdraaiing, kronkeling) kring- of slak
gedraaid, schroefvormig ; als subst. Spi--vormig
raal, f. ook de schroefdraad, d. i. een schroef
gewonden draad, om elektrische induc--vormig
tiën te voorschijn te roepen of ter magnetiseering gebruikt; -- spiraallijn, de schroeflijn,
slakkelijn, krullijn, eene kromme lijn, die op
een vlak verscheiden wentelingen rondom een
punt doet, waarvan zij zich meer en meer ver
— spiraalvaten, uw. lat. (vasa-wijdert;
spiraláa) de fijne luchtvoerende, bundelsgewijze
samenkomende buizen in 't celweefsel der planten, welker wanden uit schroef- of ringvormige
vezels bestaan en door welke het sap in al de
deelen der gewassen opstijgt; — spiraal
-ver,
de slakkeveer, opgewonden veer in zakuurwerken.
spirabel, adj. (lat. spirab is, e, V. spiráre,
ademen) adembaar, vervliegbaar ; — spirabiliteit, f. nw.lat. de geschiktheid der lucht
tot inademing; vervliegbaarbeid van een lichaam;
— spiraeúltun, n. lat. een luchtgat, eene
opening; — spiránt, m. (spirans) pl. Spiránten, Gram. de aangeblazen letters, de
letters f, s, eh; — spirometer, m. lat. gr.
ademmeter, zeker door Hutchinson uitgevonden
werktuig, bestemd om de hoeveelheid uitgeademde lucht op te nemen en aan te wijzen, ten
einde langs dien weg de luchtvatbaarheid der
longen te bepalen.

r
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Spir2ea, f. lat. (v. gr. speireia) de spierstruik, een plantengeslacht van vele soorten;
— spireeaïne, f. de gele kleurstof in de
bloesems van Spircea ulmaria (reinette, geitenbaard of olnkruid).
spiráto, it. (van spiráre = lat. expirare, z.
e x s p i r e e r e n) Kmt. in de jongst verloopen
maand of het laatst verloopen jaar.
Spiridion en spiridius, m. (van gr.
speirein, zaaien) mansnaam : een zaaiende, een
zaaier.
Spiritus, m. lat. eig. de adem, ademtocht,
wind, het leven, de geest, kracht; een afgetrokken geestrijk vocht, geest, eene door overhaling uit vele zelfstandigheden verkregen vluchtige vloeistof; spiritus flat ubi vult, de geest
blaast waarheen hij wil; spiritus promptus est,
caro in/Irma, de geest is wel gewillig, maar
het vleesch is zwak; — spiritus asper en spiritus Tenis, de scherpe en zachte aanblazing in
de grieksche taal, aangeduid de eerste door `,
de tweede door '; — spiritus cornu cervi, geest
van hertshoorn; — sp. familieiris, een beschermeest, geleigeest, geheime gedienstige geest; —
sp. fruménti, korenbrandewin; — sp. nitri dulcis of sp. aethéris nitrici, verzoete Salpetergeest of salpeter-xthergeest ; — sp. rector, de
bezielende geest, de levenwekkende, geestige
kracht; de reukstof bij de planten; — sp. salis
ammoniaci causticus, bijtende geest van salammoniak ; — sp. sanctus, de heilige geest ; —
advéntus spiritus sáncti, de uitstorting des H.
Geestes; — sp. saponi tus, zeepspiritus; — sp.
silvéstris, koolzuur, koolzuurgas, luchtzuur, krijtzuur, vaste lucht; — sp. vini, wijngeest; —
spiritualen, m. pl. nw.lat. bijzondere opzieners der zedelijkheid in de priester-seminariën ; ook de gestrengere partij onder de franciskanen ; — spiritualia of spiritualiën, n.
pl. geestelijke aangelegenheden, geloofszaken;
ook iron. voor sterke dranken (vgl. spirituosa);
— in spiritual i bus, in geloofszaken ; — spiritualiseeren (spr. s=z), Chem. tot geest
maken, den spiritus of geest uit iets trekken;
oneig. b e g e e s t e r e n, in vervoering brengen:
ook eene verstandelijke, allegorische, inz. vrome
of geestelijke richting geven, vergeestelijken; —

spiritualisätie (spr.

—

za tsie), f. Chem. de
-

uittrekking van de geestelijke deelen, geestmaking, geestwording; — spiritualisme, n.
de geestenleer, leer van het wezen des geestes;
ook de wijsgeerige meening, dat alles geest is
en het lichamelijke uit den geest te voorschijn
treedt, in tegenst. met m a t e r i a l i s m e; ook
onjuist gebruikt voor spiritisme, n. de leer
der geestverschijningen en het geloof daaraan;
de klopgeesterij, het verkeer met geesten door
een zoogenaamd in e d i u m; — spiritualist,
m. een aanhanger der geestenleer en spiritualistisch, adj. deze leer betreffende (in
den zin van klopgeesterij beter spiritist en

spiritistisch of spirítisch) ; — spiritualiteit, f. de geestelijkheid, onlichamelijkbeid, het innerlijk leven, de ontbondenheid, het
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loszijn van de wereld, de overpeinzing van
geesteszaken ; — spiritualiter, adv. op geestige,,
geestelijke wijze, geestelijk; — spiritueel,
adj. (fr. spirituel) geestig, geestrijk; zinrijk,
snedig; geestelijk, onlichamel(jk; — spiritueus, adj. (fr. spiritueux) geestrijk, vol geest,
vurig, krachtig, sterk (van dranken) ; — spirituositeit, f. Chem. hoedanigheid van een
geestrijkk vocht, geestrijkheid, geestgehalte; spirituóso of spiritóso (spr. u =oe en so =zo),
ook con spiroto, it. Muz. met geest en vuur,,
of vurig, levendig voor te dragen ; — spini -.
tuósa, pl. geestrijke dranken d. i. alle drank,
waarin alkohol of wijngeest voorhanden is (z.
spiritualiën).
Spirometer, m. z. onder s p 1 r ab e 1.
spiss)tas of spissitúdo, f. lat. (van spissus,
dicht) de dichtheid, verdichting, verdikking van
vloeiende dingen, omdat zij minder vloeibaar
worden b. v. sangu`inis, van het bloed.
Splanchnemphráxis, f. gr. (v. splán-chnon, n. pl. splanchna, ingewand, en e m p h r ax i s, z. aid.) Med. verstopping der ingewanden, overvulling der ingewanden; — splan-ehneurysma, n. de tegennatuurlijke ver
uitzetting van een ingewand; —-widngof
splanchnika, n . pl. middelen tegen de ziekten der ingewanden ; — splanehnisch, adj.
op de ingewanden betrekking hebbende; —
splanchnod rne, f. ingewandspijn, kramp
of pijn in de ingewanden; — splanehno -.
graphie, f. beschrijving der ingewanden ; —
splanchnolíth, m. een ingewandssteen ; —
splanehnolith íasis, f. de steenvorming
in de ingewanden; — splanehnolog^e, f.
de ingewandsleer, leer van de ingewanded ; -«

splanchnolyse of splanchnol^ sis, f..
de verslapping of verlamming der ingewanden;

— splanehnopathie, f een ingewandslij den ; — splanehnopáthisch, aan de ingewanden lijdend; — splanehnophthársis, f. bederf of beleediging der ingewanden;

— splanchnophthártisch, adj. ingewandbedervend ; — splánehnophthöra,.
f. ingewandsbederf — splanchnoskopïe,.
;

f. het onderzoek, de beschouwing der ingewanden; — splanehnotomie, I. de ontleding
der ingewanden.
Spleen, f. of n. eng. (spr. splien ; V. 't gr.
en lat. splen, milt) Med. de miltzucht, zwaar
eene soort van h y p o c h o n d r i e-moedigh,
(z. aid.), die dikwijls levenszatheid en zelfmoord
voortbrengt en meestal een gevolg van verveling is; blijvende kwade luim, verdrietelijkheid,
gemelijkheid, ijzegrimmigheid.
Splenalg^e, f., gr. (van splcn, milt) het
miltlijden, de miltpijn; — splenálgiseh,
adj. aan de milt lijdend, door pijn in de milt
veroorzaakt ; — splenektomte, f. de miltuitsnijding; — splenelkósis, f. eene miltzweer, miltverettering; — splenemphrák tiseh, adj. miltverstoppend, door verstopping
in de milt veroorzaakt ; — splenemphráSis, f. de miltverstopping ; — splenétisch,

-
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idj. miltzuchtig, gemelijk, zwaarmoedig, zwart
treurig, ijzegrimmig, knijzerig; — sple--gali,
netieus, n. een miltzuchtige ; — splenetika of splen ka, n. pl. miltmiddelen of
middelen tegen de miltzucht ; — splenikterus, m. de miltgeelzucht ; — splenitis,
de miltontsteking; — splenisátie (spr. —zatsie), f. verandering in een miltaardig weefsel;
— splenoeéle, f. de miltbreuk ; — sple nographie, f. de mistbeschrijving; — splenoI.ogie, f. de miltleer, leer van de milt ; —
splenóneus, in. het miltgezwel, de milt.zwelling — splenoparektom^e, f. de
vergrooting van de milt ; — splenorrhagie,
f. de bloedvloeiing uit de milt; — spleno
-tomie,f.d
ontleding der milt.
Splendeur, f . fr. (sir. splannd—; = lat.
splendor, v. ,alendere, glanzen) de glans, pracht,
praal, heerlijkheid; — splendens, lat. Bot. lichtend, helderglanzend; — splendor sölis, de zon
titel van een alchimistisch boek; —-neglas,
splendied, adj. lat (splendidus, a, um, fr.
splendide) schitterend, prachtig, heerlijk, glansrijk, kostelijk ; oneig. ook vrijgevig, kwistig;
bij drukwerken : wijd uiteengedrukt, met groote
tusschenruimten, het tegengest. van c o m p r é s.
;

Spienektomie, enz. — splenetika,
:, splenalgie.
Splenia, n. pl. lat. (sing. splen)um, van
splen, milt, wegens de overeenkomst in gedaante en kleur) Med. c o m p r e s s e n, drukdoeken, om op eene wond, enz. te leggen.
Splenika, enz. — splenorrhagie,
splenotomie, z. ond. s p l e n al g i e.
Splint, iron. voor: geld.
Spothum, n. lat. (van 't gr. spódion, van
spodós, f. asch) metaalasch, z. v. a. t u t i a;
beenzwart, gebrand of gecalcineerd ivoor (spodium nigrum); — spodománt, m. een waar
uit de asch; — spodomant^e (spr.-zegr
t=s) f. de waarzeggerij uit de asch ; — spOdumén, m. gr. (spodiimenon, van spodoen,
tot asch verbranden) eene groene paarlemoerglanzige steensoort, die, gebrand zijnde, aan
asch gelijk wordt.
Spoglïo, m. it. (spr. spó-ljo = lat. spolium)
eig. buit; reisgoed, kleederen; in quarantaineinrichtingen : het verwisselen en uitwasschen
-der kleederen.

-

-

Spolium, n. pi. spolm of spohën,
lat. de roof, buit; inz. buitgemaakte, veroverde
wapenrustingen, wapens enz. als zegeteekenen;
Jur. ontzetting van bezit, uitwinning ; — spolia
opima, pl eig. vette, rijke buit, de wapenrus
een oud-rom. veldheer eenen door hem-ting,de
zelven verslagen vijandeljken aanvoerder had
-ontnomen; — spollën, ook de ridderlijke eereteekenen, als schild, helm enz. bij lijkstaatsiën
en andere praalvertooningen ; — spoli ëeren
( lat. spoliáre) berooven, plunderen, gewelddadig ontnemen; — spoliánt (spol`aans) of spolieerder, m. de van roof aangeklaagde; —
spaliaat, m. (spoliatus) hij, die een ander
wegens roof aanklaagt ; — spoliatie (spr.
-
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t=ts) f. (lat. spoliatio) de berooving, plundering; — spoliátor, m. een beroover,. plun.

deraar.

Spondaious, z. ond. s p o n d é u s.
Sponde of bedsponde, f. (van 't lat.
sponda) de bedstede, legerstede, het ledikant,

de slaapplaats.

spondeeren, lat . (spondére) beloven, toezeggen ; — sponsus, m. de verloofde, bruidegom ; — sponsa, f . de verloofde, bruid ; -Sponsaliën, n. pl. (lat. sponsalia) de plechtige huwelijksbelofte, trouwbelofte, de verloving,
het echtverdrag, de ondertrouw, de viering daar
bruiloft; — sponsalia clandestina, heime--van,
1 ij ke trouwbeloften of verlovingen ; — sp. publ"ica,
openlijke verloving in tegenwoordigheid der
ouders of andere getuigen ; — sponseeren
(van 't lat. sponsorre) vrijen, naar de hand van
een meisje of eene weduwe dingen, een huwelijksaanzoek doen; ondertrouwen, trouwbeloften doen ; — sponsie, f. (lat sponsio) de
plechtige belofte, toezegging, waarborging, gelofte; sponsio de futuro, belofte of toezegging
voor de toekomst; — sp. publica, openlijke verloving of gelofte; — sponsor, m. een borg;
sponsor fidéi, eig. een geloofsborg, peet, doop
doopvader, gevader, doopgetuige ; sp.-hefr,
pacis, een vredeborg.
Spondèus, m. lat. (van 't gr. spondclos,
d. i. eig. tot de plechtige plengoliers [spondai]
behoorende, die door langzame ernstige melodiën begeleid werden) Poët. de gelijktred, tweeof dubbelslag, een versvoet van 2 lange lettergrepen (--), b. v. maanziek; — spondaieus of spondiacus, m. een hexaméter, welks vijfde voet een spondéus is.
Spondylus, m . gr. (spóndylos of sphóndylos) pl . spond'len, wervelbeen, inz. ruggegraatswervel, rugwervel; — spondylalgie, f. ruggegraatspijn, wervelpijn; — spondylarthrokáee, f . de vrijwillige ontwrichting van een der rugwervelen, verzwerende ruggegraatsontsteking ; — spondylexartlirósis, f. de ruggegraatsontwrichting of verrek
-king;—spodyleh,aj.rugwvlen betreffende; uit de ruggewervelen ontstaan;
— spondylieten, ni. pl. lazarusklappen,
eene soort van versteende schaaldieren ; —
spondyliitis, f. de wervelontsteking, ontsteking van een of meer ruggewervelen; — spon
pl. versteende vischwerve--dyloíthen,m.
len ; — spondylopathie, f . eene ziekte der
ruggewervelen ; — spondylopáthiseh, adj.
aan de ruggewervelen lidende, door ziekte der
ruggewervelen veroorzaakt ; — spondylozóën, pl. gewervelde dieren.
Spongia, f . gr. en lat. de spons ; -- spon
a oficinális, lat. de gewone wasch- of gla--gc
zenspons; --- spongiëus, adj. (lat. spongiósus, a, um, fr. spongieux) sponsachtig, wat de
eigenschap van spons heeft, vol poriën of gaat jes, los, luchtig; – spongiolíthen of spon gieten, m.* pl. gr. sponssteenen, puimsteen,
drijfsteen, versteende sponskoralen; — spongio•
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sus, a, um, lat. Bot. zwam- of sponsachtig; —

s p r u i t e n) Mar. de vooruitstekende steng aan
sommige schepen, lange mastboom ter uitzetting van het zeil;_ ook de voelhoorn van een
insect.
zwel, gewrichtssponsgezwel.
Sponsa, sponsalïën, sponseeren,
spumeus, adj. lat. (spumósus, a, um, van
spuma, schuim) schuimig, schuimend.
sponsie, enz. z. ond. s p o n d e e r e n.
sponte, adv. of liever sua sponte, lat. vrij
Spurcitïen, f. pi. (v. 't lat. spurcitaa, spurcities, onreinheid; vgl. sporco) vuile, onhebbezelve, uit eigen aandrift ; — spon -wilg,van
lijke, onzedelijke taal.
lat. Bot. in het wild groeiende,-tanëus,m
Spurius, m. lat. (spurius, a, um, onecht)
noch gezaaid noch geplant ; — spontaan,
een onechte, buiten het huwelijk geteelde knaap,
adj. (lat. spontanéus, a, um) vrijwillig, ongebastaard, hoerenjongen; Spuria, f. een ondwongen, uit eigen beweging, willekeurig; Med.
spontane verrekking, d. I. de verrekking echt meisje, hoerenkind; — spuriseh, adj.
onecht, ondergeschoven, valsch ; s p u r i s c h e
ten gevolge van eene ziekte des gewrichts zonziekten, zulke, die den gewonen loop niet
der invloed van uitwendige beleediging ; spon
nemen, noch met de gewone toevallen vergeond. e o n f e s s i e; genera--tanëocfesi,z.
to spontanéa, z. generatio aequivoco, zeld gaan.
sputum, n. lat. (van spudre, spuwen) bet uitond. g e n e r e e r e n;— spontaneïteit, f.
gespuwde, spog, speeksel ; — sputum crudntum r
nw.lat. de vrije wilskracht, vrjwerkendheid, zelf
het bloedopwerpen ; — sputátie (spr. tie=
willekeur, eigen goeddunken. -werkzamhid;
Sponton, m. (spr. spoñtóñ; fr. spontan, tsie) f. nw.lat. (van sputáre, spuwen) Med.
espantan, sp. esponton, van 't it. spontóne of speeksel-ontlasting of speeksel-opbrenging; —
spuntóne, van spuntare, afstompen) de halve sputatorlía, n. pl. middelen, die de afzondering van speeksel bevorderen, kauwmiddelen.
plek, spies der onderofficieren.
squameus, adj. lat. (squamósus, a, um,
Sporáden, pl. gr. (Sporádes, van sporás,
verstrooid, v. speírein, uitstrooien, zaaien) ver- van squama, de schub) schubbig, geschubd.
Square, n. eng. (spr. skweer; van 't oudfr.
strooid liggende eilanden, inz. in den Griekschen archipel; — sporádisch, adj. ver- esquarre, vierhoek, als ware 't lat. exquádra,
strooid, op zich zelve en buiten gezelschap le- V. quadra, vierkant, oudfr. esquierre, nu équerre,
vende, alleenstaande ; sporadische ziekten, winkelhaak, sp. esquadra, it. squadra) een vierzulke, die slechts weinige menschen hier en kant, inz. een vierkant, vaak echter ook rond
daar aantasten en niet algemeen heerschende met huizen omgeven plein, met grasperken en
(epidemisch) zijn; — sporangium of boomgroepen beplant, dat den omwonenden ter
sporangidium, n. (van sporá, zaad en an- beweging in de vrije lucht dient.
squarrosus, a, um, lat. Bot. rappig, schub
pos, vat) een klein zaadvat, het vruchthulsel
der k r y p t o g a m e n; — sporen, pl. (v. gr.
schubachtig.
-big,
sporá, zaad) de kiemkorrels, het zaad der krypSquatter, m. noordamer. (spr. skwétter,
togamen.
van 't eng. squat, hurken, nederhurken, oudfr.
sporco, it. (= lat. spurcus) onrein, besmet esquachier, it. quatto, gedoken, gebukt, v. 't lat`(b. v. in q u a r a n t a i n e n: porto sporco, be- coáctus, samengedreven) een kolonist in W. Ame.
rika, die zich zonder eenige rechtmatige aansmette haven); Kmt. z. v. a. bruto.
Sport, n. eng. (spr. spoort; vroeger ook spraak op nog niet gecultiveerde landen nederdisport, van 't oudfr. desport, deport, it. díporto, zet; in Australië hij, die, buiten de grenzen
van 't reeds hem aangewezen land, weiland
verlustiging, vermaak) spel, scherts, grap, uit
pacht, om daarop rundvee en schapen te foktijdverdrijf, kortswijl ; landelijk ver-spanig,
ken; vgl. backwoodsmen.
veldvermaak, inz. alle lichaamsoefenin--mak,
Squaw, f. eng. (spr. skwá) eene indiaan
gen en uitspanningen in de open lucht, die
vrouw in N. Amerika.
-sche
vaardigheid, kracht en stoutheid vorderen, als:
Squilla, z. s c i l l a.
paardenwedrennen of harddraverijen, jacht, wedSquire, z. v. a. esquire (z. aid.)
loopen, wedstrijden van allerlei aard ; — sportsSsálgan, m. russ. (van ssálo, talk en misman, m. (spr. —men) pl. sportsmen, liefschien van gonjatj of gnatj, distilleeren) eene
hebber van jacht, wedrennen enz.
sportúla, f. lat. eig. een korfje, mandje, ben- talkziederij in en om Odessa en in de steppen.
netje, waarin men iemand spijzen ten geschenke van Z.Rusland.
Ssamowár, m. russ. (spr. samawár; eig.
zond ; verder in 't alg. geschenk, gerechtelijke
bijvoordeelen, schrijfgelden, verval; — spor- zelfkoker, v. sam, zelf en waritj, koken) een
teln, pl. hoogd. gerechtskosten; — sportel- kleine koperen ketel, inz. tot theekoken, kooktax, f. hoogd. het wettelijke voorschrift om- ketel, theeketel, zelfkokende theestoof.
Ssarafán, m. z. s a r a f a n.
trent de onkosten voor gerechtelijke stukken;
Ssarái, m. russ. (uit het perz. seráï, pa— sportulánt, m. nw.lat. de heller of ontleis, huis ; vgl. s e r a i 1) de winkel, de kraam,
vanger dier ongelden.
Spr., bi botanische benamingen afk. voor de schuur: vandaar ook karawanserai,,
ond. karavaan.
C. Sprengel (gest. 1833) .
Ssáshen of ssashén, ook sasjen, fSpriet, f. nederl. (verwant aan spruit,

spongiositeit, f. de sponsachtigheid, poreus
Spongösis, f. Med. het sponsge--heid;

—
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russ. (spr. sasjen; afgeleid van het ongebruikeljke ssjagátj, vatten, bereiken, aanraken) de
vadem, een russ. lengtemaat = 3 a r s j i n (z.
arsjine) = 7 russ. voet = 48 wersjok (z.
ald ) = 84 russ. duim = 2,134 M.
Ssbórnoje Oelosjenije, n. russ. (van
sbónüi, aja, oe, verzameld en oelosjénie, verordening, wetboek) bet oude, enkel uit afzonderlijke verordeningen bestaande, algemeene russische landrecht ; vgl. s s w o d.
Sse of sii, t. de kleine rekenmunt in China
(z. 1!ang).
Ssig, m. pl. ssigi, russ. (spr. ss=s ; zw.
sik) de zeeforel (Salmo lavaretus).
Ssirotskij ssoed, z. ssoed.
Ssmotritel, m. russ. (v. ssmoträtj, zien,
inspecteeren) de opziener.
Ssoed, m. russ. het vonnis, het gerecht,
b. v. ssirotski ssoed, m. (v. ssirotá, de
wees) het weezengerecht ; — ssoedjá, m. de
rechter; — ssoedjébnoej sslädowatel,
m. (v. sslädowatj, volgen, onderzoeken) de rechter van instructie.
Ssoedák, m. russ. de zandgrondel (Lucio-

perca).

Ssoedarj, m. russ. (verk. van gossudárj,
z. ald.) als aanspreking : mijnheer; — ssoedárynja, f. (verk. van gossudárynja) mevrouw
of juffrouw.
Ssorokowöi, m. russ. (v. ssórok, veertig)
eig. het veertigste, een russ. maat voor natte
waren = 40 w e d r o= 491,971 L.
Ssótnie, of beter ssótnje, ssótnik,
z. sotnie, sotnik.
Sswita, f. russ. (waarsch. van sswitj, inwikkelen, samenrollen) een slavisch overhemd,
kiel, inz. de uit bruine schapenwol gewerkte,
met kap voorziene mantel der herders in Z.
Rusland.

SsWOd, m. russ. (eig. overeenstemming, ver
sswodítj, samenbrengen, vergelij--gelijkn,va
ken) of sswod sakónow (spr. —nÓ( van
sakow, wet, instelling) het nieuwe, sedert 1833
ingevoerde russ. wetboek, in tegenst. met s s b ó rnoje oelosjenije (z. ald.)
Ssynöd, m. russ. (v. gr. synódos, vgl. s yn o d e) de hoogste administratieve en gerechtelike autoriteit der grieksch-orthodoxe kerk en
tegelijk de hoogste rechtbank in kerkelijke twistvragen.
stabat mater, n. lat. d. I. de moeder (van
Jezus) stond (aan het kruis), een beroemd geestelijk gezang der r. kath. Kerk, gedurende de
week voor Paschen, dat met deze woorden begint, op voortreffelijke muziek gezet door P alestrina, Pergolesi, Haydn e. a.
stabiel, adj. lat. (stabilis, e, v. stare, staan)
bestaand, standvastig, duurzaam, durend, bestendig, niet veranderlijk, vast, vastgezet; — sta
of stabiliseeren, vastzetten,-bilern
vaststellen, bevestigen; — stabilist, m. nw.lat. een aanhanger van het bestaande, van het
stelsel des behouds, een behoudsman ; — sta
f. lat. (stabittas) de vastheid, duur-bilte,
;

-
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zaamheid, duur, bestendigheid, bijbl(jving, on-wrikbaarheid, het voortdurend bestaan ; — sta
systeem, n. het stelsel des be---biltes
houds, des volhardens bij het oude.
Stablat, m. fr. (spr. stablá) eene woning,
die de bewoners van zekere gedeelten der Alpen tegen den sneeuwtijd maken en In welke
zij zich tot op het einde des winters met hunne
kudden opsluiten, eene stalwoning.
Stablaziërs, m. pl. eene secte van wederdoopers, die een afgrijzen van den oorloghadden en geen ander wapen gebruikten dan
een stok, waarom zij ook B a c u 1 a r e n heetten (van b a c u l u s, stok).
staccato, it. Muz. (van 't ital. staccare, di--staccare, provenc. destacar, fr. détacher, losma--ken; vgl. detacheeren en attacheeren)
gestooten, afgestooten, kort, gebroken.
Stackh., bi botanische benamingen afk.
voor J. Stackhouse (gest..1819).
Stadéra, f. z. ond. o k a.
Stadie, f. (lat. stadium, van 't gr. stádion)
eene oude lengte- of wegmaat van 125 schreden..
of 600 grieksche en 625 romeinsche voeten =
158,1584 meter; 40 stadiën = 1 geogr. mijl;
de ren- of loopbaan bij de wedspelen der oude:Grieken; oneig. de t(jdruimte In de voortgaande
ontwikkeling van een voorval of eenen toestand, b. v. van eene ziekte (stadium morbi),
van eenen aanval eener tusschenpoozende koorts.
Staffíér, m. (it. stafiére, fr. estafier) gemantelde lijfwacht der middeleeuwsche ridders, die
zijnen meester te paard hielp enz.; in 't alge--meen gewapend dienaar, lijftrawant.
Stage—coach, t eng. (spr. steedzj-kootsj ;-van stage, z. V. a. station ; oudfr. estage, .
provenc. estatge ; it. staggio, plaats, woning,,
verblijf, als 't ware lat. stattum, v. stare, staan)
eene postkoets, een postwagen ; — stagiaire,..
m. fr. (spr. stazjièr') een jonge rechtsgeleerde,
die bij een advocaat zijn proeftijd (stage) heeft
en bij en onder hem werkt tot verdere vorming, alvorens hij zelf als advocaat kan worden ingeschreven; — stageeren (spr. g=zj)
zijn proeftijd bij verschillende gerechtshoven en
advocaten uitdienen ; — stagionair, adj. in
dien proeftijd zich bevindende ; vgl. é t a g e.
Stagione, f. it. (spr. stadzjione) jaargetijde, inz. de tijd der opera's (vgl. s a i s o n); -- stagione di sartello, de tijd, dat contracten ge- sloten worden met kunstenaars aan een tooneel.
Stagirieten, m. pl. aanhangers van Aristoteles (geboortig van S t a g e r a, eene stad in
Macedonië).
Staglio, m. it. (spr. stá-ljo ; van stagliáre
voor distagliare, fr. détailler, aan stukken snijden ; vgl. detail) Kmt. de gemiddelde rekening, raming, overslag.
Stagma, n. gr. (stágma) eig. een druppel,
vloeibaarheid; elk door distillatie of overhaling verkregen vocht.
stagneeren, lat. (stagnáre) stilstaan, niet
vloeien, bederven, verrotten (van water en andere vloeistoffen); — stagnánt, adj . stilstaand;,.
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— stagnatie (spr. t=ts) f. nw.lat. de stil

stremming, verhindering, schorsing; het-stand,
bederf, de verrotting.
Stagnool, z. stanniool.
Staj0, m. it. (vgl. star o) het schepel, eene
°voormalige ital. inhoudsmaat voor koren van 21t
tot 100 L.; — stajÓlo, m. eene veld- of vlak
-temainFlorc.
Stake, n. pl. stakes, eng. (spr. steek,
steeks van ons steken) de inzet in 't spel,
bij de weddingschappen; inz. bij den paardenwedren.
-Stakét, staketsel, n. (het naast van
't it. slecchata, dit echter van ons st a a k, st ek e n) paalwerk, palmheg, palenmuur, eene rij
van palissaden ; lattenheining, i echtstandig
geplaatst latwerk op muren enz.
Stalágma, n. gr. (van staládzein, druppelen) het druppelende, de drup of drop ; het
door herhaalde distilleering verkregen vocht;
— stalagmus, n. en staláxis, f. het afdruppelen, de afdruppeling; — stalagmiet,
m. dropsteen, op den bodem door opdruppeling
gevormd; — stalaktiet, m. dropsteen, die
aan het gewelf of aan de wanden van grotten
door aidruppeling wordt gevormd en naar de
ijskegels gelijkt, die men des winters soms aan
de daken, ramen enz. ziet hangen ; ook in 't
,alg. dropsteen, een uit kalkwater afgezette of
verharde kalksteen, b. V. in het Bouwmanshol
in den Hartz enz.; — staláktisch, sta
adj. dropsteenachtig, ijskegel-laktïiseh,
-vormig.
Stallággio, m. it. (spr. —adzjo v. stal láre, blijven, vertoeven, prov. en oudfr. estal,
it. stallo, plaats, verblijf, v. oudd. stal, plaats)
het staangeld, marktgeld, havengeld.
Stalle, f. fr. (spr. stal') stoel voor koor
dergelijke wijze ingerichte zitplaats-hern;op
in schouwburgen op de voorste rijen gelijkvloers:
. stalles d'orchestre, de zitplaatsen vlak vóor de
muziek.
staltisch, adj. (gr. staltikós, é, ón, van
stéllein, samentrekken) samentrekkend, terug
stuitend; — staltika, n. pl. Med.-drijven,
middelen, die het wildvleesch wegbijten, de
wondlippen gelijkmaken en alzoo de wond sluiten.
Stamboel, n. turk. eig. Istámboel
(ontstaan uit gr. eis ten pólin, in de stad) eig.
slechts de oude stad of het binnendeel van Constantinopel, thans gewoonlijk de geheele stad
beteekenend; — m. ook eene turk rekenmunt
van goud, omtrent -- 4 gld. 50 ets. courant;
— stamboel-efendi-basji, m. opperrechter in burgerlijke en lijfstraí%lijke zaken te Con:stantinopel.
,Stiïmen, n. pl. stamma, lat. (van stare,
staan) eig. de schering of ketting van . een
weefsel ; Bot. meel- of stofdraden en in 't alg.
de stofvaten, de bevruchtingswerktuigen in de
bloemen der planten, vgl. a n t h e r e n; oneig.
voor aanvang, beginselen ; — gestamineerd,
,.adj. nw.lat. met meel- of stofdraden voorzien.
Stampa, f. it. (van stampáre, opdrukken;
-

;

1

;

-
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= oudhoogd stamphón, stampen, s t e m p e l e ny
de druk; de stempel eener munt; ook druk
— stamp, f. eng. (spr. stemp) het-werkn;
stampen; de stempel, het zegel, ook postzegel;
— stampatore, m. it. boekdrukker ; —
stampe, f. fr. de stempel, waarmede de ne
gerslaven door hunne eigenaars gemerkt worden; — stampille, f. (mid.lat. stampilla, fr.
estampille) een stempel, inz. voor naamteekeningen onder oorkonden enz.
Stance, f. fr. z. stanze.
Standaard, stander, m. (eng. standard, fr. étendard, hoogd. standarte, provene.
estandart, estendart, sp. estandarte, oudfr. estendard, nw.fr. étendard, It. stendardo, van 't lat.
extendére, fr. étendre, it. sténdere, uitbreiden,
uitspreiden) de vaan, ruitervaan, z. ook het
volg art.
Standard, m. eng. (v. stand, staan ; eig.
een vrijstaande boomstam, een richtpost ; vgl.
evenwel standaard) standaard, elke door
de wet bepaalde maat, ijkmaat, legger of slaper; muntvoet; het richtsnoer, model, de regel, maat; standaard-goud, fijn goud van
22 karaten; standaard-zilver, fijn zilver
van ll ' penning; standaard-monster, n.
Kmt. monster van waren, waarmede de leverantie moet overeenstemmen ; standaar dw e r k, boekwerk, dat een model in zijn soort
is, werk van erkende autoriteit.
Ständchen, n. hgd. (spr. stendchjen) z.
s e r e n a d e.
Stangiew, stongiew, f. poolsch (van
't slay. stojáti, staan) een waterstander, waterbak, tobbe, kuip; eene poolsche vochtmaat =
2 beezka of tonnen = 200 L.
Stánislaus, m. slay. (poolsch Satanislaw,
V. sstan, stand, staat, en sslawa, roem) mansn.:
roem des Staats.
Stanitza, f. russ. sstaniza, v. sstan, standplaats, verblijf, leger; statj, zich plaatsen) de
uit 30 tot 300 huisjes bestaande woonplaatsen
der Kozakken, kozakkendorp.
stannum, n. lat. het tin ; bi de Ouden : werklood, eene verbinding van lood en zilver ; —
stannaten, pl. tinzure zouten ; -- stanniet, n. het tinkies; — stanniool, nw.lat.
of stagnool, n. (it. stagnuólo, v. stagno, tin,
v. 't oud- en mid.lat. stagnum voor stannum)
bladtin of tinblaadjes, tinfoelie.
stans péde in uno, lat. op een voet staande,
d. I. inderhaast.
stante, it. (v. lat. en it. stare, staan, bestaan enz.) Kmt. in deze of de tegenwoordige,
d. i. de loopende maand; — stante pede, lat.
op staanden voet, dadelijk, onmiddellijk, oogenblikkelijk; — rebus * sic stántibus, als de zaken
zoo staan.
Stanze, f. it. (stanza, lat. als 't ware stantia, v. stare, staan, zich ophouden, stilstaan)
1) de plaats des oponthouds, eene kamer, een
vertrek ; ook eene wandschilderij tot kamer
beroemde wandtafreelen van-versing,z.d
Rafael in het Vaticaan te Rome ; 2) het rust-
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punt of de versafdeeling in een gedicht, ver
doorgaans kortweg vers geheeten,-¿engrop,
z. V. a. strophe; inzonderheid de achtrege
(ottave rime), be--ligetanshrop
staande uit 8 vijfvoetige jambische verzen of
versregels, waarin twee rijmen driemaal met
elkander afwisselen en dan -met twee gepaarde
:sluiten; er zijn ook onregelmatige, die met
liet rijm naar welgevallen afwisselen en die
daarom w 11 d e stanzen heeten ; 3) een sta
verdiept gewerkte vorm, om dien door-len,
middel van een stempelwerktuig op metalen
platen -te drukken; ook een stalen cylinder om
stukken metaal van verschillenden vorm door
tdrukkracht uit te snijden.
Stapelie, f, nw.lat. (stapelia, naar Bodens
S t a p el, een bollandsch geneesheer, gest. 1616,
benoemd) Bene broeikasplant van zeer vele
schoone soorten, uit Z.Afrika.
Staphylágra, n. gr. (van staphylë, druif;
oneig. de huig, het lelletje in de keel) Chir.
een tangetje om de huig te vatten, de huigtang ; — staphyléa, f. de pimpernoot, een
boom van verscheiden soorten; — staphykon, n. Bene druivepit of -kern ; Med. Bene
,daarnaar gelijkende zweer op het hoornvlies
van het oog; — staphyliseh, adj. de huig
betreffende, van de huig ontstaan; — sta
n. de druiveboom; ---phylodénr,
staphylóma, n. het druifgezwel, druivenoog, een vleeschachtig uitwas in het oog; -staphylomateus, adj. daarmede behept;
— staphylóncus, m. de zwelling der huig;
— staphylorrhaphie, f. het naaien van
de huig; — staphylotoom, m. de huigsnljder; — staphylotomie, f. de huigsnede;
— staphylotómiseh, adj. tot de huigsnede
behoorende.
Star of steer, m. (= it. staro, z. add.) Bene
graanmaat in Tirol = z Weener m e t z e =
•30,74 L.; ook een maat voor erts, zout enz.
Starboard, n. eng. (spr. — boord mis
eng. steer; vgl.-vormdan'te.sur,
stribord) bet stuurboord, de rechterzijde van het
schip; vgl. larboard en bakboord.
stare sulla corla, it. op het koord staan, d.i.
la onzekerheid verkeeren, in een onzekere positie zijn.
Staresjinen, m. pi. slay. (serv. starjésjina, oudslay. starjeisjina, russ. starsjiná, van 't
-slay. star, oud) familiehoofden, stamhoofden.
Starb, f. fr. (v. 't lat. en it. stare, staan)
de ligtijd, de ligdagen der schepen in de Ievantsche havens boven den daartoe voorgeschreven tijd, en de daarvoor te betalen gelden.
Staro, m. it. (ook s t a j o, z. add.; samen
uit sestaro, sestajo, van 't lat. sextarius;-getr.
vgl. sester) z. stajo.
Starbst, m. (russ. sstárosta, van 't slavisch
star, oud) een pooisch oudste, landvoogd, voornaam staatsbeambte, stadhouder, gouverneur
eener s t a r o s t ij ; in Rusland een uit de boe
gekozen opziener ter handhaving der orde,-ren
-dorpsschout ; in Lausitz : een opzichter over de
,

;

,

,
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bijenhouders; — starostij, f. de waardigheid
en het gebied van oenen Starost, stadhouder
landvoogdij ; — starowértsen, pi.-schap,
russ. (starowiér, een oudgeloovige, van wiéritj,
gelooven) oudgeloovigen, z. v. a. r a s k o 1 fitken of roskolniken.
Start, m. eng. (spr. staart) ook startingpost, de post op het punt, waar bij wedrennen het afrijden der paarden plaats heeft;
— starter, m. (spr. a =aa) hij, die bi wedrennen het toeken geeft voor den afrit.
Startin, starting, m. of startins,
f. het vat, Bene voormalige vochtmaat in Stiermarken = 10 oostenrijksche eimer of 565,89 L.
Stasimon, n. gr. (v. stásimos, vaststaand,
V. stcnai, staan) een koorgezang in het oudgr.
treurspel, dat gezongen werd, als het koor zijn
standplaats In de orchestra had genomen ; —
stásis of stáse, f. gr. het plaatsen, zetten,
stellen; de stelling, stand; Med. de stilstand
van vochten.
Stassfurtiet, n. een op het boraclet gelikend, te Stassfurt voorkomend mineraal.
statárisch, adj. lat. (statartus, a, um, V.
stare, staan) staand, vertoevend, langzaam voortgaande; statarisch lezen, een lezen met
afbrekingen ten behoeve der verklaring, in tegenst. met cursorisch (z. add.)
State, m. eng. (spr. steet) de staat; — stateroom, f. (spr. --roem) statiekamer; kajuit; —
statesman, m. (spr. --men) staatsman.
Stator, m. gr. eig. gewicht; verscheiden
aziat. en gr. zilver- en goudmunten ; in het
oude Athene Bene zilvermunt van 4 drachmen ;
ook Bene voorm. joodsche zilvermunt, de zilverling = 90 ct.
Stathmiek, stathmika, f. gr. (van
stathmós, m. stander, pilaar, deurpost ; weeg
gewicht) de gewichtkunde, de leer der-schal,
weegschalen en gewichten.
Statief, n. (v. 't lat. stativus, a, um, vaststaand) een voetstuk als steun voor de meettafel en andere werktuigen bij het landmeten.
Statika, f. gr. (van statikós, e, ón, doende
staan, van stenai, staan) de stand- of evenwichtsleer, de weeg- of evenwíchtskunde, de
wetenschap, welker voorwerp het evenwicht der
vaste lichamen is; — statisch, adj. wat tot
die wetenschap behoort, in evenwicht, evenwichtig; statisch moment, z. ond. moment.
statiëus (spr. ti=tsi) adj. barb.lat. (van
staat, voor staatsie, praal, pronk) pronkend,
pralend, staatsie-makend.
Station, n. fr. (spr. stasjóiz; van 't lat.
statto, v. stäre, staan) in 't alg. het slaan, de
stand, het oponthoud, verblijf, de stand-, lig
aanleg, inz. in het postwezen : het post--plats,
station, de pleisterplaats, toefplaats, stilstand
op Bene plaats, waar de paarden gewisseld
worden ; ook de afstand van zulk Bene wisselplaats tot de andere, de postrust, rust ; s p o o rwegstation) in België ook de statie) de
plaats, waar op spoorwegen de spoortrein stil
om reizigers en goederen op te nemen.-houdt
74
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of af te zetten; ook het stations- gebouw ;
oneig. de stations van het leven, d. i. levenstijdperken, trappen des ouderdoms; in de,
r. kath. Kerk : bedegangen, voorstellingen uit
de lijdensgeschiedenis van Christus, bij welke
men stilstaat om te bidden ; kerken, kapellen
of Taltaren, waar men zekere gebeden gaat verrichten om aflaat te verkrijgen, bedevaart; Mar.
de uitgestrektheid der zee, welke den schepen
wordt aangewezen om er gedurende een bepaalden tijd te kruisen; de standplaats, het
standpunt der landmeters; de post, het ambt;
— statio(n)nair, adj. (lat. stationarius, a,
um), stilstaand, b. v. van eene planeet, als zij
in den dierenriem noch voor- noch achterwaarts
schijnt te gaan; vastgezet, bestendig voortdurend, blijvend, op hetzelfde punt staande, geene
vorderingen makende; stationaire koor ts e n, zulke, die gedurende éen of meer jaren
algemeener en aanhoudender heerschen dan de
andere; als subst. m. een stilstaande, een biddend persoon voor een heiligenbeeld; een hulp
hulppriester; een wachtschip; oudtijds-predik,
een garnizoenhoudend soldaat; — Statio(n)nairen, pi. pilaarheiligen, z. v. a. s t y 1 i et e n (z. ald.) ; — statio(n)neeren, nw. lat.
op eene standplaats, ligplaats zetten, op schild
plaatsen; standplaats houden, op een be--wacht
paalde plek zich bevinden; als wachtschip ergens liggen; aanstellen; — gestationeerd,
adj. aangesteld, geplaatst, gelegen.
statisch, z. ond. st a t i e k.
Statist, m. nw.lat. (van stare, staan) een
stomme persoon, eene stomme rol op de tooneelen, vgl. figurant.
,

Statistiek, statistika, f. nw.lat. (v.
status, toestand, en in de middeleeuwen ook
Staat) de wetenschap die uit gezette, op tellingen berustende waarnemingen de politieke
en maatschappelijke toestanden der staten aan
eene beoordeelende berekening onderwerpt, sta
statenbeschrijving ; ook een leerboek-tenkud,
dier wetenschap ; — Statisticus, m. een
kenner der statistiek, staatslichaamkenner, statenkenner; — statistisch, adj. wat tot de
wetenschap van de gesteldheid der staten behoort of haar betreft; statenkundig, statenbeschrijvende; vandaar statistisch bureau
(spr. buró), een door den staat ingesteld bureel, dat zich met bet onderzoek en de bijeenvoeging der staatstoestanden, enz. bezighoudt.
stat pro ratione volúntas, lat. z. voluntas; —
stat sua cuIque dies, lat. (bij Virgilius) aan ieder
is zijn dag gezet, ieder moet eenmaal sterven.
Statúe, f. lat. (statúa, v. statuére, stellen,
oprichten) een standbeeld te voet of te paard,
eerebeeld, beeldzuil; — statua equéstris, lat.
fr. statue équestre, een ruiter- of ridderstandbeeld ; — statúa pedéstris, lat. fr. statue pédestre, een standbeeld te voet ; — statuarius,
m. (fr. statuaire) een standbeeldmaker, beeldbouwer, beeldgieter; — statuette, f. (van
't it. statuétta, verklw. van status) een klein
standbeeld, standbeeldje
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statueeren, lat. (stature) stellen, zetten,.
oprichten; vaststellen, bepalen, verordenen; het
daarvoor houden, aannemen, toestaan, laten
plaats vinden; een exempel statueeren,.
een voorbeeld ter waarschuwing geven of ophangen.
Statuette, z. ond. statue.
status, m. lat. (van stare, staan) de stand,

staat, gesteldheid, toestand; de staat, het rijk;
status in statu, een staat in den staat ; st. activus et passivus, de verhouding van het vermogen tot de schulden, de staat der vorderingen en te doene betalingen, van credit en
d e b e t; st. afnitátis, de zwagerschap; st. co-gnatiónis, de verwantschap; st. conjugiilis, deechtelijke staat, het huwelijksleven; st. causae,
de gesteldheid der zaak ; st, controverstae, de
eigenlijke toestand van den strijd, den twist of
het geschil, de gesteldheid en nadere bepaling
der geschilpunten; st. dignitdtis, de waardig
st. insolventiae, het onvermogen eens.-heid;
schuldenaars ter betaling; st. natur^clis et praeternaturalis, de natuurlijke of gezonde en de
tegennatuurlijke of ongezonde toestand; st. persondrum, de toestand der personen ; st. uti
possidétis, woordelijk: de toestand gelijk gij
hem bezit, d. i. de toestand van landbezit, gelijk die thans bestaat (in vredestraetaten) ; act
statum legéndi, ter doorlezing; in statu quo,
in den toestand, waarin (eene zaak tot dusverre.
was), In denzelfden, vorigen toestand, onveranderd ; in statu quo ante, in den toestand, zooals vroeger (de zaak was, n. 1. voor den twist,.
den oorlog, enz.) het status of statum quo weder herstellen of eene zaak in pristinum statum
(in haren vorigen toestand) terugbrengen, alles
weder op den ouden en vorigen voet brengen.
Statuur, f, lat. (statúra) de lichaamsgrootte of -hoogte, lichaamsgestalte, stal, wasdom (onderscheiden van t a i 11 e).
Statuut, n. lat (statútum, vastgesteld, v.

statuére, z. s t a t u e e r e n), pl.

statuten, wet-

ten, grondwetten, verordeningen, stadsrechten,
inz. een genootschaps-besluit, de stichtings- en
grondwetten van een genootschap, gezelschap,
gilde, enz. ; stati2tum opificura, pl. handwerks-.
of gildewetten; — statutáriseh, adj. nw.
lat. volgens de wetten of verordeningen, wetmatig, wettelijk ; — statutarische portie,

z. portio statutaria.

Staurodulie, f. gr. (van staurós, paal,
kruis, en d u 1 i e, z. aid.) aanbidding van het
kruis, kruisvereering; — staurolater, m.
kruisaanbidder; — staurolith, m. ook g r a-n a t i e t, kruissteen, kruisvormige schon, eene.
aan den granaat verwante steensoort ; — staurophóren, pl. kruisdragers, bij kerkelijke
optochten der R. Kath. ; — stauróphlax,
m. de kruishoeder, voortijds de titel van den
patriarch in Jeruzalem, die de overblijfselen van.
het kruis van Christus bewaarde.
Steak, m. eng. (spr. steek) z. b e e f-s t e a k,.
meer algemeen ook b. v. a nti 1 o p e-steak, enz.
Steamboat, f. eng. (spr. stiémboot) stoom-
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boot, stoomschip; — steamer, m. (spr. stiemer) stoomer, z. v. a. steamboat; — steam-

cable –towing, z. t o w i n g; — steampot, m. (spr. stiempot), een stoompot, ook
inhaler (spr. inheeler), d. i. inademer, adem buis, om warme dampen in de long te leiden;
— steampress, f . stoompers.
Stearas, liever steá►tas, n. gr. (v. stéar,
genit. stéatos, vet, talk) talkzuur zout ; — stearíne, liever steatine, t de eigenaardige
talkstof ; vandaar stearine - kaarsen, gezuiverde talkkaarsen, stearine -zuur, talkzuur,
parelzuur; — stearopteen, n. vaste aetherische olie; ' — steatiet, m. de speksteen,
zeepsteen ; — steatiniseh, adj . talkig, talkachtig; — steatïtis, f. Med. de vetzucht,
overbodige ophobping van vet (h y p e r p i me le);
— steatocéle, f. de vetbreuk, een spekge-

zwel in de scheedevliezen van de zaadstreng;

— steatódes, spek- of talkaardig; — steatoom, n. Med. een spekgezwel, eene spek
een-buil;—steaomáh,dj.r
spekgezwel veroorzaakt ; — steatórnis, m.
de spekvogel in Z. Amerika ; — steator-

rhfa, f. vetvloed, ziekelijke afvoer van vet
bij den stoelgang ; — steatüsis, f. de spekof talkvorming, inz. de ziekelijke.
Steekkan, f. nederl. ook verkeerdelijk
,

stekan, f. eene oude vochtmaat in Nederland.
Steen, m. hoogd. stein, een oud gewicht.
Steeplechase, f. eng. (spr. stiép' ltsjees ;
V. steeple, kerktoren, en chase, jacht) de wedren met hindernissen, eene soort van harddraverij, waarbij men eenen kerktoren of een ander hoog voorwerp als doel heeft bepaald, dat
men langs den rechtsten weg, over sloten, heggen, enz. zoekt te bereiken.
Steganographie, f. gr. (v. steganós, e,
ón, bedekt, verborgen, van stégein, dekken) de
geheimschrijfkunst, het geheim teekenschrift, geheimschrift; de leer van het schaakspel; —
steganográphiseh, adj . geheimschriftelijk;
— stegánopoden, pi . zoogdieren met zwemvliezen; ook: pelikanen, roeivoeters.
Stegnósis, f. gr. (v. stegnós, e, ón, sa
uit steganós, bedekt, dicht ; stegnoen,-mengtr.
verdichten, dichtmaken) Med.. de verdichting;
samentrekking, sluiting of verstopping b. v. der

zweetgaatjes; stegnosis viscérum, lat. de ver
kanalen der ingewanden; —-groeinvad
stegnótisch, adj. gr. samentrekkend, verstoppend; — stegnotika, n. pl. samentrekkende geneesmiddelen.
Stegoptéra, n. pl. gr. (van stégos, het
dak, dek, de bedekking, en ptéron, de vleugel)
de dekvleugeligen, eene afdeeling der insecten.
Steiger, m. nederi stelling, stellage,
z. aid. ; houten getimmerte langs den oever,
dat tot aanlegplaats dient voor de vaartuigen.
Steirösis, f. gr. (van stëiros, stijf, onvruclitbaar) Med. de onvruchtbaarheid.

Stekan, z. steekkan.
Stéle, f. gr. (stélê, v. sténai, staan) een
opgerichte zuil, pilaar of steen; inz. grafzuil,
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een zuilvormige grafsteen; — stelographie,
f. het zuilschrift.

Steleehieten, m. pL gr. (van stélcchos,
het stameinde) versteeningen van stamhout.
Stellage, (van st eil e n met een franschen
uitgang) f. een getimmerte van palen, sparren
en planken, dat wordt opgericht van den grond
tot op de hoogte, waar de metselaar, timmerman , verver, enz. moeten werken, stelling, steiger.
stellatus, lat. (van 't lat. stella, ster) Bot.
kranswijze, stervormig; — stellátim gaan, nw.
lat. iron. op het sterrenkijken uitgaan, een nach
nachtelijke wandeling doen.-telijkpzroch,
Stelliet, m. nw.lat. (v. 't lat. stella, ster)
eene versteende zeester.
Stellionaat, m. lat. (stellion?tus, v. stelto,
hagedis, als beeld eens bedriegers, wegens hare
behendigheid en vlugheid in het ontsluipen)
eene bedriegerij, die niet tot de klasse der als
valschheden gekenmerkte daden behoort, b. v.
een bedrieglijk bankroet, het verkoopen van
een pand als onbezwaard, ofschoon er hypotheek op staat, enz. ; — stellion^►tor, m.
een bedrieger, bedrieglijk verkooper.

Stelographie, z. ond. st e 1 e.

Stemma, m. pl. stemmata, gr. (van
stéphein, omgeven, omkransen) eig. krans, hoofd
bij de oude Romeinen: de krans, waar--windsel;
mede de beelden der voorvaderen getooid waren; vandaar de reeks der voorvaderen, de stamboom, geslachtsboom, geslachts- of stamtafel;
— stemmatographie, I. de geslacht- of
stamkunde ; Z. v. a. genealogie z. aid.

Stenágma, n., stenágmus, m. en
stenaxis, f. gr. (van stenáchein, stenádzein,
stenen, zuchten) het zuchten, stenen, steunen.
Stenoehorie, f. gr. (van stenós, e, ón,
eng. en chóra, ruimte) Chir. de tegennatuurlijke
vernauwing eener holte of opening, inz. der
moederscheede ; — stenográm, n. verkort
schrift, kortschrift ; — stenograaf, m. een
verkortschr(jver, snelschrijver; — stenographie, f. de snelschrijfkunst, de kunst om door
middel van zekere teekens en verkortingen zeer
snel te schrijven ; ook z. v. a. stenogram ;
— stenográphiseh, adj . beknopt- of snelschrijvend ; — stenokardie, f. gr. Med.
harte-angst, borstbeenpijn en borstbeklemming,
borstzucht, ook s t e r n o d y nie ; — steno-

phyllisch, adj . dichtbladerig; — stenósis,
f. z. v. a. s t e g n o s i s;— stenostomie,
f. vernauwing eener opening ; de mondklem, eene
krampachtige samentrekking van den mond; —
stenothórax, m. een engborstige; — stenotika, n. pl. vernauwende middelen ; —
stenótisch, adj. vernauwend, vernauwd ; —
stenotrikographie, f. gr. fr. beschrijving
van breipatronen door stenographische teekens;
— stenoty'pie, f. stenographische druk ; —
stenoty'pisch, adj. dien betreffende.

stentándo, lt. (v. stentáre; talmen; ook moeite
hebben, nood lijden, v. 't lat. abstentáre, voor
abstinére, zich onthouden) Muz. talmend, ver
dralend, sammelend, terughoudend; sten--wijlend,

STENTERELLO

1172

íáto, Muz. kommerlijk, weemoedig, met een
smartuitdrukkenden toon; Pict. gedwongen, stijf.
Stenterello, m. pl. stenterelli, it.
hansworst.
Stentor, m. gr. naam van een griekschen
krijgsman voor Troje, wiens stem boven die
van 50 man uitklonk; vandaar een geweldig
schreeuwer, iemand met eene doordringende,

zeer zware stem ; — stentor–stem, eene
buitengemeen sterke, zware, mannelijke stem;
— stentórisch, adj . zeer luid, doordringend,
geweldig schreeuwend.
Steph., bij natuurwetensch. benamingen
afk. voor F. Stephan (gest. 1817).
Stephánus of Steven, m. gr. (stéphanos, omkransing, krans, kroon, prijs) mansn.:
de bekranste, bekroonde ; als vr. naam : Ste-

phania; — Stephanus –daalder, m.
een daalder met het beeld van den heiligen
Stephanus; — Stephanus – orde, naam van
drie ridderorden, waarvan de hongaarsche de
voornaamste is; — Stephanieten, m. pi.
benaming van al de volksspelen der oudheid,
waarbij de prijs uit eene eenvoudige kroon bestond; ook de overwinnaars in die spelen.
Steppe, f. russ. (sstepj) hoogliggend, woest,
onvruchtbaar land, heide.
stereoreeren, lat. (stercorácre, v. stercus,
genit. stercóris, mest, drek) bemesten, bemisten ; — stereoráal, adj. op mest betrekking
hebbende; — stercologie, liever stereo-

rologie, f. de leer der drekstoffen, der bemesting; verhandeling over de uitwerpselen; —
stercorair, adj. wat tot den mest, de drek stoffen betrekking heeft ; wat op drekstoffen
groeit of leeft; s t e r c o r a i r e stoel, de stoel,
waarop men den paus bij zijne inwijding deed
plaats nemen (een gebruik, door Leo X afgeschaft) ; — stereoranísme, n. de leer der
stereoranisten, dat zijn de leden eener
secte,, die meende, dat de stoffen, die men bij
het heilige avondmaal nuttigde, even als andere spijzen worden verteerd en in drek overgaan, waaruit de stercoranistische twist e n ontstonden ; — stereorátie (spr . t=ts)
f. (stereoratio) de bemesting.
Stère, f. fr. (van 't gr. stereós, stijf, hard,
vast) fr. benaming van de eenheid der lichamel(jke of ruimtematen, inz. voor droge waren
= 1 kubieke meter of el, d. i. een teerling
van een meter zijde (als maat voor natte waren kiloliter geheeten); decastère, eene
maat van 10 stères ; hectostère = 100 stdres; kilostère = 1000 stères; myriastère
= 10000 stères; — decistère = ï á stère;
centistère = i r a stère; millistère =
vsiri1 stère of 1 kubieke palm.
Stereoehrom^e, f. gr. (van stereós, a,
on, vast, stijf) eene in 1846 door J. N. v. Fuchs
te Munchen, onder medewerking van Kaalbach
en Schlothauer uitgevonden manier van muur
haar wezen aan 't fresco--bescl^idrng,
schilderen gelijk, dit overtreft doordien de kleuren het vuur en den toon der olieverven ver-
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krijgen ; — stereochrómisch, adj. die
muurbeschildering betreffende ; — stereograp hie, f. gr. de lichaamsteekening, teekening
van vaste lichamen op een vlak, in tegenst. met

i c h n o g r a p h i e; — stereográphisch,
adj. wat tot de lichaamsteekening behoort, vgl.
projectie; — stereomantie (spr. tie=
tsíe) f. waarzegging uit eerste of grondstoffen;
— stereometer, m. toestel ter bepaling
van den lichamelijken inhoud van poedervormige
en poreuze lichamen ; — stereometrie, f.
de meetkunst der lichamen, lichaamsmeting;
de leer van de grootheden in de ruimte, tot
wier samenstelling meer dan den vlak vereischt
wordt, in tegenstelling met pi an im e t r i e z.
aid. ; — stereometrisch, adj. daartoe behoorende, lichamelijk gemeten; — stereoskoop, m. een lichaamskijker, een optisch
werktuig, door middel waarvan twee, met de
beide oogen overeenkomende beelden tot éene
lichamelijke aanschouwing verbonden worden;
— stereótiseh , adj. Med. dor, uitgedroogd
of door ucitdroging, uittering ontstaan ; — Stereotomie, f. de lichaamssnijding, leer van
de doorsnedefiguren der vaste lichamen; Arch.
steenconstructie, het snijden en behouwen van
groote steenen; — stereotypen, pi . (van
t y p e) vaststaande drukvormen, letterplaten, onbeweegltjke drukletters en de afdruk daarvan,
eene uitvinding van den Franschman Didot den
jongeren; — stereotypie, f. plaatletterdruk;
eene gieterij van stereotypen; m e t a 11 o g r ap h i s c h e stereotypie, eene nieuwe handel wize om letterdruk op metalen platen over te
dragen, die men dan met zuren uitbijt ; —
stereotypiek, stereotyplka, f . de kunst
om met vaste lettervormen te drukken ; —
stereotypeeren, vaste drukvormen vervaardigen en daarmede drukken; — stere-

otiep, stereotypisch, gestereotypeerd, adj. met vaste of onbeweeglijke drukletters gedrukt; oneig. In blijvenden, duurzamen vorm, onveranderlijk.
Steresis, f. gr. (v. stéréin, berooven) berooving, wegneming, gebrek; — sterëtiseh,
adj. beroovend, wegnemend.
steriel, adj. lat. (sterlis, e) onvruchtbaar,
mager, schraal, dor, ledig, zonder gehalte ; —
steriliteit, f. (lat. sterilitas) de magerheid,
onvruchtbaarheid, dorheid
Stérlet, m. russ. (sstérliadj f.) de kleinste
soort van steur (Acipenser ruthénus) in de Kaspische zee en in de Wolga, die goede kaviaar
oplevert.
Sterling, eng. (ontstaan uit easterling,
d. I. eig. oosterling, munt uit het Oosten, benaming eener munt in de middeleeuwen, die
Richard I in 1199 het eerst door duitsche munt-

meesters, in de duitsche zilvereenheid, liet slaan,
vgl. esterlin; v. a. van steare, regel, wet) het
echte geld naar den engelschen muntvoet, de
wettelijke muntvoet, vandaar een pond (of
livre) sterling, eene voorheen werkelijk

gemunte, nu slechts ingebeelde of gefingeerde
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munt = LO eng. s b ill! n g s, ongeveer 12 gul
thans weder als s o v e r e i g n geslagen; —-den,
sterling, ook in 't alg. voor echt, geldig,
beproefd.
Sternb., bij natuurwetenscb. benamingen
afk. voor K. M. v. Sternberg (gest. 1838).
Sternum, n. gr. (stérnon) het borstbeen;
— sternegal, adj. dat betreffende ; — sternalgie en sternodynie, f. borstpijn; z.
V. a. stenokardie.

Sternutátie (spr. tie=(sie) f. lat. (sternutatio, van sternutáre, sternuére, niezen) het
niezen ; — sternutatorium, n. nw.lat. een
niesmiddel, niespoeder, nieskruid; — sternutatief, adj. niezing verwekkend.
Ster-pagóde, f. eene indische goud- en

zilvermunt met eene ster op de voorzijde, z.
V. a. pagode, z. ald.
steso moto, lt. (steso., gerekt, v. sténdere =
lat. extendëre) Muz. met langzame beweging,
langzaam, gerekt.

Stethodésmis, f. of stethodesWiim, n. gr. (van stéthos, n. de borst, en
desmós, band) Chir. een borstverband ; — stethoskoop, m. Med. een borsthoortuig of
eene trechtervormige houten hoorbuis tot waarneming van geruisch in bet inwendige van het
lichaam; — stethopolyskopium, n. een
stethoskoop, waardoor verscheiden personen gelijk ausculteeren kunnen; — stethoákopie,
f. de borstonderzoeking, de kunst om den stethoskoop te gebruiken auscultatie z. aid.;
— stethoskópisch, adj daardoor verkregen , daarop betrekkelijk.
Steven, z. Stephanus.
Steward, m. eng. (spr. tsjódwurd; ijsl.
stivardr, angels. stiward, naar men wil ontstaan uit s t e d e w a r d, d. 1. plaatshouder,
plaatsbekleeder) een huishofmeester, rentmeester, bestuurder, ontvanger; proviandmeester,
bottelier op een schip ; — lord—high—steward (spr. —hai—), de opperrechter, voor
een der hoogste rijksbeambten in-zitendlor,
Engeland.
Sthenie, f. gr. (v. sthénos, n. kracht) de
krachtigheid, kracht, volkrachtigheid, sterkte,
verhoogde levenswerkzaamheid van het lichaam,
in tegenst. met a s t h e n i e; — stheniseh,
adj. volkrachtig, krachtvol, met verhoogde krachtuiting — sthenop$^ra, f. of sthenische
;

koorts, eene koorts met vermeerderde wederwerking, ontstekingskoorts ; — stheniseeren (spr. —zie--), de levenswerkzaamheid
verhoogen sterkere krachtuiting opwekken, in
tegenst. met astheniseeren.
Stheno, f. gr. (Stheino), eene der G o rg o n e n (z. ald.).
stibium, n. lat. (gr. stibi, stimmi), spiesglans
of spiesglas, z. V. a. a n t im o n i u m; — stibialia, n. pl. nw.lat. Med. van of met spiesgl ans bereide geneesmiddelen.
Stiehomantie (spr. t=ts), t. gr. (van
stichos, m. rij, regel, vers) waarzeggerij door
verzen, loten of briefjes : men schreef verzen
;
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uit de sibyllijnsche boeken of briefjes, mengde
die door elkander en trok er een uit om zijn
toekomstig lot te vernemen; — stiehomántisch, adj. die waarzeggerij betreffende; —

stiehometr^e, f. de versmeting, versmeetkunst; — stichométrisch, adj. versafinetend, versmeetkunstig; — stichomythie,
f. het regel voor regel of vers voor vers opzeggen en elkander antwoorden, het onafgebroken voortverhalen.
Stiefeletten, pi. (hoogd. v. stiefel, laars,
stevel, met een franschen uitgang) laarsje, 'een
middelding tusschen schoen en laars, z. b o tt i u e; ook : slobkousen, overkousen, knoopkousen.

Stigma, n. pl. stigmata, gr. (van sti

-

dzein, steken) de steek, punt, stip, vlek; het

zoogenaamde litteeken of bloemmerk aan het
bovenste gedeelte van het stampertje der blocmen ; litteeken ; merk, brandmerk, ingebrand
schandteeken; schandvlek, smaad, schande; ook
de benaming van de uitwendige werktuigen der
rupsen; — stigmatias, m. (gr. stigmatias)
een gebrandmerkte; — stigmatiseeren (spr.
—zee—; gr. stigmatídzein; fr. stigmatiser) met
litteekens, inz. met de 5 litteekens van den
gekruisigden Christus kenmerken ; brandmerken,
oneig. lasteren, aantijgen, schandvlekken, kwaad spreken; — stigmatisatie (spr . za tsie),
—

-

f. de merking der litteekens, brandmerking; —

stigmatograaf, m. een puntenschrijver,
iemand, die door middel van punten zijne gedachten uitdrukt ; — stigmatographie, t.
de kunst om met punten te schrijven, puntschrijfkunst ; — stigmeologie, f. (v. stigme,
f. het punten, stippen ; onderscheidingsteeken,
merk) z. v. a. accentuatie ; — stigmiet,
m. een stippelsteen ; -- stixis, L het steken ; brandmerken.

Stijl, m. (van 't lat. stilus, eig. de schrijf
gr. stylos, d. i. eig. zuil, paal, enz.)-stif=
de schrijfwijze, de bijzondere wijze, waarop men
schriftelijk zijne gedachten uitdrukt, voorstellingsmanier, uitdrukkingswijze, voordracht en
uitdrukking in het schrijven; het gebruik, de
gewoonte; in de beeldende kunsten: de kunstsmaak, de voorstellingsvorm ; inz. de zuivere,
edele, ongekunstelde, natuurlijke voorstelling,
in tegenst. met m a n i e r; ook de tijdrekening,
b. v. de oude en nieuwe stijl, z. juli
kalender, ond. Julius; — stilus-ansche
curiae, z. curiaal- en kanselarij - stijl; —

stiliseeren (spr. s=z), beter stileeren,
barb.lat. inkleeden, voordragen, door woorden,
enz. uitdrukken; goed gestil (is )eerd, goed
gesteld, goed geschreven ; — stilist of stylist, m. een schrijver met betrekking tot zijne
schrijfwijze, b. v. een goed s t ii i s t, kenner
en meester der beste schrijfwijze, die de goede
uitdrukking in zijne macht heeft; — stilistiek, f. de kunst der schriftelijke voordracht
of der goede uitdrukking; — stilisticum,
n. eene voorlezing over de kunst der schriftelijke uitdrukking of eene oefening daarin ; -stilistika, n. pl. dingen, die tot de leer van
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de schrijfwijze betrekking hebben; — stillstisch, adj. deze kunst betreffende, tot de goede
schrijfwize behoorende ; — stilet, n. (fr. stilet, it. stilétto) een kleine dolk, moordpriem,
stokdegen; het steekijzer, de pijlnaald der wond
-l3ers.
Stilbe, f. (van 't gr. stilbë, glans, schittering) een uitheemsch plantengeslacht met dubbelslachtige bloemen op den eenen en manne
bloemen op den anderen stengel; — stil–-lijke
biet, n. blader-zeolith, eene soort van z e o1 i t h (z. aid.)

stileeren, stilet, stilist, stilistiek,
enz. z. ond.. s t ij 1.
Stillátie (spr. tie=tsïe) f. later lat. (stil
van het lat. stilláre, druppelen, stills,-latio,
de druppel) de druppeling, het sijpelen, doorsijpelen; — stillicithum, n. lat. bet druppelen ; het recht der dakafwatering ; stillicidium lacrymarum, het tranendruppelen ; stillicidium urïnae, bet pisdruppelen.
Stilpnosideriet, n. gr. (van stilpnós,
blinkend en sidéros,. ijzer) slakachtige bruinijzersteen.
Stimúlus, m. pl. stimúli, lat. de prikkel, spoor, stekel, opwekking, aanvuring, drifveer; — stimuleeren (lat. stimuláre) prikkelen, sporen, aandrijven, opwekken, aansporen, aanzetten, nopen, ophitsen, gaandemaken;

— stimulans, n. pl. •stimulantia (spr.
t=ts) of stimuleerende middelen, prik=
kelende, opwekkende middelen ; — stimulátie (spr. tie=tsie) f. (lat. stimulatio) de op-

wekking , aansporing, prikkeling.
Stink, m. (Laceria stincus, lat. liever scincus, Scincus marinus, van het gr. skingos, skinkos) eene soort van hagedis in Arabië, Egypte
enz., die men, gedroogd zijnde, als een tot wellust prikkelend middel gebruikt.
Stióro, m. it. (onstaan uit stajoro, stajuoro,
stajuolo, van stajo, schepel, z. ald.) eene veldof vlaktemaat in Florence =. s a c c a t a=

5,25 are.

Stipdtie (spr. tie=tsie) f. lat. (stipatio, v.
stipáre, stoppen) stopping, verdichting, dicht
-making;
volksgedrang, gewoel.

Stipendium, n. pi. stipendia of stipendiën, lat. (samengetr. uit stipi-pendium,
v. stips, gerit. slipis, geldbijdrage en pendére,
betalen) bij de oude Romeinen de soldij, belooning; opbrengst, cijns (tribuut), tegenwoordig: ondersteuningsgeld, stichtingsgeld, gelden
uit eene stichting voortspruitende, die aangevend worden ten behoeve van minvermogende,
i az. studeerende jongelingen; bij de R. Kath.
ook een legaat of eene erfmaking om missen
te laten lezen ; familie-stipendium, eene
stichting, welke in de eerste plaats of uitsluitend slechts voor tot éene familie behoorende
personen bestemd is; — stipendarrus, m.
een soldijtrekker, soedenier, soldaat; een cijns plichtige, cijnsbare; ook z. v. a . stipendiaat,
m. iemand, die stichtingsgelden geniet, daarvoor
;udeert.
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stipites, pl. m. lat. (van den sing. stipes,
genit. stip)'tis) steel, stengel; cum stipitibus,
met de stengels of stelen (op recepten afgekort
c. stip.); — stipitatus, a, um, lat. Bot. gesteeld,
gestijld.
Stipula, f. lat. Bot. het steunblad, bladachtig orgaan aan den voet der bladeren ; -stipulacëus, a, um, Bot. met vliesachtig aan hangsel; — stipulae, pl. Bot. stoppeltjes; — stipulatus, a, um, Bot. stoppeldragend.
stipuleeren, lat. (stipuliiri) eig. zich iets
laten beloven ; afspreken, vaststellen, bepalen,
bedingen, bij verdrag overeenkomen of het eens
worden ; beloven, zich tot iets verplichten ; —
g e s t i p u 1 e e r d, adj. vastgesteld, afgesproken,
bepaald, bedongen, beloofd enz.; — stipulátra
manu, onder handslag, b. v. iets beloven; —
stipulánt, m. een bepaler, vaststeller, voor-

waardemaker; -- stipulátie (spr.

t=ts) f.

de vaststelling, overeenkomst, bepaalde afspraak ; toezegging, belofte, gelofte; het ver
vergelijk.
-drag,
stirato, stiracchiato, it. uit elkander getrokken,
gerekt, verwrongen.
Stirósis, f. gr. (steirösis, van stëiros, stijf,
dor, onvruchtbaar) z. v. a. s t e r i l it ei t (z. ald.)
stirps, I. pl. stirpes, lat. de stam, stronk;
in stirpes, z. in capita, ond. caput; — per stirpes, volgens de stammen (niet naar de hoofden) , b. v. bi het verdeelen van erfmakingen.
Stixis, f. gr. z. ond. stigma.
Stoa, f. gr. eig. eene zuil, een pilaar, pij
eene zuilenzaal, inz. de bonte of veelkleu--ler;
rige zuilenzaal (stoa poikilë, z. p m c i 1 e) te
Athene, waarin de wijsgeer Zeno en zijne opvolgers leeraarden ; vandaar : de stoïci j n–
sehe school of de stoïcijnen, de door
Zeno gestichte oud-grieksche school van wijs
zich 'door strenge deugd, verlooche--gern,di
ning van alle zachtere gevoelens, verachting
van smart en gelijkmoedigheid bij de wissel
levens onderscheidde ; vandaar-valighedns.
oneig. stoïcijn, m. een standvastig, gestreng,
onverzettelijk, koelbloedig, onaandoenlijk man;
— stoïcisme, n. de leer der stoïcijnen, do
leer der gelijkmoedigheid, standvastigheid, koel
onverschilligheid, ongevoeligheid in-bloedigh,
de grootste smarten enz.; -- stoïsch of stoïeijnsch, adj. tot de leer van Zeno's volgelingen behoorende; hun gelijk, onverschillig, gelijkmoedig, standvastig, koelbloedig, onverzettelipk, onwrikbaar, gelaten, onaandoenlijk.
stoccáto, it. z. v. a. staccato.
Stoehast^ka, f. gr. (van stochádzesthai,
bedoelen, op iets mikken, gissen, raden, van
stóchos, doel) de gissingskunst, leer der waar
stochastisch, adj. vermoe--schijnlked;
delijk, waarschijnlijk.
Stock, n. eng. (= bet duitsche stock,
s t o k, hoeveelheid of verzameling van zekere
voorwerpen) de geldstok, het stamgeld (kapitaal); inz. het staatskapitaal pl stocks, in
Engeland de in omloop zijnde staatsschuldbrieven ; ook z. v. a. a c t i ë n, z. ald.; — stock.
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broker, m. een engelsch makelaar in staatspapieren ; — stoekehange, f. (spr. -tsjeendzj' )
verzamelplaats der bij de s t o c k s géinteresseerden op de beurs te Londen ; — stockexchange, f . (spr. —extsjeendzj') de effectenbeurs, de geldbeurs; — stockholder, m.
(spr. —hoolder) de houder, eigenaar van staats.schuldbrieven ; — stockjobber, m. (vgl. j o bb e r) actiewoekeraar, iemand, die op onbetamelUke wijze winsten zoekt met den actiehan °del, windhandelaar ; — stock] obbery, f . ongeoorloofde schijnhandel met staatspapieren, windhandel.
Stocking, f. eng. kous; vgl. bluestocking.
,

Stube, f. of stoebekruid, n. (lat. stoebe,
van 't gr. stoibé, d. i. eig. het stoppen, vullen,
omdat de bladeren dezer plant tot het vullen
van kussens enz. dienden) een plantengeslacht
.met samengestelde bloemen, die uit trechter vormige bloempjes bestaan, met een schubbigen kelk.

,

-

Stcecharmm, n. nw.lat. en nw.gr. een

witte koorrok der hoogere grieksche geestelik_heid.

Stoeehaskruid of wel stocheskruid,
•n. (lat. stoechas, van 't gr. stoichás ; naar men
wil van de 3 Stmcháden, eilanden bij Marseille ; waarschijnlijk rechtstreeks van 't gr.
etoichás. op rijen staande, wegens de op rijen
'tegenover elkander staande bladeren) eene soort
van lavendel.

Stcechiogenie of stcechiogon^e, t:
gr. (van stoichëaon, oorspr. staf, stilt ; letter,
boekstaaf, en vandaar pl. stoichela, oneig. voor
-de eenvoudigste grondbestanddeelen, aanvangsronden) de vorming of het ontstaan der grondstoffen (elementen) ; — stoeehiologie, f. de
leer der grondstoffen, z. v. a. chemie; —
staeehiometrie, f. de meetkunst der grond.stoffen, chemische meetkunst, leer van de ver-houding der chemische verbindingen, de leer
van de vaste gewichts- en ruimteverhoudingen,
volgens welke ongelijksoortige stoffen zich tot
nieuwe, gelijksoortige lichamen chemisch ver
— stcochiometriseh, adj. de che -binde;
meetkunst of verhoudingsleer betreffende;-mische
stmchiométrisch getal, een mengingsgewicht, ook atomen-gewicht of chemisch
,&quivalént.
Stoeterij, f. (hoogd. stuterei, van state,
merrie) de paardenfokkerij.
stoffeeren (nederd. met vreemden uitgang,
fr. étoffer, oudfr. esto fer, hoogd. stolIiren) met
.stof of toebehooren voorzien, uitrusten, bezeten, omzetten; versieren, optooien, van huisraad voorzien, meubeleeren; Pict. met bijwerk
-opsieren; gestoffeerde kamers, van huis
voorziene kamers ; — stoffeering,-rad
stoffage, f. de optooiing, voorziening, toerusting (b. v. van eene kamer met meubelen
4enz.); bezetting van een kleedingstuk, opstijving
van eenen hoed enz.; Pict. ' de opsiering, aan
schilderij met afzonderlijke figu--vulinger

,

-

,

-
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ren of geheele groepen van menschen, dieren
enz ; deze figuren zelven; — stoffage, ook
bij kooplieden de omkleeding, omhulling tot het
inpakken van droge waren ; — stoffeerder,
m. een aanstr(jker, vergulder, kamerschilder.

Stoïcisme, stóieus, stoïcijnsch, z.
ond. stoa.
Stola, stool, f. lat. (v. gr. stolè, rusting,
kleeding) een lang vrouwenkleed bij de oude
Romeinen ; een breed lint, dat de dames over
het kleed om den hals dragen; de priesterkleeding, kourrok, de lange, breede, over de schouders tot op de voeten afhangende band der r.
kath. priesters ; vandaar jura stolae, geestelijk
-heidsrctn.

Stoliditeit, f. lat. (stoliditas, van stolidus, a, um, onnoozel, dom) onverstandigheid,
onnoozelheid; domheid, verstandszwakte.
Stólnik, m . russ. (v. sstol, tafel) de huis
een voornaam hofbeambte bi de-hofinestr,
oude Czaars, die voor hunne tafel te zorgen had.
stoloniferus, a, um, lat. Bot. wortelspruitig
of rankdragend.

Stomachäle, n. nw.lat. (van stomáchus,
gr. stómachos, de mond der maag, maag) een
maagmiddel, iets maagsterkends ; de maagversterking; st o m a c h a a l- droppels enz., maag
middelen ; — stoma--dropels,magtkn
chalgie, f. gr. de maagpijn; — stomaehïka, n. pl. maagmiddelen ; — stomacheeren, nw.lat. aan de maag lijden, met maag
behept zijn; — gestomacheerd zijn-pijne
(fr. s'estomaquer) zich ergeren, boos worden,
zich vertoornen.
Stomakáce of stomalgie, f. gr. (van
stóma, n. de mond) Med. de mondpijn ; het mondbederf, het bederf in de mondholte, mondverzwering; — stomatika, n. pl. mondmiddelen, geneesmiddelen, die op eenig deel van de
mondholte worden aangewend ; — stomatophyma, n . gezwel in de mondholte ; — stomatitis, f, de ontsteking der mondholte; —
stomatorrhagie, f. het mondbloeden ; —
stomographie, f. de beschrijving van den
mond of de mondholte.

Stondisten, z. s t u n d i s t e n.
Stone, n. eng. (spr. stoor) steen, een engelsch gewicht, inz. voor wol =11 pond (p o und,
z. ald.) = hundredweight.
Stonehenge, n . de Druïdentempel bij Salisbury in Engeland.

Stongiew, z. s t a n g i e w.

Stoof, cene russische vochtmaat = $ we.
d r o = 1,537 L.
Stool, z. stola.
Stoop, f. eene voorm. nederl. vochtmaat
=2 L.
Stooter, m. eene voorm. nederl. zilveren
rekenmunt = 21 stuiver of 1} cent.
stop! eng. houd op ! staak ! stuit ! (van s t ó pp e n, d. i. stuiten, doen stil staan); stop him!
houdt hem ! houdt hem vast!
Stoppine, f. it. (stoppino, van stoppa =
lat. stuppa, werk, vlas) de uit vlas of katoen-
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draden samengedraaíde lont; ook eene blikken
zundpijp ; de kegel voor de percussion op
geweren.
Storax, lat. of gr. styrax, m., nederl.
liever L. een balsemachtig gomhars van den
S t o r a x b o o m in het Oosten ' en in Z.Europa.
De vloeibare storax (Storax liquidus) of
vloeibare amber komt van den amberbooin

(Liguidámbar styracißüa).

Store, 1) n. eng. (spr. stoor) eig. de voor-raad, een voorraadshuis, magazijn; inz. In N.
Amerika een winkel, waarin allerlei levensbehoeften te koop zijn.
Store, Q) f. fr. (van 't lat. storea, mat)
vensterscherm, rolgordijn, zonnescherm voor ven
kan ophalen-steramnofkglz,die
en laten vallen.
storneeren, it. (stornáre, eig. afwenden,
tot wijken brengen) Kmt. in orde brengen, regelen, rangschikken; verbeteren (eene schrijfof rekenfout, doch niet door uitschrapping of
doorhaling, maar door Benen tegenpost [contrapost] te maken, door af- en bijschrijven); —
storno, m. verbetering van Benen verkeerd
geboekten post door af- en bijschrijven; Z. ritorno.
Storthing, f. zweedsch (van stor, groot
en ting, gerecht, geding) de rijksdag, de rijksof stendenvergadering In Noorwegen.
Stotsbasji, m. z. v. a. talkoen, z. ald.
stout, adj. eng. sterk, krachtig, b. v. stout
porter, double stout, zeer sterk porter(bier) ; vgl. porter; — Stouts, pl. sterke
ruwe katoenen stoffen.
Strabo, m. lat. (van 't gr. strabon of strabós) een schele, scheelziende ; — strabisme,
n. gr. (strabismós) of strabositeit, i nw.lat.
Med. het scheelzien, verdraaien der oogen, inz.
bet binnenwaarts scheelzien; — strabitisch,
adj. scheelziend.
Stracchíno, m. it. een zeer goede, vette
Ital. kaas, inz. in Lombardije.
Stráctie (spr. tie =sie) t (waarsch. van
't nw.lat. extractio, het uittrekken) Typ. het
lichten of het onderleggen van, regels of woorden, die met eene andere kleur moeten gedrukt
worden.
Stradioot, m. (it. stradiótto, van 't gr.
stratiötës, soldaat) een stroopruiter, licht alba
ruiter uit Morea in de middeleeuwen,-nesch
inz. in venetiaanschen dienst.
Strait, f. eng. (spr. street) de zeeëngte.
Strálcio, ni. it. (spr. straltsjo) Kmt. bet
minnelijk vergelijk, de overeenkomst, uiteenaetting; — straleiëeren (it. stralciáre) verefenen, schulden en vorderingen in orde brengen
(bij het ontbinden of het aangaan van Benen
handel).
Stramien, f. (v. 't lat. stromen, It. strame,
stroo, kaf, leger) fijne c a n e v a s (z. ald.) tot
borduren van tapijten, borduurgaas, borduurpa
karton ; ook eene dikke katoenen stof-pierof
voor pantoffels enz.; — straminéus, lat. Bot.
stroogeel.
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Strangalie, f. gr. (strangalia, s t r e n g,,
snoer, van strángein, snoeren, samendraaien) de
beklemming (van eene breuk) ; eene door be-klemming ontstane verharding; — strange-.
líden, pl. melkknobbels in de vrouwenborsten; — strangurie, f. de moeilijke waterloozing, koude pis.
stranguleeren, lat. (stranguldre, fr. étrangler, gr. strangalidzein, strangaloen, verwant
met ons streng) met eene streng of Benen
strik de keel toehalen, verwurgen, ophangen ;
— Strangulatie (spr. t=ts) f. (strangulatto)
de verworging; beklemming van eene breuk;,
— strangulatie-merk, n. de bi verworging aan den hals zich vormende roode kring.
Strangurie, z. ond. s t r a n g a l i e.
Strapátze, f. hoogd. (strapáze, v. 't it. strapazzo, eene vermoeiende inspanning, afmatting,.
een zware arbeid; — strapatseeren (hgd.
strapaziren, it. strapazzáre, Big. bovenmate plagen, bespotten, van stra = lat. extra, zeer,,
buitengemeen, en pazzo, dwaas, nar) verachtelijk of hard behandelen, mishandelen; plagen,
kwellen, afmatten, vermoeien; — zich strap-,
zich afwerken, afbeulen enz.
strascicándo, strascinándo, It. (spr. stra-sji—;,
van strascicáre, strascináre, sleepen ; waarsch.
v. prov. traissa, sleepnet, sleep, v. lat. tractum,
trahére, trekken, sleepen) Muz. sleepend; —
strascinando l'arco, met den strijkstok sleepend.
Strass, n. hoogd. (fr. stras) hard kristal
dat tot basis van de gekleurde glasvloe--glas,
den dient; een nagemaakte diamant (naar zijnen uitvinder, Benen Straatsburger kunstenaar,,
zoo genoemd).
Strata, z. ond. stratum.
Stratárch, m. gr. (strat-árches, v. stratós,
leger, en árchein, heerschen) een heervoerder,.
opperbevelhebber, veldheer, g e n e r a a 1; -strat-arithmetika, f. de legerschaar-berekening; — strateeg, m. een krijgskundige,
beoefenaar of kenner der s t r a t e g i e;— strategeem (niet s t r a t a g e e m; gr. strategéma,
van stratègëïn, heervoerder zijn; eene krijgslist
gebruiken) m. do krijgslist; eene list, een listige aanslag, eene kunstgreep ; — strategie,
strategïka of strategetika, f. de heer
-voering,dh skutveldrwnschap, krijgskunst ; — stratégisch of strategétisch, adj. kriggskundig; — Stratographie, f. de legerbeschrijving, krggsbeschrij•
ving, geschiedenis der oorlogen in 't algemeen;.
— stratokratie (spr. tie =sie) f. de leger
soldatenheerschappij ; — strato--herscapij,
nnka, f. de kripgskunst; — stratopedie,
f. (gr. stratopedeia, het legeren, leger-opslaan)
de kunst van een leger op te slaan, de lees
van de keuze eener legerplaats voor troepe.
en de wijze van inrichting daarvan.
Stratum, n. pl. strata, lat. (van ster
nere, strävi, strátum, uitstrooien, uitbreiden
Big. het uitgebreide, uitgespreide, de laag, schicht;
— stratum super stratum, laag op laag, schiel
op schicht, laagsgewijze; -- strati$eeeren,
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raken, bezeeren, kwetsen; eng samentrekken,
samensnoeren; nauw, nauwkeurig nemen; in
het schermen : de kling van de tegenpartij opvangen; stringeerende middelen, samentrekkende middelen; — stringent, adj. bondig, scherp, nadrukkelijk, gestreng, b. v. zulk
een bewijs; — strignéndo, it. (spr. stri-njéndo)
Muz. samentrekkend, verkortend, eene eenigszins snelle beweging aanwijzend; — strict,
adj. lat. (strictus, a, um) als adv. ook stritte,.
eng, nauwkeurig, gestreng, puntel(jk; -- s t r i t t e
observantie, z. observantie; —strictus,
a, um, Bot. strak, stijf, rechtopstaande; — stricta
jure, naar het gestrengste recht; — stricto sense,,
in den nauweren zin, streng genomen; -- stric-tissime, op het nauwkeurigst, in den engsten
of bepaaldsten zin des woords; -- strictissirno
sensu, in den allerbeperksten zin; — non stringit,,
het hindert niet, het gaat de zaak niet aan; —
daten van de lijfwacht, sedert de laatste helft strietuur, f. (lat. strictüra) het langsschader 16de eeuw tot op de regeering van Peter ven ; de samentrekking, vernauwing van een
natuurlijk kanaal, b. v. van het darmkanaal en
den Grooten.
Stremma, 1) n. gr. (van stréphein, draaien) inz. van de pisbuis.
Strips, m. eng. eene zweep uit touw met
Med. verrekking, verdraaiing van een lid.
knoopen; vandaar ook f pl.: slaag, slagen.
Stremma, 2) of stremme, f. eene nieuw
strisciándo, it. (spr. stri-sjándo; v. striscidre,
veldmaat = 1000 vierkante meters. -grieksch
Strenuïteit, f. lat. (strenu)2as, van stre- strijken, langswrijven) Muz. sleepend, den eenen
núus, a, um, lustig, vroolijk enz.) wakkerheid, toon in den anderen overhalend.
Strobilus, ook strobilus, m. gr. (stro
bedrijvigheid; dapperheid; nauwkeurigheid.
strepitus, m. lat. (van strepere, gedruisch ma- bilós, van strobè n, in eenen kring draaien,
ken, tieren) het gedruisch, geraas; ztrepitus stróbos, dwarreling, maalstroom) een gedraaid
auricum, bet oorgesuis; — strepitóso (spr. so= lichaam, tol; — strobiliformis, Bot. kegelvormig
strobiloidiseh, adj. kegelvormig; -zo), con strépito, con istr6pito, it. Muz. ruistroboskoop, m. schijfbeeld, draaibeeld,
schend, tierend, met gedruisch.
draaigezicht, een door Stampfer uitgevonden opstretto, it. (= lat. strictus) nauw, eng, smal;
Kmt. schaars, zeldzaam; nauwkeurig, nauw be- tisch speelgoed, eene schijf met afbeeldingen,,
paald ; Muz. kort, snel, gezwind; alla stretta, die hetzelfde voorwerp in verschillende standen

nw.lat. laagsgewijs op elkander leggen; — stratifLeátie (spr. tie=sie) f de laags- of schichtsgewijze ligging (der delfstoffen enz.)
Strawberry, f. eng. (spr. stráberri) aard bezie; -- strawberry-jam, f . aardbeziegelei.
strazza, f. lt. (v. mid.lat. en it. strazzare,
voor it. stracciare, scheuren, prov. estrassar,
sp. estrazar, lat. als 't ware extractiäre, uit
lat. extráctum, extrahére, uittrek--trekn,v.
ken) Kmt. z. v. a. b r o u i l l o a.
Streblósis, f. gr. (van strebloen, draaien;
verdraaien) Med. de verstuiking, verrekking, het
verdraaien der ledematen, de onvolkomen ontwrichting.
Street, f. eng. (spr. striet) de straat.
Strelitz, m. pl. strelitzen, russ . (sing.
sstrieliéz, van sstrjäla, pijl, van 't slavonisch
sstrel9atj, schieten) schutters, voorm. russ. sol-

-

Muz. op samengetrokken wijze; — stretto,
m. en stretta, f. een berg-engte, pas.
Stria, f. lat. de streep, groef; — stria—
tuur, f. lat. (striatüra, van striäre, groeven,
kerven) de uitholling, groeving; -- striates, a,
um, lat. Bot. gestreept.
Stribord, m . fr. (gevormd van ons stuur,
sturen, stieren; vgl. starboard angels.
;

steórbord) het stuurboord, de rechterzijde van
het schip, tegenover het bakboord.
strict, enz. z. ond. s t r i n g e e r e n.
stridor, m. lat. (v. stridére, stridére, knar
krassen) het sissen, knarsen ; stridor den--sen,
tium, het tandenknarsen.
strigosus, a, um, lat. Bot. stekelharig, ros
-kamig.
Strike, f. eng. (spr. straik; van het gewestelijke to strike, weggaan, wegloopen) de
,werkstaking in massa van de zijde der arbeiders, om hooger loon of vermindering van werklud af te dwingen ; vgl. g r è v e; — strike—
comité (vgl. comité) de tot leiding eener
werkstaking, onderhandeling met de werkge-

vertoonen, zoodat het bij het snelle draaien der
schijf in den spiegel in beweging schijnt ; —.
stroboskopische schijven, optische
draai- of tooverschijven.
Stróma, n. gr. (van strónnynai, uitspreiden) het onderliggende ; stroo, bedekking, lapit ; de tweede zaadbodem ; pl. stromata„
tapiten, inz. bont gewerkte tapijten; vandaar
oneig. boeken van gemengden inhoud; — stro-matiek, stromatika, L de tapijtweverij,
tapijtwerkerskunst.
Strombieten, pl. gr. (van strómboes, stróbos, kring, dwarreling) versteeningen van éenschalige, langwerpige schelpdieren.

Strontiaan, m. of strontiaan- aarde

(spr. t=ts) eene in 1790 ontdekte op barytaarde gelijkende aardsoort, die, met koolzuur
verbonden, voorkomt in den strontianiet,

vers, enz. benoemde commissie; — striker,
m. (spr. i =ai) werkstaker (vgl. g r e v i s t, ond.
grève).

eene asperge-groene, doorschijnende en vezelige
steensoort bi S t r o n t f a n in Schotland, die
ook aangetroffen wordt in verbinding met zwavelzuur in den c ml e st i e n, een grijsachtig
blauwen of geelachtigen vezeligen steen in Si^
cilië enz.; -- strontium, n. de metallische
basis der strontiaan- aarde.
Stróphe, f. gr. (stróphe, van stréphein,

stringeeren, lat. (stringëre) schavend aan-

wenden) Big. de wending van het zingende en.
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dansende koor bij de oude Grieken, en de afdeeling van het koorgezang, dat gedurende zulk
neene dansbeweging werd gezongen; in 't alg.
de versafdeeling, verskoppeling, doorgaans ver
elke afdeeling in een-kerdljvsghtn;
.gedicht of lied; vgl. couplet en stanze;
.Muz. de veranderde herhaling van de melodie;
— strophika, f. de regels-afmeting, afmeting der versleden in de poëtische boeken van
het 0. T.; — strophósis, f. de verkrom
— strophus, m. (gr. stróphos) Med.-ming;
buikpijn, darmkoliek, waarbij de ljder zich
wendt en keert.
Structor, m. lat. (van struere, samenvoegen, bouwen enz.) een bouwmeester, metselaar,
timmerman ; een hofmeester, opdisscher, tafelbedienaar en voorsnijder bij de oude Romeinen ; — structuur, f. (lat. structüra) de
wijze, waarop een huis enz., een lichaam gebouwd of samengesteld is, de bouw, bouw
bouwtrant, het bouwwerk; de samen--wize,
stelling, inrichting; rangschikking der deelen
van steen- en aardsoorten ; de samenhang van
-eene rede, de zinsbouw; vgl. constructie.
Struggle, m. eng. worsteling, strijd; strugtjle for existence (spr. ekzistens), for life (spr.
laiñ, de strijd om het bestaan, om het_ leven
tin het darwinisme, enz.)
Stroma, f. lat. het kropgezwel, halsklier
— strumeu8, adj. (lat. strumósus,-gezwl;
a, um) Med. met eenen krop behept, daartoe
behoorende; — 9trumositeit, f. nw.lat. de
opzwelling van den hals, het halsgezwel.
Strychnine, f. gr. (van str*chnos, nachtschade, een plantengeslacht) een bijzonder basisch vergiftig nader bestanddeel in de Ignatiusboonen, in de braaknoten, in het slangenhout
(Strychnus colubrina) enz.; — strychnoma(n(e, f. de door het gebruik van belladonna
veroorzaakte waanzin.
Stryphna, n. pl. gr. (stryphnós, ón, sainentrekkend, wrang) z. v. a. lat. a d s t r i ngentia.
Stucco, it. of Stuc, fr. m. (nederl. beter f.) (eng. stuck, sp. estuque, van 't oudhgd.
stucchi, korst) gips, pleisterkalk, uit gezeefd
wit marmer en kalk bestaande, en die tot ver
verheven werk gebruikt wordt; —-sierng
stucatóre, it., stucateur, fr., stuka
m. arbeider, kunstenaar in gipswerk;-dor,
— stucatuur of stucwerk, stuka. doorwerk, allerlei werk en figuren van
•gipskalk.
Studbook, n. eng. (spr. —boek) het stam,boek der renpaarden.
studeeren, lat. (studére, zich beijveren,
atreven, zijn best doen) zich op eene zaak toeleggen, haar zoeken te doorgronden, nauwkeurig onderzoeken of nadenken ; inz. zich op de
wetenschappen toeleggen, zich daaraan toewijden of overgeven, iets leeren, beoefenen, daar
geheel bezig _ zijn; zich met geleerden ar--med
beid bezighouden ; aan eene hoogeschool ver
houden om eene wetenschap °aan te lee--blijf
,
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ren; — studeerkamer, het werk- of schrijf
geleerde; — studént, m.-vertkan
(van 't lat. partic. stíídens, zich bevlijtigend) of
Studioaus (lat. studiosus, a, um, ijverig,
vlijtig) Iemand, die zich op de wetenschappen
toelegt, een leerling of kweekeling op eene hoogeschool, muzenzoon, academie-burger ; — Studentikoos, adj. (nederl. naar bet hoogd.
burschikos) studentachtig; — studentikositeit, f. studentachtigheid; — Studie, f., lat.
studium, n. in 't alg. ijver, streven, bemoeiing; inz. de vlijt, leerijver, zucht voor de
wetenschappen, aanhoudend nadenken over iets,
geleerde of wetenschappelijke aanleering, inspanning, bezigheid, onderzoek, navorsching; pl.
studiën of studia, geleerde bemoeiingen,
pogingen, navorschingen ; wetenschappen, ver
kundigheden, geleerdheid; de geleerde-worven
of wetenschappelijke loopbaan, leertijd op scholen ; — studies, Pict. kunstproeven, oefeningsof proefstukken, voorbeelden tot nateekenen,
enz.; pro studio et labbre, voor gedane moeite
en arbeid; — Studiëus, adj. (studiósus) vlijtig; naarstig; — Studio, m. of n. it. werkkamer of atelier van een kunstenaar, inz. van
een schilder of beeldhouwer; — studiosus licentiatus, z. ond. ii c et.
Stuiver, m. eene nederl. rekenmunt = 5
centen of --, gulden.
Stukadoor, enz. z. ond. s t u c co.
stultus, a, um, lat. dwaas, onnoozel, zot ; —
stultus, m. lat. een dwaas, nar, zot, onverstandig mensch; — stulte, adv. dwaas, enz.; dum
vitant stulti vicia, in contraria currant, als
dwazen fouten willen mijden, vervallen zij doorgaans in een tegenovergesteld uiterste (naar
Horatius); stultorum numerus est in/Initus, bet
getal der dwazen is oneindig; — stultitia, f. de
dwaasheid, het onverstand.
Stundist, m. russ. (pi. stundisty; afgeleid
van het hgd. stunde, in de beteekenis van b i dstond, bijbeloefening) stondeobroeder of
bidbroeder, eene eerst na 1860 onder de boeren van Z. Rusland ontstane, van de griekschorthodoxe kerk afgevallen secte, die vergaderingen houdt om geestelijke gesprekken te voeren, geen priesterschap erkent en in bijbellezing verlichting door den H. Geest zoekt.
Stupefaciëntia (spr. t=ts) pl. lat. (van
stupefacere, verbazen, ontzetten, bedwelmen,
van stupére, verbaasd, ontsteld, verschrikt, verdoofd zijn) verdoovende middelen; — stupefáctie (spr. t=s) f. nw.lat. de verdooving, bedwelming, verbazing, ontsteltenis, verslagenheid;
stupéfait, fr. (spr. — fè) verbaasd, onthutst, ont.
steld; — stupéndus, a, um, lat. verbazend, wonderlijk; — stupete gentes, lat. verwondert u, o
volkeren ! — stupide, adj. fr. (lat. stupidus,
a, um, eig. verdoofd, gevoelloos) dom, bot,
stomp, log en traag van geest, stompzinnig; —
stupiditeit, f. (lat. stupiditas) de domheid,
botheid, stompzinnigheid; — stupor, m. lat. gevoelloosheid, verdooving; domheid, botheid; ver
ontsteltenis ; st. artüum, het slapen of-bazing,
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-de verdooving der ledematen ; st. mentís, de
-stompzinnigheid; st. vigilan, de •zinvang, be.roerte in 't hoofd.
stuppëus, a, um, lat. (van stuppa, werk, gepluisd touw) werkachtig, dikharig.
Stuprum, n. lat. de schending, onteering,
verkrachting van eene maagd, jonge dochter of
vrouw; ontucht; stwprun` sub spe matrimonii,
verkrachting onder belofte van huwelijk ; st.
voluntarium, vrijwillige- onteering met toelating
van de onteerde; st. violéntum, gewelddadige
verkrachting; — stupreeren (lat. stupráre)
sehenden, onteeren, verkrachten; — stupráta,
f. eene onteerde, geschondene, -inz. eene met
geweld verkrachte maagd; — stuprátor, m.
een maagdenschender, vrouwenschender, onteerder.
,Stuurboord, n. (fr. stribord, eng. starboard) Mar. de rechterzijde van bet schip, als
men van den achtersteven naar voren ziet.
stygisch, Stygius, z. ond. Styx.
Styliet, m. (gr. stylítës, van styylos, zuil ;
grií%l) pilaarheilige, benaming der kluizenaars,
die als boetedoening het grootste gedeelte van
hun leven op den top van hooge zuilen doorbrachten; de eerste van die soort was een
syrische monnik S im e o n in de Me eeuw; —
stylobaat, m. Arch. een zuilstoel, voetstuk;
— stylódisch of styloidisch, adj. grif
priemvormig, stiftachtig; — Stylo--felo
glössus (seil. muscúlus) M. Anat. de priem
uitsteeksel-tongspier,dvahmwtjze
van het slaapbeen begint en tot aan den wortel der tong loopt; — stylolithen, pl. zuil
zekere zuil- of stengelvormige vormen-:sten,
in velerlei kalksteenen en mergelsoorten ; —
stylometer, m. een zuilmeter, zuilverhoudingsmeter, werktuig om de verhoudingen aan
de zuilen gemakkelijk te vinden; — stylometrie, f. de zuilmeetkunst, kunst om zuilen te meten; — stylopinakia, n. pl. (gr.
sing. stylopinákion) zuiltafreelen, zuilreliefs, die
mythologische en historische tafreelen voortellen.
Stylus, m. lat. de s t i 1 (z. aid.); — stylist, stylistisch, enz. z. ond. s t ij 1.
Styrna, n. gr. Med. de oprichting (erect i e) der roede, zonder gevoel van wellust ; —
stymatósis, f. (kwalijk gevormd van styma)
bloedvloeiing uit de roede, doorgaans met erectie en wellustige gewaarwording, ook u r ethrorrhagi e.
Stymphaliden, pl. gr. (stymphaclides)
fabelachtige, ontzaglijk groote roofvogels met
ijzeren klauwen en snavels, die zich in de
dichte wouden aan het meer S t y m p h á l i s in
.Arkadië ophielden en groote schade aanrichten, totdat zij door Hercules gedood werden.
Stypsis, f. gr. (van styphein, samentrekken, verdichten) Med. het stijfmaken, samentrekken, verstoppen; de hardlijvigheid; -- styptiseh, adj. (gr. styptikós) Med. samentrekkend; verstoppend, bloedstillend; — stypticus,
sa, um, lat. Bot. wrang; — styptika of st y p-

,
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tische mid del en, n. pl. Med. stoppende
bloedstillende middelen.
Styrax, gr. z. v. a. storax (z. aid.)
Styx, m. liever f. gr. (eig. de gehate, verfoeide, van stygein, haten, . enz.) Myth. eene
hel-rivier, een stroom der onderwereld, bij welks
wateren de goden den heiligsten eed zwoeren
(vgl. Acheron, Phlegethon enKocytus);
b ij d e n S t y x z w e r e n, een verschrikkelijken, duren eed doen ; den Styx of d e b o o rden van den Styx bezoeken, sterven; —
stygisoh, adj. (gr. stygios) wat tot den Styx
en in 't alg. tot de onderwereld behoort; gehaat, geschuwd, verfoeid, vreeselijk ; Chem. bij
invretend, gelijk b. v. sterkwater (wegens-tend,
het giftbevattend en bijtend water van den Styx,
nu Mavronero, in Arkadië); — Stygius, m.
een bijnaam van Pluto.
Suade, f. lat. (v. suadere, toespreken, overreden) of Suade, ook Suadéla, gr. Pe i t h o,
Myth. de godin der overreding; welsprekendheid, overredingsgave, redevloed, eene aangenaam vloeiende voordracht; In verachtelijken
zin : het gesnap, gekakel; — suasóriseh,
adj. (lat. suasoraus) overredend, aanradend ; —
suasoriën, pi. (lat. suasorus) overredingsmiddelen, -gronden.
sue sponte, lat. z. sponte.
Suásse, n. in O.Indië : een natuurlijk metaalmengsel van koper en goud; ook een kunst
-mengsl
uit koper, staal en goud.
suave, z. soave ; — suaveolens, lat. Bot. welriekend; — suaviteit, f. (lat. suavitas, fr.
suavité) liefelijkheid, aangenaamheid, bevallig heid, zachtheid, geurigheid; — suaviloquentie (spr. tests) f. (lat. suaviloquentia) liefelijk
spreken, zoetvloeiende welbespraakt--heidn't
heid ; — suaviter, adv. zacht, z. fortiter, ond.

fortis.
sub, lat. voorz.: onder, bij, tegen, om; ook
in vele samenstellingen, als wanneer het voor
eene c gew. In suc—, voor eene f in suf ,
voor eene p in sup— verandert.
Súba, f. hong. (spr. sjoeba; aan het slay.
ontleend; russ. sjoeba) de pelz, inz. der boeren.
Subactie, f. lat. (subac o, v. subigére, d. 1.
onderbrengen; doorwerken, doorkneden) de doorwerking, weeking, vermenging.
subacuut, adj. nw.lat. (vgl. a e u ut) eenigszins heet, matig heet (van de koorts).
Subräten, pl. lat. (van subaerhtus, a,
um, inwendig van koper, van aes, erts, koper)
overzilverde munten, of koperen munten met
zilver bekleed; de inwendig ijzeren munten hee ten subferraten.
Subah of soebah, m. een uit vele dis
bestaand perzisch landschap (provincie);-tricen
ook z. v. a. subah-dar, soebdar, stadhouder of onderkoning eener provincie, inz. in
Indië.
subalpijnsch, adj. aan den voet der Alpen gelegen.
subaltern, adj. midlat. (subaltérnus, fr.
subalterne) afhankelijk, ondergeschikt, onderhoo-
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rig, onder een ander staande ; — een subaltern, m. of subaltern ambtenaar, een
onderambtenaar; — subaltern officier,
ieder officier beneden den kapitein, in tegenst.
met s t a f o f f i c ie r e n; — subalterniteit,
f. de ondergeschiktheid, onderhoorigheid, de rang
van ondergeschikte; — subalternatie (spr.
tie =sie) f. Log. de verhouding van een alge
oordeel tot de bijzondere daarvan afhan--men
kelijke of daaraan ondergeschikte ; Muz. de
plaatsing van een algemeen stuk onder de bijzondere.
Subamendement, n. onderamendement,
z. sous-amendement.
subapennijnsch, adj. aan - den voet der
Apennijnen liggende.
subarktisch, adj. nw.lat. onder de pool,
d. i. in de koude luchtstreek voorkomende; vgl.

arktisch.

subarrendeeren, mid.lat. (vgl. arr end e e r e n) onderpachten, weder in pacht nemen;
— subarrénde of subarrendátie (spr.
t=ts) f. de onderpacht, wederpachting, herpachting; — subarrendátor, m. de herpachter.
Subbas, f. lat.-it. (vgl. sub en bas) d. i:
onderbas, een houten gedekt orgelregister.
Subbranchiáten, pl. (vgl. b ran c h u s,
b r a n c hid n) keelvinnigen, een soort van visschen (Jugulares, L.)
Subeolleetátie (spr. tie=tsie) of subcollécte, f. nw.lat. (vgl. coil e c t e, enz.)
eene onder-inzameling ;

— subcollecteur,

m. onderontvanger, ondercollecteur, b. v. bij de
loterij.
sub colore juris, z. ond. color.
Subcomité, n. (vgl. co mit é), subcommissie, f. (vgl. c o m m is s i e) een ondercomité, ondercommissie, commissie uit eene
commissie.
sub conditióne, lat. onder voorwaarde.
Subconréctor, m. nw.lat. (vgl. c o n r e et o r) een derde of vierde leermeester aan cene
geleerde school, onder-conrector.
Subconsequéntie (spr t=ts) f. nw.
lat. (vgl. c o n se q u ent le) de gevolgtrekking
uit een gevolg; onder -gevolgtrekking, tweede
gevolg.
subcontraheeren, nw.lat. (vgl. cont r a h e e r e n) een nieuw verdrag aangaan, door
een nieuw verdrag (c o n t r a c t) verbinden.
subcutanéus of subcutaan, adj. nw.lat.
(van het lat. sub, onder, en cutis, de huid;
vgl. h y p o d e r m a t i s c h) het naast onder de
huid of het vel gelegen, onderhuidsch; — subeutane injectie (spr. tie =sie) L Med. Inspuiting van artsenijstoffen (b. v. morphium, quinine, enz.) in het onderhuidsch celweefsel ; —
subcutane osteotomie, f. de doorsnij
-dinger
beenderen onder de huid.
subdelegeeren, nw.lat. (vgl. d e 1 e g e er e n) in de plaats van een ander afvaardigen
en volmachtigen, ondervolmacht geven, tot on.dergevolmachtigde benoemen; — subdele-
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gaat of gesubdelegeerde, m. een ondergevolmachtigde, onderafgevaardigde, bijgezant; — subdelegatie (spr. t=ts) f, de ondervolmachtiging.
Subdiakónus, m. lat.-gr. (vgl. d i a k on u s) een geestelijke onderhelper, tweede hulp
-predik.
Subdiále, n. lat. (v. sub dio, onder dent
vrijen hemel) eene niet overbouwde, open of
vrije plaats, een a 1 t a a n.
Subdistinctie (spr. tie =sie) f. nw.lat.
(vgl. di st i n c t f e) de fijnere onderscheiding, de
onderafdeeling.
subditi((us, a, um, lat. (van subdëre, onderleggen) ondergeschoven, onecht; subdititius infans, een ondergeschoven kind; subs. liber, een
ondergeschoven boek.
subdivideeren, lat. (subdividére, vgl. d lv Id e e r e n) onderverdeelen, iets, dat afgedeeld
of verdeeld is, nader af- of verdeelen, onder
maken; — subdivisie, f. de on--afdeling
derafdeeling.
sub divo, sub dio of sub Jove, lat. onder
den vrijen hemel, in de open lucht.
Subdominus, m. nw.lat. (vgl. domin u s) een onderheer, achterleenheer.
subduceeren, lat. (sub-ducëre, eig. van
onderen wegtrekken) onttrekken, ongemerkt wegnemen of verwijderen; doorzijgen; — subdúctie (spr. t=s) f. (lat. subductïo) de onttrekking; de afvoering of afleiding der onzuiverheden in het lichaam; ook doorzijging.
Suberaat, n. nw.lat. (van het lat. suber,
kurk) kurkzuur zout ; — subereus, adj. (suberosus) kurkachtig.
sub- et oreptto, z. s u b r e p t 1 e.
Subferráten, pl. nw.lat. (v. Eerrum, ijzer
en sub, z. ald.) zilvermunten, met ijzeren kern;
vgl. subgeraten.
subfeudum, n. mid.lat. (vgl. f e u d u m) een
achterleen; — subfeudatio (spr. t=ts) f. Jur.
de achterbeleening.
sub hac voce, z. ond. vox.
subhasteeren, lat. (subhastl re) of sub
hasta v e r k o o p e n, d. i. woordelijk : onder de
plek of spies (hasta; omdat in het oude Rome•
bi gerechtelijke verkoopingen, verpachtingen enz.
eene piek in den grond gestoken werd) gerech-telijk bij opbod verkoopen, aan den meestbiedende verkoopen; — subhastátie (spr. tie
=tsie) f. de openbare verkooping, z. v. a.
auctie.
sub hodiérno die, z. ond. dies.
,

Subiet, z. sub)to.

subigeeren, lat. (subigëre) onder het juk
brengen, overweldigen, onderwerpen ; Med. door

elkander werpen, vermengen (vgl. s u b a c t i e);
vandaar op recepten : subige, afgek. sub., d. 1.
verwerk of vermeng het.
Subinfeudatie (spr. t=ts) f. mid.lat. de
verdeeling van een leen van de zijde des vazals aan een ondervazal ; — subfeudum, n.
achterleen.
Subingréssie, f. nw.lat. (van 't lat. in-
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p!ressio, het ingaan) de intreding in eens anders
plaats.

subinteuigeeren, lat. (sub-intelligére,
van intelligére, inzien, verstaan) daaronder verstaan.
Subintrans, m. nw.lat. of subintránt,
fr. (spr. subeiitráñ) Med. eene koorts, welker
aanval reeds begint vóor nog de vorige geheel
geweken is.
Subintrodúeta, f. nw.lat. (vgl. i n t rod u c e e r e n) naam, dien men, na de invoering
van het coelibaat, aan iedere vrouw gaf, die
tenen geestelijke ter waarneming van zijne huis
-houding
vergund werd bij zich te nemen.
sublto, lat., subiet, adj. plotseling, eensklaps, onverwachts ; Muz. snel, gezwind.
subjiciëeren, lat. (subjicére, van jacëre,
werpen, leggen) onderwerpen, onderplaatsen,
-onder of lager zetten of stellen ; inblazen, influisteren; — subject, n. (lat. subjéctum) eig.
het ondergelegde; de onder- of grondlaag; Gram.
het onderwerp, hoofd- of grondwoord van eenen
zin of een voorstel, het grondbegrip, de handelende persoon of datgene, waarvan in een
voorstel iets gezegd, bevestigd of ontkend wordt
(in tegenst. met p r m d i c a a t) ; ook een persoon, in tegenst. met het o b j e c t of de zaak ;
een mensch met betrekking tot zijne bekwaambeid of geschiktheid voor eenig (ondergeschikt)
werk; inz. een hulp in eene apotheek; — sub.jéctie (spr. t=s) f. lat. (subjec(io) de onder
zelfondervraging; — sub--werping;Lo.d
jeetief, adj. onderwerpelijk, het onderwerp
betreffende; persoonlijk, innerlijk, wat zijnen
grond en zijn wezen in den persoon heeft, niet
in de zaak (in tegenst. met o b j e c t i e f); vandaar ook: eenzijdig, partijdig; Gram. s u b j e et i e f werkwoord, dat eene werking uitdrukt,
die zich tot het subject beperkt en waarbij dus
niet op eenig object betrokken is; — subjectiveeren, persoonlijk of innerlijk maken,
in tegenst. met o b j e c t i v e e r e n; — subjeetiviteit, i. de gesteldheid en bijzondere
geaardheid van een onderwerp ; persoonlijkheid,
'innerljkheid, het aanwezig-zijn in ons voorstel
-lingse
kenvermogen.
,

sub Jove, z. sub divo.
sub judice, z. ond. j u d ex.

Subj ugále toon, m. nw.lat. (van 't lat.
.subjugdre, d. 1. onder 't juk brengen) een ondergeschikte toon.

subjungeeren, lat. (subjungére) onder
verbinden, bijvoegen, aanknoopen; —-geschikt

subjúnetie (spr. t=s) f. nw.lat. -de bijvoeging, toevoeging, verbinding; — subjunetief, adj. bijgevoegd; verbonden; aanvoegend,
verbindend; — subjunctief, m. (subjunctivusmodus) Gram. z. v. a. coujunetief, con.junctivus, z. modus.
sublaciniatus, a, um, lat. Bot. eenigszins gemeden.
Sublapsariërs, m. pl. nw.lat. (van sub
en lapsus, val) naaai, welken men aan zulke
Calvinisten gaf, die alle niet geprmdestineerde
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menschen beschouwden als gedoemd tot een onvermijdel(jk verderf, ten gevolge van Adams
val, en dat ondanks hunnen doop. Hen, die
meenden, dat God den val van den eersten
mensch onvermijdelijk had gemaakt, om zijne
gerechtigheid en lankmoedigheid jegens het
menschdom te toonen, heette men S u p r a 1 a psarïërs.
Sublatie (spr. t=ts) t lat. (v. tollo, susIdle, subldtum, opheffen) de verheffing, opheffing.
sub lége libértas, lat. de vrijheid onder de
wet, d. i. de vrijheid moet door de wet geregeld zijn.
subleveeren, lat. (sub-leváre) ondersteunen, verlichten, bijstaan, opbeuren, de hand relken; inz. ambtshulp verleenen; — sublevánt, m. (sublevan) een verlichter, helper,
ambtshulp; — sublevemen, n. nw.lat. eene
verlichting, ondersteuning; — sublevatie (spr.
t=ts) f. lat. (sublevado) de ondersteuning, dienstof ambtshulp.
subliciteeren, nw.lat. (vgl. licite er e n) aan den minsteischende uitbesteden ; —
sublicitatie (spr. tie=tsie) f. de uitbesteding aan den minsteischende.

subliem, z. sublimis.

Subligaeúlum, n. lat. (van sub- ligacre,
onderbinden, van onderen binden) schort, onderbroek of zwachtel der oude worstelaars; Chir.
een breukband; — subligátie (spr. t=ts) f
de onderbinding.
sublimis, lat. (fr. sublime), subliem, verbeven, hoog (van zedelijke of verstandelijke zaken); — sublimiteit, f. (lat. sublim"itas) de
verhevenheid, het verhevene, hooge en groote
in de rede, in de schoone kunsten, enz.; —
sublimeeren (lat. sublimare) opheffen, omhoogheffen, naar boven drijven, vervluchtigen,
door de kracht des vuurs de vaste deelen van
een lichaam als damp in de hoogte driven, om
ze dan weder op te vangen en opnieuw den
vasten staat te doen aannemen ; vgl. distilleeren; — gesublimeerd, adj. in de hoogte
gedreven, vervluchtigd en weder in vasten vorm
teruggebracht ; — sublimaat, n. (sublimiltum)
het omhooggedrevene, vervluchtigde, wat in
damp veranderd en weder in vasten vorm teruggekregen is ; in engeren zin = b i tend
sublimaat of bijtend kwiksublimaat,
zoutzuur kwikoxyde, kwikchloride of
d u b b e l-c h 1 o o r k w i k, de door sublimatie uit
een mengsel van zwavelzuur kwikoxyde en keu
bereide hoogste verbindingsgraad van-kenzout
kwik met chloor; natuurlijk of g e d e g e n
sub tim a a t, eerste chloorkwik, zoete kwik;
— sublimátie (spr. t=ts) t. nw.lat. de opdrgving, opwaartsvoering, vervluchtiging van een
lichaam met verdichting van zijn damp in vasten vorm; vgl. distillatie ; — sublima
plaats, ook het vat (helm,-torium,n.de
retort), waarin de sublimeering plaats heeft;
ook het middel, waarmede men haar bewerk-stelig.
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Sublinguále, n. nw.lat. (van het lat. sub,'
onder, en lingua. tong) Med. een, geneesmiddel,
dat onder de tong gelegd wordt ; -- sublinguaal-klieren, onder de tong liggende speekselklieren.
sub littira, lat. z. littera.
subloeeeren, nw.lat. (vgl. 1 o c e e r e n,
ond. 1 o e u s) wederverhuren, in onderpacht, onderhuur geven; — sublocätie (spr. t=ts) f.
de onderpacht, onderhuur.
sublunäriseh, adj. nw.lat. (v. sub, onder,
en luna, maan) ondermaansci, onder de maan
aanwezig, aardsch; vergankelijk, veranderlijk.
Subluxätie (spr. t=ts) f. nw.lat. (vgl.
1 u x a t 1 e) Med. de verrekking, verdraaiing, ver
onvolkomen ontwrichting.
-stuikng,
submarijn of submarinisch, adj.
nw.lat. (van sub, onder, en mare, zee) onder
onder de zee aanwezig.
-zesch,
submaxillair, adj. nw.lat. (submaxilláris ; vgl. m a x i 11 a i r) onder een kinnebakken,
inz. onder het beneden kinnebakken aan den
hals gelegen.
submentaal, nw.lat. (van mentum, de
kin) onder de kin gelegen.
submergeeren, lat. (sub-mergëre) onderdompelen, doen zinken, verdrinken; overstroomen, onder water zetten ; — submérsus, m. een verdronkene, drenkeling; — submérsie, f. (later lat. submers.o) de onderdompeling, geheele overstrooming.
submikroskopisch, adj. bijna m i
-krospich(z.ald)
subministreeren, lat. (sub- ministrare,
vgl. minister en ministreeren) behulpzaam zijn, dienen ; ter hand doen komen of
stellen, verschaffen, leveren, bezorgen, voor
subministrätie (spr. tie=tsie)-schietn;—
f. (later lat. subministratio) de levering, toereiking, behulpzaamheid, het voorschot, de ondersteuning; handreiking, hulpbieding tot verduistering, de verduistering zelve.
submitteeren (zieh), lat. (sub-mittëre)
zich onderwerpen, verootmoedigen, vernederen,
zwichten; — submis (lat. submissus, a, um)
fr. soumis (spr. soemi) adj. onderdanig, onderworpen, gehoorzaam, deemoedig, ootmoedig;
— submissie, f. (lat. submiss)o) de onder
verootmoediging; ootmoed, onderda--werping,
nigheid, onderworpenheid, gehoorzaamheid, lij
(fr. soumission) de levering van-delijkh;—
een werk of eene zaak voor een bepaalden of
den geringsten prijs; bij s u b m i s s i e een werk
verkregen, door inschrijving bij eene aanbesteding een werk aan zich gegund zien; — subInissarïus (ook s u m m i s s a r ï u s), m. nw.
lat. eig. een plaatsvervanger van eenen r. kath.
domheer ; een geestelijke, die in de plaats van
een dombeer eene kerkelijke verrichting uitoefent ; hier en daar ook de benaming van eenen
leeraar aan eene geleerde school; -- submittént, m. (fr. soumissionnaire), bij, die de levering van eenig werk voor een bepaalden prijs
op zich neemt of wil nemen, aannemer, inschrijver.
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submoveeren, lat. (sub-movere) terugdrijven, verwijderen, plaats of ruim baan maken.
subnecteeren, lat. (sub-nectére, v. nectUre, knoopen ; vgl. nexus) aanknoopen, aanbinden, bijzetten.
subnivaal, adj. nw.lat. tot de lageresneeuwstreken behoorende.
Subnormäle of subnormaal– lijn,.
f. nw.lat. hoogere Math. het door de normale (z. ald.) en de ordinaat begrensde stuk
van eene abscissen-lijn, voor eenig punt eener
kromme lin.
sub numtro, lat. onder het getal of nommer, b. v. sub numero 1, , 3 etc., onder
nommer 1, 2, 3, enz.
sub oblatiQne ad recipróca, z. ob l a t i e.
Subofficiaal, m. n w.lat. (vgl. o f f i c i a a
ond. officium) een plaatsbekleeder, plaats
keurvorst bij de voormalige-verang,iz.d
kroning van duitsche keizers
subordineeren, nw.lat. (van 't lat. ordinlire, rangschikken, in orde brengen) onder
onderplaatsen, onderwerpen, in gezag,-schiken,
rang, waardigheid onder een ander plaatsen ; —
g e s u b o r d i n e e r d, adj. ondergeschikt, onderdanig, onderworpen, op ondergeschikte wijze;
-- subordinätie (spr. t=ts) f. de onder-.
schikking, de tusschen personen of zekere dingen
vastgestelde orde, die hen afhankelijk van elkander maakt; afhankelijkheid, onderworpenheid,
ondergeschiktheid, dienstgehoorzaamheid, inz. bij
den soldatenstand; — subordinatianisme,
n. de leer der ondergeschiktheid, in de kerk
volgens welke in de Drie -geschidnlr,
Zoon aan den Vader, en de H.-enhid
Geest aan beide ondergeschikt is ; — subordinatianen, pl. de aanhangers dezer leer,
eene christelijke secte in de Ode eeuw; ook:
assuritanen.
suborneeren, lat. (sub•ornäre, d. i. eig.
uitrusten, versieren) tot het kwade africhten,
verleiden, vervoeren, heimelijk aanstoken, omkoopen ; -- subornätie (spr. t=ts) f. nw.lat.
de heimelijke africhting, verleiding tot het kwade;
inz. heimelijke omkooping.
Suboxyde, n. lat.-gr. (vgl. o x y d e) Chem.
onderoxyde, die oxydatiegraad van een metaal,
die minder zuurstof bevat dan de van hetzelfde
metaal gevormde basis ; vgl. h y p e r o x y d e.
sub petito remissiónis, z. ond. p et i t i e.
subplanteeren, lat. (sub- of supplantire, eig. onderplanten, onderplaatsen) iemand
den voet lichten, hem een beentje zetten, doen
vallen, door list verschalken, ondersteek doen,
ondermijnen; — subplantätie (spr. t=ts),
f. nw.lat. voetlichting, verschalking, listige ondermijning, onderkruiping.
Subplumbäten, pl. nw.lat. (van sub,
z. ald., en plumbum, lood) zilvermunten met
looden kern.
sub poma, enz., z. ond. pcena ; — sub praetéxtu, z. ond. prmtext.
Subprior, m. nw.lat. (vgl. prior) een
onder-prior of onder-opzichter; — subprio-
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rés, f. de onder-opzichtster (in kloosters).
sub quocúnque titúlo, lat. onder eiken titel,
onder welk voorwendsel het ook zij.
Subréctor, m. nw. lat. (vgl. r e e tor)
onder-rector of derde leermeester op latijnsche
scholen en gymnasiën, minder dan c o n r e c t o r;
— subrectoraat, n. het ambt van derde
leermeester; zijne woning.
subrepiëeren, lat. (subrepëre, van repére, kruipen) langs slinksche wegen verkrijgen,
heimelijk ontsnappen, wegnemen; — subréptie (spr. t=s) f. (lat. subreptio) Jur. sub- et
obreptio, de verkrijging, bemachtiging door het
verzwijgen of verminken der waarheid, door
verrassing, verschalking; per sub- et obreptienem, ook subreptitze of sub- et obreptitie, steelswijze verkregen, langs slinksche wegen verworven, ter sluik, heimelijk, bedrieglijk; - subreptie-fouten, fouten in het denken en
oordeelen, die uit zinsbegoocheling, uit gebrek
aan opmerkzaamheid, uit overijling of onbezonnenheid ontstaan.
Subrevisie, f. nw.lat. (vgl. r e v i sie) de
herhaalde naziening.
subrogeeren, lat. (subrogare) onderschuiven, in de plaats van een ander stellen ; aan
een ander zijn recht afstaan ; — subrogátie
(spr. t=ts) f. nw.lat. de onderschuiving, plaats
stellen in eens anders plaats.-verangi,ht

sub rosa, z. rosa.
subrotundus, a, um, lat. Bot. rondachtig,
bijna rond.

subseribeeren, lat. (sub-scribére), fr.
s o u s c r i r e (spr. soeskriér') onderschriven, onderteekenen, schriftelijk zich verbinden; — subscribént, m. (lat. subscribens), fr. s o us c r i p t e u r (spr. soeskriept—), een onderteekenaar, inteekenaar; — subseríptie (spr.
t=s) f. (lat. subscriptio), fr. so us c r i p t i o n
(spr. soeskri psjór,t), de onderschr(jving, onder
st,-teknig, ;
— subseriptielijst,
f. inteekenlijst.
Subsecieve uren of werkzaamheden (lat. tempóra subseciva, operae subsecivae,
V. subseczvus, eig. van onderen afgesneden, vandaar : wat aan de hoofdzaak onttrokken wordt,
wat nog bovendien gebeurt) bijuren, bijwerk;
— subsectie (spr. t=s) f. nw.lat. (vgl.
sectie ond. s e c e e r e n) de onderafdeeling.
subsecutief, adj. nw.lat. (van 't lat. subsequi, navolgen) navolgend; — subséquens,
n. lat. het navolgende, dat op iets voorafgaands
betrekking heeft.
Subseilia of subset iën, pl. lat. (sing.
subselt(um, v. sub, onder, en sella, stoel, zetel)
lagere banken, banken voor aanschouwers en
toehoorders, inz. in tegenst. met de hoogere
zitplaatsen en stoelen ; ook de rechterstoel.
Subsemifusa, f. nw.lat. (vgl. s e m i f u s a)
Muz. eene 32ste noot.
Subsenior, m. nw.lat. (vgl. s e ob o r) een
onderoudste, die in jaren op den oudste volgt.
Subséquens, z. ond. s u b s e c u t i e f.
Subsidéntie (spr. t=ts) f. lat. (subsi-
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dentia, v. subsidëre, zich nederzetten, zinken]
Med. het nederzinken, inzinken, inz. der p u.
p ii; bet bezinksel, neerslag.
Subsidium n. lat. of subsidie, f. en n.
(v. subsidëre, zich ergens nederzetten, in eene binderlaag leggen) eig. het achtergehoudene, bewaarde, de spaarbenden (r e s e r v e) ; in 't alg.
de bijstand, hulp, ondersteuning; onderstands gelden ; pl. subsidTën (lat. subsid) a), Nulpof ondersteuningsmiddelen, inz. onderstandsgelden, b. v. tot het voeren van eenen oorlog; —
subsidiën-traetaat, n. een verdrag tot
onderstandverleening, bijstandsverdrag; — in
subsidtum juris, ter rechtshulpe, tot gerechte
medehulp, ondersteuning, enz. ; — sub--lijke
sidiair, adj. (lat. subsidiarius, a, um, fr.
subsidiaire), ondersteunend, huipverleenend, be-hulpzaam, helpend, wat tot nadere hulp, on-derstand of verzekering dient, b. v. eene subs i d i air e hypotheek, eene nadere pandstel-.
ling, in geval de eerste niet toereikend mocht
zijn; subsidiair recht, welks voorschriften
eerst van toepassing zijn, als een ander recht.
niet toereikend is; subsidiaire verplicht i n g, die eerst dan intreedt, als een ander de,
zijne niet nagekomen is.
sub sigillo, enz. z. s i g i l l u m.
subsigneeren, lat. (subsignare, vgl. s ig n e e r e n) onderteekenen, onderschriven, iets
teekenen; — subsignätie (spr. t=ts) f. de
onderteekening van zijnen naam.
sub signo, z. ond. signum.
subsisteeren, lat. (subsistëre ; vgl. s is
t e e r e n) bestaan, voortduren, in wezen zijn ot
blijven, bestendig zijn; genoeg om te leven
hebben, zijn onderhoud of bestaan hebben, zijn
levensonderhoud verdienen; — subsisténtie
(spr. tie=tsie) f. nw.lat. de voortduring, het
blijvend aanwezen van iets; bet onderhoud,
levensonderhoud, bestaan, levensmiddel.
sub sole, lat. onder de zon; — s. s. nihil
(of nil) perfectum, er is niets volmaakts onder
de zon.
sub specie, z. ond. species; — sub spe_
rati, z. ond. ratus.
Substántie (spr. tie=tsie) f. lat. (sub-stanCta, v. substore, er zijn, bestaan) het wezen, een zelfstandig, op zich zelve staand ding,
de zelfstandigheid, de stof, het geheel van een
lichaam, in zoo verre het beschouwd wordt als.
uit gelijksoortige deelen samengesteld te zijn
(dus meer chemisch dan mechanisch) onderscheiden van massa ; de wezenlijkheid, het
wezenlijke, gewichtigste, de wezenlijke inhoud:;
of het werkelijke gehalte, de hoofdkracht, de
kern, pit, of het hoofdbestanddeel; het beste,
krachtigste van eene zaak ; pl. substantiën,,
stoffen, bestanddeelen; wezenlijkheden, zelfstan-digheden; — salva substantia, Jur. zonder dat
de stof of zelfstandigheid zelve aangetast ot;
verbruikt mag worden ; — substantiaal.
(spr. ti=tsi) (lat. substantiális, e) of' gew. sub-.
stantiöel (spr. ti=tsi) (fr. substantiel), thij
wezenlijk, zelfstandig; voedzaam, krachtig; ook .
,
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substantiëus (spr . ti=tsi), nw.lat. ; — sub-
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sub tecte coeli, z. ond. tectum.
sub tegmine fagi, lat. onder de schaduw van
een beuk.

stantiatiter, adv. op wezenlijke wijze, wezenlijk,
..zelfstandig, volgens het wezen, den wezenlijken
inhoud of de hoofdzaak; — substantialiteit (spr. ti=tsi) f. de wezenlijkheid, zelfstandigheid; — substantivum of substantief, n. Gram. een zelfstandig naamwoord,
.hoofdwoord, zaakwoord (in tegenst. met a t t r lb-u t i e f, adjectief) ; — substantief (la
ter lat. substantivus), adj. als adv. ook substantive, zelfstandig, als zelfstandig naamwoord
voorkomende of gebruikt ;— s u b s t a n t i e v e
kleuren, die zich met de stoffen vereenigen
krachtens hare eigen verwantschap met het
doek; vgl. adjectieve kleuren.
Substilaire lijn, f. nw.lat. (v. sub, onder,
en stilus, stift) de wijzerlijn op zonnewijzers.
substitueeren, lat. (substituere, v. sta
stellen) eig. onderplaatsen of stellen; in-tuère,
de plaats van een ander of iets anders stellen,
onderscliuiven, (iemand) eenen onderambtgenoot
toevoegen, aanstellen; Jur. tot na- of tweeden
erfgenaam (vgl. heres substitütus) aanstellen of
benoemen, b. v. in geval de eerste erfgenaam
vóor den erfmaker komt te overlijden; cum

Subterfug^um, n. pi . supterfugia,
nw.lat. (van het lat: subter- fugcre, onder de
hand of heimelijk ontvluchten, ontsnappen) de
uitvlucht, het voorwendsel, de ijdele verschooning, uitweg, het doekje voor bet bloeden.
subterranêus, a, um, lat. Bot. onderaardsch,
zich in den grond ontwikkelend.
subtiel, adj. lat. ' (subtilis, e) fijn, teeder,
dun, nauwkeurig, scherp ; listig, spitsvondig,

-

sluw, fijn, scherpzinnig, snedig, kunstig, bebendig; — subtiliteit, f. (lat. subtilitas) de
fijnheid, teederheid; de nauwkeurigheid, scherp
sluwheid, spitsvondigheid, haar -zinghed;

-

—zee—),-kloverij;—subt n(p.
barb.lat. fijner, dunner maken, verdunnen, ver
muggenziften, de dingen-fijne;harklov,

-

fijn uithalen, uitspinnen, uitpluizen, spitsvondig
zijn; — subtilisetie (spr. tie=tsie) f. de
verfijning, verdunning.
subtrraheeren, lat. (subtrahére, eig. daar
wegtrekken) aftrekken, afrekenen, een ge--onder
tal van een ander getal afnemen, het verschil
tusschen twee getallen zoeken of vinden ; —

facultate (of jure) substituéndii, Jur. met de
bevoegdheid of het recht, eenen plaatsvervan- subtrahéndus, subtrahént, subger te benoemen, b. v. in volmachten; — tractor, m. het af te trekken getal, het getal, waarmede een ander moet verminderd worsubstituut, m. (lat. substitútus) een plaats
den, aftrekgetal, aftrekker, in tegenst. met m i ambtsverzorger, bij- of toegevoegde-bekldr,
persoon in den post of het ambt van een an- n u é n du s; -- subtractie (spr. tie =sie)
der; — substitütie (spr. tie=tsie) f. (lat. nw.lat. de aftrekking, afrekening, de arithmesubstitutio) de onderaanstelling; de plaatsver- tische hoofdregel, die een getal met een ander
vanging, inplaatsstelling, toevoeging; Jur. de leert verminderen, het verschil tusschen twee
-aanstelling tot erfgenaam na den dood des vrucht - getallen leert vinden; — subtractief, adj.
bruikers of des eersten erfgenaams; de navol -, aftrekbaar, wat zich laat aftrekken, afrekenen;
Math. van grootheden, die van het aftrekkingsmachtiging.
Substrátum of substraat, n. lat. ' (v. teeken (—) voorzien of negatief zijn, het tegen $ubsternére, onder uitbreiden) eig. het onder- gest. van additief.
subtropisch, adj. onder de t r o p e n (z.
uitgebreide; de grondslag, de ten grond liggende
aid.), in de heete luchtstreek of z o n e zich
stof, het grondvoorwerp, het gegevene, tegen
bevindende of voorkomende.
voorliggende geval (vgl. casu sub--wordigef
strato); de laag, schicht; — pro substrata materia, met betrekking tot het gegevene, het
beschouwd wordende voorwerp.
Substrúetie (spr. tie=sie) f, lat. (substructio, v. substruëre, onderbouwen) het onderbouwen ; de onderbouw, grondbouw, het grond ,gebouw, de grondslag.

subsumeeren, nw.lat. (subsumére, van
sumére) eig. daaronder nemen, er mede in begrijpen, onderplaatsen; afleiden, besluiten, gevolgtrekken, het bijzondere op bet algemeene
of dit op het eerste terugbrengen en toepassen;
ook z. v. a. prmsumeeren; —subsúmtie
.(spr. t=s) f. de medeopneming, onderplaatsing,
onderrangschikking ; gevolgtrekking, terugvoering of aanwending van het bijzondere op iets
algemeens, enz. ; onderstelling, aanneming; —
subsumtief, adj. onderstellend.
Subtangens, f. nw.lat. (vgl. tangens)
boogere Math. het door de tangens en ordinaat
begrensde stuk der abscissenlijn voor eenig punt
tener kromme lijn.

Subularxa, f . nw.lat. (van 't lat. subúla,
de priem) waterpriemkruid of -plant; — subuláriseh, adj. priem- of elsvormig, in eene
zeer fijne punt uitloopende; — subulatus, a, um,
lat. Bot. priem- of elsvormig; — subuliróstrum, n . priemsnavel, elssnavel, eene soort
van musschen met spits uitloopenden snavel.
sub una specie, z. and. s p e c i e s.
subundatus, a, um, lat. Bot. eenigszins golfachtig.
Suburbánum (seil. praedium), m. lat.
(v. suburbänus, a, um, nabij de stad gelegen,
van sub, z. aid. en orbs, stad) een landgoed
nabij de stad, in de voorstad ; — suburb ,-.
ins, m. een bewoner der voorstad; inz. een
geestelijke, die zijne ambtsverrichtingen in de
voorsteden of de nabijgelegen dorpen heeft te
verrichten ; — suburbium, n. de voorstad.
sub utraque etc., z. ond. s p e c i e s.
Subvazal, m. mid.lat. (subvasállus; vgl.
vazal) een onder- of acllterleenman.
subveniëeren, lat . (sub-venire) te hulp

-

SUBVERTEEREN

1185

komen, ondersteunen, bijspringen, bijstaan, bij
geven ; — subvéntie (spr. t=ts) f.-stand
nw.lat. de hulp, bijstand; inz. staatsondersteuning, staatshulp.
subverteeren, lat. (subvertére) omkeeren, omverwerpen, omstooten, verwoesten, ver
.onderst boven keeren; — subvér--niel,'t
sie, f. (later lat. subversio) de omstorting, omkeering, omverwerping, ondergang, het verval;
— subversio stomüchi, Med. eig. omkeering der
maag; sterke braking; — subversief, adj.
nw.lat. omstortend, vernielend, verwoestend.
subvillosus, a, um, lat. Bot. eenigszins ruig
-harig.
sub voce, z. ond. vox.
Suecáde, f. (it. succada, van 't lat. sucLus, sap) dik gekookt fruitsap ; ingemaakte
vruchten, enz., in natte en droge gedaante;
ingemaakte oranjeschillen.
sueeedeeren, lat. (succedPre, v. sub en
cedére, eig. onder lets komen of gaan, Ingaan)
opvolgen, volgen in ambt, regeering, erfenis,
enz. ; ook wel uitvallen, gelukken, slagen, goed
van de hand gaan; — succedaan, adj. (lat.
succedanèus, a, um), opvolgend, plaatsvervangend; — suceedaneus, m. een plaatsvervanger, z. v. a. vi e a r i s; — succedaneum,
a. bet noodmiddel, de noodhulp; Pharm. een
middel, dat men in de plaats van een ander
kan geven, als hebbende ongeveer dezelfde
krachten, een s u r r o g a a t ; — succedént,
m. de opvolger; — SuCCés, n. (lat. succéssus,
fr. succès) het gelukkig gevolg, de goede voor
uitslag of afloop, het geluk, de bijval;-uitgan,
-- succès d'estime, fr. (spr. su-ksè destíém') een
door achting verkregen bijval d. 1. een succes,
dat een wel Is waar achtenswaard, maar niet
buitengewoon werk behaalt, fnz. uit achting
voor den anders verdienstelijken schrijver; —
succès de vogue (vgl. v o g u e), een schitterende,
geruchtmakende bijval, die evenwel meer van
de mode en de tijdsgesteldheid, dan wel van
de wezenlijke verdienste eens werks afhangt;
— sueeéssie, f. (lat. successio) de opvolging,
volgreeks, inz. troonsopvolging van regenten,
ambtsopvolging; erfopvolging; de erfenis, nala
successie - poeder, eig. erfenis--tenscbap;
,of opvolgingspoeder, d. I. giftpoeder, vergift,
in zoo verre het soms is toegediend om eene
erfenis meester te worden of eene troonsopvol-ging te bewerken; — successie-recht, n.
recht van erfopvolging; ook: belasting op de
nalatenschappen; — successie-verdrag,
z. pactum successorïum ; — universeele
s u c c é s s i e, erfenis van het gansche vermogen;
— singuliere succéssie, erfopvolging in
eene enkele of bijzondere zaak; — successio ab
-intestáto, de wettelijke of natuurlijke erfopvolging zonder testament; — S. exclusiva, uitsluiterrde opvolging; S. ex pacto et providentia majorum, het in duitsche vorstenhuizen geldend
beginsel der legitimiteit, dat aan de afzonder
erfgerechtigden op de rij af, waarin zij-lek
-worden geroepen (s u c c e s s i e - o r d e) een recht
VIERDE DRUK.
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tot erfopvolging (successie -recht) geeft ; s.

feudi lis, de leensopvolging; s. in capita, erf
volgens de hoofden, d. I. in gelijke-opvlgin
deelen; s. pactitia, de verdragsgewijze erfopvolging; S. simultanca, gemeenschappelijke erfopvolging; — successief, adj. (lat. successivus, a, um) en als adverb. ook successive,
allengs, langzamerhand, opvolgend, onmiddellijk
volgend, op of na elkander volgend ; — Successor, m. de opvolger, ambtsopvolger, erf
successor allodidlis,-genam;trospvl
opvolger of erfgenaam van een vrij goed; s.
feudális, een leensopvolger; — successorium
edíctum, n. verordening, uitspraak of vonnis
omtrent de erfopvolging.
Succie, f. (van 't lat. succus, vocht, sap)
het zuigen van tegennatuurlijke vochten uit het
lichaam door bloedzuigers.
Succin, succinaat, z. succinum.
succinct, adj. lat. (succinctus, a, um, v.
succingëre, opschorten, opgorden) eig. opgeschort,
kort, beknopt, Ineengedrongen, bondig, kernachtig; — succinctorfum, n. een gordel, inz.
aan de priesterkleeding; een breukband.
succznum, n. lat. of fr. succin (spr. sukseà) m. de barnsteen, het amber; — suCcinaat, n. nw.lat. barnsteenzout, barnsteenzuur zout; — suCCiniet, m. de barnsteen;
ook : eene soort van granaat van barnsteengele kleur.
Succóth, pl. hebr. (van sukka, loofhut)
het loofhuttenfeest der Joden.
Succúbus, m. nw.lat. (v. succubúre, onderliggen) een booze geest, die, naar men voor
gedaante eener vrouw des nachts-geft,ind
de mannen bezoekt en lastig valt; vgl. i n c u b u s.
Sueculént, z. ond. succus.
succumbeeren, lat. (succumb%re) onder
bezwijken, onderdoen ; verliezen (een-ligen;
proces) ; -- succumbéntie (spr. t=ts) f.
nw.lat. het bezwiken, onderdoen; — in casum
succumbentiae, Jur. in geval van het verlies
des recbtsgedings.
succurreeren, lat. (succurrdre, van sub
en currëre, loopen) te hulp komen, bijspringen,
bijstand verleenen, helpen; — suecúrs, n.
nw.lat. (fr. secours) de hulp, bijstand, versterking, ondersteuning; inz. hulptroepen; — SuCCursale, t hulp- of bijkerk; hulp- of bijbank;
hulp-, bijkantoor, enz.; — succursálen, pi.
(succursáles, seil. ecclesiae) hulp- of bijkerken;
vgl. filiaal.
succus, m. lat. het sap, vocht ; pl. succi;
succus gastricus, het maagsap; succus inspissutus, dikgernaakt sap; iets in succum et san
vertelre (vgl. v e r t e e r e n) het in sap-gúinem
en bloed doen overgaan, d. I. het zich geheel
eigen maken; — succulent, adj. (lat. succuléntus, a, um), sappig, saprijk; voedzaam,
krachtig; — succuléntie' (spr. t=ts) f. nw.
lat. de sappigheid, saprijkheid; voedzaamheid,
krachtigheid.
Succiissie, f. lat. (succuss' o, v. succutére,
opwaarts of In de hoogte schudden, opschud 75
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den) de opstanding; Med. het geweldig schud
een zieke, om zekere kwalen te er--denva
kennen of te verlichten; — succussórisch,
adj. (nw.lat. succussorius) opwaartsschuddend,
stootend, schokkend, b. v. s u c c u s s o r i s c h e
beweging van eene aardbeving, in tegenst. met
undutatoriscIt.
Suck., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor G. A. Suckow (gest. 1813).
Suererie, f. fr. (van sucre, suiker, it.
zücchero, sp. azúcar, v. 't arab. soekkar, perz.
sjakar, sanskr. carkará, gr. sákchar, sákcharon,
lat. sacchárum) eene suikerra$inadertj ; suikergoed, suikergebak, banket ; — sueré, adj.
gesuikerd, zoet.
Sudamina, pl. nw.lat. (van 't lat. sudáre,
zweeten) Med. hitte- of zweetblaartjes; — su
n. lat. de zweetdoek ; het zweetbad-darium, ;
— sudátie (spr. t=ts) f. (lat. sudatio) het
zweeten; — sudatorium, n. eene zweet
; — sudoriférum, n. pi. sudoriféra,-kas
nw.lat. (van het lat. sudor, zweet) Med. zweetmiddelen, ook sudorif ica.
Sudéten, pi. eene bergrij tusschen Bohemen en Silezië.
sudétto, it. (spr. soe—; van su, boven, en
detto = lat. dictus, enz. gezegd) bovengemeld,
bovengezegd ; als subst. de bovengenoemde.
Sudorifera, sudorifica, z. ond. s udamina.
Sudra, z. s o e d r a.

suegliato, . z. svegliato.

Sueldo, m. sp. (spr. soeéldo; = It. soldo,
fr. sou, van 't lat. solidus) eene oude spaan
rekenmunt = 12 dineros, doch van on--sche
gelijke waarde; ook eene oude goudmunt, ongeveer = 1 dukaat.
Suéven, pl. (lat. Suevi, oorspr. de vrijen,
naam aan duitsche naburen door de Sarmaten
in bet oosten gegeven) een oudduitsche volksstam, later Z w a It e n geheeten.
Suffénus, m. naam van een middelmatig,
maar verwaand en bedilziek, hekelend dichter
in het oude Rome ; vandaar soms voor een
bediller, vitter.
Suffuten (hehr. sjGfetim, sing. sjófft, v.
sjä fat, richten, heerschen) pl. de hoogste overheidspersoon in bet oude Karthago, ongeveer
z. v. a. de consuls te Rome.
su/Ticit, lat. (van suf cêre, verschaffen ; toereikend voorhanden zijn) het is genoeg of voldoende; het sufficit, als subst. het toereikende, genoegzame, voldoende; suficit cuique
diei sue malitta, lat. elke dag heeft genoeg aan
zijn eigen kwaad (een bijbelwoord) ; — sufficient, adj. (lat. suftien), toereikend, genoeg
voldoend; su// 1ciens quantitas, f. de toe--zam,
reikende menigte ; — suicientie (spr. t=ts)
f. de toereikendheid, genoegzaamheid; — suf
f. (spr. su -/i-záizs') de trotsche zelf-fisáne,
zelftevredenheid, het zelfbeha -genozamhid,
ingebeeldheid, laatdunkendheid, eigen -gen,d
; — suffisant, adj. (spr. su- fi-záñ),-wan
zelfgenoegzaam; ingebeeld, trotsch, laatdunkend;
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voldoende, genoegzaam, toereikende ; een s u !f i s a n t m e n s c h, een ingebeeld, verwaanil,.
laatdunkend mensch.
suffigeeren, lat. (sufgëre) onder of achteraan hechten, aanvoegen; — suffixum, n.
pl. suffíxa, Gram. eene aangehangen lettergreep, een aanhangsel achter een woord (in
tegenst. met p r x fl x um).
Suffimént, Suf men, n. (lat. su fméntum) reukwerk om te branden, berooking ;,
— suföni, pl. it. uit den aardbodem opstijgende waterdampen, welke boorzuren en verschillende gassen met zich voeren, bij Siena, enz._
suffoqueeren, lat. (su¡focáre, van sub
en faux, genit. Taucis, de keel) door toesnoe-ring van de keel verworgen; in 't algemeen,
verstikken; — suf 'ocátie (spr. t =ts) f. (lat.
suffocatvio) de verstikking.
Suffragium, n. lat. pl. suffragia of
suffragien (fr. suffrage, spr. sufraazj') de
stem (in eene verkiezing) de stem, kiesstem,
goedkeuring; suffrage universel, het algemeene
stemrecht, het door Napoleon III den volken.
toegeschreven en door hem zelven meermalen.
toegepaste recht, om hun regeeringsvorm door
eene algemeene stemming zelf te bepalen ; su f-fragia sanctúrum, de voorbede, voorbidding der
heiligen ; — sufi'rageeren (lat. su ffragári)
iemand door zijne stem begunstigen, tot een
ambt verkiezen, bevorderen, aanbevelen ; -suffraganéus of suffragaan, m. nw.lat.,
ieder tot zitting en stemgerechtigd medelid van
een college van geestelijken; inz. de aan Benen
aartsbisschop ondergeschikte bisschop ; — suffragaan–bisschop, onder- of wijbisschop.
su f fruticosus, a, um, lat. Bot. (v. su f frutex,
halve struik) halve-struikachtig, den overgang
vormende tusschen struik en heester.
suffulceeren, lat. (su/fulcire, v. sub en
fulcire, steunen) ondersteunen.
Suffumigatie, f. (spr. t =ts) lat. (van
(umus, rook) de berooking, z. a p o k a p n i s m e.
Suffüsie (spr. —zie) f. lat. (su/us)'o, v..
sufundére, ondergieten) de ondergieting, uitstor-.
ting, onderlooping (b v. van bloed) ; — suf
fusio cornLae, Med. de verdonkering van het
hoornvlies in het oog; — s. lentis crystallinae,
de verdonkering der kristallens, de grauwe staar;
S. nigra, de zwarte staar; — s. sangu'tnis, onderlooping van bloed.
suggereeren, lat. (suggerére, eig. onderbrengen, onderleggen; ook ophoopen, verhoogen;
van sub en gerére) iemand iets inblazen, ingeven, aan de band geven, insteken, intluisteren,
hem overhalen, bepraten, verleiden; — sug-gestie, f. (lat. suggestio) de influistering, in-blazing, heimelijke, ingeving, enz. ; — suggestief, adj. nw.lat. ingevend, inboezemend,
bepratend, verleidend; suggestieve vragen,
strikvragen des rechters aan den aangeklaagde,.
d. I. zulke, waarin de te bekennen daadzaken
reeds zijn opgesloten; — suggéstus,- m.
verheven optrede, spreekgestoelte.
sugilleeren, lat. (sugilláre, ontstaan uit
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subeilláre, v. sub, onder, en cilium, oogharen)
bont en blauw slaan; ook hoonen, beschimpen,
bespotten ; — sugillãtie (spr. t=ts) f. (su
de uitstorting, onderlooping van bloed-gila(zo)
onder de huid, het bloedgezwel, de blauwe
plek ; eene beschimping, bespotting.
Suicent, z. s w i c e n t.
Suicide, m. nw.lat. (suicida; fr. suicide,
V. 't lat. sui, zijner, van zich, en caedere, dooden, caedes, vermoording) een zelfmoordenaar,
zelfmoorder; — suicithum, n. de zelfmoord.
sui genéris, van zijn soort, alleen aan hem
eigen.
sui juris (z ij n), z. orid. jus.
Suikerij, verbastering van cl e h o r e i,
z. aid.
suisse, adj. fr. (spr. swies') zwitsersch; —
Suisse, als subst. Zwitser, Zwitsersche vrouw,
inz. een deurwaarder, portier, dewijl inzonderheid Zwitsers zich vroeger als zoodanig in
Frankrijk verhuurden; — a la suisse, op zijn
zwitsersch, op zwitsersche wijze.
Suite, f, fr. (spr. swiet'; van suivre, volgen) het gevolg, de begeleiding, stoet, nasleep
van een grooten heer; de volgreeks van kamers; de voortzetting, samenlhang, rij, reeks;
Muz. een uit onderscheiden deelen bestaand
muziekstuk, zonder noodwendigen samenhang
dezer deelen, zooals de symphonie of sonate
vereischt; bij het biljarten: een suite maken,
zonder op te houden de noodige punten maken;
— à la suite, in 't gevolg, van officieren, die
voor 't oogenblik niet bij Bene bepaalde leger
dienst doen, maar zich in 't gevolg-afdeling
des veldheers, inz. des konings bevinden, of
die voorshands tot Bene andere taak dan den
wapenhandel geroepen zijn; — de suite (spr.
d'swiet'), op de rij af, achter elkander, achtervolgens ; terstond, dadelijk ; — ensuite (spr.
añ—), vervolgens, daarna; — suivánte, f.
(spr. swivánt') de begeleidster, volgjuffer, kamenier, kamerjuffer, halve vertrouwde.
Sujet, n. fr. (spr. suzjè; van 't lat. subjéctum, vgl. subject) het onderwerp, de stof
van Bene rede, van een geschrift, van een kunst
onderdaan, onderzaat; de aan -werk,nz.;d
gelegenheid, oorzaak, reden ; Muz. de-leidng,
hoofdvoorstelling, z. v. a. t h e m a ; ook een
persoon (meestal in verachtelijken zin) : een
slecht sujet, een slecht mensch ; — sUj et–
ten, pl. de gezamenlijke dienstdoende personen,
het personeel b. v. van een tooneel: de eerste
s u j e t t e n van het corps de ballet.
Sukmana, poolsch (v. sukno, laken) de
uit grof laken vervaardigde boerenrok der Polen en Galliciërs.
Sulamíth, hebr. (v. sjäcll8m, vrede, heil ?)
vr. naam : de vredelievende, z. s o e 1 a m i t h.
sulcatus, a, um, lat. Bot. gegroefd, gesleufd,
gevoord.
Sulfur, sulfer of sulphur, n. lat. de
zwavel, een bekend enkelvoudig, niet metallisch
lichaam ; sulfur aurdtum antimonii, goudzwavel, roodgeel zwavel - antimonium ; s. citrinum,
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gele stokzwavel ; s. depura turn, gezuiverde zwavel, bloem van zwavel; s. nativem, natuurlijke
zwavel; s. praecipitatum, neergeploft zwavel,
ook magisteraum sulfúris — sulfas, m. of
sulfaat, n. pl. sulfáten, z. v. a. vitriolen, zwavelzure zouten; sulfas ammonïae, m
nw.lat. zwavelzure ammoniak, (G t a u b e r s) geheime salammoniak; s. ferrósus, ijzervitriool;
s. lixävae, zwavelzure potasch (d u p 1 i e a a tof polychrest zout); — sulfid, n. of
Sulphide, f. de verbinding van een grondstof, inz. van een metaal met zwavel ; in engeren zin: de hoogere zwavelingsgraad, terwijl
de lagere graden sulfuur of sulphuur
heet; Berzelius noemde sulfiden de elektronegatieve, sulfurëten of sulphuréten
de elektropositieve zwavelverbindingen ; — sul fis ammonïae, m. zwaveligzure ammoniak; —
sulfiten, pl. zwaveligzure zouten; — sul
m. de zwavelaar, een kleine ma--furäto,
chine om planten met fijne bloem van zwavel
te bestrooien ; — sulfur–auraatpastilles,
pl. goudzwavel-balletjes; — sulfuride, f.
zwavel-verbinding, inz. zwavel-metaal; — sul
-furen,
lat. (sulfurure) zwavelen, met zwavel verzadigen ;— g e s u l f u r e e r d, adj. gezwaveld; — sulfureus of sulphureus,
adj. (lat. sul furösus, a, um), zwavelig, zwavelachtig, zwavel bevattende; — sulphurëus of
sul f uréus, a, um, lat. Bot. zwavelgeel ; —
sulfuratie (spr. t=ts) f. (lat. sul furatio)
zwaveling, verbinding met zwavel.
Sulióten, z. soelioten.
Sulphur, enz. z. sulfer, enz.
Suuiv., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor W. S. Sullivant (gest. 1874).
Sultan, m. arab. (soeltán, d. i. eig. hevigheid, hevige opwekking, van salita, hard, hevig zin; vervolgens macht, inz. koninklijke; koning, vorst) de turksche machthebber, beheerscher, groote heer, keizer, ook grootsul;

tan; — sultan–achmed, sultan–mehemed, sultan–selim, drie der voornaamste moskeën in Stamboel (of Constantinopel); -sultáne, f. naam van de gemalinnen en dochters des turkschen keizers; — sultáne, f. ook
Bene turk. vrouwenkleeding van rijke stof gemaakt en van voren open, gelijk de turk. vorstinnen dragen; een vederbos of een enkele veder; Bene soort van zomerstof; een groot turksch
oorlogsschip, turksche galei; Bene turk. goudmunt, ook sultanfne, f. (arab. sultáni) ongeveer 6 gld. waard; — sultane assaki,
liever ehasseki of khasseki (arab. khásseki
sultán) z. c h a s s e k i;— sultane–valide
(turk. wdlideh sultán, v. 't arab. wälideh, d. i.
de barende, en dit van walada, baren) de moeder van den regeerenden sultan; ook Bene der
voornaamste moskeën in Stamboel ; — sultániseh, adj. grootheerlijk, oppermachtig, ah
een dwingeland, tirannisch, willekeurig.
Sumak, f. arab. (fr. en provenc. sumac,
sp. zumaque, it. sommaco, v. 't arab. soemmäk.
Y. samaka, hoog, lang zijn) ook smak, e.:
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looiersboom in Z.Europa, welks bladeren, beziën, loten, wortels en bast tot looi- en verfstof, ook ter bereiding van liet c o r d u a a n (z.
ald.) gebruikt worden. Men wil, dat de k op a 1 g o m van eene soort van sumak, de k o p a lsumak, komt (z. kopal).
Sumter, m. Mar. een naam, dien men
aan zekere stormwinden geeft, welke in de nabijheid van Sumatra ontstaan.
Summa, f. lat. (van summus, a, um, z.
ald.; vandaar: summa, seil. res, de hoofdzaak;
vervolgens het geheel eener zaak) de som, het
verzamelgetal, geheel, beloop, bedrag, de inhoud; in summa, in 't geheel, in 't algemeen,
te zamen genomen; summa summärum, de som
der sommen, het gezamenlijk bedrag, alles in
alles, alles samen of bij elkander genomen; —
ad summam, in de som ; — Summair, Summarisch, nw.lat. of summier, adj. naar
den hoofdinhoud, volgens de hoofdzaken, saamgeva t, afgekort, beknopt, bondig; s u m m i e r p r oe es, n. verkort proces, dat zonder uitstel wordt
afgedaan; — Summarum, n . lat. pl. Summaria of summariën, opgave van den
hoofdinhoud; de korte inhoud van een geschrift;
ook een priesteroverhemd, koor- of misgewaad;
— summeeren, nw.lat. samentellen, optellen , de som opmaken, tot een geheel samen
— summätie (spr. t=ts) of Sum—-trekn;
meering, f. het samentrekken, optellen, bij
vgl. a d d i t i e; — summáanden,-enrk;
pl. de op te tellen of te addeeren grootheden.
Summ^nus, m lat. een oorspronkelijk
etrurische, vervolgens romeinsche godheid, naar
men wil een bijnaam van P 1 u t o, als oppersten
gebieder over de m a n e s of zielen der overledenen.
summa observantio, z. ond. s u m m us.

summarisch, summarium, sum—

meeren, z. ond. s u m m a.

summus, a, um, lat. (superlatief van supé-

rus, a, um, boven liggende, verheven, hoog) de
of het bovenste, hoogste, uiterste, voornaamste; — summa observantia, onder brieven afgek.
S. O., met de grootste of meeste hoogachting;
in summa gradu, in den hoogsten graad, op
de hoogstmogelijke wijze; ad summum, op zijn
hoogst, hoogstens; summum bonúm, n. het hoogste goed; summum jus, enz. z. jus; summus
episcöpus, de hoogste bisschop (in evangelische
duitsche staten de vorst); — summiteit, f.
(lat. sscmm tas) de top, kruin, tinne, de grootste hoogte of oppermacht; een aanzienlijk man.
summuteeren, lat. (summuttire) wisselen, ruilen, verruilen, veranderen.
sun qui sum, lat. ik ben die ik ben, d. 1.
bet Opperwezen, God.
Sumtie of liever sumptie (spr. t=s)
f. lat. (sumptio, van sum ére, nemen) eig. het

nemen; de aanneming, onderstelling; Gram. een
voorwaardelijk voorzindeel van een bepaald wordend nazindeel, b. v.: indien ik wist —,
d a n —; bij de R. Kath. het nemen en gebruiken van de gewijde hostie door de mis-
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priesters; — sumtorium, n. nw.lat. een lepeltje voor den avondmaalswijn in de gr. kerk;
— sumptum, n. eig. het genomene; mid. lat. een afschrift (copie), In tegenst. met het
origineel; vandaar eene tweede afgifte of
uitvaardiging in de pauselijke kanselarij, als de
eerste verloren is geraakt ; -- sumtus of liever
sumptus, pl. lat. de kosten, onkosten, uitgaven ;

sum(p)tibus peténtis, Jur. op kosten van den
aanzoeker; somt. publicis, op openbare of 's
lands kosten ; — leges sumptuarïae, lat. sum pt u a i r e wetten (z. ald.), wetten tegen de
overmatige weelde, inz. de weelde van de tafel; — sumtueus, adj. (lat. sumptuósus, a,
urn) kostbaar, kostelijk, prachtig, weidsch; vgl.
somptueus; — sumtuOSiteit, f. (later
lat. sumptuos^tas) de pracht, kostbaarheid, de
groote en prachtige vertering of uitgave.
Sun, m. eene voorm. pommersche reken
schelling lubsch, z. ook t s u n.
-munt=A
Sunday, m . eng. (spr. sündee) de Zondag;
sunday-people (spr. piept') zondagspubliek.
Sunderbund, n . een laagliggend, boschachtig en meestal overstroomd oeverland in Indië, inz. in de provincie Bengalen.
Sunna, 1) f. (arab. soennah. wet, v. sanna,
vormen, inrichten, als wet voorschrijven) de
verzameling van alle berichten omtrent Mohameds leven, redenen en daden, welke door de
daarnaar genoemde sunnieten of sonnieten naast den koran als goddelijke wet beschouwd wordt; vgl . schiieten
.

Sunna, 2) f. noord. Myth. de godin der
zon, wier broeder Man a of de maan is.
sunt lacrymae rerum, lat. de zaken zelven
ontlokken tranen (citaat uit de Aeneide).
suo conto, z. ond. conto.
Suomi of Suomen–maa, m. (d. I. merenland) de inheemsche naam voor Finland; —
Suomalaïnen, pl. de Finnen ; — de Suómische taal, de letterkundige taal der tot
den Finsch-tsoedischeii taalstam behoorende
volksstammen.
suo tempore, lat. op zijn tijd.
Suovetaurilia, pl. lat. (van sus, zwijn,
ovis, schaap en taurus, stier) het zoenoffer, dat
bij de oude Romeinen na eene afgeloopen volkstelling in gebruik was, en dat in een zwijn,
een schaap en een rund bestond.
super, lat. voorz.: over, in sommige samen
ook met nederduitsche woorden, b.v.-steling
superfi n.

Superabundantie (spr. t=ts) f. nw.lat.
(vgl. abundantie; fr. superabondance) overvloed, zeer groote overvloed, overtolligheid; —
superabunddnter, adv. ten overvloede.
superans, lat. Bot. uitstekend, uitmuntend.
superarbitreeren, nw. lat. (vgl. a r b l t r e e r e n, onder arbiter) over iets beslissen
in hooger instantie, nadat er reeds eenmaal
uitspraak is gedaan; — superarbitrium,
n. de beslissing in hooger instantie.
superascendeeren, nw.lat. (vgl. a s c e nd e e r e n) overstijgen, overklimmen.
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Super tie, z. ond. s u p e r e e r e n.
superbe, fr. (niet superber) lat. su
eig. trotsch, hoovaardig, hoogmoedig,-pérbus,
fier ; prachtig, kostbaar, aanzienlijk, voortreffelijk, heerlijk, zeer schoon ; — superbiloquéntie (spr. t=ts) f. lat. (superbiloquentia)
grootsprekerij, praalhanzerij.
Supercargo, z. ond. cargo.
Supereessiën, pl. nw.lat. vrijsprekingen.
Supercherie, f. fr. (spr. supersj'rie; sp.
supercheria, it. superchieria, soverchieria, van
soverchio, overvloedig, overmatig, als ware 't
lat. supercúlus, van super, boven) bedrog met
list gepaard, schelmerij, valschheid, streek.
superciliair, nw.lat. (superciliäris, van
supercilium, n. wenkbrauw, oneig. voor ernst,
trots), supercilietus, adj. lat. (superciliósus)
te ernstig, somber, gestreng; trotsch, aanmatig e n , laatdunkend; — supereiliositeit, f.
nw.lat. aanmatiging, laatdunkendheid.
Superdividend, n. een aandeel in de
overwinst, een bedrag, dat het volgens contract verschuldigde winstaandeel te boven gaat
(vgl. dividend).
Superelecta, f. lat. (super- electa, vgl.
e l i g e e r e n) de uitgelezenste, n.J. schapenwol,
de fijnste soort van wol.
supereminent, adj. lat. (super-eminens,
vgl. e m i n e e r e n) bovenuitstekend, verre overtreffend, alles te boven gaand; — supereminéntie (spr. t=ts) f. de hoogere waar
-dighe,
hoogste rang, voorrang.
supereeren, lat. (superáre) overstijgen,
overschrijden; overtreffen, de meerdere, sterkere,
machtigere zijn; -- superätie (spr. t=ts) f.
(lat. superatto) het overstijgen, overtreffen, de
voorrang ; Astron. het meerdere van den loop
eener planeet, datgene, wat zij zich sneller beweegt dan cene andere.
supererogeeren, lat. (super-erogáre) eig.
overmatig uitgeven of uitbetalen ; vgl. e r o g e er e n, nw.lat., ook : supererogatief handelen, meer doen dan noodig is of plicht gebiedt, ten overvloede geven of doen, de maat
doen overloopen; — supererogátie (spr.
t=ts) f. de overplicht, de ruimschootsche, te
ver gedreven plichtsvervulling, overdrijving; -opus supererogationis of o. supererogátum, n.
een overvloedig, overtollig goed werk; bij de
scholastieken : de verdiensten der heiligen, die
zij zich verwerven door de goede werken,
welke de menschen boven de van hen gevorderde mate doen.
Superficies, i lat. (v. super en facies,
z. aid.) de oppervlakte; buitenzijde; Jur. de
bovenbouw, alles, wat op de oppervlakte eens
gronds of bodems gebouwd of geplant is; —
super/icialis, lat. oppervlakkig; — superfiCialiteit, t. nw.lat. de oppervlakkigheid, ongrondigheid; -- superficiarius, m. later
lat. Jur. de bebouwer van eens anders grond,
hij, die grond en bodem van een ander bebouwt en het daarop gebouwde of geplante tegen eene jaarl:jksche betaling of erfpacht mag

gebruiken; — superñeiëel, adj. (lat. super.
/Icidlis, e, fr. super/kiel) oppervlakkig, niet grog,•
dig, b. v. sup e r f i c i de le kennis, oppervlak
geringe kennis.
-kige,
Superfijn, lat. -nederl. overfjn, buitengo meen of bijzonder fijn, extra-f (j n.
Super$úum, n., pl. super f úa, lat. (van
super-ßuëre, overvloeien) lets overvloedigs, overtolligs, de overvloed, het teveel ; — superflúa
non nocent, het overtollige, de overvloed schaadt
niet, beter te veel dan te weinig.

Superfeedátie en superfcecundá-

tie (spr. tie=tsie) t. nw.lat. (vgl. f ae t u s) de
overbevruchting, over- of nabezwangering, het
ontvangen van meer dan den foetus in den
moederschoot op verschillende tijden; ook een
welige wasdom, de weelderige plantengroei.

Superhumerále, n. nw.lat. (van super
en humerus, de schouder) cene soort van priesterlijk kleed, z. v. a. p a l i i u m; de ephod der
joodsche hoogepriesters.
Superieur, enz. z. ond. superior.
Superimpraegnitie (spr. t=ts) t. nw.
lat. (vgl. i m p r ae g n a t i e, enz.) overbezwangering, z. v. a. superfmtatie.
Superindúct, n. nw.lat. (van superinducêre, eig. daarover trekken) cene buitengewone belasting, bijbelasting, die opgelegd wordt,
wanneer de gewone belasting niet toereikt om
de staatsuitgaven te dekken.
Superindumént, n. later lat. (v. superznduére, daarover aantrekken) het overkleed,
opperkleed.

superinspieiëeren, later lat.. (vgl, i ns p i c i ë e r e n) het oppertoezicht voeren.
Superintendént,,m. nw.lat. (van superintenddre, over iets het opzicht hebben ; vgl.
i n t e n d e e r e n) een oppertoeziener, kerk- of
schoolopziener in een district, die gewoonlijk.
tegelijk ook het pastoors- en prediktambt bekleedt ; — superintendentuur, f. het
ambt, de waardigheid, ook de woning en het
district van eenen opperopziener, het opperton zicht.
Superinventarium, n. nw.lat. (vgl. I nv e n t a r ï u m) de overvoorraad, de vermeerdering van den inventaris ; datgene, wat een pachter aan landhuishoudelijke zaken verbeterd of
vermeerderd heeft.
superior, lat. (compar. van supérus, ver
heven, hoog) de of het hoogere, meer verhevene, meerdere, voornaam, voortreffelijk, uitstekend, sterker, machtiger, overtreffend; de su
lat. of superieur, fr. m. de op--perio,
perste, eerste, oudste, meerdere, voornaamste,
overman ; de kloostervoogd, vader of pater van
een klooster; de superieure, f. de kloostervoogdes, de opperste; het superieur, het
overwicht, de overhand, b. v. een s u p e r i e us
op iemand h e b b e n, d. I. de overhand op hem
hebben, hem de baas zijn ; — superioriteit,
f. nw.lat. (fr. supdriorité) de meerderheid, overmacht, overhand, het overwicht, voorrecht, de
voorrang, meerdere voortreffelijkheid, het hou -
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;er gezag; superioritas territorio lis, de oppermacht van den landheer; — superus, Bot. naar
boven gericht, bovenstandig.
superkathólisch, adj. lat. -gr. overdreven katholiek.
Superlativus (soil . gradus) of superlatief, m. lat. Gram. de overtreffende trap,
hoogste graad, z. graad; in superlativo, in
den hoogsten graad.
Supernatántie (spr. tie=tsie) f. nw.lat.
(van 't lat. supernatáre, boven of overheendrijven) Med. overvolheid van vochten.

Supernaturalisme of supranaturalísme, n. nw.lat. (vgl. n a t u r al i s m e) het
bovennatuurgeloof het geloof aan eene onmiddellijke, bovennatuurlijke, boven den toets der
menschelijke rede verheven goddelijke openbaring van den godsdienst; in tegenst. met n a t uralisme en rationalisme; — supernaturalíst, m. een openbaringsgeloovige, iemand,
die aan de openbaring gelooft (in tegenst. met
naturalist en rationalist).
Supernumerarius, m . lat. (vgl. n u m er u s, enz.) of supernumerair, fr. sur-numerair, een overtallige, iemand, die boven het gewone of bepaalde getal van beambten, bedienden enz. is aangesteld; -- supernumerair, adj. boven het gewone getal, hoventallig.
superorthodóx, lat. - gr. liever h y p e r
o r t h o d o x (z. aid.); — superoxyde, a . lat.
z. h y p e r o x y d e; — superoxygeniseh,
;

-

adj. z. gehyperoxygeneerd, ond. hyperidrósis.

Superpellieéum, n. nw.lat. (v. lat. super, boven en pellicilus, uit vel of pels [pellis]
gemaakt) het linnen gewaad der priesters, dat
zij bij geestelijke verrichtingen over den pels
(pellicéum) droegen, het koorhemd; vgl.-mantel

surplis.

Superphosphaat, n. overphosphorzure
of zure phosphorzure -kalk, met zwavelzuur behandeld beendermeel, een bemestingsmiddel.
Superpórte, f. nw.lat. (van 't lat. super
porta, boven de deur) deurstuk, versiering of
schilderij boven een deur; vgl. s u r p orte.

Superpositie (spr.

—

zi - tsie) f.
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lat. (van

superpon^re, daarover zetten) over- of opelkanderzetting, opelkanderpassing, b. V. van figuren
in de meetkunde ; de verlenging, bet doen voort
boven den voorgeschreven tijd, b. v. van-duren
het vasten.

Superpropórtie (spr. t=ts) f. nw.lat.
(vgl. p r o p o r t i e) de te ver gaande verhouding,
oververhouding, overmaat.
Superpurgátie (spr. t=ts) f, nw.lat.
(vgl. p u r g e e r e n, enz.) eene te sterke, bovenmatige zuivering of afvoering ; — super
-purgatief,dj.
overmatig zuiverend.
Superrevisie, f. nw.lat. (vgl. r e v i d e er e n, enz.) de herhaalde nalezing, bet nogmaals
,onderzoeken, inz. van rekeningen.

Superroyaal –papier, n. lat. -fr. - nederl.

(van '.t lat. ,,su,por, over, bet fr. royal, z. ald.)

een zeer groot papierformaat, het midden houdende tusschen royaal- en imperiaal-papier.
supersatureeren, nw.lat . (vgl . sat ur e e r e n) oververzadigen ; — supersaturátie (spr. tie=tsie) f. oververzadiging.

Superscriptie (spr. t=s) f. nw.lat . (van
superscribére, daarover schrijven) het boven
opschrift.

-schrift,

supersedeeren, lat. (supersedere, eig.
over of op iets zitten) zich van eene zaak ontheffen, haar uitstellen, verschuiven, nalaten; —
supersedatief, adj. barb.lat. uitstelbaar ;
— supersédeas, n . nw.lat. (eig. men stelle
uit) een gerechtelijk bevel tot uitstel (in Engeland); — superséssie, f . nw.lat. het uitstel.
Superstitie (spr. tie=tsie) f. lat. (superstitio, van super-sture, dus eig. het staanblqven over of bij iets, het getroffen-zijn, de angst
voor iets) het bijgeloof, dwaalgeloof; — su-

perstit^ëus, adj. (lat. superstitiósus, a, um)
bijgeloovig.

Superstructie (spr. tie =sie) f. nw.lat.
(van 't lat. superstruëre, daarover bouwen) de
overbouwing, de bovenbouw.

Supertunica, f . nw.lat. (vgl. tunica)
een overkleed, overrok, inz. de van goudstof gemaakte voor eenen koning van Groot-Brittanje
bij zijne kroning.
Supinum, n. lat. (van sup^nus, a, um,
rugwaarts gebogen) Gram. de doel- en eigen
lat. werkwoorden, dien men-schapvormde
in het nederlandsch door den infinitivus met
t e of o m t e uitdrukt; eig. een verbaal substantief volgens de Ode declinatie, waarvan echter alleen de accusatief en de ablatief gebruikelijk zijn; — supindtie (spr. t=ts) f. lat.
(supinatto, van supiná re, rugwaartsbuigen) de
terugbuiging, rugwaartsdraaiing; het liggen op
den rug; inz. de beweging van het spaakbeen
om de ellepijp, waarbij de rug der hand benedenwaarts is gekeerd, in tegenst. met p r on at i e ; — supinátor, m. nw.lat. de achter
naam van twee spieren, welke-overkantl,
die beweging volbrengen.

Suppedaneum of supplantan©um,
n. nw.lat. (van 't lat. sub, onder en pes, voet,
planta, voetzool) Med. eene pap aan de voe-

ten ; -- supplantale middelen, voetzoolmiddelen; — suppediteeren, lat. (suppeditdre) eig. onder den voet geven ; aan de hand
doen (b. v. een hulpmiddel), overgeven, aanbieden, behulpzaam zijn, verschaffen, beschikken,
leenen, bijspringen; -- supplanteeren (lat.
supplantáre) den voet lichten, iemand onder
doen vallen, hem een beentje zetten,-kruipen,
verdringen.
suppleeren, lat. (supplere ; fr. supplier)
aanvullen, voltallig, volledig of volkomen maken , bijvoegen, bijdoen, er bij denken ; — suppleánt, m. fr. een aanvuller, plaatsvervuller,
plaatsvervanger, hij, die eens anders plaats in
diens afwezigheid vervult; — supplemént,
n. lat. (suppleméntum) een aanvulsel, toe` oegsel, aanhangsel, bijvoegsel en volledigmaking
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°van een boek of geschrift; Math. de aanvulling
van eenen hoek tottwee rechte hoeken; — in
-suppleméntum, ter aanvulling, volledigmaking;
— supplementair, nw.lat. (supplementa-rius; fr. supplémentaire) aanvullings—, ter aanvulling; — suppletie (spr. t=ts) f. aanvul'ling; — suppletie–troepen, pl. aanvul lingstroepen voor het Indische leger; — suppletóriseh, adj. of als adv. suppletorie, nw.
lat. aanvullend, toevoegend, volledigmakend, als
toevoegsel, bij wijze van aanhangsel.
suppliciëeren (lat. supplicáre, eig. nederknielen, de knieën buigen, van sub en pli-

verheimelgken, achterhouden, afschaffen, opheffen, vernietigen, te niet doen ; supprésso nomine,
met verzwijging van den naam ; — suppressie, f. (lat. suppressio) de onderdrukking, terughouding, opstopping van stoffen, die ontlast
moeten worden; verheimelijking, verzwijging,
achterhouding, verheling; afschaffing, opheffing.
suppureeren, lat. (suppuriire, van püs,
genit. puris, de etter) etteren, etter geven, zweren, dragen, rijpworden; — suppurantia
(spr. t=ts) pl. en suppuratieven, n. bevorderingsmiddelen voor het etteren ; — suppuratie (spr. t=ts) f. lat. (suppura(io) Med.
de ettering, zwering.
supputeeren, lat. (supputiire, van putüre, berekenen, meenep, gelooven enz.) rekenen, narekenen; overrekenen, eenen overslag
maken, ramen ; — supputátie (spr. tie=
tsie) f. de narekening, overrekening, overslag,

eáre, vouwen), supplieeren, fr. (supplier)
Ootmoedig bidden, aanzoeken, een smeekschrift
indienen, smeeken; — supplicánt, of fr.
suppliánt, een aanzoeker, verzoeker, bidder, indiener van een verzoekschrift, r e q u estrant; Jur. wie eene supplicatie (z. ald.)
voordraagt; iron.: een rare suppliant, een raming.
supra, lat. boven, bovenop, op; ut supra,
wonderlijk mensch; — supplieátie (spr. t=
afgek. u. s., als boven.
-ts) I. (lat. supplica(io) de verootmoediging, inz.
Supralapsariërs, pl. barb.lat. onder de
voor God, een dankfeest, boet- en bededag bij
de oude Romeinen; thans gew. z. v. a. s u p- Calvinisten die partij, welke geloofde, dat God
reeds vóor den val de menschen tot zaligheid
p 1 i e k, n. (fr. supplique) stelling, een verzoek
of tot verdoemenis bestemd had; vgl. s u b 1 a paanzoek ; Jur. herhaald onderzoek van-schrift,
.het recht eens beklaagden na eene voor hem sariërs.
Supranaturalisme, z. s u p e r n a t unadeelige uitspraak; — supplieúm, n. lat.,
ir. supplice, eig. het nederknielen, ootmoe- ralisme.
Suprexnus, m. lat. (suprémus, a, um, sudig bidden of verzoeken; de ljfs- of levens
perl. van supërus, a, um, boven) de opperste,
doodstraf, terechtstelling; marteling, mis--straf,
hoogste ; — suprematie (spr. t =ts) f. (fr.
handeling.
supponeeren, lat. (supponére) fr. sup- suprématie) en supremaat, n. nw.lat. het
poseeren (supposer) onderleggen, onderschui- opperopzicht en de oppermacht, inz. van den
paus over de bisschoppen en kerken ; ook het
ven ; onderstellen, aannemen, vermoeden, mee
recht van oppermacht in kerkelijke zaken, dat
daarvoor houden, wanen ; —-ne,glov
suppositum (spr. si =zi) n. het onderstelde, zich de koningen van Engeland (en ook koaangenomene ; — supposita of supposi- ninginnen, die zulks door geboorte waren) hebtia (spr. —zí, —zí-tsia) ondergeschoven din- ben toegeëigend; — suprematie–eed, m.
gen ; — suppositie (spr. —zí-tsie) f. (lat. (eng. oath of supremacy) een eed, dien den koning van Engeland als opperhoofd der kerk
suppositio) de onderschuining; onderstelling, aan
moest zweren, en door welken men zich van
vermoeden, de gissing, de aange--nemig,ht
nomen stelling (hypothese); suppositio par- Bomes geestelijke opperheerschappij moest ont#us, de onderschuiving van eenen pasgeborene; - slaan (door Hendrik VIII ingevoerd en in 1191
— suppositorium, n. Med. eene steek- of afgeschaft).
sur, fr. (spr. Buur, van 't lat. super, prov.,
zetpil ; suppositortiurn uterinum, zetpil voor de
sp. en port. sobre) over, op enz., in samen
.baarmoeder.
-stelingzoaurch,sptenz.
Suppoost, m. (v. lat. suppositus, suppos(z. ald.)
tus, v. sub, onder en ponére, stellen) oppasser,
súr, fr. (spr. suer; oudfr. sehr, segur, prov.
deurwachter.
supporteeren, fr. (supporter) dragen, on- segur, van 't lat. secúrus, enz.) zeker, gewis,
dersteunen, onderstutten, schragen ; verdragen, zekerlijk, ongetwijfeld.
Sura, z. soera.
lijden, dulden; — support, n. (spr. supór)
Surabondantie, fr. (surabondance) z. V.
steun, steunsel, stut, ondersteuning, hulp, bij
onderstand; — supportäbel, adj. fr.-stand,
a. superabundantie, z. ald.
Suradsjy, z. s o e r a d s j i.
(supportable) verdraaglijk, lijdelijk, draaglijk,
Surbester–zijde, f. de beste en fijnste
draagbaar.
Suppórto, n. it. (spr. u =oe) interest op perzische zijde.
Surcharge, f. fr. (spr. suursjárzj'; vgl.
wissels voor de maand en den dag.
Suppositum, suppositie, suppo- charge) overlast, overlading; — surehargeeren (fr. surcharger) overladen.
iseeren, enz. z. ond. supponeeren.
Sureoup, m. fr. (spr. suurkóé ; vgl. coup)
supprimeeren, lat. (supprimére, van pre-mre, drukken) onderdrukken, dempen, inhou- in het kaartspel: het leggen van een hoogere
4en, weglaten, uitlaten, doorstrijken; verbergen, troef op de troef van een ander, de overtroe-

,
,
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ving; — surcoupeeren (fr. surcouper) met
een hoogere troef iemand eenen slag afnemen,

overtroeven.

Surditeit, f. lat. (surdïtas, van surdus,
a, um, doof) de doofheid, het slecht gehoor;
surditas nervósa, de doofheid, die haren oorsprong in de zenuwen heeft; S. organica, de
doofheid, die haren zetel in de gehoorwerktuigen heeft; — surdomutitas, f, nw.lat. de
doofstomheid.

Sur-emini of surah-emini, z. s o e remini, enz.
Suren, z. sneren.
Surf, m. eng. de branding, de golfslag, het
zich aan den oever tot golven opwerpende zee-

water.
Surface, f fr. (spr. suur[áss'; vgl. face)
de oppervlakte, buitenzijde.
Surge, f. vette, ongewasschén wol uit de
Levant en Barbarije.
Surgeon, m. eng. (spr. súrdzj'n), wonda s, chirurgijn.
surge et ambula, lat. sta op en wandel (woorden van Jezus tot den lamme).

Surintendánt, m . fr. (vä1. in t en d a n t)
een opperopziener (superintendant) ; — surintendance, f. (spr. su -rentañdáñs') het
oppertoezicht.
Surlo of zurlo, m. een vroeger gewicht
In Aleppo = 27,5 rottel = 63,113 kilo.
Surmé, n. perz. -turk. een fijn oogpoeder
uit spiesglans, waarmede de turksche vrouwen
den glans en de bekoorlijkheid van het oog
verhoogen.
Surmulot, m. fr. (spr. suurmuló, van mulot, veldmuis, hamster) de groote woud- of
trekrat.

surnumerair, adj. fr. (surnuméraire) z.
v. a. supernumerair.
Suron, n. fr. (vgl. het sp. sera, seron,
groote korf ter verzending van koopwaren) eene
oostindische ongelooide ossenhuid tot het Inpakken van droge waren, b. v. amandelen, indigo, enz. ; zulk een goederenbaal zelve; s e-

roen, ceroen.

Surplis, f. fr. (spr. suurpli, voor surpelis, provenc. sobrepelitz, = nw.lat. superpellieeum, z. ald.) het koorhemd der r. kath. geestelijken.
surplomb, fr. (spr. suurplóiz; V. plomb,
lood; eig. over het lood uit) scheef; hellend,
overhellend, niet loodrecht.
Surplus, n. fr. (spr. suurplú; van plus,
meer) het overschot, overblijfsel, overige, de
rest ; het teveel betaalde.
Surpoids, n. fr. (spr. suurpoá ; v. poids,
gewicht) het overwicht, datgene, wat op het
bepaalde gewicht wordt toegegeven.

Surporte, n. fr. (spr suurpórt', d. I. eig.
boven de deur) Pict. het deurstuk ; vgl. s u p e r-

porte.

surpreneeren (spr. Buur--; fr. surprendre) verrassen, overvallen, overrompelen ; ver
verwonderen, ontstellen; — surpre--bazen,
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nánt, adj. (spr. suurpr'ndñ) verrassend, ver
wonderbaar, zonderling, verbazend;-wonderlijk,
— surprise, f. (spr. suurpríez') de verras
overrompeling, overval; de bevreemding,-sing,
ontsteltenis, verbazing, de dwaling, het verzien,
de overijling; ook : geschenk, inz. met een devies omwikkeld suikergoed.

Surra, f. z. soera.
Surrah-ernini, z. soera - e m i n i.
surripiëeren, (lat. surripére; van rapére, rapen, rooven) heimelijk wegnemen, ontfutselen, ontkapen.

surrogeeren, lat. liever s u b r o g e e r e r^

(z. ald.) ; vandaar surrogaat, n. nw.lat. een
plaatsbekleeder, iets, dat men in de plaats van
een ander ding stelt of gebruikt, plaatsvervangend middel; inz. eene waar, die de plaats
eener andere vervangt, doch in qualiteit daar
niet gelijkstaat.
-med
Sursat, z. s o e r s a t.
Surséance, f. fr. (spr. suurse-áñs; vary
surseoir, uitstellen, verschuiven) uitstel, opsch.orsing, termijn, verlengde betalingstermijn.
sursum, lat. opwaarts, in de hoogte, omhoog ;.
-- sursum corda! lat. de harten omhoog, ver
harten ! in de r. kath. Kerk eene op--heftd
wekking tot de gemeente, die daarop antwoordt:
habémus ad dominum, d. i. wij hebben ze tot
den Heer (gericht) ; — sursumversie, f.
nw.lat. de opwaartshetúng, inz. der oogen
Surtout, f. fr. (spr. suurtóé) eig. een
overalles-heen ; een groote overrok, over jas ; n.
een tafelstel, dat suiker, zout, peper, enz. bevat.
Surtur, m. oud-noordsch (van 't ijsl. surtr,
deensch sort, zwart) Myth. een reus, gewapend
met een gloeiend zwaard, die in M u s p e 1 h e i m
(z. ald.) regeert en een onverzoenlijk vijand van
de Asen is.; -- surturbrand (ijsl. surlar
brandy, deensch sortebrand), eene in IJsland
gevonden delfstof, die voor versteend hout wordt
gehouden en waaruit men kolen brandt, houtachtige bruinkool.
surveilleeren, fr. (surveiller, spr. suer-welj—; van veiller, waken) over iets waken,
het bewaken, een waakzaam oog daarop houden, opzicht hebben, acht geven, toezien ; -surveillance, f. (spr. suurweljá ñs') het opzicht, toezicht, de bewaking, waakzaamheid;.
inz. het toezicht der politie ; — surveillant,
m. (spr. suurwelján) een toeziener, bewaker; -surveille, m. (spr. suurweljé) een bewaakte,.
onder toezicht gestelde.
Survivance, f. -fr. (spr. suurwiwáns; V.
survivre, overleven) de overleving, beloofde opvolging van iemand In geval men hem overleeft; het recht om een persoon na zijn dood
in zijn ambt op te volgen, vgl. e x p e e t a n t i e.,
suseipieeren, lat. (suscipére) opnemen,
op zich nemen, aan- of overnemen ; suscip ere
et Unire, ondernemen en ten einde brengen.,
devies van koning Ernst August van Hanover,
staande onder het Hanoversche wapen ; -suseeptie (spr. t=s), f. (lat. susceptio) da
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overneming, ontvang, aanneming, inz. van eene
geestelijke ordening; — suseeptíbel, adj.
nw.lat. (fr. susceptible) ontvangbaar, vatbaar om
zekere wijzigingen te ontvangen, gevoelig, prikkelbaar; — susceptibiliteit, f. de ontvankelikheid, vatbaarheid, gevoeligheid, prikkelbaarheid, lichtgeraaktheid.
suseiteeren, lat. (suscit?cre) verwekken,
berokkenen, aanrichten, stichten; opwekken,
aansporen, opeischen, opruien, aanstoken; —
suseitätie (spr. tie=tsie), f. opwekking, aansporing, aandrijving, opruiing.
Susette, f. of Suze, n. vr. naam.: ver
Suzanna.
-klw.van
sus Minervam (docet), lat. sprw. eig. het
zwijn leert Minerva, d. I. de dommere onder
wijze, het kind den vader, of het ei-wijstden
wil wijzer zijn dan de hen.
suspect, adj. lat. (suspéctus, a, um, van
suspicére, d. I. eig. van onderen af aanzien;
vervolgens verdenken) verdacht ; in kwaad ver
verdenking; — suspicie, f. (lat.-moedn,I
suspicio) de verdenking, argwaan; — suspiCieus, adj. (lat. suspiciosus, a, um) verdenkend , argwanend, wantrouwend, argwaan of
verdenking koesterend.
suspendeeren, lat. (suspend^re) eig. ophangen ; verschuiven, vertragen, onbeslist laten,

opschorten, b. v. zijn oordeel; voor een bepaalden tijd uit een ambt of eenen post zetten,
iemand schorsen, voor eenen tijd lang buiten
dienst stellen; Kmt. de betalingen staken, uitstellen; iets in suspénso laten, bet onbeslist,
bangende, In twijfel, onuitgemaakt laten; --

suspensie, f. nw.lat. het uitstel, de vertraging, opschorting, afbreking, stremming, onze
besluiteloosheid, twijfel, bedenkelijk--kerhid,
heid; tijdelijke dienstontzegging, ambtsberooving,
schorsing; Log. eene figuur, waardoor men de
verwachting der toehoorders gespannen houdt,
eene korte schorsing, afbreking der rede; —
suspensief, adj. uitstellend, opschortend,
vertragend; — suspensionist, m. barb.lat.
eig. een ophanger; een acrobaat die zich aan
banden en voeten ophangt b. v. aan het trapezium ; -- suspensorium, lat. suspen-

SWAN-PAN

sustine et abstine! lijd en mijd! verdraag em
ontbeer ! — sustenú, n. het beweerde, de
meening, het gevoelen, dat iemand voorstaat.

Sutra, z. s o e t r a.

Suttieh of sutti, f. pi. sutties (naar
eng. schrijfwijze, van 't sanskr. satt, d. i. eig.
de goede, deugdzame- vrouw, van sat, waar,.
goed, enz.) in Indië : weduwen, die zich met
het lijk van haren man laten verbranden of levend begraven. (De verrichting zelve heet in
het pali : satya).
Sutuur, f. (lat. sutura; v. sure, naaien)
de naad, voeg, verbinding, b. v. van de beenderen der hersenpan, van de lippen eener wond;
pl. sutüren, naden, voegen.
sous, a, um, lat. zijn, zijne, zijn ; de, het
zijne; suum cúaque, lat. aan ieder het zijne, elk
wat hem toekomt ; suus cuique mos, elk heeft
zijne wijze van doen; cum suis, met de zinenSuzánna, hebr. (sjoesjan, sjoes annah, lelie) vr. naam : de blanke, lelie- reine.

Suze, z. Susette.

Suzerein, m. (fr. suzerain; van sus, lat.
susum voor sursum, opwaarts, boven, en gevormd naar het voorbeeld van souverain) de
opperleenheer; — suzereiniteit, f. (fr. suzeraineté) de opperleenheerschappij, opperleen

-herl(jkid.
Suziërs, m. pl. naam eener mohamedaansche secte, die gelofte van barmhartigheid, ook_
jegens de dieren heeft gedaan.
svegliato, it. (spr. sweljáto ; v. svegliare
fr. éveiller, opwekken, verlevendigen) Muz. vroolijk, opgewekt, levendig, lustig.
svelte, fr. it. suelto (v. svéllere, uit-, losrukken, van 't lat. evellëre) slank, spichtig;
Pict. vrij, ongedwongen, los en zwierig, stout,
koen, met los penseel.
SW., bij natuurwetenschappelijke benamin-.
gen afk. voor O. Swartz (gest. 1818).
Swaddlers, pl. eng. (spr. swell—) schud
dikbuiken, verachtelijke naam der--debuikn,
methodisten in Ierland.
Swaga (bengaalsch sóhága; sanskr. soeb-haga), z. borax.
Swanboy, f. eng. de zwanenbaai, een

spect.

engelsche zeer zachte en fijne baai; — swan-down, f. zwanendons, eene zekere stof; —
swanhilde, f. oudd. vr. naam : de zwanenbestrijdster, de zwanenjuffer.
Swanenburgen, m. pl. naam, dien men

sustineeren, lat. (sustinere) of souteneeren, fr. soutenir (spr. soe—), eig. onderof ophouden, ondersteunen; verdragen, lijden;
beweren, staande houden, van gevoelen zijn,
meenen, denken ; verdedigen, weerstaan ; --

in Nederland vaak aan de makers van holklinkende, hoogdravende, maar zinledige verzen geeft
(naar S w a n e n b u r g, die zich door zijne bomb a s t Is c h e verzen eene blijvende vermaardheidu
heeft verworven).
Swan-pan, m. de reken-machine of rekenaar der Chineezen, bestaande uit balletjes,
die met koperdraden op verscheidene kolommen
zijn geregen, waarvan de eerste de eenheden,
de tweede de tienheden, de derde de honderd.
heden, enz. aanduidt. De zelfde decimate opklimming nemen zij in acht bij de maten, ge.
wichten, munten, enz.

soir (spr. suuspanzoár) fr. n. Med. een draagband, breukband ; -- suspensus, a, um, lat. Bot
klimmende afhangend.

Suspicie, suspiciëus, z. ond. s u-

susque déque, lat. op- en neer, boven en
onder, oppervlakkig, onverschillig.
sussurando, it. Muz. suizend, lispelend.
sustenteeren, lat. (sustentare) ondersteunen, onderhouden, voeden, verzorgen, verplegen ; — sustentátie (spr. tie=tsie), f.
(sustentado) de ondersteuning, onderhouding, verpleging, verzorging, het onderhoud.
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SWántowit of SWántewit, m. slavoiisch (vgl. het poolsch swienty, heilig, en wid,
let zien) het heilige licht, bij de Slavonen en
Wenden een god der zon en des oorlogs.
Swarga, m. ind. Myth. het paradijs der
Indiërs, het verblijf, door de goden en vergode
menschen bewoond. Het is het rijk van Indra,
en ligt, gelijk dat van Brahma, op een der
kruinen van den berg Meroe.
Swastika, f. ind. een geheimzinnig teeken, dat men op eenen persoon of eene zaak
maakt, om geluk aan te brengen.
Swedenborgiánen of Swedenbor. gisten, m. pl. aanhangers van het sWe–
denborgianísme of swedenborgís–
me, de mystieke en theosophische leer eener
school, die den naam van nieuw Jeruzalem aan
zich grondt op eene openbaring, die-nemt
de Zweed Swedenborg (geb. 1688, gest. 1772)
zou ontvangen hebben. De Swedenborgianen
zijn vrij talrijk in Zweden, Duitschland, Enge.land en de Vereenigde Staten.
Sweepstakes, pl. eng. (spr. swíépsteeks;
van to sweep, vegen, wegnemen, wegstrijken,
en stake, de inzet, z. aid.) eene soort van
weddingschappen bij de landbouwkundige ver
Engeland, waarbij de eigenaars-gaderin
van de naar den prijs dingende dieren zekere
sommen inzetten, welke ten deel vallen aan
hem, die eigenaar is van een dier, dat door de
prijsrechters voor het beste verklaard wordt.
Sweet, adj. eng. (spr. ee =ie) zoet ; —
sweetheart, (spr. swiethárt) eig. zoethart,
geliefde, liefje; — sweetmeats, pl. (spr.
-ea =ie) ingemaakte vrucht, confituren, zoetigheid.
Swell, m. eng. (v. to swell, zwellen, zich
opblazen) in Noord-Amerika een pronker, modegek.
SWicént, f. eene soort van rooktabak van
't west-ind. eiland St.-V i n e e n t (v. a. uit het
=eng. sweet scent, d. 1. aangename geur, ontstaan).
Swita, f. russ. z. sswita.
Swod, russ. z. s s w o d.
Sword, n. eng. (spr. sord) bet zwaard;
-- swordbearer, m. (spr. beerer) zwaard
— swordmaker m. (spr. meeker)-drage;
zwaardveger.
Syalísme, z. s1ali9me.
Syamsia, f. eene japansche gitaar met 3
-snaren.
Sybariet, m. gr. (Sybarités) eig. een bewoner der oud-gr. stad S y b ú r i s in BenedenItalië, die wegens hare weelde, verwijfdheid en
goede sier berucht was ; vandaar in 't algemeen
voor wellusteling, weekeling, verwijfde, aan zin
verslaafde; — sybarietisch, adj. weel--genot
.derig, weekelijk, verwijfd, vertroeteld, wellustig;
— sybaritísme of sybarisme, n. de
weekelijke, wellustige levenswijze; verfijnde wel
volslagen vertroeteling.
-lust,de
Syeniet, n. eene uit veldspaath en Hoornblende gemengde korrelige delfstof (naar de
-stad S y e n e in Opper-Egypte) ; — syeniet,

-

,
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porphyr, n. p o r p h y r (z. ald.), welker
grondstof uit syeniet bestaat.
Syffert, m. eene oude oostfriesche rekenmunt, = 1- cent.
Sykóma, n. gr. (v. sykon, n. vijg) Med.
een vijgvormig vleeschuitwas, vijgzweertjes, vijgwratten, eene h e r p et i s c h e ruwheid der oogleden, welker inwendige oppervlakte met knobbeltjes is bezet, die naar vijgkorrels gelijken;
— sykÓsis, f, de vorming der vijgwratten;
ook vijgwrattenziekte, z. v. a. yaws (z. ald.)
of sicósis indica vijgachtige wratten aan den
aars en in den omtrek van de schaamlippen;
— sykomantie (spr. t=ts) f. het waarzeggen uit vijgebladeren; — sykomóre, f. (gr.
sykomoron, V. sykon, vijg, en móron, moerbezie ; sykómoros, f. moerbezieboom) de moerbezieof adamsvijg, de wilde egyptische vijgeboom
en zijne vrucht ; — sykophánt, m. (gr.
sykophántës, van phainein, wijzen, aantoonen)
eig. een vijgen-aanbrenger, vijgenverklikker, die
in Athene bij de regeering aanbracht, wanneer
iemand tegen het verbod onverimposte vijgen
uitvoerde of verkocht; in 't alg. een aanbrenger, verklikker, verrader, oorblazer, pluimstrijker, kwaadspreker (vgl. c a 1 u m n i a n t en
chicaneur) ; — sykophantie (spr. t=ts)
i. de aanbrenging, verklikking, oorblazerij, enz. ;
— sykophántisch, adj. verklikkend, aanbrengend, pluimstrijkend, kwaadsprekend.
Syllábe, f. (lat. syllúba, van 't gr. syllabe, d. i. eig. samenvatting) klankvereeniging,
woordlid, lettergreep, de verbinding van vele
letterklanken tot eene eenheid, in 't algemeen
ieder woordlid, dat met éene stembeweging
wordt uitgesproken ; — syllabarium, n.
nw.lat. een A B C-boek; — syllabeeren,
letters te zamen of bij lettergrepen uitspreken,
spellen; — syllabeering, f. de lettergreepvorming, het uitspreken, plaatsing der lettergrepen ; — syllábisch, adj. (gr. syllabikós,
e, ón), lettergreepsgewijs, in of volgens afzonderlijke lettergrepen: syllabisch gezang,
zulk een gezang, waarbij elke noot met eene
lettergreep overeenkomt : — syllabiko–ideográphiseh, slechts lettergrepen en woord
schrijvend (gelijk b. v. de chineesche-beldn
taal) ; — syllabus, m. kort begrip, uittreksel, overzicht, lijst; inz. de door paus Pius IX
op 8 December 1861 openbaar gemaakte lijst
der voornaamste verwerpelijke dwalingen van
onzen tijd, met betrekking tot den godsdienst,
de staatkunde en de maatschappij.
Syllegon, m. gr. (syllégón, van syllégein,
samenlezen) een verzamelaar.
Syllépsis, f. gr. (v. syllambánein, samen
nemen, vgl. s y n—) Gram. de samenvatting van
velerlei voorwerpen door éen woord; samen
lettergrepen tot éene; het-trekingvaw
gebruik van éen prxdicaat van verscheiden
subjecten, als bet slechts aan éen toekomt.
syllogiseeren (spr. —zee—) gr. (syllogidzesthai, V. syn, z. aid. en logidzesthai, rekenen, besluiten) bijeenrekenen, in den geest sa;
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menvatten, gevolgtrekken, besluiten, gevolgtrekhingen, besluiten of sluitredenen maken; —
syllogisme, syllogismus, n. (gr. syilogismós) eene sluitrede, vormelijke of redekunstige gevolgtrekking, bestaande uit 3 voorstel
hoofdvoorstel of meerderterm (major),-len:ht
het ondervoorstel of minderterm (minor) en het
besluit (conclusio) ; syllogismus contráctus, lat.
cene samengetrokken sluitrede, waarin het minder-begrip slechts kort aangeduid is en de onderstellingen volkomen aangegeven zijn, b. v.
Cajus is als mensch sterfelijk; syllogismus cornütus, eene gehoornde sluitrede, in
welker meerderterm het nazindeel veelledig is
<men bedient zich vaak daarvan om de tegen
te toonen, dat zij iets ongerijmds heeft-partij
beweerd) ; syll. crypticus, eene bedekte sluitrede,
waaraan eene der pretmissen ontbreekt; —
syllogistíek, syllogistika, f. gr. de
leer der sluitredenen, aanwijzing om sluitrede
redekunstige gevolgtrekkingen te maken;-neof
-- syllogístiseh, adj. in den vorm eener
sluitrede, daartoe behoorende.
Sylphe, m. (waarsch. van 't gr. silphé,
mot, door Paracelsus zoo geheeten) fabelachtige luchtgeest (vgl. elementair-geesten);
-- sylphide, f. vrouwelijke luchtgeest; on.eig. teedere, bevallige vrouwengestalte.
Sylvanus, z. silv—.
Sylvéster, sylvester- avond, z. s i lvester.
Sylvine, f. nw.lat. in de zoutlagen bij
Stassfurt, Aschersieben, enz. voorkomend natuurlijk chloorkalium; — sylvine —zuur, n.
(v. sylva, bosch, als een bestanddeel van woudboomen) het kristalliseerbare zure hars gan bet
kolophonium.
Sym., bi natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Jelinger Symons (gest. 1851).
Symbiose, f. gr. (van syn, z. aid. en
,bibs, leven) het gemeenschappelijk samenleven
van twee of meer ongelijksoortige organismen,
inz. de verhouding der parasieten tot de organismen, waarop of waarin zij leven.
Symblepháron, n. of symblepharósis, f. gr. (van syn en blépharon, ooglid)
Med. de vergroeiing van het ooglid met den
oogappel.
Symbool, of lat. symbólum, n. (v.
't gr symbólon, van symbállein, samenwerpen
tof samenbrengen, vergelijken, besluiten, gevolgtrekken, raden, enz.) een teeken, waaruit men
iets besluit of kent, kenteeken, merk, onder
zinnelijk teeken-scheidngtk;zbl,
voor een begrip ; een afgesproken of bepaald
mondeling teeken (par o o 1), leuze, wachtwoord;
de lijfspreuk, zinspreuk; geloofsbelijdenis (symbölum }Idëi); symbolum apostoticum, de apostolische geloofsbelijdenis; symbi lum 4thanasianum, z. A t h a a a s i u s; — symbólisch,
adj. (symbolikós) zinnebeeldig ; ook de s y m b o1 i e k of de symbolische boeken betreffende,
daartoe behoorende; — symbolische b o e.k e n, boeken of geschriften over geloofsbeltjde,

-
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nis, belijdenisschriften van eene godsdienstpartij,
die datgene bevatten, wat bare leer van andere onderscheidt ; — symboliek, symbolika, f. de leer of de wetenschap van de
inkleeding van godsdienstige begrippen in zin
ook-nelijkts;drzinebl;
het onderzoek en de verklaring van de leerstellingen der christelijke kerk; de wetenschap
van de belijdenisschriften (symbolische boeken)
eener kerkelijke parti; — symbblieus, m.
een leeraar der symboliek op hoogescholen;
ook een onvoorwaardelijk aanhanger der beljdenisschriften, welke deze naast en bijna boven
den bijbel stelt; — symbolisme, n. de ver
toetreding, samenwerking van velen tot-enig,
den doel; — symboliseeren (spr. —zee—)
verzinnelijken, .zinnebeeldig voorstellen, in zeker
verband met iets staan, verwant zijn, bij elkander passen; — symboloklastiek, f. gr.
of symboloklásmus, m. het vernielen of
verbrijzelen der zinnebeelden, zinnebeeldenstorm;
— symbololatrie, f. de vereering der zin
overdreven vereering der symbolische-nebld;
boeken; — symbolologie, f. leer der kenteekenen, inz. van ziekten ; — symbolomaehie, f. bestrijding der zinnebeelden ; strijd
tegen de symbolische boeken.
Symmachus, gr. (symmachos, van syn
en máche, strijd) mansn.: een medestrijder; —
symmachie, f. (gr. symmachia, eig. het
medestrijden) een aanvallend en verdedigend
verbond der grieksche staten onder elkander.
Symmetrie, f. gr. (symmetría, van syn
en métron, maat) de evenmaat, gelijkmatigheid,
de overeenstemming of de afgemeten verhouding van de deelen eens geheels; — symmétriseh, adj. (gr. sintmetros, ón), evenmatig, gelijkmatig, overeenstemmend, evenredig;
— symmetriseeren (spr. —zee—), evenmatig of gelijkmatig maken, in eene behoor
verhouding brengen.
-l(jke
Symmikta, n. pl. gr. (symmikta) gemengde
dingen, een mengelmoes, allerlei, inz. gemengde
opstellen, kleine geschriften.
Sympasma, n. gr. z. v. a. k a t a p a s m.a.
Sympathie, f. gr. (sympátheia, v. sympathes, medelijdend; vgl. p a t h o s) het mede
overeenkomst en betrekking van in--gevol,d
borst en neiging tusschen i+ personen, In 't alg.
het gevoel, waardoor men deel neemt aan de
smarten en vermaken van anderen, wederkeerig
gevoel, medelijdendheid, deelneming, natuurlijke
gevoelsovereenstemming, zielenverwantschap, geheime neiging, natuurlijke aantrekking tot een
ander; de gewaande geheime of in 't verborgen werkende kracht en invloed van het cene
lichaam op het andere, enz. ; — sympathëtisch, adj. medegevoelend, gelijkgewaarwordend, deelnemend; geheimkrachtig, geheimwerkend; — sympathetische kuren, genezingen door de gewaande geheimvolle kracht
van lichamen, die geene artsenijen zijn ; —
sympathetische inkt, geheime of wonderinkt, welks trekken niet dadelijk, maar eerst
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na zekere teweeggebrachte veranderingen (b. v.

vorst en zijne gemalin;

door middel van de warmte of ook door het
papier in eene vloeistof te doopen, enz.) zichtbaar worden; — sympathetisch poeder,
z. poudre de sympathie
sympáthisch,
adj. (gr. sympathës) Med. medelijdend, mede voelend, aan het lijden of de gewaarwording
van een lichaamsdeel, enz. deelnemend ; —
sympathiseeren (spr. zee ), met Iemand
gelijke gewaarwordingen, gevoelens, neigingen
hebben, medegevoelen, medelijden, overeen -

n. samenvlechting, omarming.
Symploce, f. gr. (symplüke, v. symplékein, samenvlechten) de ineenvlechting, - samen
gedurige herhaling of samen -knopig;Gram.
-trekingva
woorden.
Sympodia, f. gr. (v. syn en poes, genit.
podds, voet) de vergroeling der voeten, eene
misgeboorte met visch- of sirene-achtige samen
-vatingder
voeten.

stemmen.

sympos i en, gr. (,cympósion, van syrnpínein,
samendranken, smullen) een gastmaal, eene smul
een drinkgelag; — symposiáreh, m.-partij,
de bestuurder of voorzitter van een gastmaal.
Sympsychie, f. gr. (v. syn, z. ald. en
psyche, de ziel) de zieleneendracht, de overeenstemming der gemoederen.
Symptoom, n. (gr. syrnptömá, eig. toeval; van sympiptein, samenvallen of samentreffen, zich toedragen) aanwijzing, kenteeken, voorbode, omstandigheid, inz. ziekteteeken, ziektetoeval, -verschijnsel of omstandigheid, waaruit
men tot den volgenden gang der ziekte besluit;
— symptomátiseh, adj. aanwijzend, kenteekenend, tot de symptomen eener ziekte behoorende ; ook : van kwade beteekenis (b. v.
symptomatische buikloop); symptomatisch e
b e h a n d e ti n g, zulk eene, die slechts tegen (le
symptomen, niet tegen de ziekte-oorzaak is ge-

; —

—

—

Sympepsis, f. gr . (van s y n en p e psis)
Med. eig. de samenkoking, verkoking; vertering,
bereiding der vochten in het menschelijke li
rijpwording of-cham;Med.zogn
rijpheid van een ettergezwel.
symperiélektriseh, adj . slechts door
mededeeling elektrisch (wordende).
sympetálisch, adj . gr. (v. syn en pétalon, z. ald.) Bot. met de bloembladeren ver
-bondefsamgw.

Symphonie, f. gr. (symphonic; van syn
en phone, toon, stem) de samenstemming, sameiiklinking, samenklank, overeenstemming, wel
een veelstemmig muziekstuk voor-luidenh;
speeltuigen, ook s i n f o n le (it. sinfonia) ; —
symphonion, n. een door Kaufmann uit
fluitwerk met klavierbegeleiding; —-gevond

symphónisch, adj. (gr. symphönós, ón),
samenklinkend, samenstemmend; — symphoníst, m. hij, die symphonieën zet (componeert),

-ook die ze uitvoert.

Symphorésis, f. gr. (van symphorein,
samendragen) de bijeenbrenging; de ophooping,
Inzonderheid van het bloed of andere vochten.
Symph^ísis, f. gr. (v. symphyein, samen
vergroeiing, de onbeweeglijke-groein)Md.
vereeniging van twee beenderen door_ eene kraakbeen- of peesachtige zelfstandigheid, beenderverbinding ; — symphysiotomie, f. de
scheiding der schaambeenderen In den schaamboog; symphytiseh, adj. samengroeiend,
—

äe samengroeiing bevorderend; — symphltum, n. (gr. symphyton) iets samengegroeids;
verwassens; ook smeerwortel, waalwortel, eene
plant, die het heelen der wonden bevordert.

Sympiesis, f. gr. (v. sympiédzein, samen
samendrukken, persen ; — sym--druken)ht
piesométer, m. een luchtdrukkingsmeter,
eene soort van barometer.

—

symplexiasme,

Symposion
of symposium, n. pi.
..

richt; — symptomatographie, f. be-

schr(jving der ziekte-teekenen en -toevallen; —
symptomatologie, f. de leer der ziekte
aanwijzingen en toeval--tekn,lrvad
len In bijzondere ziekten; vgl. pathologie;
symptósis, f, het samenvallen ; Med. do
invailing of samentrekking der vaten na ontlastingen, b. v. na eene bloedvloeiing, na de
maandstonden ; de vermoeidheid en zwaarte der
ledematen, verslapping.
—

syn , voor eene 1 syl , voor b, m en p
—

—

sym—, voor s en z Sy—, gr. voorzetsel in
vele samenstellingen, beteekent : met, samen, te

gelijk, gemeenschappelijk (= lat. cum, con—).

Synoerésis, gr. synairésis, f. (van synairëin, samenvatten) of syniz @sis, f. gr. (van
synidzein, samenzetten) Gram. de samenvatting
of samentrekking van twee klinkletters in éene

lettergreep.
Syneetie (spr. t=ts) f. of synoetion (spr.

slaande rotsen bi de Invaart in de Zwarte zee
in den thracischen Bosporus, welke Orpheus
gezegd wordt door zijn snarenspel onbeweeglijk
gemaakt te hebben.
Symplegmata, n. pl. gr. (symplegma,
van symplékein, samenvlechten) standbeelden
van worstelaars, die elkander met de armen
omvat en omstrengeld hebben ; groepen uit ver
beelden en reliefs (z. ald.) samen--scheidn

t=ts) n. gr. (syn-aitia, syn- altion, van aitia,
altion, oorzaak) de medeoorzaak, medeplichtigheid.
Synagoge, f. gr. (synagoge, van synágein,
samenbrengen) de vergadering, gemeente, inz.
de jodenschool, jodenkerk, jodentempel; — synaktIka, n . pl. gr. Med. samentrekkende middelen; — synaktisch, adj. verzamelend, samentrekkend; — synaxarium, a. in de grieksche kerk : een heiligenboek, dat de levensbeschrivingen der martelaars en heiligen bevat,
welke bij godsdienstvergaderingen voorgelezen

gesteld, b. v. Laokoon, Niobe ; verbonden kop-

werden ;

pen en borstbeelden op munten, b. v. van den

menkomst, inz. kerkelijke.

Symplegáden, pi . gr. (symplëgádes, v.
symplëssein, samenslaan) Myth. twee dicht-

—

synáxis, f. de vergadering, sa-
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Synallage, f. sy'nallágma, n. gr. (van
syn-allássein, met iemand iets ruilen, wisselen
enz.y een wederzijdsch verdrag; — synallagmatiseh, adj. wederzijdsch, onderling ver
-binde.

Synaloiphe of synalcephe, f. gr. (synaloiphe, van syn-aleiphein, samensmelten) Gram.
.het samenvloeien, ineensmelten of vereenigen
van twee klinkletters of tweeklanken aan het
einde van 't eene en aan 't begin van 't volgende woord, b. Y. deze aarde alleen, uitgesproken: d e e z-aard-alleen, z. v. a. k r a s i s.
Synanachrósis, f. gr. (van syn-anachró-ninai, de kleur mededeelen, aansteken) de bemnetting door aanraking.
Synanastomósis, f. gr. (vgl. a n a s t om o s i s) Med. inmonding, verbinding of samenhang der bloedvaten.
Synánehe, f. gr. (van syn en ánchein, toesnoeren) Med. de keelontsteking, ontsteking van
de inwendige oppervlakte des slokdarmshoofds,
ontsteking van de raak; — synanehiseh,
adj. de keelontsteking betreffend, die bewerkend
of daaruit voortkomend.
Synaptós, z. e m u l s i n e.
Synarchie, f. gr. (synarchia, van synárchein, medeheerschen) de medeheerschappij, genmeenschappelijke regeering.
Synarthrósis, f. gr. (vgl. a r t h r o s i s
en di a r t h r o s i s) Med. gewrichtsverbinding, de
onbeweeglijke vereeniging der beenderen, gelijk
,b. v. die van het bekkeneel.
Synathreesís, f. of synathrcesmus,
in. gr. (syndthroisis, synathroismós, van synathroidzein, verzamelen) Med. de opeenhooping
of verzameling van vochten en dgl.; vgl. c o ng e s t i e ; Log. de ophooping, b. v. van bewijs
-rednz
Synaxarhum, synaxis, z. ond. synagog e.
Syneéllus, n. gr.-lat. (van 't lat. cella, de
cel, en 't gr. syn, z. aid.) een celbroeder, een
hulpgeestelijke, een huisgeestelijke, een ambt in
de grieksche en romeinsche kerk.
Synchitón, m. gr. (v. syn en chitón, z.
aid.) het bindvlies, verbindingsvlies, gelijk dat
van 't oog; vgl. e onjunctiva; — synchitonitis, f. eene ontsteking van het bindvlies
-des oogs, z. V. a. conjunctivitis.
Synchondrósis, f. gr. (van chóndros,
kraakbeen) de kraakbeenvereeniging, kraakbeenband, de onbeweeglijke samenvoeging van twee
beenderen door kraakbeen of banden ; — synehondrotomie, f. de scheiding of doorsnij
biij moei-dingvaeschmbrnig
-=lijke
geboorten.
Synchronisme, n. gr. (synchronismós,
van synchronos, gelijktijdig, van chrónos, tijd)
'de geljktidigheid, tijdssamenloop, de samenstel
gelijktijdige gebeurtenissen In de ge--liogvan
•sclhiedenis; — synchronistisch, adj. geliktijdig; synchronistische tabellen, historische tafelen, waarin de gelijktijdige gebeurte.nis,cn bijeengebracht zijn.
,

,
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Synch sis, f. gr. (van syn-chéein, samengieten, mengen) Med. vermenging of versmelting, b. v. van inwendige oogdeelen ; ook ontmenging, de oplossing van het glasachtig li
vermenging der te-cham(desog);Gr.
scheiden woorden, verplaatsing van woorden,
waardoor de orde In de deelen eens volzins
wordt gestoord.
Syndésis, f. gr. (van syn-déein, samenbinden) het samenbinden, de binding; — Syndesmus, m. het verband, gewrichtsverband;
— syndesmitis, f. de ontsteking der banden; — syndesmologie, f. de bandenleer,
leer van de banden der menschelijke beende
; — syndesmol6giseh, adj. tot de ban--ren
denleer behoorende; — syndesmopathie,
f. het lijden of de ziekte der banden ; — syndesmopharyngeus (stil. musculus) m.
Anat. de bandkeelspier, een gedeelte van de
onderste toesnoerende spier van het keelgat;
— syndesmotomie, f. de leer van de ontleding der banden.
Syndicus, m. lat. pi. syndici (van 't gr.
sYndckos, d. I. voor 't gerecht bijstaand pleit
syn en dike, recht enz.) een-bezorg;van
stads- of raadsgevolmachtigde, lands- of stadspleitbezorger, burgervoorstander, woordvoerder,
raadgever, rechtsverdediger van eene stad, hoofdman van een gilde enz.; ook schrijver van den
stadsraad, gerechtsschrijver ; in Fransch-Z witserland en weleer ook in Savoie : burgemeester, schout; — syndicaat, n. nw.lat. het
ambt of de waardigheid van s y n d i c u s ; een
college van syndici; Kmt. vereeniging van beursmannen of bankiers voor eene bepaalde incondustrieele of flnancieele onderneming, ook co
sortium geheeten.
Syndrome, f. gr. (syndrome, van drómos,
loop) eig. samenloop ; het samentreffen, samen
vele omstandigheden ; Med. de op--lopenva
hooping van vele ziekte-toevallen, de gezamenHike ziekte-verschijnselen.
Syndyásmus, m. gr. (syndyasmós, v. sindoeadzein, paren) paring, koppeling, verbinding
tusschen twee voorwerpen; de bijslaap.
synéchisch en synéktisch, adj. gr.
(syneches, es en synektikós, e, ón, van syn-échein,
samenhouden, bevestigen, vasthouden) Med. samenhoudend, samenhangend; blijvend ; — synechie, f. (gr. synécheia) samenhang; Med. zie
verbinding of vergroeiing, inz. van het-kelj
regenboogsvlies, hetzij naar voren met het hoornvlies of naar achteren met het beursje van de
linze; aanhoudende duur eener ziekte; — Syneehiologie, f. de leer van den samenhang
der dingen, van de duurzaamheid der dingen in
de ruimte, of van den samenhang der stof.
SynedrIum, n. gr. - (synédrion, van synedros, samenzittend, van hédra, zetel) de raadszitting of raadsvergadering; inz. het voorm.
joodsche gerechtshof of de hooge raad te Jeruzalem, uit 7,2 leden bestaande, ook s a n h ë•
d r i n, m. hebr.; — synedrium ecclesiasti cum, de
kerkeraad.
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Synekdoche, f. gr. (synekdoché, van synekde'chesthai, medeopnemen, opvatten of verstaan)
eig. het medeverstaan; Log. de woordenwisseLing, eene figuur, door welke men het meerdere
te kennen geeft, terwijl men het mindere zegt
of omgekeerd, of door welke men het geslacht
voor de soort of de soort voor het geslacht,
het geheel voor het deel of het deel voor het
geheel neemt, b. v. honderd kielen voor
honderd schepen; de stervelingen voor
de menschen, enz. — synekdóchiseh,
adj. woordverwisselend, op zulk eene wijze gesproken.
Synekdrome, f. gr. (van syn en ekdromé,
het uitloopen) Gram. het gemeenschappelijk uitloopen of uitgaan van verscheiden woordbegrippen uit den punt.
Synekphonësis, f. gr. (v. syn-ekphonéin,
te gelijk uitspreken) de samentrekking der lettergrepen, vereende uitspraak van gescheiden
geschreven klinkletters of lettergrepen van een
woord.
synektisch, z. synechisch.
Synephében, n. pl. gr. (van éphébos, z.
e p h e b e, en syn) medejongelingen, medeopgegroeiden, gezellen der jeugd.
Synergie, f. gr. (synergia, van synergós,
medearbeidend, van érgon, werk, arbeid) de
medearbeid, medewerking, hulp ; — synergétisch, adj. (van synergéïn, medearbeiden) behulpzaam, medewerkend; — synergísme, n.
de medewerkingsleer of de leer van de vrije
medewerking der menschen tot hunne verbetering en zaligheid; — synergist, m. een aan
een medewerker tot zijne-hangervdil,
bekeering; -- synergístisch, adj. In die
leer gegrond of daarop betrekkelijk, b. v. s y nergistische oneenigheden in de 16de
eeuw.
Syneisis, f. gr. (van syníémí, eig. ik breng
samen ; dan : ik verneem, vat, begrijp) begripvermogen; verstand, beleid, oordeel, wijsheid;
Gram. die woordvoeging, waarbij - niet op het
woord, maar op de meening of de gedachte
van den volzin of de uitdrukking wordt gezien;
— Synesius, m. en Synesia, f. namen:
de schrandere, verstandige, wijze.
Syngenesie of syngenêsis, f. gr. (syngénesís, van syn-ginesthai, samen ontstaan of
.zijn) het mede-ontstaan, gelijktijdig ontstaan ; —
syngenesia, n. pl. samengegroeide planten,
welker helmknopjes tot een hol kokertje zijn
samengewassen, uit welks opening van boven
het stampertje uitsteekt, zaadhelmigen (de 19de
klasse in het stelsel van Linnaeus).
Synglósse, f. gr. (van glossa, tong, taal)
gezamenlijke taal; onderzoek naar den samenhang van de begrippen en vormen der menschelijke taal; aanwijzing van de verwantschap
der talen uit de wortelwoorden van gelijken
klank en gelijke beteekenis.
Syngrápha, t lat. (van 't gr. syngraphé,
van syn-gráphein, opschrijven, schriftelijk opstellen) een handschrift, eene schuldbekentenis,
;
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een schuldbrief; — syngraphie, f. de kennis der schrijvers.
Synizésis, f. gr. (van syn-idzein, samenzitten, -zinken of -smelten) Gram. z. s y n ae re5i5; Vied de sluiting van den oogappel.
Synkámpe, f. gr. (synkampe, buiging,
van synká'mptein, samenbuigen) Med. een zeer
buigzaam gewricht, inz. bet elleboogsgewricht.
Synkatathése, f. gr. (syn-katáthësis, van
syn-katatithénai, samenstellen, toestemmen) overeenbrenging van de meening des eenen met die
des anderen; goedkeuring of bijval, aan het gevoelen van een ander geschonken.
Synkategorëma, n. gr. (vgl. k at e g or i e, enz.) het in gemeenschap met anderen van
eenen persoon of eene zaak gezegde ; het stopwoord, om b. v. een vers vol te maken ; —
synkategórisch, adj. beperkt, bepaald.
Synkinése, f. gr. (synkinesis) de medebeweging; — synkinétiseh, adj. medebewe-gend.
Synklónus, m. gr. (van syn-klonéin, door
elkander schudden) eene algemeene kramp over
alle deelen van het lichaam.
Synkope, f. gr. (synkópe, van synkóptein,
samenslaan, in stukken slaan; afkorten, samentrekken) Gram. de woordverkorting, samentrekking van een woord door wegwerping van gene
midden-lettergreep of van eene klinkletter tus-sehen twee consonanten (b. v. m e e d o o g e n
voor mededongen, dierbre voor dierb a r e) Muz. het aanslaan van eenen toon in
een licht maatdeel en het aanhouden daarvan
tot op het volgende zware maatdeel; Med. de
plotselinge machteloosheid, onmacht, flauwte,
waarbij het vermogen der zinnen geheel opgeheven is en pols en ademhaling zeer zwak zijn;
— synkopeeren, samentrekken (een woord,
door weglating van eene of meer letters) ; —
synkopíst, m. de woordverkorter, afkorter,
samentrekker; — synkóptiseh, adj. krach
onmachtig.
-telos,
synkránisch, adj. gr. (vgl. k r a n i o n),
Med. met den schedel verbonden.
Synkräsis, . f. gr. (vgl. kras i s) de samenmenging, vermenging.
Synkratie (spr. t=ts) f. gr. (van syn-krate n, medeheerschen) medeheerschappij, Bene
staatsinrichting, krachtens welke het volk door
zelfgekozen middelpersonen aan de uitoefening
der hoogste macht aandeel neemt.
Synkretisme, n. gr. (synkretismós, waar
kretidzein, als een Kretenzer of-schljnïkva
bewoner van Kreta spreken of handelen, d. I.
liegen en bedriegen) de vereeniging van twee
strijdende partijen tegen eenen derden vijand;
inz. de vereeniging of overeenbrenging van verschillende geloofspartijen, godsdienst- of geloofsvermenging, vereenigingszucht ; — synkretist, m. een vereenigingsstichter of overeenbrenger van tegenoverstaande geloofspartijen,.
godsdienstvereeniger, geloofsvermenger; — synkretístiseh, adj. vermengend, overeenbren- ,
gend, geloofvereenigend.

SYNKRISIS

1199

Synki' sis, f. gr. (van syn-krinein, samen
vergelijken, bijeenhouden) de vergelij--steln,
king, vergelijkende beoordeeling; — synkr1tiseh, adj. vergelijkend, samenstellend; —
synkritika, n. pi. Med. verbindende of vereenigende geneesmiddelen.
Synneurósis, f. gr. (v. syn en néúron,
pees, band, enz.) verbinding of vereeniging
van twee beenderen met -peesachtige banden
of vliezen.
Synöcha, f. gr. (synoché, samenhang, van
syn échein ; vgl. s y n e c h i s c h) Med. eene aan
koorts, welke eenige dagen afwisse--houden
lend toe- en afnemend duurt ; — synóchus,
m. eene ontstekingskoorts ; bij sommigen ook :
rotkoorts.
Synóde, - of lat synódus, f . (van 't gr.
synö(los, van syn en hodós, f. weg, gang) de
samenkomst, bijeenkomst, vereeniging of verga dering, inz. van geestelijken in religie- of kerkelijke aangelegenheden; algemeene kerkvergadering, inz. bij de hervormden (vgl. c o n c ill e);
— synodaal, adj. (later lat. synod(llis, e)
die vergadering betreffende, van haar uitgaande;
— synodaal— decreet, besluit eener alge
kerkvergadering; — synodische-men
maand (van 't gr. synódion, het samentreffen van de maan met de zon ten tide der
nieuwe maan), de volledige duur van eene maansverwisseling of de omloopstijd van de cene
nieuwe maan tot de eerstvolgende nieuwe maan,
n. 1. Q9 dagen 12 uren 44 minuten (vgl. s i d erische maand); synodische omloopst ij d der maan, de tijdruimte tusschen twee
op elkander volgende nieuwe of volle manen;
— synodieten, pl. z. v. a. emnobieten.
syncecisch, gr. (syn-oikos, van óikos,
huis) samenwonend, inwonend.
Synólke, f. gr. (syn-olke, van syn-élkein,
samentrekken) Med. het samentrekken, de kramp.
synoniem, adj. gr. (synonymos, on, van
syn en ónyma = ónoma, naam) eig. van gebike benaming of beteekenis ; zinverwant, in
beteekenis gelijkende ; — synonmon of
.

synoniem, n., pl. synonlma of synoniemen, zinverwante woorden, zulke woorden, die ongeveer dezelfde beteekenis hebben
of die in het hoofdbegrip overeenkomen en enkel door bijbegrippen onderscheiden zijn, b. v.
droefheid, verdriet, hartzeer, kommer, smart, leedwezen, enz.; — synony'mie, f. de zinverwantschap, overeenkomst

in beteekenis; — synonymiek, synonymika, f. de leer der zinverwantschap, verzameling en verklaring van zinverwante of in beteekenis gelijkende woorden.
Synópsis, f . gr. (vgl. o p s i s) het overzicht ; cene schets, een ontwerp, het kort begrip eener wetenschap, uittreksel ; samenstelling van verschillende geschriften over hetzelfde
onderwerp ; vandaar synopsis der E v a n g e1 i ë n, overzicht van de 3 evangeliën van Matthdus, Marcus en Lucas, die het leven en de
leer van Jezus op nagenoeg gelijke wijze ver-
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halen ; — synóptisch, adj. bij wijze van>
overzicht, beknopt, ontwerpmatig, kort, bondig,.
saamgevat; — synoptici, m. pl. benaming,
die men aan de 3 eerste evangelisten geeft,
omdat hunne berichten zich tot een overzichtelijk geheel laten samenvoegen.
S y asorganisme, n. gr. (z. o r g a n is m e
en syn) een organisch wezen, dat uit een dierlijk lichaam is voortgekomen, b. v. een inge--

wandsworm.

Synosteographie, f. gr. (vgl. o st e og r a p hie, enz.) Med. beschrijving der beenverbindingen; — synosteologie, f. de been-derverbindingsleer, gewrichtsleer ; — synosteOtomie, f. scheiding of ontleding der beendergewrichten; — synostösis, f. beenderverbinding, aaneengroeiing van twee beenderen
door de verbeening van de kraakbeenachtige zelfstandigheid, door welke zij verbonden waren.
Synovia, f. gr.-lat. (van 't gr. syn en 't lat.
ovum, ei, eistof) ledewater, gewrichtswater; --

synoviále klieren, gewrichtsklieren; —
synoviale beurs, het vlies, dat het gewricht omgeeft en het gewrichtswater afzondert.
Synsarkósis of liever syssarkósis,
f. gr. (van syssarkoen, met of door vleesch ver
syn en sari, genit. sarkós, vleesch)-enig,v.
Med. de verbinding van vleezige deelen of van
beenderen door vleeschdeelen.
Syntáagma, n. gr. (van syn - tássein, samen voegen) het samengestelde, een verzamelwerk,
verzameling van allerlei schriften, opmerkingen
enz., een allerlei; — syntagmat^ïcus, m.
een verzamelaar, samensteller, rangschikker; —
syntáxis, f. de samenvoeging, rangschikking, ordelijke plaatsing der woorden, woord voeging; de leer der woordvoeging, de regels
van de samenstelling der volzinnen (periodenbouw) volgens de regelen der spraakkunst;
syntaxis ornate, de versierde woordvoeging, de
verzameling en verklaring van zekere eigenaar
uitdrukking, welker gebruik aan-dighenr
de rede haar nationaal voorkomen geeft ; syntáxis reguldris, de regelmatige woordvoeging fi
— syntáktiseh, adj. samenstellend of rangschikkend, woordvoegend, tot de woordvoeging
behoorende, daarin gegrond.
Syntasis, f. gr. (van synteinein, inspannen)
inspanning, spanning; -- syntat&ka, n. pi.
spanningwekkende middelen.
Syntaxis, z. ond. syntagma.
syntéktiseh, adj. gr. (syntéktikós, ë, ón,
van syntékein, eig. samensmelten, oplossen, verteren) Med. verterend, uitterend; — syntektikoptra, f. cene uitteringkoorts; — syntexis, f. de tering, uittering, inz. bij oude
lieden.
Syntenósis, f. gr. (van tén n, band, pees>
Med. de verbinding door gewrichtsbanden, inz.
der knieschijf.
Synterésis, f. gr. (van syn-téréin, mede bewaken) Med. het bewaren, behouden; — syntereti , f. de behoudingskunst, de kunst om
de bestaaide gezondheid te onderhouden.
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Syntexis, z. ond. syntektisch.
Synthéma, n. gr. (synthema, van synti41rénai, samenstellen, verbinden; syntítesthai, af-si)reken) een afgesproken teeken, eene korte,
duistere spreuk, welker zin men schier als een
raadsel moet gissen; het verdrag; — Synthemátisch, adj. op verdragen berustend;

,

-- synthematographie, f. het geheim
teekenscbrift, aanwijzing om zich door afgesproken teekens zoo duidelijk als door eene taal
uit te drukken; , synthésis of synthese,
.1. de samenstelling, begripsverbinding; aaneen
menigvuldige tot liet geheel,-knopigvahet
voortgang van het eenvoudige tot het samen -gestelde, overgang van de beginselen tot de
gevolgen ; In tegenst. met analysis ; Chem.
de samenstelling van een lichaam uit zijne gescheiden elementen; Pharm. de samenstelling
der geneesmiddelen; — synthetisch, adj.
samenstellend, verbindend, in tegenst. met a n alytisch; — synthetische methode, de
leerwijze, die van de gronden of oorzaken tot
de gevolgen leidt, ook synthetísme, n.
Syntomie, I. gr. (syntomia, van syntóm-nein, samensntjden, besnijden, afkorten) kortheid
der uitdrukking, korte, beknopte uitdrukking.
Syntonine, f. gr. Chem. vleesch- of spiervezelstof; vgl. fibrine.
Synulotika, n. pl. gr. (van synoelótikós,
'loelieelend) geneesmiddelen, welke de vorming
'van het litteeken bevorderen.
Synusiásten, m. pl. gr. (sing. synoesiSSstss, eig. gezelschaphouder, v. synoesiádzein,
.samenzijn) leden van eene secta, die eene ver
beide naturen in Christus aannamen.-mengidr
Syphilis, f. (in de middeleeuwen gevormd
van 't gr. sys, zwijn en philos, lief. De naam
-.schijnt het eerst voor te komen in het latijnsclre gedicht van Hieronymus Fracastoro, 1530,
~getiteld S i p h i 1 i s, doch als eene reeds gangbare benaming, die de dichter van zijnen verdichten held, eenen herder S y p h i l u s, afleidt)
^Med. de venerische ziekte, venusziekte (z. ond.
V e n u s); — syphilitisch, adj. met die ziekte
behept, daartoe behoorende (venerisch, ye,

-

-

-

n e r i e k); -- syphilíden, pl venerische huid:ziekten; — syphiloklinieum, n. eene geneeskundige Inrichting voor dezulken, die aan
de venusziekte lijden; — ayphilomanie, f.
eene soort van hypochondrie, waarbij de lijder
zich zonder oorzaak voor venerisch houdt.
Syphon, m . eng. (spr. sáifun; vgl. sip h o)
waterbak, aan gasleidingen aangebracht om neer-slag op te zuigen.
syriacus, a, um, lat. Bot. syrisch, uit Syrië.
Syriasis, f. z. e l e p b a n t i a s i s, z. ald.
Syrígma, n. gr. (van syrídzein, syrittein,
'fluiten) het fluiten,, gefluit, de fluittoon; — Syrígmus, m. (gr. syrigmós) Med. bet fluiten,
.de fluitende of suizende toon in het oor, het
- oorgesuis; — syrigmophonie, f. de piepende stem; — syrinx, f gr. (syrinx, genit.
,s►^ringos) buis, pijp, roer, spuit, rietpijp, her-dersfluit, pansfluit ; Myth. eene najade, die de

-

SYSTASIS

vervolging van P a n (z. ald.) ontvluchtte en in
riet veranderd werd; aan dit riet ontlokte de
wind liefelijk klagende tonen, die het hart van
Pan troffen, waarom hi zich daaruit eene fluit
sneed, aan welke bi den naam van syrinx

gaf; Med. eene fistel, pijpzweer; -- syríng,
f. z. 1 i 1 a e; — syringae/lorus, a, urn, lat. Bot.
syringbloemig; -- syringotomïe, f. Med. de
kunstbewerking van de pijpzweer, fistelsnede;
— syringotoom, m. het fistelmes, een mes
om de pijpzweer te opereeren.
Syrma, n. gr. (van syrein, slepen) een
ouderwetsch sleepkleed, inz. op het tooneel.
Syrma, f. gr. (syrmaia, van syrmós, het
braken) Med. een braak- en afvoeringsmiddel;
— syrmaísmus, m. het gebruik van een
sterk buikzuiverend middel.
Syroop, z. siroop.
Syrte, f. gr. (syrtis, van syrein, sleepen;
spoelen, slibben) zandband van samengespoeld,
beweeglijk zand, gevaarlijke plaats in zee, ondiepte ; — syrten, pl. naam van twee gevaarlijke zandbanken aan de noord- afrikaanscbe kust.
Syspasis, f. gr. (van syspán, samentrek
kramp.
-ken)Md.trig,
Syssarkósis, z. synsarkosis.
Syssitiën (spr. t=ts) pl. gr. (syssit'ta, van
den sing. syssition, van syn en sitos, spijs) gezelschapsmalen, eetvereenigingen, gemeenschap
maaltijden, inz. bij de oude Spartanen.-pelijk
Systálsis, f. gr. (van sy-stéllein, samentrekken) het samentrekken, vernauwen ; — sy-

Stáltisch, adj. samentrekkend, vernauwend.
Systásis, f. gr. (van syn-histánai, systenai,
samenstellen, samenstaan) op- of samenstelling;
vereeniging, samenvoeging, rangschikking; systattcae litterae, pl. gr.-lat. (v. gr. systatikós,
samenstellend, voorstellend, aanbevelend) eig.
een aanbevelingsbrief; vandaar getuigschriften,
die een geestelijke of monnik van zijn superieur, inz. van zijn bisschop moet medenemer,
zoodra hij zich naar een andere diocese begeeft;
— systeem, n. (gr. systéma) eig. het samengestelde; een gebouw, stelsel, doelmatig samen
geheel, samenhang van gelijksoortige-gevod
dingen, b. v. wereldsysteem, wereldgebouw, zonnesysteem, zonnegebouw, zonner ij k, zonnestelsel; een wetenschappelijk leergebouw, leervorm, leerbegrip- of leerstelsel; n ot e n s y s t e e m, de notenbalk of 5 notenlijnen,
de toonreeks; Anat eene verzameling van li
aanzien van hun maak -chamsdeln,it
hunne verrichting een eigen geheel uit--seln
maken, b. v. bet zenuwsysteem; — 8ystemátisch, adj. In een geheel tot eene kunst
of wetenschap gerangschikt of samengesteld, stel
ordelijk en samenhangend, wetenschap -selmatig,
boek, voordracht); — systema--pelijk(b.v
tiseeren (spr. —zee—) wetenschappelijk rangschikken of samenstellen, in wetenschappelijken
samenhang brengen ; — systematisme, n.
het wetenschappelijk rangschikken, de kunst of
de grondslagen daarvan, ook de neiging daar-
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toe; — systematologie, f. de leer van de
wetenschappelijke samenstelling of rangschik
— systematomanie, f. de-king,stelr;
overdreven zucht om alles tot een stelsel te
willen brengen.
SystOie, f. gr. (van systéllein vgl. s y st a 1s i s) de samentrekking van het hart en de slaga(ieren, waardoor het bloed wordt voortgestuwd
in tegenst. met diastole); de hartspanning;
Gram. de verkorting, lettergreepverkorting, korte
uitspraak eener lange lettergreep; -- systólisch, adj. door samentrekking veroorzaakt.
Systrophe, f. gr. (van sy-stréphein, sa
samendraaiing; verdraaiing; Med.-mendrai)
gezwel; — systróphisch, adj. door verdraaiing (van een lid) veroorzaakt.
Systylon of systyl, n. gr. (van syn, sa
stijlos, zull) Arch. een gebouw, eene-men,
zaal, waarvan de zuilen slechts twee zuildikten van elkander staan; Miner. basalt-jaspis; —
systyliën, pl. zuilgangen, kolomzalen; —
systyliseh of systyleus, adj. nauwzuilig, met dicht bijeenstaande zuilen.
Syzygie, f. gr. (sydzygia, d. i. samenvoe,ging in het juk, tweespan, van syn en dzygón,
juk) Astron. de samenkomst en tegenschijn, samenstand en tegenstand (c o nj u n c t i e en o pp o s i t i e) van eene planeet met de zon of van
twee planeten met elkander; de tijd van nieuwe
en volle maan ; Gram. z. v. a. conjugatie ;
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ook de weglating van eene middellettergreep;
Poët. z. v. a. dipo die.
Szegeny Legeny, m. hong. (spr. segeen'
legeen', V. szegény, arm en legény, jong gezel,
jongeling, knaap) naam, dien de roovers in Hongarije zich zelven geven.
Szekler, m. (spr. sz=s; hong. székely,
van székel, zitten, szék, de zetel, stoel) een bijzondere hongaarsche volksstam in Zevenberen, waarsch. een overblijfsel van den eersten
inval der Hunnen, in vijf zetels of stoelen
verdeeld.
Szekso of szikso, n. (spr. sz=s ; van
't hong. szék, szik, soda en só, zout) onzuivere
(glauber- en keukenzout bevattende) soda of
koolzuur natron.
Szelong of schelong, m. poolsch (_
s c h e 11 in g) een poolsche schelling.
Szlachcic, z. schlachtzitz.
Szópa, m. poolsch (spr. sjopa) eig. raad
of raadzaal; een groot houten gebouw, dat aan
het einde van het veld van Wola werd opgericht en waarin de gezamenlijke poolsche adel
te paard vergaderde om eenen koning te kiezen.
Szóstak, m. poolsch (spr. sjost—; cig. een
stuk van zessen, van szesc, zes) eene oude rekenmunt in Polen = 1 poolsche gulden of 6
cent; in Hongarije ongeveer 12 cent.
Szür of Szurdolmány, n. hong. (spr.
sz=s) een grove boerenmantel.

,

;

,

,

T
T, als getalteeken gr. = 300, lat. = 160;

T, gr. = 300,000; T, lat. = 160,000; — T.
afkorting van de lat. namen Titus, Tullus of
Tullius; ook van tenor, testament, titulo, tomus, tribuun, tutti (z. die woorden); — T. op
-apaansche wolzakken = Tercera ; — t. a. of
t. aa., z. testantibus actis — tab. = tabula; -tang. of tg. = tangens; — t. a. p. = ter aangehaalde plaatse ; — t. a t. = fr. tout à toi,
geheel de uwe = totus tuus ; — Tenn. = Ten,.nessee in Noord-Amerika; — ter. (op recepten)
= tere, stamp; — Test. = testament (z. aid.);
— Tex. = Texas in Noord-Amerika; — T. F.
;

(ingebrand op den schouder van fransche galeiboeven) = travaux forcés, fr. (spr. trawó forsé)
gedwongen arbeid ; — Th. C. = theologiae candidatus, candidaat der godgeleerdheid; — Thess.
= Thessalonicensen (bet bijbelboek); — Th. Dr.
= theologiae doctor, doctor in de godgeleerdheid ; — Th. S. _= theologiae studiosus, student
in de godgeleerdheid; — Ti. = Tiberius; —
Tim. = Timotheus (het bijbelboek); — Tit.
'Titus (het bijbelboek); — T. S. V. P. (onder
-aan een geschreven bladzijde) = tournez s'il
vous plait, fr. keer om (het blad) als 't u belieft; — T. T. of t. t. = totus taus; — t. t.
= titulo toto ; — t. u. = ten uwent ; — t. W.
-
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= te weten. — Chemische teekens zijn : Ta =
tantalum ; — Tb = terbium ; — Te = tellurium;
— Th = thorium ; — Ti = titanium ; — Ti
thallium. — T. als muntteeken, en wel op fr.
munten : Nantes ; op hongaarsche : Telkibanya;
op sp. kopermunten : Tarragona.
Taadil, arab. (y.'adala, juist maken) marktgeld, eene belasting op winkels en kramen bi
de moslemin.
Tabák, f. (sp. tabaco, it. tabacco, fr. tabac, eng. tobacco, hgd. toback of taback) eene
bekende plant, welker toebereide bladeren, na
gesneden, gekerfd, geraspt of tot poeder te zijn
gebracht, gerookt, gekauwd (gepruimd) of gesnoven worden ; zoo geheeten naar de provincie Tabaco of T ab a g o op St. Domingo,
waar dit kruid in 1496 het eerst gevonden
werd ; v. a. was in de taal van Haïti tabaco
de naam van het gereedschap of de pijp, waaruit de inboorlingen de bladen der plant rookten (zie ook n i c o t i a n a); — tabagíe, f. fr.
(spr. tabazjie) eene tabakskamer, vertrek of herberg voor de tabaksrookers ; rookgezelschap ; —

tabatière, f. (spr. tabatjèr') snuifdoos; —
botte à tabac (spr. bolt a tabá) tabaksdoos.
Tábala, f. (arab. tabl, groote trom) een

trommel der negers.
76

TABARDETE

1202

Tabardéte en tabardillo, m. sp. (spr.
—dieljo) eene kwaadaardige koorts, scharlaken koorts, die de Europeanen in de zuid-amerikaansche koloniën aantast.
Tabárro, m. it. (mid.lat. tabarros, tabardus , fr. tabard, sp. tabardo, eng. tabard, wal lisch tabar, mid.gr. tampárion) de tabberd,
tabbaard, een mantel, overrok (roquelaure)
eig. een kleine mantel der ital. harlekijns; vandaar ook een gemaskerd persoon in die kleeding in Italië; — tabarin, m. fr. (spr. taba
n ) de hansworst; — tabarinage, f. fr. (spr.-re
—naazj') de hansworsterj, potsen.
Tabatière, z. ond. tabak.
Tabáaxir (tabaschir), n. port. (oorspr.
perz., vgl. het perz. tabsjir, klei, leem) oost
riethonig.
-indschebamoukrf
Tabbaard, tabberd, z. ond. tabarro.
Tabel, f. (van 't lat. lobelia, verkiw. van
tabüla, plank, bord, tafel) de tafel, overzichtstafel, een blad, waarop de zaken of personen
methodisch zijn gerangschikt, om ze met een
oogopslag te kunnen overzien, b. v. historische, genealogische, chronologische
t a b e 11 e n, lijsten of tafels ter overziening van
de geschiedenis, afstamming, tijdrekening, geschiedtafels, geslachttafels, tijdtafels; — tabellarius, m. lat. een brievenbode, overbrenger van brieven ; — tabelläriseh, adj.
nw.lat. in den vorm van eene tabel, in vak
afgedeeld, tabelvormig; — tabellarisee--ken
ren. (spr. s=z) in tabellen brengen ; — tabelleeren, bij apothekers : door middel van
suikerstof tot tabletten maken, b.v. chocolade;
— tabellio, m. (lat. tabeliio) de uitvaardiger
van oorkonden, de notaris.
Taberne, f. lat. (tabérna, fr. tavérne) t av e e r n e, de kraam, winkel, kroeg, het winhuis, de herberg; — tabernakel, m. (lat.
tabernacúlum) de tent, hut, inz. die, waarin bi
de Joden de bondsark bewaard werd, de loof
bij de R. Kath. het sacra--hut,lover;
mentshuisje, een tempelvormig kastje, waarin
de monstrans met de gewijde hostie wordt
bewaard; —het feest der tabernakelen,
het loofhuttenfeest, het vijfde van de voorname
feesten der Joden, dat den 15den van de maand
Tischri (5 October) wordt gevierd.
Tabes, f. lat. (v. tabere, allengs vergaan,
ongemerkt verdwinen) Med. de tering, uittering; tabes abdominiilis, de onderliji'stering; t.
dorsuälis, de rugge- of ruggegraatstering; t.
ossium, de beendertering; t. pulmondlis, de longtering ; — tabesceeren (lat. tabescére) uit
verdorren, uitteren, uitmergelen.
-drogen,
Tabis, fr. (spr. tabi ; van 't perz. oetabi,
kostbare zijdestof) of tabin, m. (it. tabi, tabino, eng. tabby) t ab i n, gewaterd dubbel taf.
Tablatuur, f. (vgl. tabulatuur, ond.
tabula) Muz. afbeelding van een blaasspeeltuig met gaten, om aan te duiden welke gaten
gesloten of geopend moeten zijn tot het voort
tonen.
-brengvald
table, f. fr. (v. 't lat. tabüla) de tafel, disch;
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— table d'hôte, f. (spr. tabi' dóót') de her
bergierstafel, open tafel in logementen en spijshuizen; à la table d'hôte et e n, de spijzen ge.
bruiken in de volgorde, zooals zij voorgediend
worden, in tegenst. met a la carte, waarbij
men uitkiest welke men verlangt; — table ronde.
ronde tafel, eene fabelachtige ridderorde in Oud
Engeland; zij telde 24 ridders, wier namen ge
staan op eene ronde marmeren tafel.,-grifeld
die sedert 1480 te \rinchester wordt bewaard;
ook in 't alg. voor tornooi; een ridder van
d e r o n d e t a f e 1, iron. voor : een vriend van
lang tafelen; — table rase, z. ond. tabula.
Tableau, n. fr. (spr. tabló; v. 't lat. tabüla, tafel) een tafereel, eene schilderij, afbeelding, afschetsing; schildering; ontwerp, lijst;
rol, register, tabel; bord, schoolbord; op het
tooneel : t a f e r e e 1, eene onlangs ingevoerde ver
staande tusschen b e d r ij f en t o o n e e 1;-deling,
— tableau vivánt (spr. —wiwáñ) een levend beeld, de voorstelling van een tafereel door•
levende personen.
Tabletten, f. pl. fr.. (tablettes, van den
sing. tablette, plankje, bordje, tafeltje) het schrijfboekje, memorieboekje; ook: koekjes, plaatjes,
borstkoekjes; — tablet-kramer, hetzelfde
als tabulet-kramer; — tabletterie, f. ingelegd werk, kunstschrijnwerk of kunstdraaiwerk ; , — tablettier of tabletier, m.
(spr. —tjé) een schrijnwerker, kunstdraaier, inlegger.
Taboe, n. bij de Zuidzee-eilanders de hei
onschendbaarheid van aan God ge--lighedn
wijde voorwerpen, plaatsen of personen; naam
van een bijgeloovig gebruik, dat door geheel
Polynesië heerscht ; het bestaat in eene soort
van vervloeking, die door de priesters of aan
persoon of eene zaak wordt.-voerds n
uitgesproken ; ook kan ieder het t a b o e opleggen aan zijn eigen goed, zijn huis, zekere spijzen enz., waarvan hij zich daardoor het gebruik ontzegt; het woord wordt ook als adject.
gebezigd, b. V. de koning der Sandwichs-eilanden
was taboe.
Taboeltsjana, m. turk. de militaire begeleiding, die de sultan aan ieder zijner officieren toestaat.
Tabor, m. hebr. (thábór, eig. breuk, steen,
van 't chald. thebar, breken) een berg in Galilwa; vandaar in 't boheemsch en hongaarsch:
eene versterkte hoogte, vaste plaats, wapenburg, legerplaats ; inz. de door Ziska tot wapenplaats voor de Hussieten ingerichte bergveste (nu stad) in Bohemen, naar welke de
Hussieten ook T a b o r i e t e n genoemd werden;
in den nieuweren tijd : eene volksvergadering
in de slavische landen van Oostenrijk, inz. in
Bohemen ; ook (v. oudfr. tabour) een trommel
bij de ruiterij ; eene turksche afdeeling soldaten
(ongeveer een bataljon).
Tabouret, f. fr. (spr. ou =oe; verklw. v..
't oudfr, tabour, tabor, nu tambour, provenc.
tabor, trommel, wegens de gelijkvormigheid daarmede; sp. taborete; vgl. tamboer) een zetel,

TABULA

1203

TAF
Tachmischäneh, m. arab. (van arab .

stoel zonder leuning; ook eene soort van flo_retstof met veelkleurige bloemen.
tabüla, f. lat. plank, tafel, inz. schrijftafel;
-- tabúlae, pl. schriften, papieren, oorkonden,
rekeningboeken; — tabula Pythagorica, f. de
tafel van vermenigvuldiging, z. Pythagoras ;
-- tabula rasa, f. (fr. table rase) eig. eene geschaafde, gladgeboende wastafel; eene nog ledige, gladde, niet gegraveerde koperen of steenen plaat; een onbeschreven blad; t. votiva,
z. v o t i e ft a f e l;— tabulaat, n . (lat. tabulátum, van tabuldre) een met planken belegde
bodem, het plankwerk in kamers ; een planken
gang in een klooster; — tabularius, m.
een schrijver, boekhouder, rekeninghouder; —
tabulatuur, f. nw.lat. de nauwkeurigste
orde en regelmaat; Muz. aanduiding der tonen
door letters en cijfers in plaats van noten; oud
ook de zangwetten in de scholen der mees-tijds
vgl. t a b 1 a t u u r; — tabulaeformis,-terzangs;
lat. Bot. tafelvormig; — tabulet, n. (van
't mid.lat. tabuleta, kleine tafel) een licht hou
kastje met schuifladen, eene mars, mars--ten

ta' hmis, tot poeder maken, malen, en perz.
chánah of cháneh, buis) de in het Oosten gebruikelijke koffiestamper, waarin de koffie eerst
geroost en dan gestooten of gestampt wordt.
Taehomëter, m. gr. (v. táchos, snelheid
en metrora, z. metrum) de snelheidsmeter, een
instrument op machines, vaartuigen enz.
Taehyblastie, f. gr. (van tachys, snel
en blastánein, kiemen, uitspruiten) snelkieming,
snelle ontwikkeling; — tachyblástiseh, adj.
snelkiemend; — tachydroom, m. een hardlooper; — tachydromie, f. het hardloopen,
de snelloop; — tachyepseet, m . (v. hépsein,
koken) een snelkoker, gesloten kookpot ; —

tachygraaf, m. een snelschrijver; — tachy-

graph^e, f. de snelschrijfkunst, het snelschrijven; — tachygráphisch, adj. snelschrijvend ; — tachypeet, m. de fregatvogel ; —
taehypétiseh, adj. snelvliegend; —tachypyr^on, n. een snelontbrander, werktuig om
snel vuur te ontsteken; — taehythanáLos,
adj. snelstervend; sneldoodend.
tacite, enz., taciturn, enz. z. ond. tace.

kraam ; vandaar tabulét —kramer, een
marskramer, rondtrekkende kleinhandelaar, die
zijne waren in zulk een kastje ronddraagt.

Tact of takt, m. (van 't lat. tactos van
tangëre, aanraken) 1) het aanraken, bevoelen,

Tabum, z. v. a. i c h o r (z. ald.)
Tabúnen, pl. russ. (spr. u =oe) groote

betasten, het gevoel, de tastzin, het tastvermogen; oneig. fijn gevoel, zuiver en zeker oordeel
in zaken van smaak en de gebruiken der wereld; 2) Muz. (in deze beteekenis waarsch. van
het grijpen of aanslaan der snaren ontleend)
de tijdmaat, toonmaat, gelijkmatige tijdverdeeling, regelmatige beweging (b. v. bij den dans);
ook eene afzonderlijke tijdmaat of toonafdeeling in eene gelijkmatig verdeelde toonreeks;
— tactmeter, z. v. a. chronometer of
metronoom; — tactiel, adj. (lat. tactilis,
e) voelbaar, tastbaar, waarneembaar; — tac —
tie (spr. tie =sie) f, de aanraking, het voelen,
de gevoelszin ; — taetiliteit, f. nw.lat. voel
waarneembaarheid ; — taeteeren,-barheid,
de tijdmaat aangeven, de maat slaan.
Tadsjiks, m. pi. (perz. tádsjik) de met
vreemd bloed vermengde nakomelingen der oude
Perzen, Meden en Baktriërs, in tegenstelling
met de heerschende tataarsche stammen.

;

rondtrekkende stoeterijen in de steppen van
Rusland; — tabunsjstjik, m. de opzichter

daarover.
Tacamahaca, z. t a k a m a h a k.
tate, lat. (van tacëre, zwijgen) zwijg! stil!
— tacéndo, zwijgend, door of met zwijgen; —
tacet, Muz. hij (zij, het) zwijgt, aanwijzing, dat

eene partij moet zwijgen, terwijl de andere zin
qui tatet, consentit of consentire vidëtur,-gen;
sprw.: wie zwijgt stemt toe of schijnt toe te
stemmen; zwijgen is ook een antwoord; — si
tacuisses, enz. zie op si tac—; — tacitus, a, um
en als adverb. tacite, stilzwijgend of zwijgend,
geheim ; — tacita hypothëca, f. z. hypotheek;
— tacitus consénsus, m. eene stilzwijgende toestemming, inwilliging door stilzwigen ; — ex
Tactto of uit Tacitas antwoorden (eerie
woordspeling met tacitus, zwijgend, en T a c ït u s, den naam van een beroemden rom." geschiedschrijver), d. i. zwijgen of niets weten te
antwoorden, b. v. op de bij een examen voor
vragen ; — taeitúrn, adj. (tacitür--gestld
nus, a, um) stilzwijgend, van zwijgenden aard,
stil, karig in woorden, geheim, achterhoudend ;
— tacitúrnen, m. pl. leden eerier secte van
wederdoopers, die zich het stilzwijgen tot eenen
.;odsdienstplicht maakten ; — taeiturn.iteit,
T. (lat. taciturnitas) de stilzwijgendheid, geheim

-houding.
Tachhydriet, n. gr. (v. tachys, snel en
ki dör, water) eene te Stassfurt voorkomende,
licht vervloeibare natuurlijke verbinding van
chloorcalcium, chloormagnesium en water.
Tachïne, f. sesamboter, eerie vettige, taaie,
lilt de sesamkorrels geperste massa, inz. in de
►asten voor spijzen gebruikt.

toedeus, lat. (taediösus, a, um, van taedium, afkeer, tegenzin, verdriet) walglijk, ver

verdrietig, langwijlig, lastig, bezwaar--velnd,
lijk; — toediositeit, f. nw.lat. de walglijkheld, langwijligheid, langdradigheid.

Tael, z. tail.

Taenárus, m. lat. (van het gr. Tainaros)
eig. eerie stad en een voorgebergte in Laconië,
met eene spelonk, die men voor den ingang
der onderwereld hield ; vandaar voor de onder
-werld,btonijk.
Toenia, f. pi. t eniën, lat. (taenia, pl.
taeniae) band, lint, haar- of hoofdlint, inz. de
oude offerbanden ; de lintworm ; — tenidlum, n. nw.lat. een lintje, bandje ; een kleine
lintworm.
Taf, n. (fr. taf'etas, it. ta fettà, sp. ta fetan,
van 't perz. táftah, d. i. eig. gesponnen, gewe-
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ven, partie. van Iä tan, draaien, spinnen) eene
lichte, gladde zijdestof.
Taffia of tafia, m. z. ratafia.
Tagálen, m. pl. een maleische volksstam
op de Philippijnsche eilanden, welke de tot den
maleischen taalstam behoorende t a g a 1 i s e h e
t a a 1 spreekt, die zich in twee tongvallen
splitst.

Tagli,ári, tagliarini, tagliatélli,
tagliolíni, m. pl. it. (spr. gli=lj ; V. tagliare, snij den, z. t a i lie e r e n) eene soort van
italiaansche noedels.
Taguan, m. N. H. de groote vliegende
eekhoorn.
Tahvil—calemi, m. turk. de staatskanselarij.
Taïaut, z. t.a y a u.
Taifoen, m. chin. z. typ hon.
Taikoen, m. japan. het voormalige wereldlijke opperhoofd van Japan (naast den m i
als geestelijk opperhoofd), door de laat--kado
ste revolutie afgezet ; — taikoenaat, n. nw.
lat. de waardigheid des taikoens.
Tail of tael, ook tale, m. maleisch en
javaansch: een ons; vgl. Jiang, king en tan.
Tail, m. eng. (spr. teel) de staart.
tailleeren, fr. (fauler, spr. talj—; provene.
talar, talhar, taillar, it. tagliare, sp. tajar,
mid.lat. talare, talliáre, taleáre, v. 't lat. talëa,
afgesneden twijg) eig. snijden, aan stukken snijden, snoeien enz.; de kaarten doorschudden en
afnemen ; — taille, f. (spr. talj') de snit van
een kleed ; de lichaamsgestalte, wasdom des
lichaams, vorm van het bovenlijf; inz. het gedeelte van het lichaam en van een kleedingstuk tusschen de heupen en de borst (onder
dat eig. de hoogte des-scheidnvatur,
lichaams aanduidt, terwijl t a i 11 e den vorm,
de snede, gedaante daarvan uitdrukt) ; in het
kaartspel, inz. in het pharaospel: het afnemen
of keeren der kaarten, om te zien wie wint
of verliest ; ook de gezamenlijke kaarten, die
afgenomen worden; in het muntwezen de ver
een mark goud of zilver in eene-delingva
zekere hoeveelheid gelijke stukken; Muz. de
tenor, de altviool; in Frankrijk vóor de revolutie : de gewone belasting; vandaar taiila—
ble (spr. taljábl') belastingschuldig; taillable
et corvéable d merci, naar goeddunken aan belasting en heerendiensten te onderwerpen ; —
taille douse (spr. —does') eene koperen of
stalen plaat, prent of plaat in koper of staal
gegraveerd ; — taille fausse (spr. — fooss' )
het valsch afnemen der kaarten ; -- taillanderie, f. (spr. taljañd'rie) snijdende ijzerwaren of gereedschappen; — tailleur, m. (spr.
talj'—) een snijder, kleermaker; bankhouder in
het pharaospel; — tailloir, n. (spr. taljoár;
vandaar ons oude t e ii o o r) een hakplank; —
— taillon, m. (spr. taljóh) naschatting (vgl.
a c c ij s); — taillure, f. (spr. taljuur') borduursel op belegsels.
Taim, teem, teong of taong, toüng of toöeng, f. de birmanische el (als
.
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koninklijke el ook s a n da n g geheeten) = 0,48Z
meter.
Taïpings, pl. chin. de naam der sedert
1850 in opstand tegen de Mandsjoe-dynastie ver
-kerond
rebellen.
Taï—tsing, m. naam van de sedert 1644
in China heerschende dynastie der Mandsjoes.
Tajussú (brazil. tayacú, het zwijn; port.
tajacú) z. p e kan.
Takamahak, n. een geneeskrachtig, wel
uit 0. en W.Indië komt ; het-riekndbas,
oost-ind. van Cacophyllum tacamahaca is geel
groen; het west-ind. van Fagara octan--achtig
dra lichtbruin.
Takel, n. (van onzekere afleiding) ook t a1 i e, f. (van 't oude talen, trekken) - verzameling van touwen en katrollen, welker samenstel dient om met geringe krachtsaanwending
groote zwaarten op te tillen; — takelage,
f. het takelwerk, touwwerk van een schip.
Taklidi—seif, f. turk. (van 't arab. taklkd,
omgording, en seif, de sabel, het zwaard) de
sabelomgording des sultans, eene ceremonie, die
de plaats der kroning vervangt.
Takos, m. eene rekenmunt in Surate =
r r o p (j of ongeveer 51 ct.
Takt, z. tact.
Taktiek, f. (gr. taktikë, d. I. eig. de kunst
der rangschikking, van tássein, in orde plaatsen) de kunst of wetenschap der krijgswendingen of krijgsbewegingen (e yo 1 u t i ë n), de kunst
om een leger in de wapens te oefenen en in
slagorde te stellen, de krijgskunde, legerstrijdkunst, wapenkunst, oneig. de middelen, die men
gebruikt, de weg, dien men inslaat, om in eene
of andere zaak te slagen; — taktikograaf,
m. de schrijver eener taktikographie, f.
of verhandeling over de taktiek ; — taktiCus, m. een wapen- of krijgskundige ; — táktisCh, adj. tot de krijgs- of wapenkunst behoorende.
Talaar, m. (van 't lat. taláris, e, tot op
de enkels [tali] reikende of afhangende) een
lang plechtgewaad, sleepkleed, koningsmantel;
lang opperkleed der r. kath. geestelijken; —
talariën, pl. (lat. (alaría) de gevleugelde
schoenen van Mercurius of van de beelden
diens gods.
Talapoin, m. priester van Boeddha of
F o (z. aid.) bi de bewoners van Siam, Laos
en Pegu, eene soort van bedelmonniken, ongeveer wat in China de b o n z e n zin ; ook een
zeer kleine oostindische aap.
Talar of táler, m. poolsch (van het duitsch
thaler, daalder) een poolsche daalder van zes
gulden, van 1794 tot 1814, ter waarde van 1
gld. 80 cent.
Talariën, z. ond. t a l a s r.
Talássus of Talássus, m. lat. Myth.
de god des huwelijks, die sedert den sabijnschen maagdenroof te Rome vereerd werd (ontleend van den naam eens jongen Romeins, voor
Wien eene der sabijnsche schoonen werd ge-

schaakt).
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Talbotyp^e, f. (naar den uitvinder, den
Engelschman F o x T alb o t) de kunst om lichtbeelden op papier voort te brengen = p h o t ographie en kalotypie.
Tale, z. tail.
Taleb, m. turk. (arab. ta lib, partie. van
talaba, zoeken) eig. een zoeker, onderzoeker, navorscher; een student; een geleerde; in Berberije : een licentiaat in de rechten.
Täleman, m. zw. (van tala, spreken en
man, man) de taalman, spreker van den boe
-renstadopzwch
rijksdagen.
Talent, n. (lat. taléntum, van 't gr. tálanton, eig. weegschaal, gewicht) 1) bij de oude
Grieken en Joden : een bepaald gewicht en eene
geldsom ; — het attisch talent bedroeg in
ons geld, ongeveer 247h gl. ; een talent goud
deed naar attisch gehalte 10 talenten zilver;
2) sedert 1836 een gr. gewicht van 100 m i n es
= 150 kilo ; — 3) oneig. als het ware het
toegewogene, toebedeelde, het aanvertrouwde
pond (bijbelsch), de gave, natuurlijke aanleg,
vatbaarheid en bekwaamheid, kunstvaardigheid,
kunstvermogen; ook een met bekwaamheid toegerust mensch, een talentvol man ; — talent–
Vol, vol natuurlijken aanleg en bekwaamheid.
l

Taleth, taleth gadol of liever tal 11th, hehr. (rabbijnsch tallith, van 't hehr. tátal,
bedekken) de jodensluier, tempelsluier, het vierkante hulsel, waarmede de Joden bij het gebed
in de synagoge zich het aangezicht bedekken;
ook het doodskleed, doodshemd ; vandaar : hij
heeft zijnen tallis aan, hij krijgt den tallis,
d. i. hi is nabij zijn dood, zijn ondergang.
Tali, m. ind. een halssieraad, dat de Indiër zijne vrouw bij bet trouwen omdoet en
dat zij tot aan zijnen dood draagt.
Talik, n. arab. (van 'alaka, zwevend ophangen) een liggende schrijfwijze der Perzen,
later door de Turken inz. voor gedichten gebruikt.
Talie i), z. tak el; — taliën, optaliën, aan een takel of trektouw oph(jschen.
Talie 2), oud-nederl lengtemaat, het zes
deel eener oude el, = 0,043 meter. -tiend
talio, f. lat. (van talis, zulk, zoodanig, zoo
gesteld) de vergelding, beantwoording; — jus
taliönis, z. ond. jus; — talions –systeem,
in het lijfstraffelijk recht ; het leerstelsel, dat
op den grondslag der wedervergelding berust;
— talionisch, adj . nw.lat. wedervergeldend,
de wedervergelding betreffende.

Talipes, m. nw.lat. (van 't

lat. talus, de

enkel, de klauw) de horrelvoet.

Talirfon of taleron, n. pl. taliria,
talera, nw.gr . (talërion, van het duitsch thaler, ons daalder, lt. tallero) váor 1866 eene
grieksche zilvermunt van 5 drachmen, ongeveer
= 2 gl. 8 ct. courant.
talis, e, lat. een zoodanige, zulk een ; talis
pater, qualis Filius, zoo vader, zoo zoon ; —
qua talis, z. ond. qua; — tatiter quaUter, lat.
zoo zoo, middelmatig, eenigszins, eenigermate,

zoo wat.
Talisman, m. (fr. en sp. talisman, it.

TALON

talismano, van 't arab. 'tilism, 'tilsam, tooverbeeld, pl. `talásim en `tilsamat, ontleend aan
't mid. gr. tólesma, wijding, inwijding hetoove
ring, tooverformulier, = gr. télos) een toover.krachtig voorwerp, dat met bijgeloovige formaliteiten onder eene zekere c o n s t e 11 a t i e (z.
ald.) vervaardigd is; eene metalen figuur waaraan de astrologen ingebeelde krachten toeschreven; een toovermiddel, tooverbeeld, tooverring,
enz. ; vgl. amulet; — talismánisch, adj.
tooverachtig; vgl. magisch.
,

taliter qualiter, z. ond. talis.

Talk, talksteen, m. (fr. talc, sp. talco,
mid.lat. talcos, van 't arab. talq) eene wecke,
vetachtige steensoort van groenachtig witte
kleur ; — talk, f. (eng. tallow, deensch talge,
zw. hoogd. friesch talg) het hardste vet dL •
slachtbeesten, dat inz. tot het maken van kaai sen dient; — talkaarde, bitteraarde, z.
m a g n e s i a; — talkspaath, n. bitterspaat,
ruitenspaath, uit koolzure bitteraarde en eerai;;
koolzuur ijzeroxydul bestaande.

Tállaro of tállero, m. it. (van het duit
thaler, d a al d e r) daalder, eene zilvermunt-sche
der voorm. republiek Ragusa, z. v. a. r a g us i n o, vis l i n o z. ald. ; eene voormalige venetiaansche zilvermunt van 10 lire piccole.
Tallevánen, pl. fr. Kmt. benaming der
steenen potten, waarin men uit sommige oorden
van Frankrijk de boter verzendt.
TáUipotboom, m. (fr. tallipot, port.
talega, Geyl. talgala, maleisch sariboe, nw. -lat.
corypha) een palmboom met verbazend groote

bladeren op het eiland Ceylon en in Malabar,
de schermpalm.

¶allith, z. taleth.
Talmi, talmi -goud, n. een op eigenaardige wijze vergulde soort van messing, naa r
den uitvinder genoemd.
Tálmud, m. hebr. (rabbijnsch thalmoed,
d. 1. eig. mondelinge leer, mondeling onderricht; v. lámád, slaan, afgericht worden, leeren, zich oefenen; limmad, leeren, onderwijzen;
vandaar talmid, de leerling), het wetboek cc
nieuwere Joden of de tusschen de 2de en Ede
eeuw bijeengebrachte verzameling van joodsche
overleveringen en wetten, welke de geheelo
leer en wetenschap van de Joden, het goddelike en menschelijke recht bevat. Zij bestaat
uit de m i s e h na (rabb. mischnah, d. i. eig.
herhaling, verdubbeling, z. v. a. d e u t e r d s is,
van 't hebr. sjánáh, zich veranderen, herhalen,
n.l. herhaling en ontvouwing van de goddelijke
wet), welke den eigenlijken tekst of grondtekst
bevat, en de g e m d r a (gemárá), welke de ver
tekst, de opheldering der ver -klaringvde
gevoelens en de beslissing van deze-schilend
bevat, en ook bij uitsluiting t a 1 mud heet; —
Joden, die den talmud aannemen, heeten, Tal-.
mudisten of R a b b i n i e t e n, in onderscheiding van de Karwers of Karaïeten, die
den talmud en alle mondeling overgeleverde
stellingen verwerpen.
Talón, m. pl. talons, fr. (spr. talók; pro-
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vene. en sp. talon, it. tallone, van 't lat. talus,
koot, bikkel, hiltik) de hiel, verzen; bak van
den schoen; Mil. het vooruitstek des buiten
aan bastions ; een spadevormig ge--murs
reedschap bij gipswerk; in het kaartspel: de
stok, de overschietende kaarten, stokkaarten,
koopkaarten, die na het rondgeven of verdeelen
nog overblijven; bij staatspapieren of effecten
de papierstrook, van welke de coupons afgeknipt
worden; — talonnier, m. fr. (spr. talonjé)
de vaandelschoen, standaardschoen, de bus of
scheede, waarin de t a l o n of het benedeneinde
van het vaandel bij het dragen gestoken wordt.
talpa, f. lat. de mol; — talpa of tal–
parra, f. nw.lat. Med. het molshoofdgezwel;
de spekbuil aan het hoofd.
Talpatsch, z. t o l p a t s c h.
Talus, m. pl. tali, lat. koot, beentje,
speelkoot, bikkel; teerling, dobbelsteen; nw.lat.
(ook talud) glooiing, helling; en talus, fr.
(spr. ah talu) hellende, glooiende, schuin ; —
taluteeren, barb.lat. hellend maken, doen
glooien.
Tamándoe of tamándoea, m. (brazil. tamanduá, port. tamandúa, sp. tamandóa)
de miereneter, mierenbeer, een tandeloos zoogdier in Z. Amerika.
Tamarinde, f. (it. en sp. tamarindo, fr.
tamarin, nw.lat. tamarindus indica, van 't arab.
tarar-hindi, d. i. indische dadel, van tamr, gedroogde dadel) de oostind. zure dadelboom of
zonneboom en zijne geneeskrachtige peulvrucht;
— tamarinden–merg (lat. pulpa tamarindórum), het zuurachtig zoete merg, tusschen
de vliezen van de peulen liggende, hetwelk in
apotheken gebruikt wordt.
Tamarisk, f. of tamarískenboom,
m. (Iat. tamariscus, tamárix, tamarice, tamari cum ; gr. mpríké), een struikachtige boom in
bet Oosten en in Z. Europa, welks zoutrijke
asch in Frankrijk tot looien en verven gebruikt
wordt.
Tamboula, f (vgl. t a b a l a en t a mb o u r) eene trommel der negers van het hout
der trommelbooms of t a m b o u 1 s.
Tambour, m. fr. (it. tambúro, port. tambon, sp. tambor, atambor, provenc. tabor, van
't arab. en perz. toemboer, timbar, tamboer, d. 1.
eene soort van either en de trommel ; vgl. het
arab. tabl, tebl, perz. tambal, trommel) eig.
de trommel ; gewoonlijk de trommelslager, t a mb o e r, trommelaar; eene dichte verschansing van
palissaden; een uitbouwsel of overdekte schut
aan deuren om tegen den wind te beschut--ting
ten; — tambourin, m. (spr. lañboeren) ft.
tamborino of tamburéllo (spr. u =oe),
m. een t a m b o e r ij n, kleine trommel, handtrommel, beltrommer, een trommel met éen vel
en met bellen; een naai- of borduurraam; ook
een spaansche en zuid-fr. vroolijke dans, op de
gavotte gelijkende, waarbij de danser zich,zelven met de tamboerijn begeleidt ; — tam1 o e r ij n - steek, de ha.aksteek ; — tambouroeren, haken, met het haakje borduren of

knoopen; t a m b o e r e e r n a a l d, haak- of borduurnaald.
tamdíu, lat. zoo lang; iron. een t a m d i u,
een manneke nauwelijks zóo groot.
tamen est laudánda volúntas, lat. toch is de
wil te prijzen.
Taménes, pi. sp. (sing. tamén) indische
lastdragers.
Tamfäna, z. T a n f a n a.
Tamis, m. fr. (spr. tamí ; provene. tamis,
sp. tamiz, it. tamiso, tamigio, mid.lat. tamis)'um) eene haarzeef, teems of t e m s; ook
eene geglansde wollen stof (fr. tamise) ; —
tamiseeren (spr. s=z) (fr. tamiser) zeven,
doorzijgen, ziften.
Tamoelen, pl. (inheemsch tamil) een volk,
meer dan 10 millioen zielen sterk, in O.Indië,
van dravidischen of dekanischen stam; vgl.
dravidische talen.
Tampon, f. fr. (spr. taiñpóii ; sp. tapon,
ook fr. Capon, v. tape, mid.lat. tappus, nederl.
tap = stop) de stop, tap, prop bij kanonnen;
Med. een stopsel of eene prop van linnenpluksel
(c h a r p i e), dat in de natuurlijke en ziekelijke
openingen des lichaams wordt geduwd om het
bloeden te stillen ; -- tamponeeren (fr.
tamponner), met zulk eene prop sluiten, toestoppen ; — tamponáde, f. de sluiting met
eenen tampon.
Tamtam, f. waarsch. een klanknabootsend woord) een muziekinstrument der Chineezen en andere oostersche volken, in de gedaante
eener Gymbaal, dat met eenen stok geslagen
wordt.
Tan, n. Chin. het last, het grootste chin.
en japan. handelsgewicht, ook p i k o l gebeeten; het heeft 100 k i n of k at t i e s, elk van
16 lang, elk van 10 tsi, elk van 10 fen à
10 li = 60,15 tot 60,18 kilo; ook een japan.
akkermaat (z. tang).
Tandak, z. t e n d a k.
tandem, lat eindelijk; — tandem aliquando,
eindelijk eenmaal; tandem bona causa triúmphat, eindelijk zegepraalt de goede zaak.
tandem, I. eng. eene soort van open
cabriolet met twee paarden, het eene achtet
't andere gespannen.
Tandoer, m. turk. (van 't arab. tannoer,
oven, gioedpan) eene vierkante, met een kleed
bedekte tafel, onder welke men een kolenbekken zet, waarover degenen, die zich willen warmen, hunne voeten houden.
Tändstiekor, pi. zw. lucifers.
Tanfá.na of tamfana, f. bij Tacitus
de germaansche godin van het vuur en den
baard (= lat. Vesta, wier woud en heiligdom
door Germanicus verwoest werd; de scytische

Tabiti) .

Tang, 1) n. eene soort van oost-indisch
neteldoek.

Tang, 2) n. (ook tan) een japan. vlakte•
maat van 20 k e n g lengte en 15 k e n g breedte
= 9,957 are.
Tanga, f. eene rekenmunt te Goa van 6s.
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'van 1 xerafin of pardoa = 9 centen; in
Toeran (onafhankelijk Tartar(je) ook t e n g e,
tenga, tonga (eig. t j a nj e) genoemd, van
'verschillende waarde, gemiddeld 35 centen.
tangeeren, lat. (langére) aanraken; tref
indruk maken ; vernielden, aanstippen, van-fen,
gewagen ; — tangent, f. (van 't lat. partir.
,tángens, aanrakend) de aanrakingsstift, het hamertje aan snarenspeeltuigen en speelwerken;
-- tángens of tangente, f. Math. de
raakl'ij'n, eene rechte ljn, die eene kromme
(b. v. eenen cirkelomtrek) slechts in een punt
raakt, zonder die, verlengd wordende, te sn(j-den; de tangens van eenen (door twee
stralen ingesloten) hoek of boog is de lood:lijn (perpendiculair), die op het einde van deja
eenen straal wordt getrokken tot aan het punt,
waar zij de verlenging van den anderen straal
Braakt, of eig. de verhouding van die loodlijn
tot den straal; de lijn, welke door de verlenging des straals tot aan de doorsnijding van
de tangens geboren wordt, heet de sec ans
van den hoek ; — tangentale kracht,
de kracht, door welke de planeten in de tangens van hare baan trachten voort te snellen
of zich van de zon te verwijderen, het tegen
centripetale kracht; — tan--gest.van
gíbel, adj. (later lat. tangibális) aanraakbaar;
voelbaar ; -- tangibiliteit, f. nw.lat. de
raakbaarheid; voelbaarheid.
Tani, n. de fijnste bengaalsche zijde.
Tank, m. oostind. een gemetselde waterkom tot wasschen en baden.
Tankrëd, oudd. mansn. z. D a n k red.
Tannine, f. fr. (van tanner, looien, tan,
run) de looistof, eene bijzondere zelfstandigheid,
die men vooral in de run of eikeschors vindt
(z. v. a. scytogenium).
Tannim, pl. hehr. groote zeemonsters,
draken, slangen, krokodillen.
Tansa, f. eene tataarsche zilvermunt, ongeveer = 75 cent.
Tansi, m. pl. geletterden of geleerden in
Tonking, die al de lagere graden doorloopen
.hebben.
Tánsimat, tánzimat, m. arab. (tanîm, schikking, regeling, pl. tanstmät, v. natsama, nw.arab. nasama, schikken, regelen, vgl.
n i z a m) de regeling, verordening van den op
3 Nov. 1839 door den sultan Abdoel Medsjid
gegevene hatti-sjerif (z. h at s j e r f) van Gul
negende turksche grondwet. -haneofvd
tant, fr. z. ond. tantum.
Tantalus, m. gr. (Tántalos) een fabel
koning van Phrygië, en stamvader der-achtige
Pelopiden, die door overmoed, verraad en vooral
door wreedheid tegen zijnen eigen zoon Pelops
de goden had beleedigd. In de benedenwereld
was hij gedoemd tot eene straf, bestaande in
het lijden van den ondraaglijksten honger en
dorst, die hij vruchteloos zocht te stillen met
de vruchten, welke boven zijnen mond hingen,
en met het heldere water, waarin hij tot aan
den hals was geplaatst; oneig. een rijke vrek,
„

,

,
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iemand, die in den schoot des overvloeds gebrek lijdt; — tantalus–beker, Phys. een
beker, waarin een hevel zoodanig is aangebracht, dat, wanneer men daaruit wil drinken,
al het vocht van onderen wegvloeit ; doorgaans
wordt de hevel verborgen door eene kleine fi
voorstelt, tot wiens lip--gur,dieTantá1s
pen het vocht rijst alvorens weg te vloeien ; —
tantalíden, pl. Myth. de afstammelingen
van Tantälus, inz. Agamemnon, Menelaus
en N i ó b e, ook het geslacht der mineralen,
dat het tantalium (z. aid.) bevat; — tantáliseh, adj. naar de straf van Tantalus gelijtkende, onbevredigd naar iets hongerend of
durstend, vergeefs naar iets verlangend; ook
wordt het woord gebruikt van een oxyde en
van een zuur, door het tantalum (z. aid.)
voortgebracht, en van de zouten, door dit oxyde
gevormd; — tantaliseeren (spr. s=z), tandtergen, door misleiding de lusten prikkelen,
vruchteloos doen smachten of watertanden, niet
te bevredigen begeerten inboezemen; — tantalum of tantaal, n. een in 1801 ontdekt
eenvoudig metaal (door Ekeberg, dus benoemd,
omdat zijn o x y d e in zuren, die het omgeven,
als daarin onoplosbaar zijnde, zich niet verzadig;en kan), ook columbium;— tantalaten, pl. tantaalzure zouten; — tantaliet,
m. ook c o l u m b i e t, cene zwarte metallische
delfstof, uit tantalumzuur, mangaan- en ijzeroxyde bestaande.
Tantarella, f. liever t a r a n t ella (z. ald.)
Tante, f. fr. (met voorgeschoven t van
't oudfr. ante, provene. amda, van 't lat. amata,
eng. aunt) de moei, vaders of moederszuster;
devrouwdes ooms; — eene lastige tante,
een onverdraaglijk wijf.
tantum, lat. zoo veel ; genoeg ; — in tanturn, Jur. op ieder deel, zoo ver het strekt;
— tanti, zoo veel waard, van zulke waarde;
— tanti non est, 't is de moeite niet waard; —
tanti poenitëre non emo, tot dien prijs koop ik
het berouw niet : — non tanto, ital. Muz. niet
te zeer; — tastes, pl. (van 't sp. tanto, pl.
tantos) in 't opperduitsch voor : speelmerken,
rekenpenningen; — tant, fr. (spr. tare) zoo veel,
zoo zeer; z. ook onder omelette; — tant
mieux (spr. tan mjeu) des te beter; — tant à
tant, fr. (spr. tak a tai) gelijk op, even veel
(in het spel) ; wij staan tant à tant, wij hebben beiden even veel punten, even veel partijen,
ons spel staat gelijk ; — tant pis (spr. —pi),
des te erger; — tantième, n. fr. (spr. tantjèm') het aandeel, iemands toekomend deel;
aandeel in een inkomen, aandeel in de winst;
Tanya, f. hong. een alleenstaand huis,
eene herberg, cene hofstede.
Tanzimat, z. t a n s i m a t.
Tao, m. een der chineesche namen van 't
Opperwezen ; de volmaakte rede, beschouwd in
hare daden, de wet; — Taotsees, m. pl.
naam van de leden eener wijsgeerige godsdienst.
secte in China, die den Schepper onder deE
naam van Tao aanbidt; hunne godsdienstge.,
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voelens hebben veel overeenkomst met die der
Boeddhisten; — taoteking, m. woordelijk:
het boek der opperste rede, titel van het voor
werk van Lao-Tseu, een chineesch-naiste
wijsgeer.
Taong, z. ta Im.
Tápa, f. eene uit plantvezels vervaardigde
stof op de Sandwichseilanden, die om de schouders geslagen wordt en tot op de heupen nederhangt.
Tapabor, ni. fr. (bedorven uit cap à bord,
gerannte muts of kap) eene reismuts, veldmuts
met over de ooren nederslaande kleppen, karpoetsmuts, regenkap.
Tapage, n. fr. (spr. tapáázj'; van taper,
slaan, kloppen; tape, tik, klap met de hand)
het geraas, gedruisch, gestommel, opschudding,
leven; -- tapageeren, razen, leven maken;
-- tapageus, adj. (spr. —zjens) vol geraas,
lawaaierig.
Tapanhaokánga, n. eig. negerhoofd;
een mengsel of conglomeraat van ijzersteen in
N. Amerika.
Tapazoeï, pi. naam van zekere dweep
vromen, die zich het vreeselijkst lichaams--ziek
lijden tot een spel maken en zich ijzingwekkende boete-oefeningen opleggen.
tapeeren, fr. (taper) de haren met de
kam opstrijken, opkuiven en krullen, ook t o upeeren (z. ald.)
Tapeinásis, tapinásis ot tapinóse,
t. gr. (tapeinosis, van tapeinoen, vernederen,
tapeinós, é, ón, nederig, gering) vernedering,
verootmoediging; Log. verzachting der uitdruk
-kinge.
Tapekong, n. chin. het afgodsbeeld.
Tapeur, m. fr. (v. taper, slaan, kloppen)
een bij den dans spelende klavierspeler.
Tapijt, f. (van 't gr. tápes, genit. tdpëtos,
lat. tapes, tapetum, fr. tapis, provenc. tapit,
op. en port. tapete, tapiz, it. tappeto, hoogd.
tapete ; oorspr. misschien van 't perz. tabsen,
abeh) kamer- of vloerkleed, ook wandbedekring, behangsel; een gewerkt tafelkleed; vandaar iets op het tapijt brengen, iets
voordragen, ter overweging voorstellen, tot bet
onderwerp van het gesprek maken, op de baan,
ier tafel, ter sprake brengen; opwerpen ; o p
h e t t a p t z ij n, onder handen zijn, behandeld
worden, aan de beurt liggen ter eerste behandeling; — le tapis brtele, fr. (spr. —tapi bruut')
eig. het tapijt brandt, uitdrukking, die men bij
het spel bezigt, wanneer een der spelers vergeten heeft in te zetten; -- tapisseeren,
1. (fr. tapisser, spr. tapi-s—) behangen, overtrekken, bekleeden (met tapijten, behangsels,
enz.) ; -- tapisserie, f. tapijtwerk, behang
soort-sel,bangrwkmelding;
van borduurwerk, naar gewerkte tapijten gelqkende ; — tapissier, m. fr. (spr. tapiesjé)
kamerbekleeder, behanger, tapijtwerker.
Tapioka, f. het meel uit de Iatropha
irnanihot, z. maniok.
Tapir, m. braz. (tapy'ra), ook anta, m,

sp. en port. het waterzwijn, de woudkoe, het
amerikaansch rund met snuitvormigen neus,
het grootste landdier in Z.-Amerika.
tapisseeren, z. ond. t a p i s; — ta
m. fr. (spr. tapi-sandi) Kmt. ge-pisend,
verfd katoen met doorloopende kleuren.
Tapisserie, enz. z. ond. t a p i+j t.
Tapsel, n. gestreept grof oostind. katoen,
meestal van blauwe kleur.
Taptoe, f. nederl. (van tap, tapperij,
eig. de herberg- of kroeg-toe) het getrommel,
dat des avonds de soldaten naar hun nachtkwartier roept, en weleer den tappers gebood
te sluiten,
taquineeren, fr. (taquiner; spr. qu=k;
van taquin, karig, schriel ; eigenzinnig, dwars boomend, it. taccagno) plagen, kwellen, harrewarren over onbeduidende dingen ; — taquinorie, f. plagerij, twist of gekibbel over
kleinigheden.
Tara of tarra, f. it. sp. en provenc. (fr.
tare, v. 't arab. tarah, d. I. eig. wijd, ver af,
van taraba, wegwerpen, verwijderen) Kmt. de
aftrek, hetgeen voor de verpakking (vat, zak,
enz.) van het b rut o-gewicht wordt afgetrokken ; vgl. netto ; sopra tara, it. een boven
de gewone tarra toegestane aftrek; — tara
of tara -rekening, de berekening van de
tarra, van het zuiver gewicht eener waar vóor
hare inpakking in vaten, kisten, enz., aftrekrekening; — tareeren, het gewicht van de
verpakking bepalen of berekenen.
Tárabat, m. arab. (d' Narabat, slag, van
d'haraba, slaan, fr. tarabat) een klepper of ratel, waarmede de kloosterlingen van sommige
orden des nachts tot het gebed gewekt werden.
Tarabieten, pl. sp. en Zuidamer. touwbruggen.
Taraboeka, f. turk. een met klokjes of
schelletjes omhangen tamboer(jn, ter begeleiding
van 't gezang in Turkije, eene handtrommel.
Tarái of Tarj áni, pl. pestaardige gnoerassen met den weligsten plantengroei aan den
voet van den Himalaja.
Tarakánen, pi. russ. (tarakdn, poolsch
dragan en karaczan) zwarte huiskevers, kak
bij Blumenbach ook tar o--kerlan(z.d),
k a n e n geheeten.
Tárant, m. eene met de gentiaan verwante plantensoort; b 1 a u w e t a r a n t (Swertia
,

perennis, L.).

Tarantass, m. russ. een reiskoets.
Tarantúla, f. (van 't it. tarántola) eens

,

vergiftige spin in Italië, inz. bij de stad T a-.
r a n t o (Tarente) ; ook in het warme gedeelte
van Azië en Amerika; — tarantisme, tarantulisme, n. nw.lat. de tarantulabeet of
-steek en de vermeende daardoor ontstane slaap -,
ziekte, die enkel door veel beweging, inz. door
dansen, kan genezen worden, de tarantula- dans;,
danswoede, dansziekte, St.-Vitus of Veitsdans;
— tarantella, it of tarantélle, fr. f
een volksdans en de daarbij behoorende wijs,
inz. op Sicilië en in Calabrië, naar de stad,
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Taranto benoemd; — tarantóla, f. blauw
laken, dat te Napels vervaardigd wordt.
Taras of tarras, m. (vgl. bet boheemsch
taras, bolwerk van aarde, aarden wal, terras,
snid.lat. tarrassaria) voorheen Bene soort van
grof geschut.
Taráxis, f. gr. (van tarássein, oproerig
maken, in opschudding brengen) Med. stoornis,
wanorde, onrust, beroering; roering, inz, in het
onderlijf; ook Bene lichte ontsteking van het
bindvlies des oogs ; — taraxacum, m. nw.
lat. of l e o n t ö d o n; de leeuwentand, paardenbloem, een zeer heilzaam gewas (Leontödon
taraxácum, zoo geheeten, omdat het, bi groote
giften gebruikt, roering in het lijf en buikloop
veroorzaakt).
Tarboesch, m: turk. (van 't perz. sar
hoofd-bedekking, van sar, hoofd, en-poesch,
poesch; bedekking, kleeding) in Egypte de ronde
wollen muts met donkerblauwen kwast, = turk.
fes of fez (z. aid.)
tarde venientibus ossa, lat. die te laat (aan
tafel) komen, vinden de beenderen d. 1. den
hond in den pot.
tardeeren, lat. (tardáre, fr. tarder) talmen, dralen, sammelen, vertoeven, vertragen,
verwijlen, ophouden, lang uitblijven; — tardándo of tardáto, it. Muz. dralend, slepend;
— tardif, fr. (spr. tardíéf) langzaam, traag,
dralend, nalatig; laat rijp, zich laat ontwikkelend; — tardigráden, pl. nw.lat. langzaam
luidieren, naam van zoog--lopers,tagn
dieren, die door de bewerktuiging hunner voeten slechts zeer langzaam kunnen loopen; ook
Bene soort van infusie-diertjes; — tardigrádiseh, adj. langzaam voortgaande ; -- tardiloquentie (spr. t=ts), f. het langzame
spreken ; — tarditeit, f. langzaamheid, traagheid; — tardivus, a, um, nw.lat. Bot. laat ; —
tardo, it. (lat. tardus, a, um) Muz. langzaam,
talmend.
Tare of tarra, Bene malabaarsche zilveïmunt, ongeveer 2 ct. courant.
tareeren, z. ond. tara.
Target, n. eng. (spr. tárdzjit) het schild
der schotsche bergbewoners, schotsch schild,
beukelaar.
Targum, m. chald. (eig. verklaring, van
targéin, verklaren, vertolken ; vgl. d r a g o m a n)
pl. targúmen (targum(m), de oude overzettingen der bijbelsche boeken van het Oude Testament in de chaldeeuwsche taal.
Tarhónya, f. Kong. (v. tarhó, zure melk)
een met melk en eieren bereide meelspijze.
Tan, 1) m. palmbrandewijn uit O. Indië.
Tari, 2) z. taro.
Tarief, n. (fr., eng. en hoogd. tari f ; it.
taxi ff a, sp. tarifa, van 't arab. `ta'ri f, verklaring, nanicht, aanwijzing, van 'arafa, kennen,
inzien ; verklaren, aanwijzen enz.) de waren
goederenlijst, warenaanslag, prijsopgave,-list,
Bene ljst, die den prijs van zekere waren of
wel de in- en uitgaande en doorvoerrechten opgeeft; in 't algemeen bepaling van kosten, on-

gelden enz.; tol-tarief, tollijst, lijst van de
verschillende inkomende en uitgaande rechten;
munt-tarief, munttafel over de verhouding
en vergelijking van de munten; — tarifeeren (fr. tarifer), tot een tarief brengen, vaststellen; -- tarifeering, f. de schatting, waar
-dering.
Tarin, tarino, z. taro.
Tarim, m. een westindische boom, welks
hout als verfstof wordt aangewend, onecht brazilie-hout.
Tarja, f. sp. (spr. tarcha) pl. tarjas, Bene
oude spaansch-navarreesche rekenmunt = 1
koper-reaal.
Tarlatan, n. Bene fijne, lichte mousseline
voor balkleederen van dames.
Tarm, m. (van 't lat. terminus, grenspaal,
eindpaal, uiterste) in den scheepsbouw : staanman, naam der stutten, die boven de boorden
van een schip uitsteken.
Tarma, f. it. (eig. mot, mijt, van 't lat.
tarmes, houtworm) een gewicht in Venetië =
3 scrupel.
Taro, 1) tarino, tarin, tari, m. it.
Bene voormalige rekenmunt op Malta = lis'
s c u d o, in Napels en op Sicilië van verschil
-lend
waarde.
Taro, 2) z. tarro.
Tarok, n. (it. tarócco, pl. tarocchi, fr. tarots) het zevenkoningsspel, een waarschijnlijk
uit Egypte afkomstig kaartspel met 78 bladen,
waaronder 22 taroks of troeven, onder welke.
de XXI, de p a g a t en de excuse de gewichtigste matadors zijn; alle andere bladen,.
die niet tot de taroks en figuren behooren, heeten 1 a d o n s; — tarok–hombre, n. een uit.
tarok en omber samengesteld spel, het omberspel met tarokkaarten, dat in de plaats vaa
het eigenlijke tarok is gekomen.
Tarókan, z. kakkerlak.
Tarolos, m. Bene turk. zilvermunt = I
gld. 50 ct.
Tarpejische rots, f. een gedeelte van
den Capitolijnschen heuvel te Rome, vanwaar
de misdadigers neergestort werden.
Tarra, z. tara — tarras, z. taras
en tras.
Tarri, Bene korenmaat te Algiers.
Tarro of taro, f. een onder water In 't
groot aangebouwde bolwortel op de Sandwichseilanden (Arum of Caladium esculentum, L.).
waaruit de eilanders hun hoofdvoedsel, p oë:
geheeten, bereiden.
Tarsia, f. it. ingelegd werk, houtmozaïek,
Z. intarsiatura.
Tarsjisch, m. hehr. een edelsteen, turkoois,.
chrysolith of topaas.
Tarsus, m. gr. (tarsós, in 't alg. breede
vlakte) de voetzool, voetwortel; het kraakbeen
der oogleden ; — tarsophYma, n. Med. een
gezwel aan den voetwortel; gezwel aan het
kraakbeen der oogleden.
Tartaan, z. t a r t a n e.
Tartaar, minder gebruikelijk, maar bete€
;
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in de middeleeuwen een verzamelwoord (collectief) voor verscheiden krijgshaftige volkshoren in Midden-Azie ; tegenwoordig een met de
Turken verwante volksstam in de noordelijke,
aan de Zwarte zee gelegen landen; zij zijn wegens hunne snelheid en plaatselijke kennis beroemd, weshalve zij in Turkije als koerier s
gebruikt worden; — tartarenbericht, n.
ongegrond, weinig geloof verdienend bericht
(sedert den Krimoorlog, 1854-56, toen een Tartaar het valsche bericht van den val van Se_Jiastopel bracht) ; — à la Tartare, fr. (bij gerechten) op zijn Tartaarsch, half rauw ; — tartaarsch, beter tataarsch, adj. den Tartaren eigen, toebehoorend, enz. ; — Tartarij e , beter Tatarijo, n. het land der Tartaren.
Tartaglia, m. it. (spr. —tálja; van tartagliáre, stotteren, stamelen ; provene. tartagliar,
-sp. tartalear) een karaktermasker van het najolitaansche volksblijspel.
Tártan, f. schotsche bonte, geruite wollen of zijden stof; ook de schotsche mantel, z
v, a. plaid.
Tartán, f. (it. en sp. tartána, fr. tartan,
van 't arab. tarradoen, een klein snelzeilend
schip) eene soort van kleine schepen met denen
mast, voor de vischvangst op de kusten der
Middellandsche zee; in Spanje, inz. in Catalonië en Valencia : een reiswagen met 2 wielen,
van voren en achteren open, van zijbanken

een goddelooze fijnman ; — tartufferie, f.
schijnheiligheid, huichelarij, valsche vroomheid;
— tartufflseeren (fr. tartu/ler) huichelen enz.
Tas, m. (fr. tas, provene. Latz, angels. Lass,
oudhoogd. zasi) hoop, stapel, inz. van hooi, koren ; — tassen (fr. tasser, entasser, reeds in
mid.hoogd. tassen) ophoopen, opstapelen.
Tasajo, n. z. charqué.
Tascodrugieten, m. pl. eene montanistische secte der 2de eeuw in Phrygië, die een
voortdurend stilzwijgen voorschreef.
Tasis, f. gr. (tásis, van teínein, uitstrekken, spannen) de spanning, uitzetting, uitrekking.
Tassao, m. port. z. charqud.
Tasse, f. fr. en hoogd. (it. tazza, sp. taza,
van 't arab. `tas, `tass, `tassah, `ftassat, nap,
bekken, van `tassa, indoopen) een kopje, eene
kleine schaal, drinkschaal, inz. voor warme
dranken.
Tasten, pi. hoogd. (van t a s t e n, it. Las tare, oudsp. en provene. tastar, fr. tater, van
't later lat. taxire, aanraken ; it. taste, de greep
aan de luit) de toetsen (fr. touches) klavieren,.
c l a v e s aan orgels, forte-piano's enz.; — tas
ten-instrumenten, snaar- of blaasspeeltuigen, die met toetsen of kleppen zijn voorzien ; — tastatuur, f. (it. tastatura) het toetsbord, klavier- of greep werk (vgl. c 1 a v i at uur,
manuaal en peda al) ; — tasto solo, it. het
aanslaan der enkelvoudige bastonen, zonder accompagnement; — tastiera, f. it. het toetsbord; — sulla tastiéra (spr. soella—) beteekent

voorzien en met linnen overdekt, een bank-

bij strijkinstrumenten, dat de snaren zeer ver

wagen.

van den kam moeten gestreken worden.
Tataar, z. T a r t a a r; — tatar–aga, m.
turk. de directeur der koerierposten ; — tataricus, a, um, lat Bot. Tartaarsch, uit Tartarije
afkomstig.
Tate, m. joodsch-duitsch de vader.
Tatianisten (spr. ti=tsi), m. pl eene
gnostische secte, in de 2de eeuw door T a t i
uit Assyrië gesticht, ook S e v e r i a n e n-ánus
en E u k r a t i e t e n geheeten.
tatillonneeren, fr. (tatillonner, spr. tatilj—; van tater, aanraken, voelen) rondsnut%len, zich om kleinigheden bekommeren ; ook
wauwelen, kletsen, al te wijdloopig verhalen;
— tatillonnage, fr. (spr. tati-ljonáázj') 'snuffelarij, kleingeestigheid; gesnap, gerel, gewauwel; — tatonneeren, fr. (tatonner) rondtasten ; Piet. eene onvaste hand hebben, met vreesachtige of schroomachtige hand werken; wei
-felnd
handelen.
tatoueeren (spr. tatoe—; fr. tatouer, eng.
to tattoo, tattow; van polinesischen oorsprong:
in de taal van Tonga tattaoe, van de Marquesas tatoe, van Tahiti tatnoe, dat in 't alg teeken, teekening, schrift, schilderwerk en, gelijk
het nieuw-zeelandsche tataoe, tellen, rekenen
beduidt) het lichaam met verschillende figuren
beprikken, over welke men vervolgens een kleurend vocht wrijft, gelijk vele wilde volkeren in
Amerika en op de eilanden der Zuidzee plegen
te doen.

Tataar, perz. -turk. (tátár, tatár, tatar) m.

Tartarus, m. lat. (v. 't gr. Tártaros) het
dooden- of schimmenrijk, de onderwereld, ook
O r e u s; inz. de onderaardsche strafplaats der
titans en doemelingen, de hel, in tegenst. met
het e l y s ï u m; Chem. de wijnsteen (vgl. cremor tartán); tartdrus albus, witte wijnsteen;
t. boraxatus, borax-wijnsteen; t. crudus, rauwe
wijnsteen; t. depuratus, gezuiverde wijnsteen;
t. emeticus of stibiátus, braakwijnsteen, wijn
antimonium-potasch; t. ferrätus, ijzer -stenzur
t. ruber, roode wijnsteen; t. solu--wijnste;
bilis, oplosbare wijnsteen; t. vitrioltitus, onzij-dige zwavelzure potasch (ook d u p l i c a a t of
p o 1 y c h r e s t -zout en natuurlijk voorkomend:
tartarine) ; — tartarimeter, m.. de wijnsteenmeter; — tartariseeren (spr. s=z),
barb.lat. met wijnsteen zuiveren ; — tarta–
rieten of tartráten, pl. wijnsteenzure
zouten.
Tartelette, f. fr. (van tarte, taart) een
taartje, room- of -fruittaartje.
Tartíne, f. fr. (verwant met tarte, taart)
een dun sneetje brood, eene boterham.
Tartuffe, m. (fr. Tartu fe ; spr. tartúúf' )
eig. de naam van een schijnheiligen huichelaar,
die de noofdpersoon is in een beroemd blijspel
van M o l i è r e (de naam Is ontleend van 't ital.
tartufo, truffel, die de geliefkoosde spijze van
dien huichelaar was) ; vandaar in 't alg. een
huichelaar, schijnheilige bedrieger en booswicht,
,

-
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Tattersall, m. eng. een het eerst door
R. Tattersall in 1777 te Londen gestichte, nu
ook in andere groote steden bestaande paarden,beurs voor vrienden van turf en sport (z.
-ald ), tot verkoop van paarden, afrekening van
weddenschappen enz., z. corner.
Tatu, braz. en port. (sp. tato) het gordel
-lier,z.vamd
Taurat, m. hehr. het Oude Testament bij
de Joden.
Taureadór, n. (van 't gr. tauréa, doró,
van túúros, lat. taurus, stier en doró, vel) eig.
een vel van runderleder; eene zweep, geesel,
bullepees; — taurilien, lat. (taurilia) en
tauroboliën, gr. pl. stierenoffers ter eere
van Cybele of Rhea; — taurokólla, f. gr.
(van kólla, lijm) stierenitjm, uit de pooten, ooren
en pezen van het rundvee, de beste dierenlijm;
— tauromachie, f. het stierengevecht, de
kunst om stieren te bevechten ; — taurophaag, m. een stiereneter; — taurophónus, m. stierendooder, bijnaam van Hercules;
— taurus, m. het 2de der 12 sterrenbeelden
van den Dierenriem.
tauricus, a, um, lat. Bot. Taurisch, van 't
Taurische gebergte.
Taut, z. T h o t.
Tautaeísme, n. nw.lat. (van 't gr. tautó,
samengetr. uit to auto, hetzelfde) Log. hinderlijke gelijkluidendheid van dicht bijeenstaande
lettergrepen of woorden, of ophooping van gelijkluidende of in klank naar elkander te veel
=zweemende plaatsen; — tautochróne, f. gr.
Math. z. v. a. i s o c h r o n e (z. ald.); -- tautoehróniseh, adj. gelijktijdig, gelijkdurend;
-- tautoehronísme, n. de gelijktijdigheid;
— tautográm, n. een gelijklettergedicht,
met dezelfde aanvangsletters der regels of woorden ; — tautologie, f. (gr. tautolog i a) de onnoodige herhaling van het reeds gezegde, woord
woordherhaling; vgl. p1 e o n a s me;-verspilng,
— tautológisch, adj. hetzelfde zeggend, gelijkbeduidend, onnoodig herhaald; — tauto.metrie, f. de gelijkmatigheid, stipte en slaafsche herhaling van dezelfde versmaten; — tautophonie, f. de voortgezette herhaling van
denzelfden toon, gelijkluidendheid.
taveleeren, fr. (taveler, v. table, oudfr.
tavele, bet bordspel, damspel, dus oorspr. het
aanzien van een dambord geven) Pict. spikkelen, vlekken.
Tavern, f. eng. (spr. tévvern) z. v. a. Ixet
fransch taverne = t a b e r n e, z. ald.; ook
de tegenwoordige naam van zekere openbare
eetinrichtingen te Londen, waar men zeer goed
en tamelijk goedkoop bediend wordt; — ta
-vernius,
m. mid.lat. voorzitter der magnaten in Hongarije, aartsstadhouder.
Tavöla, f. it. (távola = lat. tabula, plankje)
in Noord-Italië vroeger een vlaktemaat = 1 vierk.
p e r t i c a of r a g i o r n a t a (z. ald. ); — taVoletta of tavolózza, f. het verfbord, palet.
Tawár, towár, m. russ. waren, snuister(jen.
,
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Taxe, f. fr. (provenc. en mid.lat. taxa, v.
't lat. taxáre, schatten) de vastgestelde prijs.
schattingprijs, waarde-aanslag, waardebepaling,
pr(jsvoorschrift of prijszetting, de broodzetting;
de belasting, het hoofdgeld; — taxa stolae, mid.
lat. z. v. a. jura stolae; — taxeeren, lat.
(taxáre) schatten, waardeeren, de waarde of
den prijs bepalen ; aanslaan, eene belasting opleggen; ook beschuldigen, berispen, wraken: —
taxätum, m. bet geschatte, bepaalde; —
pro taxato (iets overnemen), voor het geschatte
of den geschatten prijs; — taxatie (spr. tie
=tsie) f. (lat. taxat`áo) de prijs- of waardebepaling, schatting of waardeering eener zaak,
aanslag; ook taxeering; — taxätor, m.
nw.lat. een schatter, prijszetter, waardebepaler,
fr. taxateur.
Taxis, f. gr. (van tássein, stellen, schikken) in 't alg. rangschikking, plaatsing; inz. de
slagorde, het gelid; ook eene legerafdeeling;
Chir. de kunstmatige terugbrenging van de uit
hunne natuurlijke ligging geweken deelen, b. v.
van eene breuk door enkele samendrukking daarvan ; — taxiárch, m. (gr. taxiarchos) aan
veldoverste;-voerdngtlafei,
-- taxiarehie, f. de post van zulk eenen
aanvoerder, het aanvoerderschap; — taxidermie, f. (juister dermo- of dermatotaxis,
van derma, huid) eig. bet schikken der huid;
het kunstmatig opvullen der dierenhuiden ; ook
de aanwijzing om dieren naar den regel op te
zetten en te bewaren; — taxidermist, m.
een opzetter van dieren ; — taxiderm, f.
een opgezet dier; — taxiologie en taxionomie, f. de leer der rangschikking, s ystematiek.
Taxisboom, z. taxus.
TaxOdon, n. gr. een muisachtig voorwereldlijk dier, van de grootte des olifants, in
Amerika gevonden.
Taxus of taxisboom (gr. táxos, lat.
táxus) de ijve, iveboom, een naaldhoutboom
met vergiftige eigenschappen.
Tayau, tayaut of taïaut, fr. (spr.
tajó) ho, ha, ho ! toeroep des jagers aan de
honden, als hij het hert ziet.
Tay—toee, m. de titel, dien in China de
vermoedelijke erfgenamen der kroon dragen.
teh— (russische, turksche en indische woorden, die soms, vooral door de Franschen, met
deze aanvangsletters geschreven worden, zoeke

men op tsj—).

Te, benaming van vele mijnfornuizen van
den vorm eener T, om eenig werk te doen
springen; ook een winkelhaak van den vorm
der T.
Teakhout, ook tek- of tiekhout, n.
malabaarsch (theka of tekka) een zeer vast en
duurzaam hout voor den scheepsbouw, van den
reusachtigen' oostind. tiekboom (Tectonia grandis) z. djati-hout.
Teatótaler of teatótaller, ook teetótaler, m. eng. (spr. tie—; v. tea, thee en
total, geheel, dus woordelijk : geheel en al thee,

TFBERARAS

TEKST

1212

slechts thee; V. a. van het beweerde lersche
teetotal, geheel en al) benaming van de inatigheidsvrienden of leden van de matigheidsgenootschappen in Ierland, die zich alle bedwelmende dranken, geen uitgezonderd, onbepaald
en onvoorwaardelijk ontzeggen en slechts thee
drinken ; — teatotalisme, n. hun stellingen
en leefregel.
Teberáras, m. pl. perz. bedelmonniken
in Perzië, op de wijze der Derwischen.
Tebéth, m. de Ode maand van 't burgerlijke en de 10de maand van 't kerkelijke jaar
bij de Hebraeen, aan onzen December beantwoordende.
Tebib, m. arab. (thabib) een arts.
Tecédon, f. (gr. tekedón, v. tékein, smelten, zich oplossen, enz.) tering, uittering.

Technematotheek, f. gr. (v. téchnema,
iets kunstig bewerkts, kunstwerk, van technan,
kunstig arbeiden, téchné, kunst) eene kunstkamer, kunstverzameling ; — techniek, technika, f. (gr. techniké, van téchne, kunst) in
bet alg. kunst- en handwerksbedrijvigheid ; uit
kunstmatigheid of kunstbedrevenheid,-wendig
kunstvaardigheid, handgrepen ; kunstleer, leer
der kunstregelen, leer van de regelmatige behandeling van het uitwendige (materiëele) deel
der beeldende kunsten; de kunsttaal, kunstwoordenieer; — techn^eus, m. een kunstkenner
eil kunstoefenaar, kunstervarene, kenner en uit
uiterlijke kunstregelen; iemand,-oefnard
die met den aanleg en de werking der inrichtingen en werktuigen voor industrie bekend is,
kenner van een bepaald bedrijf; — tech-

nisch, adj. (gr. technikós, e, ón) kunst- of
handwerkmatig, tot de kunst behoorende, volgens de kunsttaal; — technische uitdrukk i n g e n (lat. termini technici, vgl. terminus),
kunstuitdrukkingen, kunstwoorden, eigenaardige
benamingen van voorwerpen, die bijzonder aan
eene kunst of aan een bedrijf toebehooren, de
eigen bewoordingen van eene kunst, een bedrijf of handwerk; — technische verzen,
the gemaakt zijn om het geheugen te onder
geheugen-rijmen ; — technieísme,-steun,
n. nw.lat. behandeling volgens de voorschriften
der kunst ; — technoglyph, m. gr. een kun stig gesneden steen ; — technolith, m. een
kunststeen, eene kunstige steenmassa; — technologle, f. de kunstleer, kunst- en handwerksbeschrjving of - geschiedenis, bedrijfskunde,
bedrijfsleer ; — technologisch, adj. kunstbeschrijvend, bedrijfskundig, tot de kunst- of
bedrijfsgeschiedenis behoorende; — technomórphen, pt . beeldsteenen ; — techno poegnion, n. eene kunst-aardigheid, kunstig
speelwerk, inz. een gedicht van kunstigen, moei
vorm, b. v. met regels, waarvan de be--lijken
gin- of eindletters iets ,;ijzonders beteekenen.

Techum Sabbath, m . hebr. de sabbathsgrens, de sabbathsweg, z. s a b b a t h.
tectum, n. lat. (van tegëre, dekken) het dak;
sub tecto toeli, onder het dak des hemels, onder den vrijen of open hemel, in de open lucht;

tecte, adv. bedekt, overdekt, verborgen, geheim,
heimelijk, onder de hand; — tecto nomine, met
bedekten, verzwegen naam ; — tectuur, f.
de bedekking, het bedeksel, de papieren bedekking van een waszegel, van een artsenijglas enz.

Te – Deum of Tedéum, n. (van de lat.
aanvangswoorden : Te Deum laudámus, etc. d.i.
U, o God! loven wij, enz.) de ambrosiaansche
lofzang, door den H. A m b r o s i u s, bisschop
te Milaan, in de Ode eeuw gemaakt ; in 't algemeen een lofzang, inz. bi behaalde overwin
-nige.

tediëus, z. toediëus.
Teem, z. taïm.

Teetotaler, z. t e a t o t a l e r.
Tefoen of Tefnet, f. eene egyptische
godheid, die met een leeuwenkop wordt afgebeeld.

Tefterdar, z. defterdar.
tegeeren, lat. (tegelre) bedekken, verhei
(lat. teguméntum)-melijkn;—tgué,.
in 't algemeen bedekking; inz. huidvlies, vliezig bekleedsel.

Teint, n. fr. (spr. tere ; van teindre = lat.
tingëre, verven) de kleur, tint, gezichts- of huidkleur; Pict. de graad van sterkte, dien men
aan de kleuren geeft; huid, vel; — teint&

de passage, fr. (spr. tent' de passaazj')
overgangskleur, eene bij het draaien van den
analysator in den saccharimeter zich snel vertoonende en weder verdwijnende kleur; — teintuur, f. (spr. teIztúúr) verf, het kleurend vocht,
de vloeiende verfstof, de verving, kleuring (vgl.
t 1 n e t u u r); oneig. de oppervlakkige kennis.
Teiresias, z. T i r e s i a s.
Tekkie, turk. (tekkiéh) een klooster van
derwischen, monnikklooster in Turkije.
Tekmársis of tekmárse, f. gr. (van
tekmairein, aanduiden, kenmerken; uit kenteekens vermoeden ; van tékmar, kenteeken) het
gissen, vermoeden of opmaken uit kenteekens;.
inz. Med. de gissing, het vermoeden aangaande
de verborgen ziekteverschijnselen of -toevallen.
Teknogonie, f. (van téknon, kind) de kinderteling of -verwekking, kinderwording, ook
teknopaeie ; — teknoktonïe, f. gr . kin dermoord ; in het strafrecht : de kindermoord,.
dien eene moeder aan baar pasgeboren kind
begaat.
Teko, m. naam, dien men op Banka geeft
aan het kind van eenen Chinees en eene Ma-

leische.
Tekst, m. (van het lat. textus, eig. het
gewevene; vervolgens in het algemeen samenvoeging, van texére, weven enz.) de samenhangende woordverbinding van eene rede of een
geschrift, de grondtaal, het hoofdgeschrift, hoofdwoord eens schrijvers, in tegenstelling met de
aanmerkingen, noten, kantteekeningen, glossen
enz.; inz. eene bijbelsche grondspreuk, bijbelplaats, de grondslag, grondstof eener leerrede;
vandaar oneig. eene vermaning, terechtwijzing,
bestraffing, b. v. iemand den tekst lezen,
hem zijnen plicht voor houden, doorhalen coz.;
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<1e woorden van een zangstuk, in tegenst. met
de muziek, b. v. opera-tekst, tekstboek
enz.; ook de benaming eener soort van drukletters tusschen paragon en augustijn (z.
ti r u k 1 e t t e r s); — textuur, f. lat. (textüra)
liet weefsel, samenvoegsel, de verbinding, schik
wijze van aaneenvoeging der moleculen of-king,
.samenstellende deelen van een lichaam.
tsktisch, adj. gr. (téktikós, é, ón, v. téktein,
.smelten) smeltend, oplossend.
Tektoniek, tektonika, f. gr. (tekto-iz.ikê, eig. de kunst van den téktön, den tim
schr( nwerker) de kunst om op hou -meranof
metalen voorwerpen beelden aan te-tenof
brengen.
Tekwimi–Wakaï, pl. turk. (van 't arab.
takwim, schrijftafel, dagboek en waka"'i, pl. van
.vakgat, gebeurtenis, voorval) dagboek der gebeurtenissen of voorvallen, de naam van de
sedert 1831 opgerichte of eleele turksche courant.
Tela, 1) f. lat. weefsel ; ital. weefsel, lijn
linnen ; — 2) (perz. till, goud) een per--wad,
;zisch goudstuk, dat in den aanvang van ieder
jaar en bij veranderingen van regeering geslagen werd en 1 perz. dukaat of ongeveer 5 gld.
15 centen waard was.
Telamon, m. gr. (telamön) een lederen
•draagriem, bandelier; Med. een linnen band,
loz. tot ondersteuning en tot dragen; — tela
pl. Arch. draagbalken, dragers, last--móne,
dragers, mannelijke beelden, die een gebinte
dragen = atlanten.
Telchinen, pl. (gr. Telchánes, wellicht van
thélgein, betooveren) metaalkundige zwarte -kunstenaar op Kreta en Rhodus; in het alg. toovenaar, heksenmeester.
Telega, f. russ. en poolsch, een lichte boe
-Tenwag.
Telegraaf, f. gr. (van tele, ver, veraf en
gráphein, schrijven) een vérschrijver, elk (optisch
en elektromagnetisch) toestel ter snelle mede
berichten op groote afstanden; —-delingva
telegrafist, m. een beambte van de tele ,graaf; — telegrám, n. het door de telegraaf
medegedeelde, het telegraphisch bericht, een
draadbericht; — telegrapheeren, met de
telegraaf berichten mededeelen; — telegraphie, f. de vérschrijfkunst, de wetenschap der
.elegraphen; — telegráphiseh, adj. tot die
wetenschap behoorende; — teleïkonographie, f. de kunst om beelden van zeer ver
verwijderde voorwerpen op te nemen ; -- tem. (v. lale n, spreken) een verreroe--'lea,
per, scheepsroeper; — telelalie, f. de verrespraak, de kunst om naar verren afstand de
-stem over te brengen; — teleInéter, m. een
afstandsmeter; — telemetrie, f. de afstandsmeting ; — telemikroskoop, m. werktuig
-om een beeld van verwijderde voorwerpen te
vergrooten; — telephoon, f. een verrespreker, spreektelegraaf, een toestel om geluiden
door een elektischen stroom voort te leiden en
-over te brengen; — telephoneeren, door
,
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middel der telephoon berichten; — telepho–.
nie, f. de verreroeperij met spreekbuizen ; thans
inz. de ..overbrenging van geluiden door den
elektischen stroom; — telephoniek, f. de
kunst der telephonie ; — telephoniseh, adj.
op de telephoon of de telephonie betrekking
hebbende ; — telephrasie, f. de verrespreekkunst; — teleskoop, m. (van skopein, beschouwen) een verrekijker, inz. spiegelverrekijker, een groote verrekijker met een weerkaatsenden spiegel; — teleskopie, f. de leer der
verrekijkers, dat deel der optica, dat over de
teleskopen, hun samenstelling en gebruik bandelt; — teleskópiseh, adj. wat den tele
betreft; slechts door den teleskoop waar-skop
te nemen, b. v. zulke sterren (t e 1 e s k o p i s c h e
sterren) ; — telestereoskoop, m. een
door Helmholtz uitgevonden, op groote schaal
onder aanwending van spiegels ingerichte s t er e o 5k o o p ( z. aid.), om lichamelijke gezichten op verwijderde voorwerpen (landschappen,
enz.) te verkrijgen.
Telemachus, gr. (Telémachos, de uit de
verte strijdende) mansn.: de zoon van U 1 y ss e s (z. aid.)
Teleobranchiön, pl. gr. (van téléos, a,
on, volkomen, geheel, en bránchion, vischkieuw)
kraakbeenvisschen met volkomen kieuwen of
met kieuwbedekkingen en kieuwvliezen ; — teleobránchisch, adj. met kieuwdeksels en
kieuwvliezen voorzien; — teleosaurus, m.
gr. (vgl. sauriërs) een voorwereldljke fossiele krokodil.
Teleologie, f. gr. (v. télos, n. doel, oogmerk) de doelleer, leer van de eindoogmerken
der dingen en der doelmatigheid in de inrichting der wereld; — teleolbgiseh, adj. het
doel of de doelleer betreffende.
Telephium, n. Med. eene boosaardige,
ongeneeslijke zweer (naar men wil van T e 1 ép h u s, een zoon van Hercules, die van Achilles
voor Troje een wond ontving, die niet wilde
genezen) ; — teléphiseh, adj. moeielijk genezend, kwaadaardig.
Telephoon, telephonie, enz. tele.
skoop, z. ond. telegraaf.
Telesma, n. (van 't gr. telefa, voleinden)
de voleinding ; een toovermiddel (vgl. t a 1 Isman).
Telesphórus of telesphoor, m. gr.
(teleshóros, tot het doel brengend, voleindend,
van télos, doel, en phérein, dragen, brengen)
de voleinder ; Myth. de god der genezing, de
ziekte-eindiger, gewone begeleider van .E s k u1 a a p en van H y g i e a, naast wie hij als een
kleine knaap met eene muts op het hoofd en
in eenen mantel gehuld verschijnt.
tel est notre plaisir, fr. (spr. tel è notr' plézier) dat is ans genoegen, zoó gevalt het ons,
zóo willen wij het; In de kanselarijtaal der
oud-fr. regeering het slotformulier der ver ordeningen, enz.
Telestereoskoop, z. ond. telegraaf.
Telinga, z. teloegoe.
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teile quelle, fr. (spr. tell' kéll') z. v. a. tal -

Ier qualiter (z. aid.).

Tellíne, f. gr. (tellino) Bene soort van
vlak, tweeschalig schelpdier; — tellinieten,
m. pl. versteeningen daarvan.
Tellus, f. lat. (genit. tellüris de aarde,
aardgodin, G ee a, z. aid.) ; — tellürisch,
adj. nw.lat. aardscb, tot de aarde behoorend,
van hare kracht of werkzaamheid uitgaande;
— tellurísme, n. het aardgeheel, aardwezen; de natuurkracht der aarde, het aardstelsel;
ook z. v. a. dierlijk magnetisme; — tellurium, n. een werktuig tot aanschouwelijkmaking der aard- en maanbeweging; ook z. v. a.
tellurium— metaal, een in 1782 ontdekt
bijzonder metaal, naar het antimonium gelgkende ; in verbinding met zuurstof vormt het
de teilurige zuren en de telluurzur e n ; — telluriden, pl. verbindingen van
het tellurium met elektronegatieve metalen; —
tellureten, pl. verbindingen van tellurium
met elektropositieve metalen.
Teloegoe of Telinga, naam eener oost
taal van den drawidischen stam, die-indsche
door ongeveer 7 millioen menschen wordt gesproken ; vgl. dravidische talen.
Telyn, f. de lier der oudnoordscbe zangers.
Tem., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor J. C. Temniinck (gest. 1857
te Leiden).
Teménna, m. arab. (v. manai, wenschen,
tamanni of tamanna, wenschend) de oostersche
begroeting, waarbij de hand eerst op het hart
en dan op het voorhoofd gelegd wordt.
temëre, adv. lat. toevallig, zonder overleg,
op goed geluk af; temére ligttans, moedwillig
twister of procesvoerder; — temerair, adj.
(lat. temeraráus, a, um, fr. téméraire), onbezonnen, onbedachtzaam, vermetel, koen, euvelmoedig; — temeriteit, f. lat. (temeritas)
de onbezonnenheid, vermetelheid, onbesuisdheid,
roekeloosheid; temeratas litigándi, moedwillige
strijdzucht.
Temin, m. (turk. timin) Bene kleine rekenmunt te Algiers en Smyrna.
Temonatieum, n. nw.lat. (van 't lat.
temo, m. dissel) disselgeld.
Tempe, n. gr. eig. een door de Ouden
wegens hare bekoorlijkheid geprezen dalstreek
in Thessalië tusschen de bergen Olympus en
Ossa ; vandaar In 't algemeen een schilderachtig
dal, lustoord.
Tempeest, n. lat. (tempéstas, f, it. tem
-pésta)
een storm, onweder, inz. zeestorm.
Tempel, m. (van bet lat. templum, n.
oorspr. Bene afgezette heilige plaats) een godshuis, aan den godsdienst (inz. den heidenschen
en joodschen) gewijd gebouw, onderscheiden
van k e r k ; ook een groot gebouw te Paris,
dat in 1222 als woning voor de tempeliers gebouwd werd, en later door de gevangenschap
van Lodewijk XVI algemeen bekend is geworden ; — tempeliers (mid.lat. templarTi), ook
tempelridders, tempelheeren, Bene
;
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door de kruistochten in 1119 ontstane geestelijke ridderorde, die van koning Boudewijn
van Jeruzalem Bene woning in de nabijheid van
den voorm. joodschen tempel verkreeg, en i;
den aanvang der lIde eeuw door paus Clemens
V en Philippus den Schoonen van Frankrijk
werd opgeheven en uitgeroeid ; de uitspattende
levenswijs dier ridders heeft aanleiding gegeven
tot het sprw.: drinken (zuipen) als een
tempelier, onmatig drinken, zuipen.
Témpera- of a tempera schilderij,
tempera-platen, enz. it. (van témpera,
d. i. eig. ieder vloeibaar mengmiddel voor drog a
verven) zulke, waarbij de kleuren met de melk
van jonge vijgeloten en met eigeel zijn vermengd;
— tempera al secco, schilderwerk op droge
wanden.
tempéren, tempereeren, lat. (tem
matigen, verzachten, minderen, beper--perlt)
ken ; in de ijzersmelterijen : gegoten waren doi r
gloeiing tusschen koolpoeder en beenderasch
weeker en taaier maken, haar de brosheid benemen, ook adouceeren; getemperde
lucht, gematigde, matig warme lucht ; t e mpereer- of temper-oven, een koeloven;
t e m p e r e e r- poeder, koelpoeder; — tem
-perans,
n. Med. een koelmiddel, verzachtend.
middel; pl. temperantia (spr. ti=tsí); —
temperance, f. eng. (spr. témperens) da
matigheid, vgl. t e m p e r a n t i e;— temperance—men, pi. leden der verschillende matigheidsgenootsch appen in Amerika ; — tem—
perance—halls, pi. matigheidszalen, verzamelplaatsen der leden van matigheidsgenoot-schappen; — temperament, n. lat. (tem
eig. een verzachtend, matigend-peraméntu)
middel, middelweg, bemiddeling, tusschenkomst,
matiging; inz. de eigenaardige bloedmenging of
de verbinding van het geestelijke en lichamelijke in den mensch, waarvan zijne wijze van
gevoelen en denken afhangt, de blijvende, doorgaande toestand van het gevoelvermogen, de
natuurlijke gemoedsstemming, natuuraanleg, na-.
tuurneiging (de vier temperamenten: het
cholerische, sanguinische, phlegmatische en melancholische, naar den voorslag van een der nieuwere wijsgeeren te vertalen door: het «kloekmoedige, blijmoedige, geltjkmoedige en zwaarmoedige") ook levendige
zinnelijkheid, overhelling tot wellust, b. v. veel,
temperament hebben, veel aanleg tot zin-,
nelijkheid of wellust hebben ; — temperamentsfout, f. een fout waarin een mensch
tengevolge zijner gemoedsgesteldheid licht vervalt; temperamentsdeugd, f. Bene deugd,_
die iemand krachtens zijne natuur zeer gemakvalt ; — temperántie (spr. tie=tsie) -kelij
f. (lat. temperancia) de matiging, matigheid,,
ingetogenheid ; — temperatuur, f. (lat. tem
de matiging, verzachting; de warm--peratú)
tetoestand, warmtegraad, inz. der lucht, luchts•
gesteldheid ten opzichte van warmte en koude,
droogte en vocht ; Muz. de inrichting der toonladder, volgens welke men aan bepaalde tonen,
-

,
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lets van hunne zuiverheid ontneemt, opdat alle
intervallen in behoorlijke verhouding blijven.
Tempésta's, pl . (vgl. t e in p e e st), Piet.
onweders- of stormtafereelen, schilderstukken,*
die stormen en onweders voorstellen, zeestormen; — tempestatief, nw.lat. ([r. tempestatij) of tempestuous, lat. (tempestuvsus,
a, um) , adj. stormachtig, buiig; oneig. bulderend, razend en tierend, twistziek ; tempestóso,
it. Muz. onstuimig, stormachtig, zeer hevig; —
tempête, f. fr. (spr. tarcpèt') een storm, onweder; een stormachtige dans.
tempestief, adj. lat. (tempestivus, a, um,
V. tempus, z. ald.) tijdig, te rechter of bekwamer tijd, te gelegener tijd, van pas, ter snede.
Tempête, z. ond. t e m p e s t a s.
Templinum—olie, f. (nw.lat oleum tem -

plinum) kromhoutolie.

Tempo, n. pi. tempi, it. (van 't lat.
tempus) de tijd, inz. de rechte tijd; de tijdmaat
in de toon- en danskunst ; Mil. afgemeten beweging, handgreep ; — a tempo, it. of a temps,
fr. (spr. a tau) of de tempre, lat. tijdig, volgens de tijdsomstandigheden, te rechter tijd; —
al tempo of al rigóre di tempo, Muz. nauwkeurig of gestreng naar de tijdmaat of den tact;
— nel tempo, in de tijdmaat ; — tempo cómmodo, Muz. in gemakkelijke tijdmaat, in rechte
beweging; — tempo dí bailo, in dansbeweging;
— tempo di polacca, in de beweging der polo n a i s e; — tempo di prima (parte), beweging van het eerste gedeelte; — tempo giusto
(spr. —dzjoesto) Muz. de rechte, gepaste maat
volgens den aard of den geest van het stuk;
ook in gepaste beweging; — a tempo primo,
In de eerste tijdmaat ; -- tempo rubáto, z . rubato tempo — tempi passati! verledene tijden! dat is voorbi ; dat hebben wij gehad! —
tempo —rekening, z. v. a. conto di tempo
;

(z. ald.).

temporaal, lat. 1), (temporális, e, van
temnplus, pl. tempera, de slapen) Med. tot de
slapen behoorende; temporaal - a r t é r l e, f
de slaappolsader; 2) z. ond. tempus.

tempteeren, temptatie, liever t en-

teeren, tentatie (z. aid.).
Tempus, n. pl . tempóra, lat . de tijd;

tempus edax rèrum, de tijd die alles verwoest;
tijdvorm van een werkwoord (vgl. p r m s ens,
prmteritum en futurum); — tempus clausum, besloten tijd (vasten- en adventtijd) waarin
het bruiloftvieren verboden is ; — ad tempus,
voor eenen tijd lang, voorloopig; — ad tempus
vitae, levenslang, voor het geheele leven; —
de tempöre, z. ond. t e m p o; — ex tempöre,

zonder dralen, op staanden voet, voor de vuist,
zonder bezinning; -- hoc tempöre, afgek. h. t.,
te dezer tijd, thans, nu; — pro tempöre, af gek. p. t., thans, heden, voor het tegenwoordige ; — o. tempera, o mores ! o tijden, o ze-

den ! ; — tempóra mutdntur et nos mutamur
in illis, lat. , sprw. : de tijden veranderen en wij
veranderen met hen ; — temporaal (lat. temporalis, e) of temporeel (fr temporel),
.
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adj. tijdelijk, wereldlijk, vergankelijk, aardsch ;.
— tenporaliën, pl. (temporalia) wereld
inkomsten, die de geestelijk-lijkevordn,
geniet ; — temporair, adj. lat. (tern--heid
porartus, a, um), voor eenen tijd, voorbijgaand,
niet duurzaam, veranderlijk; — temporalíst, .

m. een aanhanger en verdediger van de wereldlijke macht des pausen ; — tempora —,
räum, n. iets vergankelijks, onbestendigs; —
temporiseeren (fr. temporiser), op den tijd
zien, zich naar den tijd schikken, zich naar
den loop der tijden of de tijdsomstandigheden
voegen; eenen meer gunstigen tijd afwachten,
dralen, talmen, opschorten; de huik naar alle:
winden bangen; — temporisätie (spr. tie=
tsie) f. de draling, verschuiving tot geschikter
tijden; — temporiseur, m. fr. ,draler, taliemand, die zich voegt naar den tijd. -mer,
temulent, adj. lat. (temuléntus, a, urn)
tuimelend, suizebollend, dronken; — temu-léntie (spr. tie=tsie), t. (lat. temulentia) de.
dronkenschap, bedwelming, tuimel.

tenábel, adj. fr. (tenable, van tenir, hou- den) houdbaar, verdedigbaar.
Tenaciteit, tenaeulum, z . ond. tenax
.

Tenaille, f. fr. (spr. tenálj ; provenc.
tenalha, it. tanaglia, van 't lat. tenacúlum, pl.
tenacüla, V. tenax, vasthoudend, v. tenëre, houden) de tang, nijptang; Fort. een tangwerk,
schaarwerk, zulk een vestingwerk, dat twee
fa c e s heeft, die een Inspringenden hoek vormen en dienen om eene e o u r t i n e de dekken ;-- tenailleeren (fr. tenailler), met gloeiende
tangen knijpen of pijnigen; in den vorm eener
wig of kegge afpunten ; — tenaillons, pi.
(spr. tenaljón) Fort. bolwerks-ooren, 1 u netten
eener halve maan, die hare f a e e s dekken en
deze tot eene soort van dubbele e o n t r e g a rd e^

dienen.

Tenakel, z_ ond. tenax.
Tenant, m. eng. (spr. ténnent; fr. tenant,,

van 't lat. tenen, houdend, seil. locum, de plaats,
dus oorspr. plaatsbekleeder) pachter, pachthoevenaar ; leenman.
tenax, lat. (v. tenêre, houden) vasthoudend;
taai ; vast, hecht, standvastig, duurzaam ; terughoudend, karig, vrek, deun ; — tenaciteit,
f. (lat. tenacitas) het vasthouden, de kracht om
iets vast te houden ; de volhardendheid, hardnekkigheid, vasthoudendheid, karigheid, deunheld, vrekheid; ook taaiheid, rekbaarheid der
metalen ; — ténaoúlum of tenakel, n.
de handschrifthouder, nijper der letterzetters.
een gespleten hout om het handschrift, dat gezet.
wordt, in vast te klemmen en het oog des zetters eene bepaalde richting te geven; ook een.
heelmeesters-werktuig, inz. om gezwellen, die
men snijden wil, vast te houden.
Tendak (maleisch tandak, dans, danseres).
een javaansch eenvoudig ballet, door naakte.
danseressen uitgevoerd.

Tendentie, z. ond. t e n d e e r e n.
Tender, m eng. (van to tend = attend,..,
fr. attendre, wachten, bedienen, begeleiden) het..
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begeleidingsvaartuig van een linieschip tot overbrenging van bevelen en tijdingen; ook bet
aan eenen stoomwagen toegevoegde voertuig
^f de wagen, die steenkolen en water mede -

voert.

tendeeren, lat. (tendëre) spannen, uit
streven, trachten, doelen, bedoelen, het-rekn;
oog op iets hebben; tendéntie (spr . tie=
tsie), f. nw.lat. (fr. tendance) het streven, de
—

helling, neiging of richting naar een doel, de
strekking of bedoeling, b. v. van een boek; —
tendenz-roman, m. hgd. een roman, die
bepaalde artistieke, politieke, religieuse of sociale leerstellingen ontwikkelt ; — ténsie, f.
lat. (tensio) de rekking, spanning, uitrekking,
.gespannenheid.
tendineus, adj. nw.lat. (fr. tendineux;
van het nw.lat. tendo, fr. tendon, de pees)
peesachtig, van den aard der pezen.
tendre, fr . (spr. tandr'; van 't lat. tener)
teeder, teer; week, zacht, murw, maisch, gevoelig, weekhartig, weekelijk, weemoedig; —
tendre, n. teedere neiging of voorliefde (een
t e n d r é voor iets of iemand hebben) ; --,

tendresse, f. (spr. tañdréss') de teederheid,
hartelijke liefde; zachtheid, fijnheid, weekheid;
— tendreté, f. de zachtheid, malschheid,
murwheid der spijzen; — tendxons, pi.
Kookk. zachte deelen aan slachtbeesten.

Tenebrarius, later lat. of tenebr11o,

lat. m. (van tenëbrae, pl. duisternis) een duisterling, lichtschuw mensch; bedrieger; — te –
nebrionieten, pl. nw.lat. sluipkevers, dus
genoemd wegens hunne sombere kleuren; —
tenebrositeit, f nw.lat. de duisterheid,
donkerheid.
tenére (teneo) lupum auribus, lat. (ik houd)
den wolf bij de ooren houden.
ténero of teneraménte, ook con tenerézza, it.
(van het lat. tener, teeder) Muz. teeder, week,
vleiend, liefelijk, met teederheid.
Tenésmus, m. lat. (van 't gr. ténesmós
of teinesmós, van teinein, uitrekken, spannen)
Med. stoelpersing, neiging tot afgang; — tenesmódiseh, adj. door stoelpersing veroor.zaakt ; daartoe betrekking hebbende.
Tenétte, f. fr. (v. tenir, houden, vatten)
Chir. het tangetje der heelmeesters en steen :snijders ; ook de steenlepel ; — tenez ! (spr. tend
eig houdt ! vat aan ! ziedaar ! hou vast ! daar
hebt gij 't!
-

1

Tenga of tenga, z. tanga.

Tennantiet, n. eene soort van zwavel i opererts in Cornwallis (naar den beroemden
eng. scheikundige T e ii n a n t, die in 1815 stierf,
genoemd).

Tenoehken of Tenóchchi, pi. z. v
a. Azteken (z. aid.), van wie hunne hoofdstad Tenochtitlan (of Mexico) haren naam
draagt.

Tenontágra, n. gr. (van ténön. pees,
vlecht) Med. de peesjicht; — tenontogra-

phie, f. de peesbeschrijving; — tenontoogie, t de leer der pezen; — tenonto -
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mie of tenotomie, f. de peesdoorsnijding,
peessnede.
Tenor, m. lat. (van tenère, houden) de
houding, onafgebroken voortduring, voortgang;
vandaar uno tenöre, in denen samenhang, onafgebroken, in eens door ; verder : de inhoud;
ook de manier, vorm, wijs; Muz. (van 't it.
tenóre, d. I. eig. wijs, melodie) de hoogere
mansstem; lyrische tenor, een zachte, inz.
voor het lied geschikte tenorstem, in tegenst.
met heldentenor; tenore primo, m. de eerste , hooge tenor; tenore secundo, m. de tweede,
lagere tenor; tenore buffo, m. hij, die in de
komische opera de hooge mannenstem zingt
(vgl. buffo) ; — tenoríst, m, een tenor-

zanger.

Tensie, z. ond. tendeeren.
Tenson, z. tenzone.
Tentacu 1a, pl. nw.lat. (van 't lat. tentire, voelen; vgl. t e n t e e r e n) voelwerktuigen,
voelhoorns of - sprieten, voeldraden ; — tentaculieten, m. pl. (van 't mid.lat. tenta, fr.
tente, tent; verkiw. tentacúlum) eene soort van
versteende plantdiertjes in de gedaante van
voelhorens of kegelvormige buizen.
ó

Tente abri, f. fr. (spr. tañt abrí van
tente, tent en abri, z. aid.) fr. naam voor de
-

-

;

in Algiers en in 't algemeen in 't Oosten gebruikelijke schuil- of rusttent, die aan den schaduwkant open Is en niet als woontent dient.
tenteeren, lat. (tentare) eig. betasten,
bevoelen, aangrijpen; proeven, voorproeven; in
verzoeking brengen, tergen, verlokken, verlei
den, verzoeken, bekoren, aanvechten ; beproeven; — tentämen, n. proef, voorproef, voor loopig onderzoek, voorexamen; tentatie
(spr. tie=tsie) f. (lat. tentaio) de verzoeking,
verlokking, verleiding, aanvechting; — tentative, f, fr. (spr. tañ—) de poging, proef,
ondervinding; — tentátor, m. lat. een beproever, verzoeker, verleider, aandrijver of aan porder tot het kwaad.
tenture, f. fr. (spr. tah.túúr'; mid.lat. tentúra, v. tendere, uitspannen) het behangsel.
Tenue, f. fr. (spr. t'nu; V. tenir, houden)
de houding; de wijze waarop men zich voor
gedraagt ; het uiterlijk voorkomen inz.-doetn
de militaire kleeding, de uniform; vandaar: en
grande tenue, in groot t e n u e, in parade-uniform; en petite tenue, in klein t e n u e, in ge-

—

wone of dageljksche uniform; m a r s e h t e n u e,
marschkleeding.
Ténuis, f. pl. tenues, lat. (van tenúis,
e, dun, scil. littera) de vaste en harde mede
(vgl. m e dia) ; — tenui folius, a,-kliners,pt

um, lat. Bot. dunbladerig; ook: smal of klein -

bladerig; — tenuissirnus, a, um, lat. Bot. zeer
dun of fijn ; — tenuiteit, f. lat. (tenu ctas)
de dunheid, dunte, magerheid, fijnheid; armoede,
armzaligheid, geringheid.
v

Tenüta, f. it. (spr. tenoeta ; van tenére,
houden, bezitten, bewonen, enz.) 1) een landgoed, eene hoeve; 2) ook tenúte (spr. tenoete)
Muz. een rustpunt in een muziekstuk; een toon.
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lien men eenen tijdlang aanhoudt; — tenúto,
Aangehouden, gerekt.
Tenzóne, f. (it. tenzone, tenza, provene.
(enson, tensa, oudfr. tenson, tence, strijd, wedzang, v. 't provenc. tensar, oudfr. tencer, strij. den, bestrijden, verdraaien, nw.fr. tancer, uit
als 't ware lat. tentiáre, van tenire,-5cheldn,
.tenturn, vasthouden, staande houden) strijd- of
wedzang, eene soort van vernuftige poëtische
spelen bij de provencaalsche dichters.
TeoeáW, n. mexicaansch eig. godshuis,
-een pyramidale tempel der oude Mexicanen of
Azteken.
Tephillím of thephillim, pl. rabbijnsch
'{van 't hehr. tephilláh, gebed) smalle, zwarte
lederen bidriemen, die de Joden bij het gebed
om hoofd en armen plegen te wikkelen.
Tephroïet, n. gr. (van téphra, asch) de
-ascbsteen, eene ascbgrauwe steensoort, uit kiezelzuur mangaanoxydul bestaande ; — tephromantie (spr. tie=tsie) f. de waarzeggerij uit
:astb, inz. bi de offers = s p o d o m a n t i e.
Tepidarium, n. lat. (v. tep"idus, a, um,
`lauw) een lauw bad, eene kamer, waarin lauw
gebaad wordt ; ook eene lauwwarme broeikast
-met 5 tot 9° R. temperatuur. .
Teplizy, pi. (spr. t=ts) slay. (van tepla,
warm) warme bronnen, vandaar de gelgklui=dende naam van badplaatsen, zooals Teplitz. enz.
ter, adv. lat. driemaal.
Teratologie, f. gr. (v. téras, pl. térata,
- wonderteeken) de (bijbelsche) wonderleer, het
wonderverhaal; Med. de leer van de misgeboorte;
Phys. de leer van de onregelmatige vorming der
planten en delfstoffen ; — teratológiseh,
-adj. de leer van de wonderen betreffende ; —
teratolith, m. wonderaarde, steenmerg, izersteenmerg; — teratoskopie, f. het wonderenzien, b. v. in gewaanden bloedregen, enz.;
-de wonderverklaring, wonderuitlegging.
Terbium, n. nw.lat. een nieuwelings ont-ilekt metaal, welks oxyde (terbium-oxyde,
terbium - aarde) met de ytteraarde overeenkomt.
Tercero, f. sp. (v. tercero, de derde) de
derde soort; — tercerón, m. pi. tereerónes of tereeróns, sp. afstamineling van
eenen Europeaan en eene Mulattin.
Terebellieten, m. pi. versteende schelp,dieren van de soort terebellum, n. boorschelpdieren (van bet lat. tercbra, boor).
Terebenthine, f. fr. terpentijn; — te
m. de terpentijnboom (z. t e r--rebinth,
- pentijn).
Teräbra, f. lat. de boor, inz. als heelmeesters-werktuig; vgl. t r e p a a n ; — tere
pl. nw.lat. (terebratülae) boor--bratúlen,
schelpdieren ; — terebratulieten, pl. ver-steende boorschelpdieren ; — terebrátie (spr.
tie=tsie) f. (lat. terebrat).'o, v. terebráre, boren)
de boring, het aanboren, b. v. van cenen boom,
-om het sap, liet hars daaruit te winnen.
Teredo, f. lat. (v. 't gr. terédón) de hout°worm, paalworm; Med. z. v. a. spina ventosa;
,

,

VIERDE DRUK.

TERMINUS

— teredienen, pl. nw.lat. eene soort va t
versteende boorschelpdieren.
Torella, z. terrella.
Terem, m. of n. oud-russ. (spr. sjérum)
de vrouwentoren, het vrouwenvertrek, de afdee•
ling der vrouwen in de burgen der russ. staren.
teres, lat. Bot. rolrond.
Terésis, f. gr. (van téréïn, waarnemen,
hoeden, enz.) nauwkeurige waarneming, bewaking.
Teretrum, n. gr. (terétron, van téréin,
boren) boor, z. v. a. t r e p a a n (z. aid.
tergum, n. lat. tergo, in. it. de rug, rug•
zijde, keerzijde ; — in tergo, op den rug, op
de keerzijde eens wissels (vgl. e n d o s s e e r e n) ;
— tergiverseeren, lat. (tergivers ari, eig.
den rug toekeeren) uitvluchten zoeken, dralen,
aarzelen, slepende houden, op de lange baan
zoeken te schuiven; — tergiversetie (spr.
tie=tsie) f. (lat. tergiversatio) de uitvlucht, draling, aarzeling, omweg; — tergiversátor,
m. een draler, uitvluchtzoeker, sammelaar.
Teriak, enz. z. t h e r i a k.
Term, m. (van 't lat. terminus, z. aid.)
grens, doel; woord, bewoording, uitdrukking;
— termen, bewoordingen, eigen uitdrukkingen van een of ander vak, kunsttermen;
gronden, redenen, beweegredenen.
Termen, pl. fr. (van het lat. terminus j
grenssteenen, grenskolommen, grenszuilen.
Termieten, m. pl. (fr. termites, termès,
van 't lat. sing. termes, tarmes, gevit. tarmTtis,
houtworm) buitenlandsche witte mieren, houtluizen, eene wegens hunne leefwijze bijzonder
merkwaardige soort van insecten, die in Afrika
in groote maatschappijen leven, zich kegelvormige woningen van 3 tot 4 meters hoog uit
klei en aarde bouwen, maar ook aan alle hout
verwoestingen aanrichten.-werk,nz.vsli
Termijn, terminátie, termineeren, z. ond. terminus.
Terminthus, f. gr. (términthos, eig. z.
V. a. terpentijnboom) Med. de bruine, zwarte
pokken, hondsblaren, zwart blauwe bloedzweren, inz. aan de dijen (zoo genoemd wegens de
gelijkvormigheid niet de terpentijnvrucht) .
terminus, m. lat. de grens, het doel; ah
eigennaam : Terminus, de god der grenzen, grensgod bij de oude Romeinen ; vandaar
termijn, m. een grenspunt in den tijd, bepaald tijdpunt; ook tijdruimte of uitstel tot op
een bepaalden tijd; inz. Jur. een vastgestelde
rechtsdag, de tot cene gerechtelijke bebandeling bepaalde dag, eertijds de dagvaart; — terminus, m. pl. termini, cene bepaald begrensde, nauwkeurig kenmerkende uitdrukking.
woord, inz. kunstuitdrukking ; hoofdbegrip in
cene sluitrede, deel of lid eener verhouding;
ante terminum praeftxum (vgl. p r f i g e e r e n;
voor den bepaalden rechtsdag of termijn; —
in termino, in ipso termino of in praefixo termino, op den bepaalden of vastgestelden dag,
ten bepaalden termijn; — in termïnis (blijven),
binnen de behoorlijke grenzen; — in suis ter77
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minis (laten), bij zijne uitdrukkingen, in zijne
grenzen, bij zijn ambt, enz.; — Casus in terminis, z. casus ; — terminus a quo, het aanvangspunt of tijdpunt, van hetwelk men iets
moet rekenen, de begintijd, aanvangstijd; t. ad
quern, het tijdpunt, tot op hetwelk men iets
moet rekenen, de eindtijd, eindtermijn ; t. decretor us, de tijd der gerechtelijke beslissing;
t. edictiilis, de termijn der dagvaarding; deflúxo termino edictiili, na verloopen dagvaar
t. effiüxus of elápsus, een verloo--dingstermj;
pen termijn; ante elápsum terminum, vóor het
verschijnen van den termijn of voor den ver
post e[flúxum terminum, na-lopenrchtsdag;
verloopen termijn; medius terminus, de middelterm, het middelbegrip, verbindingsbegrip,
het middelste lid in eene sluitrede; t. peremtorius of peremtorische termijn, de
laatste of beslissende rechtsdag, de niet te verzuimen termijn, ook t. praeclusivus, z. p r wc l u s i e v e termijn; t. praefixus, de bepaalde,
vastgestelde termijn; t. probator us, de tot bewijs gestelde termijn; t. prorogátus, een verlengde termijn; t. solutiönis, de, betaaldag, betalings- of aflossingstermijn ; t. technicus, een
kunstwoord, kunstterm, eene kunstuitdrukking
(pl. termini techn`íci; vgl. technisch); — terminaliën, n. pl. (lat. terminalfa) grensfeesten ter eere van den god T e r m i n u s; — termiñalis, lat. Bot. topstandig, eindelings, aan de
punt ; — terminaliter, met den termijn overeen
termineeren (lat. terminare)-komstig;
begrenzen, grenzen zetten, eindigen, besluiten,
afdoen, voleinden, uitmaken ; afloopen, ophouden ; ook van de bedelmonniken enz.: een zekeren omtrek atloopen, daarin rondzwerven om
aalmoezen in te zamelen of te bedelen ; Gram.
eindigen, uitgaan ; — terminarius of terminánt, m. nw.lat. een bedelmonnik; —
terminäta, n. pl. lat. Jur. voleindigde, afgehandelde zaken; — terminitie (spr. tie=
tsie) f. (lat. terminatio) de begrenzing, grens
beperking, bestemming of bepaling ; ein -zeting,
voleindiging, afdoening; de uitgang van-dign,
een woord; — terminísme, n. nw.lat. de
leer der terminísten, dat zijn dezulken, die
gelooven, dat God in en buiten de kerk in het
leven van eiken mensch eenen genadetermijn,
een uitersten tijd van bekeering heeft vastgesteld, na verloop van welken Hij hem geenerlei middel van berouw of zaligheid meer aan
blijft ook zijn leven nog voortduren;-biedt,al
— terminologie, f. lat.-gr. de kunsttaal,
de kunstwoordenschat, de leer en de verklaring der gebruikelijke kunstuitdrukkingen van
eene wetenschap, kunst enz.; — terminológisch, adj. tot de kunsttaal behoorende, de
kunstwoorden betreffende.
Ternaux, pl. (spr. terno) uit Ternaux-wol
vervaardigde kasjmir-sjaals (naar een in 1833
gestorven fabrikant te Sedan, die thibetaansche
geiten in Frankrijk invoerde).
Terne, f. (fr. le terne, it. terno, m. van
't lat. terni, drie aan drie) een drietal bezette
,

TERRA

en uitgekomen nommers in de getalloterij ; --

ternair, adj. lat. (ternarius, a, um, fr. ternaire) drievoudig, in drieën, drietallig; tern a i r e periode, de derde en jongste periode
der aardvorming; — ternätim, nw.lat. Bot. drie
aan drie staande; — ternatus, a, um, Bot. drie-talig.

terneeren, fr. (ternir, van terne, mat,,
dof) dof of mat maken; den glans verliezen.
Terpen, m. pi. naam, dien men aan dehoogten of heuveltjes geeft, waarop de eerstebewoners van deze landen hunne woningen oprichtten, om zich daardoor tegen overstroomin-gen te beveiligen.
Terpentijn, f. (van 't lat. terebinthina,,
seil. resina; perz. termentin) vloeibaar bars of
harsige olie van den t e r p e n t ij n b o o m of den
t e r e b i n t h (gr. teróbinthos, términthos) op het.
eiland Cbio en Cyprus ; ook van de lorke- en:
pijnboomen, die minder deugdelijk is. Door
overhaling van de t e r p e n t ij n verkrijgt men
terpentijngeest en terpentijnolie, alsook de bij de distillatie terugblijvende donker-rode,
harsige massa k o 1 o p h o n i u m.
Terpodion, n. gr. (van térpein, verkwikken, vermaken, en ódë, gezang) een door J.
D. Buschmann te Friedrichroda bij Gotha
in 1813 uitgevonden muziekinstrument, waarvan
de tonen worden voortgebracht door de wrijving van houtstaven tegen eenen cylinder, die
door een pedaal in beweging wordt gebracht;
het heeft een klavier van 5 octaaf en ver-.
eenigt in zich alles wat fluit, klarinet, fagot,
hoorn, enz. aangenaams hebben.
Terpsichore, t gr. (van térpein, vermaken en chorós, dans) de danslievende, eene der
Muzen (z. aid.); vandaar eene dochter,
een leerling van Terpsichore, eene danseres, een danser; Astron. een in 1864 door
Tempel ontdekte asteroïde.
terra, f. lat. aarde, land; — sit illi (tibi} ,
terra Levis, hem (u) zij de aarde zacht of licht !.
of zacht ruste zijne (uwe) astb ! — terra cotta,,
f. it. (van cotta = lat. coctus) eig. gekookte,
gebakken, d. i. gebrande aarde, gebrande klei,
pottenbakkersklei; antiek beeldwerk uit deze
stof, inz. aarden vazen ; terra di Siena, Sieen-sche aarde, eene bruinachtig-rood aquarelkleur;
z. ook 1 a v o r o ; — terra firma, lat. vastland ;.
terra incognita, onbekend land; t. foliiita, bladerige, schilferige aarde; t. novális, nieuw land,
pas ontgonnen land; t. sigilláta, z. b o 1 u s ; --,
terrain of terrein, n. fr. grond, bodem,
plaats, ruimte, plek gronds, inz. Mil . ten op-zichte van den invloed, dien de grond op de
stelling en beweging der troepen heeft ; vandaar de terreinkunde, terreinleer, enz.;.
het terrein-kennen, oneig. met eene zaak,:
de bijzondere omstandigheden, de personen enz.
bekend zijn; terrein winnen, grond winnen, vooruitkomen; het terrein b e t wist e n, zich dapper verweren ; — terras, n. de,
trapsgewijze oploopende aardverhooging, aardheuvel, eene verheven, van aarde opgeworpen.
„
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en met zoden bedekte plaats; Bene vlakte boven op een huis ; Piet. de voorgrond, b. v. van
een landschap ; — terrasseeren (fr. terras ser) aardheuvels opwerpen, met aarde onder
versterken, trapsgewijs hooger ma--steunof
ken ; ook nederwerpen, op den grond werpen,
vellen of doen vallen ; oneig. neerslachtig maken, den moed benemen ; — terrasseerder,
m. (fr. terrassier) een schans- of walgraver, opwerper van terrassen ; — terrazzo, n. it. Bene
venetiaansche gebakken vloersteen of estrik; —
terrella of terrelle, f. nw.lat. (verklw. van
terra) een bolvormige magneet tot aanschouwelijkmaking van het aardmagnetisme ; — Terreneuve, f. fr. Nieuw-land, nieuw ontdekt land,
inz. z. v. a. Newfoundland ; — terréstriseh (lat. terréstris, e) of terréster (fr.
terréstre) adj. aardsch, wat tot de aarde behoort ; globus terréstris, de aardbol.
terreeren, lat. (terrëre) verschrikken,
schrik aanjagen, bevreesd maken ; kokende suikermassa's door plotseling opgieten van koud
water klaren ; — terríbel, adj. (lat. terribilis, e, fr. terrible) verschrikkelijk, vreeselijk,
ijselijk, vervaarlijk, ontzettend; ijzingwekkend;
— terrítie (spr. tie=tsie) f. (lat. territ)o) de
schrikaanjaging, het verschrikken, bangmaken ;
— terror, m. de schrik ; fr. terreur, f.
inz. de tijd des schriksbewinds in de fr. omwenteling; — terror panficus, z. panisch e
schrik, ond. Pan; — terrorisme, n. nw.
lat. het schrikbewind, regeering door schrik, de
schriktijd der fransche revolutie van 1793-1794,
gedurende weikeñ de partij van den Berg (la
Montagne) haar gezag wist staande te houden
door Frankrijk met kerkers en schavotten als
te overdekken ; — terrorist, m. een man des
schrikbewinds, een voorstander van die regeering; — terroristisch, adj. schrikinboezemend; — terroriseeren (spr. s=z), met
vrees en schrik vervullen, verschrikken, schrik
aanjagen; door schrik in de uiting der vrije
meening hinderen.
Terrier, m. fr. (spr. terjé; van terre,
aarde) de aardkuil, het hol of leger van een
dier ; de dashond.
Terrine, f. fr. (van terre, aarde) een aarden soepschotel, Bene soepkom, soepschaal.
Territorium, lat. (van terra, land), territoor, n. de grond, bodem, het gebied, grond
rechtsgebied; in de Vereen. Staten van-gebid,
Noord-Amerika een door Bene congres-acte afgepaald grondgebied, dat nog niet het tot opneming in den Statenbond vereischte aantal inwoners telt en dat door een stadhouder wordt
bestuurd, dien de regeering der Unie benoemt
(eng. térritory); -- territoriaal, adj. tot
een gebied behoorende, dat betredende; — territoriaal condominaat, n. de gezamenlijke regeering van verschillende vorsten over
éen gebied; — territoriale politiek, die
soort van staatkunde, welke het eigen gebied
poogt te vergrooten en den aanwas van andere
staten te verhinderen; — territoriale rech-
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ten, gebiedsrechten, grondgerechtigdheden,
landsheerlijke rechten met betrekking tot den
grond en bodem, inz. in het voorm. Duitsche
rijk, de rechten der landsheeren, in tegenst.
met die des keizers en des rijks ; — territoriaal—systeem, het stelsel, volgens hetwelk de Kerk, als een deel in het gebied van
den Staat, geheel en al aan dezen is onder
onderscheiding van e p Is c o p aal-geschikt,n
en collegiaal systeem.
Terror, terrorisme, enz. z. ond. t erre er e n.
tertius, a, um (spr. ti=tsi) lat. de of het
derde ; — tertzus, m. de derde, derde schoolleeraar; tertius interveniens, een derde tus
een scheidsman, scheids--schenbidkom,
rechter; per tert`ium, door Benen derde, b. v.
iets laten bezorgen ; terra vice, ten derden male;
--- tertia, f. de derde schoolklasse ; bij de
Duitschers die soort van drukletter, welke het
midden houdt tusschen p a r a g o n en a u gust ij n, bij ons tekst geheeten (z. drukIett e r s); — tértie of terts, f. (it. terra) Niuz.
de derde toon van den grondtoon af; in het
schermen: de derde stootmanier; Math. het
60ste gedeelte van Bene seconde; bij het biljarten : het maken van een bal door een derden bal, die tusschen den bal des spelers en
den te maken bal ligt ; in het kaartspel : 3 op
elkander volgende bladen van dezelfde kleur;
in kloosters de bidtijd van 9 ure des voormiddags af (tertia horarum canonicrum); — tertja—Wissel (fr. troisième de change, eng.
third of exchange, it. tertia di cambia) een
derde wissel, derde gelijkluidend afschrift eens
wissels, z. tratta, ond. t r a s s e e r e n ; — tertium, n. het derde ; pro tertio, ten derde, in
de derde plaats ; het tertium comparativnis, bet
derde der vergelijking, het vergelijkingspunt,
punt van overeenkomst tusschen twee vergeleken dingen ; tertium non datur, een derde of
derde geval vindt geen plaats, d. i. er is geen
derde of gemiddelde tusschen twee tegenover
dingen ; — tertiaal, n. nw.lat. een-gestld
derde deel van een jaar; — tertianus, m.
een leerling der derde klasse ; — tertiaankoorts (lat. febris tertiána) Bene derdendaagsche koorts, Bene afwisselende koorts, die telkens op den derden dag terugkomt ; — tertiair, adj. lat. (tertiarius, a, um, eig. het derde
bevattende) de derde plaats in Bene volgreeks
innemende, b. v. tertiaire gebergten, de
jongste gebergten, tusschen de secundair e
(z. ald.) en de diluviale formaties (z.
ald.); vgl. ook e o c oe n; -- tertiarmus, m.
een onder den provinciaal staande overste der
Jezuïeten ; — Tertiariers, m. pl. Franciska
ner-monniken van de 3de klasse ; — terzét,
n. (van bet it. terzétto) een driegezang, triomuziek voor 3 stemmen ; — terzine, f. it.
drielingsrijmen, drieregelige, door de rijmplaatsing saamverbonden Strophen, uit vijfvoetige
jambische verzen bestaande.
Tertúlia, f. in Spanje de galerij in der

TERTULLIANISME

TESTIFICEEREN

1220

schouwburg. (Dus noemde men sedert het midden der 17de eeuw de loges van de bovenste
rij in de beide voornaamste schouwburgen te
Madrid, die vroeger desvanes geheeten hadden,
en waarin inz. de groote wereld en de geestelijken hunne plaats namen. 't Was toenmaals
in zwang, den kerkelijken schrijver T e r t u l1 i a n u s te bestudeeren, en de priesters plachten hunne preeken met plaatsen uit dien schriver op te sieren, weshalve men hen schertsenderwijze T e r t u l l i a n t e n en hunne zitplaatsen de T e r t uh i a noemden); — een avondgezelschap, kransje, avondpartijtje.
Tertullianisme, n. het gevoelen of leerstelsel der Tertullianísten, aanhangers
van T e r t u 11 i á n u s, nadat deze de ketterij
der M o n t a n i s t e n was toegevallen.
Terzeról, n. (van 't it. terzeruólo, en dit
van terzuolo, het mannetja van eenen valk of
havik, provenc. tersol, fr. tiercelet, mid.lat. tertiölus, v. 't lat. tertíus, de derde, omdat naar
't volksgeloof de derde in 't nest een mannetje
is) een zakpistool, klein pistool, dat men gemakkelijk in den zak kan dragen.
Terzeron, z. t e r c e r o n; — terzet,
terzine, z. ond. tertius..
Tesa, f. it. plaats om netten te zetten, vo
lijmroeden; ook eene sardinische-gelvanstm
lengtemaat = 1.7125 meter.
Tesbih, arab. (spr. h bijna als eh; van
sabaha, bidden) het gebed; bet gebruik van den
rozenkrans bij het bidden, en de turksche rozenkrans zelve.
Tesehinen, pl. getrokken buksroeren, van
T e s c h e n (in oostenrijksch Silezië).
Tesjrifádsji, m. turk. (v. 't arab. tesjr"2f át,
eerbewijzen, gebruiksvoorschrift bij feestelijkheden) de ceremoniemeester.
Teskereh, arab. tesdskereh, van dsakar,
zich herinneren, vermelden, gewagen) eene schriftelijke toezegging, een bewijs, eene schuldbekentenis; een getuigschrift (certificaat) ;
turksche ambtsinzetting; — teskeredsjibasji, m. (vgl. b as c h) een turksch beambte,
die de verzoekschriften leest, de eerste secretans, eene soort van vice-kanselier.
tessellärisch, adj. lat. (tessellarius, a,
Isla, van tessella, dobbelsteen, teerling, verklw.
v. tesséra, vierkant stuk, teerling) teerlingvormig,
met dobbelsteenen, geruit ; — tesselleeren,
nw.lat. mozaïekwerk (z. ald.) vervaardigen.
Test, f. eng. (van 't lat. testrui, betuigen,
getuigen) de proef; proefeed, de afzwering van
den paus, een eng. religie-eed, waarmede ieder,
die een openbaar ambt wil aanvaarden, betuigt, dat hiáj geen heimelijk Roomsch-Katholiek
is; vandaar de test-acte, eene wet, welke
de afzwering van de pauselijke opperheerschappij
voorschrijft ; vgl. acte.
Testaeéën, n. pl. lat. (testacéa, van testa,
aarden pot ; schaal der schaaldieren, enz.) schaal
testaeieten, m. pl. versteende-diern;—
schaaldieren ; — testacêus, a, um, lat. Bot. scher
-venbrai,
vaal.

Testament, testator, enz. z. ond. t e ste eren.

Testáo of tostan, port. (spr. —táong),
teston, sp., testone, it. m. (van het sp.
en it. testa, hoofd, kop, omdat de stempel eenen
kop vertoonde) Big. een kopstuk, eene reken
thans een stuk van 100 réis-munt,iPorgal
= 2 i centen ; vroeger 30 a 35 centen nederl.
waard; in Italië (t e s t o n e) = Ti à 79 centen
waard.
testeeren, lat. (testan) getuigen, betuigen,
bekrachtigen, staven; inz. zijnen laatsten wil
schriftelijk getuigen of vaststellen, een testament maken ; — testantibus actis, afgek. t. a.
of t a. a., Jur. naar luid der acten, gelijk de
oorkonden luiden of getuigen; -- testäto, met
achterlating van eene laatste wilsbeschikking
(sterven); -- testament, n. (lat. testaméntum)
de laatste wil, uiterste wilsbepaling; het wettig stuk, dat iemands beschikkingen omtrent
zijne nalatenschap bevat; ook het zoogen. goddelijke genadeverbond en dc godsdienst-oorkonden, waarin dit vervat is; het 0 u d e en
Nieuwe testament, het oude en nieuwe
verbond, de geloofs- of religie-voorschriften ; per
testaméntum, door wettelijke laatste- wilsbeschikking; testaméntum ad pias causas, een testament tot weldadige stichtingen of godvruchtige
oogmerken; t. destitútum, een opengevallen of
vervallen uiterste wil, door den dood of de afstanddoening der erfgenamen; t. hologrdphum,
een door den erfmaker eigenhandig geschreven
testament; t. inoficiösum, liefdelooze wilsbeschikking, t. invalïdum, een ongeldig testament; t. nuncupativum, een mondeling testament; t. pactitium, een erfverdrag; t. paren
een testament der ouders on--tuminerlbéos,
der hunne kinderen, of ouderlijke verordeningen ; t. recipröcum, wederkeerig testament, erf
personen, die elk--verbodingtuschwe
ander wederzijds tot erfgenamen benoemen; t.
ruptum, krachteloos geworden laatste wil ; t.
scriptum, schriftelijke wilsbepaling ; t. solénne,
een plechtig, onder getuigen gemaakt testament;
— testamentair, adj. fr. (lat. testamentartus,
a, uni) den laatsten wil betreffend; — exeeuteur-testamentair, z. v. a. testámentarius, m. een voltrekker van den laatsten wil;
— testátor, m. de erfmaker; — testatÓriseh, adj. nw.lat. naar den wil des erfmakers, door hem verordend; — testatrix, f.
erfmaakster.
Testicúlen, m. pl. lat. (sing. testicúlus,
pl. testictcli) de teelballen ; — testiculair,
adj. nw.lat. wat de teelballen betreft.
testificeeren, lat. (testi/icári, van testis,
z. ald.) door getuigen bewijzen of staven, getuigen; — testi$cátie (spr. tie=tsie) f. (lat.
testifIcatio) de betuiging, bekrachtiging, het bewijs door getuigen ; — testimoniuril, n.
pi. testimonïa, lat. de getuigenis, het getuigschrift; testimonïum integritätis, een getuig
onberispelijk gedrag, inz. de getui--schriftvan
genis van den ongehuwden staat der personen;
,

,
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-die in het huwelijk willen treden ; testimonium
ü aturitektis, getuigenis der rijpheid ; test. mor•um, getuigschrift van zedelijk gedrag; test.
paupertdtis, een getuigschrift van behoeftigheid,
bewijs van onvermogen; test. praesentae, getuigschrift van aanwezigheid; — testimoniarles,
pl. (scil. litterae) getuigschriften voor reizende
monniken.
testis, m., pl. testes, lat. een getuige ; testis
onus, testis nullus, éen getuige is geen getuige ; testis aurttus, een oorgetuige ; t. de re
audita, een getuige van hooren-zeggen ; t. ido
een geldige, te vertrouwen getuige ; t.-ndus,
jurátus, beëedigd getuige ; t. mere negativus,
een bloot ontkennend getuige; t. oculáris, een
ooggetuige; t. omni exceptióne major of t. classicus, volkomen geldige getuige; t. suspéctus,
een verdacht getuige ; t. unicus, een eenig getuige ; — testium depositio, z. depositio, ond.
d e p o n e e r e n; — t. examinatio, z. examen
testium.
testo di lingua, m. lt. ieder taalkundig als
model geldend (classiek) geschrift, meesterstuk.
Teston, testone, z. t e s t i o.
Testudo, f. lat. (gerit. testud"inis) de schild
een snarenspeeltuig, oorspr. van de schaal-pad;
eener schildpad gemaakt, de luit, tither ; een
schild of stormdak, dat men in de oudheid bij
belegeringen gebruikte; Med. het schildpadgezwel ; Chir. een verband, dat bi beleedigingen
der knie wordt omgelegd.
Tetanus, m. lat. of tetanos, gr. (van
tetanós, e, ón, gespannen, van teinein, spannen) Med. de rechtstijvigheid, eene voortdurende
kramp der spieren, met stijfheid en bewegeloosheid daarvan verbonden, doodkramp ; spanning, stijfheid, inz. van den hals (tetanus collárís), een stijve nek ; — tetániseh, adj. recht
tetanothron, n. een middel te--stijvg;—
gen het rimpelen der huid.
Tetartsea, f. gr. (tetartaía, van tétartos,
de vierde) Med. de vierdaagsche koorts; —te
f. (van tétartos ; wegens de wijze-tarine,
van kristalliseering) kiezelspaath, z. v. a. alb i et (z. ald.); — tetartoëdrie, f. gr. de
siervlakkige pyramidale gedaante ; — tetar
adj. viervlakkig pyramidaal., —-toedrisch,
tetartop3íra, f. vierdaagsche afwisselende
koorts.
Tête, f. fr. (oudfr. teste, provenc., it. en
sp. testa, van 't lat. testa, schaal, hersenpan,
schedel) het hoofd, de kop ; het voorste, hovenste gedeelte, de spits, top, kruin; tC la tête,
aan de spits, b. v. van een leger, staan ; a tête
reposée, met bedaarde zinnen, met overleg, op
zijn gemak; — tête maken, het hoofd of
de spits bieden; zich tegenkanten, tegenstand
bieden ; tête à tête, hoofd aan hoofd, van aan
aangezicht, onder vier oogen ; —-gezichto
een tête- a-tête, eene geheime samenkomst,
een gesprek onder vier oogen ; — tête-carrée, f. eig. een vierkant hoofd: een dwars
niet veel te beginnen is ; —-hofd,metwin
fête de pont (spr. -póis) een bruggehoofd, brug-
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geschans; — têtes de lettres, pl. brievenhoofden ; letterkoppen in koper- of steendruk.
Tetérka, z. t j etj érka.
Tethrfppon, m. gr. (van téttara, tétra-,
vier, en hippos, paard) een vierspan, een met
vier paarden bespannen wagen.
Téthys, f. gr. (verwant met téthe, voedster, min, dus z. v. a. de alvoedende, de almoeder) Myth. de gemalin des zeegods O c ea n u s (z. ond. o c e a a n); te onderscheiden van
Thetis (z. ald.)
tetracérisch, adj. gr. (van téssara, téttara, in samenst. tétra-, vier en kéras, hoorn)
vierhoornig, met 4 hoornen; — tetrachord,
n. (van chorde, darmsnaar) een speeltuig met
4 snaren; een op vier snaren voortgebracht
accoord — tetradaktylisch, adj. (vgl.
d a kt y 1 u s) viervingerig ;— tetradrachmon, n. (vgl. drachme) een oud-griekscli
vier-drachmen-stuk, ongeveer = 1 gld. 45 ct.;
— tetradynamia, n. pi. (van dynamis
kracht) Bot. viermachtigen, planten met 4 lange
en 2 korte meeldraden, ook wel kruisbloemigen
geheeten, omdat de 4 bloembladeren van hare
bloemkroon eene soort van kruis vormen (de
15de klasse in het stelsel van Linnaeus) ; —
tetraédron of tetraéder, n. Math. een
viervlak, een door 4 gelijkzijdige driehoeken begrensd lichaam ; — tetraëtie (spr. tie=tsie)
f. (van étos, jaar) eene tijdruimte van 4 jaren,
jarenviertal; — tetragoon, m. een vierhoek;
— tetragonaal-getal, vierkant -getal, qua.
draat-getal ; — tetragonometrie, f. de we•
tenschap om met vierkant-getallen te rekenen;
— tetragonísme, n. bij sommige schrijvers
de benaming van de quadratuur (z. ald.)
des cirkels; — tetragrammaton, n. (van
grámma, letter) een vierletterig woord, inz. de
naam van God, dewijl die in vele talen uit 4
;

t

letters bestaat, b. v. gr. 0éó;. lat. Deus, fr.
Dieu, sp. Dios, hoogd. Gott; — tetragyniën, pl. Bot. gewassen, welker bloemen viel
stampertjes hebben, vierstijligen; — tetrakt
ka, f. de kunst om met slechts 4 getalmerken (0, 1, 2 en 3) te rekenen, het gebruik van
het viertallig stelsel ; — tetráktys, f. hel
getal vier, het geheimzinnige viertal, waarbi j
de Pythagoristen zwoeren; — tetralémma,
n. (vgl. 1 e m m a) eene vierledige hypothetischt
sluitrede; — tetralogie, f. het vierspel, de
verbinding en opvoering van een satyrspel en
een t r ii o g i e (z. aid.); — tetramC ter, m.
Poet. een viermeter, vierledig of achtvoetig (jam.
birch of trochaïsch) vers, ook lat. o c t o n ar i u s, achtvoeter; — tetrandria, n. pl. Bot
viermannige planten, vierhelmrge, welker Moemen 4 even lange meeldraden hebben (de Ode
klasse in het stelsel van Linnaeus).
Tetrao, m. lat. (gr. tetráön) het korhoen,
de berghaan, trapgans; in 't algemeen het woud.
hoen.
tetrapetálisch, adj. gr. (van téttara,
tétra-, vier, en pétalon, 7.. ald.) vierbladerig,
-
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met 4 bloembladeren ; — tetrapharmákon, n. (vgl. pharmakon) Med, een viervoudig of uit vierderlei di;1^9en bestaand genees
(vgl. p h y l--midel;—traphysc,j.
1 o n) vierbladerig, met 4 kelkbladeren; — tetrápla, f. de viervoudige bijbeloverzetting, sa
overzettingen van-menstligdr4kch
het Oude Testament; — tetraplastemöniseh, adj. met viermaal meer meeldraden
dan bloembladeren; - tetrapneumöniseh,
adj. met vier longen; — tetrapoda of tetrapóden, pl. (van poes, gehit. podós, voet)
viervoetige dieren; — tetrapodolíthen, m.
pl. versteeningen van viervoetige dieren ; —
tetrapodologie, f. de leer of de wetenschap van de - viervoetige dieren; — tetrapodie, f. de viervoetigheid der verzen of het
meten der verzen naar 4 voeten ; ook 4 tot een
geheel verbonden versvoeten; — tetrapolitaansoh, adj. gr.lat. vierstadsch, viersteedsch;
— tetrapolitána confessio, f. viersteedsche geloofsbelijdenis (der 4 steden Straatsburg, Constanz, Memmingen en Lindau, van het jaar
1530); — tetrapteríën, pl. gr. (van ptdron,
vleugel, vlerk; nw.lat. tetraptéra) N. H. viervleugeligen, insecten met 4 vleugels ; — tetraptériseh, adj. viervleugelig; — tetraptöta, pl. (vgl. p t o s is) woorden, die slechts
4 buigingen of naamvallen hebben; , — tetrárch, m. (gr. tetrárchcs, van árchein, heerschen) een viervorst, beheerscher van het vierde
deel eens lands; — tetrarchie, f. (gr. tetrarcliia) of nw.lat. tetrarchaat, n. de heerschappij en waardigheid van eenen viervorst;
ook diens gebied, het viervorstendom ; — tetrarrh; nehus, m. (vgl. r h y n e h o s) een
lintworm, ingewandsworm niet 4 sprieten ; —
tetras, f. (gr. tetrás) het viertal; — tetraspérmisch, adj. (vgl. sperma) vierzadig,
met 4 zaadkorrels; — tetrastichon, n. een
vierregelig gedicht, eene strophe van 4 regels;
-- tetrastróphon, n. een uit 4 strophen
bestaand gedicht — tetrastylon, n. een op
4 zuilen rustend gebouw; — tetrasyllábon,
n. een vierlettergrepig woord ; — tetrathion
gr. théion, zwavel) dubbel-zur,n.(va't
gezwaveld onderzwavelzuur; — tetrobolón,
n. eene oud-grieksche munt van 4 obolen (z.
o b o 1 u s) ongeveer = 24 ct. courant; — te–
tródon, m. (van odoes, odon, de tand) de
viertand, stekelbuik, een kraakbeenige visch met
4 tanden.
Tetrardieten, m. pl. aanhangers van
T e t r a r d i u s, die bet lichaam van J. C. voor
verderfelijk hield.
;

Tetrarrhynchus, tetras, enz. z. ond.
tetrapetaliseh.

Tetrifatsji-efféndi, m. de turksche
opper-ceremoniemeester.
Tetrix, f. gr. bet berklhoen.
Tetrobolon, tetrodon, z. onder t etrapetalisch.
Teucr ium., n. lat. (van 't gr. teúkrion)
manderkruid, een struikachtig pronkgewas van
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velerlei soorten, b. v. t e u c r i u m m a r u m, z.
marum verum.
Teut, m. naam van een fabelachtigen
vergoden krijgsheld der oude Duitschers, vgl.
T ui s k o;— Teutónen, m . pl. (lat. Teutóni,
en Teutónes) een volksstam der oude Duitschers;
— teutónisch, adj. oudduitsch ; — teutomanie, f. overdreven voorliefde voor het
duitsche.
Tèxis, f. gr. (v. tekein, smelten) de smelting, oplossing; Med. de tering.
Text, textuur, z. ond. tekst.
textilis, e, lat. Bot. geweven ; vgl. tekst,
enz . ; — textiel, adj spinbaar; textiele
industrie, f. het spinnen en weven.
Thaborieten, m. pl. leden eener secte
van Hussieten, die onder aanvoering van Zisca
naar eenen berg in Bohemen trokken, alwaar
zij een kasteel bouwden, dat zij T h a b o r noem
(naar den berg T h a b o r in beneden Galilea,-den
thans het pasjalik van Acra) ; zij verwierpen
het vagevuur, de oorbiecht, het vormsel, het
laatste oliesel en de werkelijke tegenwoordigheid
in het heilig avondmaal.
Thaddoeus, syrische mansn.: de wijze.
Thalamus, n. gr. (thálamos, eig. slaapvertrek, huwelijksbed) Bot. de vruchtbedding,
het zaadbed, dat gedeelte des bloemkelks, waarin
het vruchtbeginsel is vervat.
.

—

Thalassarchie en thalassokratle
(spr. t=ts) f. gr. (v. thálassa, de zee) de zeeheerschappij, zeebeheersching; — thalassinus, a,
um, lat. Bot. zeegroen; — thalassometer,
m. een zeemeter, werktuig tot meting van ebbe
en vloed ; zeedieptemeter.
Thaler, m. hoogd. daalder, een duitsch
muntstuk, gemeenlijk (de pruisische) = 1 gld.
80 cent.
Thalia, f. gr. (thalia, eig. bloesem) Myth.
eene der bevalligheden of Gratiën (z. ald.) ;
— Thalia, f. (gr. Tháleia) eene der zanggodinnen of Muzen (z. aid.), de muze van het
tooneelspel, vandaar: T h a 1 i a's t e m p e 1,1 e e r1 i n g enz. voor schouwburg, tooneelspeler, enz.;
Astron. een in 1852 door Hind ontdekte asteroïde.
Thalliet, n. groen epidoot = p i st a e i e t.
Thallium, n. nw.lat. (van gr. thallós,
groen tak) een door Crookes in 1861 ontdekt,
in het slijk der loodkamers van zwavelzuurfabrieken voorkomend eigenaardig metaal, dat in
het spectrum groene strepen vertoont.
Thallophóren, pl . gr. (v. thallós, tak,
twijg, en phérein, dragen) in 't oude Athene:
lieden, die op feesten, inz. op de Panathenaeen
(z. aid.) olijftakken droegen, twijgdragers.
Thalpsís, f. gr. (v. thálpein, verwarmen)
verwarming, inz. vochtige, vruchtbare verwar
thalpos, n. (gr. thálpos) vochtige-ming;—

warmte.

Thammoez, hehr. naam van eene maand
der Joden, de Ode van hun gewijd, de 10de
van hun burgerlijk jaar.
Than, Thane, m. in Schotland (Thane
angels. thëgen, thegn, thin, dienaar, dienaar des
;
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°konings, edelman, ridder) een adellijke titel,, met
den rang van eenen gravenzoon overeenkomend;
00k voor landvoogd, stadhouder.
Thanatos, m. gr. de dood; Myth. de god
tiles Doods, een zoon van de Nacht, onverbiddelijk gestreng; — thanatoiden, pl. naar
den dood gelijkende ziektetoestanden, zoo als
de schijndood, onmacht, slaapzucht; — tha=
natologie, f. de doodsleer, leer van de natuur en de oorzaken des doods ; ook gedenk
zaken betreffende dooden ; — tha--wardige
natometer, m. een doodmeter, een toestel
tot het constateeren van den dood; — thanatósis, f. Med. het versterven van een li
thanatophobie, f. de over--chamsdel;—
dreven vrees voor den dood; — thanatusia,
n. pl. doodenfeest, lgkfeest.
Thanksgivingday, m. eng. (spr. thenks
ijiwwingsdee) dankzeggingsdag, algemeene dankdag, een feest der Amerikanen (op 26 Novem.ber) voor de herstelling hunner onafhankelijkheid.
Thara, z. tara.
Thargelión, m. gr. een lentemaand der
Atheners, het einde van Mei en het begin van
Juni.
that is the question, eng. (spr. kwéstjun),
dat is de vraag, daar zit de knoop (citaat uit
Shakspeare's Hamlet).
Thaumatologie, f. gr. (van thii ma,
pl. thaumäta, wonder) de wonderleer, leer van
de wonderen ; — thaumatológisch, adj.
de wonderleer betreffende of daartoe behoorende;
— thaumatomaehie, f. de wonderbestrijding ; — thaumatomachus, m. een wonderbestrijder, wederspreker van wonderen, wondervijand; — thaumatroop, m. de wonderdraaier, wonderschijf, eene op beide zijden met
de bestanddeelen van een beeld beschilderde
schijf, die bij snelle omdraaiing de afbeelding
meer volkomen doet verschijnen; — thau–
1natztrg, m. een wonderdoener, wonderman;
-- thaumaturgie, f. het wonderen doen;
— thaumotürgisch, adj. wonderdadig.
Thaut, z. T h o t.
Thb., bij natuurwetenschappelijke benamin.gen afk. van C. P. Thunberg (gast. 18ír8).
Theagoog, m. gr. (theagögós, van theós,
God, en ágein, voeren, enz.) een godenbanner,
.godenbezweerder ; — theagogie, f. het bannen, oproepen (citeeren) of bezweren der goden ; — theándriseh, adj. (v. anër, genit.
,andrós, man, mensch) goddelijk en menschelijk
ate gelijk, godmenschelijk ; — theánthrópos
of theanthroop, m. (v. ánthrupos, menscb)
de godmensch, bijnaam van Jezus Christus ; —
theanthropie, f. de vermenschelijking der
godheid, z. v. a. anthropomorphisme; —
theanthropologie, f. de godmensch-leer,
de leer van de vereeniging der godheid en
4menschheid in J. C.
Theater, n. (van 't gr. théátron, eig. de
plaats der aanschouwers, v. theásthai, beschouwen) het tooneel, schouwtooneel ; de plaats,
-vaar iets voorvalt ; de schouwburg, de tooneel-
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kunst en hare regelen ; — theater-coup,
m. (spr. —koe), fr. (coup de théatre; vgl. coup)
een tooneelstreek, tooneelkunstje, verrassend
oogenblik of voorval van een tooneelstuk; iets,
dat geheel onverwacht en toch voorbereid is;
theátrum anatomïcum, lat. eene zaal, waar lijken ontleed worden, ontleedzaal, a n a t o m i s c h
t h e a t e r; theatrum muntli, theater der wereld,
een klein theater met toebehooren, waarin geheele landschappen en steden met hun bewoners door mechaniek voorgesteld worden; —
theatraal, adj. (lat. theatrdlis, e) tooneelmatig; misleidend, oogverblindend, bedrieglijk;
— theatromanie, f. hartstochtelijk schouwburgbezoek; — theatika, f. de ziensleer,
leer van het beschouwen.
Theatinen of Theatijnen, m. p1. leden eener monnikenorde, verplicht tot het prediken tegen de ketters, tot zielverzorging, ziekenverpleging, enz., gesticht in 1524 door den
heiligen Cajetanus en den bisschop van Chieti
of T h e a t e, later paus Paulus IV.
Thebaïne, f. (naar opium thebaicum, eene
goede soort opium en deze naar de oud-egyptische stad Thebe genoemd) een in het opium
gevonden organische zoutbasis.
Theca, f. lat. (gr. theka, van tithénai,
zetten, leggen) eene doos, bus, tasch, in 't algemeen een voorwerp om iets in te bewaren;
— théke, f. in Duitschland aan den Rijn:
eene ladetafel.
Thee, f. (hoogd. thee, fr. thé, m. it. ti,
sp. té, eng. tea, russ. tsja), van 't chineesch
tsjá, in zuidelijken tongval the) naam van de
gedroogde bladeren van den chineeschen en japanschen theeboom of theestruik, als ook van
den daaruit bereiden drank; ook voor een theegezelschap ; ook in het algemeen een aftreksel
van kruiden, inz. voor geneeskundige doeleinden; — thee–acte, f. de wet, volgens welke
de Amerikanen 4 pence voor het pond thee
betalen moesten en waardoor de noordamerikaansche vrijheidsoorlog uitbarstte; — thee–
boe, theeboei, f. (fr. thé-bou, eng. bobea,
naar eenen berg Woeï in China benoemd) bruine
of zwarte thee ; — thé dansant, m. fr. (spr. —dan
eene dansthee of theedans, een dansfeest,-sáiz)
waarbij hoofdzakelijk thee wordt aangeboden;
— theïne, f. de in de thee voorhanden eigenaardige stof = c a f f e ï n e.
Theisme, n. gr. (v. Thetis, (od) het geloof aan het bestaan van eenen God, de erkenning, belijdenis van de godheid; — theist,
m. een godgeloover, godbelijder, Iemand, die
het aanzijn van eenen God erkent (in tegenst.
met a t h e i st), voor zoo verre die erkenning
algemeen is, zonder nadere bepaling van den
aard dezes geloofs (onderscheiden van d e ï s m e,
z. aid.); — theistisch, adj. goderkennend,
godbelijdend; — theistische systemen,
algemeene benaming van alle stelsels van wijsbegeerte, die de werking eens Gods op het
heelal erkennen.
Thekaboom, m. (vgl. teakhout) een
j
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oostind. hooge boom, welks duurzaam hout, ook
djati-hout genoemd, inz. tot den scheepsbouw
bruikbaar is.
Theke, z. ond. t h e c a.
Thekla, f. later gr. vr.naam : (van 't gr.
Theoklés, Godsroem, = oudd. Godomar; vgl.
T h e o k 1 e s) de beproefde, voortreffelijke, wakkere.
Thekoephe, f. hehr. in den joodschen
kalender de benaming der 4 punten, waar de
vier jaargetijden beginnen, n.l. de dag- en nacht
i n o x e n-evnigdzostlane(qu
en solstitiën).

thelásis, f. of thelásme, n. gr. (van
theládzein, zoogen, thélë, tepel, moederborst)
Med. het zoogen ; — thelithis, f. de tepelontsteking; — thelóncus, m. opzwelling der
vrouwenborst; tepelopzetting of tepelzwering; —
thelygonie, f. de voortteling van meisjes,
vrouwelijk kroost; het aandeel der vrouw aan
de voortteling.
Thelematologie, f. gr. (van thélcma,
wil, thélein, willen) de leer van 's menschen
wil, een deel der psychologie (z. ald.) ; —
thelesiognosie, f. gr. de kennis van de
uitwerkselen des wils; — thelesiographie,
f. beschrijving van de verschijnselen des wils;
— thelesiologie, f. de wetenschap, die de
objectieve grondslagen van de zedelijke waar
-hednt
doel heeft.
Thelkterion, n. pl. -ia of -in, gr.
(v. thelgein, betooveren) een toovermiddel.
Thelygonie, z. ond. t h e 1 a s i S.
Thema, n. pi. themáta, gr. (eig. het
gestelde, opgezette ; v. tithénai, zetten, stellen)
de hoofdstelling, het onderwerp, de stof, het
voorstel, de stelling, die men zich voorstelt te
bewijzen, op te helderen, de hoofdgedachte
eener rede, enz. ; de opgave tot een opstel,
eene verhandeling en dgl. ; de grondgedachte
van een muziekstuk ; op de scholen : een stuk
ter vertaling, de gemaakte vertaling; thema
probándum, lat. eene te bewijzen stelling; —
themátisch, adj. wat de thema's of muzikale grondgedachten betreft; t h e mat is c h e
k a t a 1 ó g u s, eene list van de stukken eener
opera, waarin men alleen de eerste muzikale
uitdrukking opgeeft; — thematographie,
f. de wetenschap van 't vervaardigen en gebruiken der astronomische tafels.
Thémis, f. gr. (eig. besluit, wet, gewoonte,
V. tithénai, zetten) Myth. de godin der wette
orde en der gerechtigheid. Hare drie-lijke
dochters, de Horen heeten : Dike, gerechtigheid; E u no m i a, goede, wettelijke inrichting, en Iréne, eendracht. Ook Astrora, de
godin van 't eigendomsrecht, werd bene dochter
van Themis genoemd; Astron. een in 1853
door Dr. Gasparis ontdekte asteroïde ; — Themistiáden, pi. nimfen in het gevolg van
Themis.

Thenardiet, n. (naar den franschen schei
Thénard benoemd) natuurlijk gekristal--kundige
liseerd zwavelzuur natron, te Espartina in Spanje
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voorkomende en ter bereiding van het koolzuur
natron (soda) gebruikt.

-

Théobald of Theubald, oudd. mansn.:.
de dappere (oudd. Theudobald, Thiotbald, Diotbald, de volksdappere.
Theobroma, f. gr. de kakao ; — theobromine, f. de eigenaardige stof der kakao-bdomen.
Theobul, m. gr. naam (van Theós, God,.
en boele, raad) de met God beradende ; vandaar Theobuline, f.
Theodicéa, f. gr. (van Theós, God, en
dike, recht, gerechtigheid) de godsverdediging,.
rechtvaardiging van de goddelijke voorzienigheid ten opzichte van het in de wereld bestaandekwaad.

Theodoliet, m. (een woord van onzekere;
afkomst ; waarschijnlijk kwalijk gevormd van
gr. theáomai, theómai, ik kijk of thóo, ik loop
en (lolichós, lang) eene meetschijf, een werktuig tot hoogtemetingen, een verbeterd astro-1 a b i u m met verrekijkers in plaats van diopters.
,

Theodoor, m. en Theodora, f. gr._

(van Theós, God, en dóron, geschenk) mansen vr.naam : godsgeschenk of godsgave.
Theódorik, oudd. mansn., z. v. a. D i ederik, z. op Dirk.
Theodosius, m. Theodosia, f. gr..
(van Theós, God, en dósis, gave) mans- en vr.
naam: godsgave; — Theodullus, in. err.
Theodulia, f. (van doelos, knecht, dienaar)
mans- en vr. naam : Gods dienaar en -dienares,.
vrome ; — theodul^e, f. de godsdienst ; —
theogamie, f. eig. godenhuweljk; een hoog tijdgezang op of voor goden; — theognosie, f. godskennis, kennis van God; — the-•
ogonie, f. de godenwording, leer van de;
wording of afstamming der mythologische god-•
heden ; — Theoklés, mansn.: godsroem,
godseer ; — theokratie (spr. tie=tsie) f. de
godsheerschappij, onmiddellijke regeering óvan
God, het godsrijk; de priesterregeering, heerschappij der priesters als rechtstreeksche dienaren Gods, gelijk bij de oude Joden; — theokrátiseh, adj. daartoe behoorende, daar
verband staande; — theolatr^e, f.:-medin
(v latreia, dienst om loon; látris, loonbediende,
in 't alg. bediende) godsdienst, godsvereering;;
— theolatreutiek, f. de leer van de godsvereering of van den godsdienst; — theo- .-lepsie, f. goddelijke ingeving, b e g e ester i n g ; -- theologáant, theoloog, m. een.,
godgeleerde, religie- of geloofsleeraar, geesteer
like; — theologáaster, m. een gewaand,
godgeleerde; — theologie, f. de godsleer;,
de godgeleerdheid, religie- of geloofswetenschap,,
wetenschappelijke behandeling van den godsdienst ; — theológisch, adj. godgeleerd ; --theologiseeren (spr. s=z) over God en.
goddelijke dingen geleerd spreken, den godgeleerde vertoonen of uithangen ; — theologumenon, n. (v. theologèin, van God, enz.
spreken) eene opgave uit de godgeleerdheid,.pl. theologumena, godgeleerde opgaven ole
,

,
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verhandelingen; — theomáchen, pl. goden bestrijders, reuzen, die de goden bevochten; —
theomaehie, f. de mythologische godenstrijd; — theomáagisch, adj. (vgl. magie),
z. v. a. theosophisch; — theomanie,
f. (vgl. m a n i e) goddelijke woede, verstandsverbijstering uit overdreven godsdienstbegrippen;
— theomantie (spr. tie=tsie) f. voorspel ling door goddelijke ingeving; —theomántis,
ni. een door God b e g e e s t e r d e, voorspeller
door goddelijke ingeving; — Theóne, vr.
naam : de goddelijke ; — theonomie, f. (vgl.
n o m o s 2) gods -wetgeving; — theophan^e,
f. (gr. theopháneia, v. phaneísthai, verschijnen)
godsverschijning, b. v. in het 0. T. ; ook het
feest der drie koningen, z. v. a. e p i p h a n i e;
— theophánt, m. die zich beroemt op goddelijke openbaringen, of voorgeeft die te heb
— theophilanthröpen, pl. (vgl.-ben;
p h i 1 a n t h r o o p) gods- en menschenvrienden,
een godsdienst -genootschap, dat zich ten jare
1795 en 1796 in Frankrijk vormde en alleen
den natuurlijken godsdienst erkende, doch dat
sedert de wederinvoering van het katholicisme
in het jaar 1802 niet langer geduld werd; —
theophilanthropísme, n. de inrichting ,
leer en godsvereering van dit genootschap ; —
Theophilus, n. gr. (v. philos, lief) mansn.:
godlief — theophobie, f. (v . phobós, vrees,
phobeisthai, vreezen) de vrees voor God; —
theophroon, m. de goddelijk gezinde; —
theopista, f. de in God geloovige (de naam
van een godsdienstig tijdschrift) ; — theo;

plastiek, theoplastika, f. (vgl . p 1 a st ï k a) de voorstelling der godheid door beelden ;

— theopleg;ie of theoplexie, f. eig. godsslag; Med. Bene plotseling doodende beroerte;
— theopneustie, f. (vgl. p n e u m a, enz.)
de goddelijke ingeving, begeestering (insp i r a t i e) ;— theopornie, f. (vgl. p o rn i e) papenontucht, papenhoererij ; — the-

opsie, f. (vgl. o p s i s) de godenverschijning;
— theosebie, f. de godsvrucht, echte vroom
theosoof, m. (vgl. s o p h i a, enz.)-heid;—
een godswijze, ervarene in goddelijke zaken,
gewaande geestenziener, dweper, inz. zoo als
Jakob Böhme en Swedenborg;—theosophie, f. de gewaande godswijsheid, geestenzienerij en dweperij, de leer der theosophen; — theosóphisch, godswis, geestenkundig ; — Theotimus, m . gr (v. timé,
eer), mansn.: eeregod ; — theoxenie, f. (v.
xénos, gast, xenía, gastvrij onthaal) goden of
godsonthaal.
Theórbe, t. (fr. théorbe, léorbe, tuorbe,
sp. teorba, tiorba, it. tiorba) de groote basfluit,
een speeltuig met 14 tot 16 snaren, tegenwoordig buiten gebruik geraakt.
Theoréma, n. gr. (theörema, eig. het
beschouwde; van theorem, beschouwen), Bene
door beschouwing of bespiegeling gevonden, te
bewijzen leerstelling, grondstelling, zuiver bespiegelend voorstel, in tegenst. met p r o b l e m a,
d. i. een voorstel van zuiver praktische waar-
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held; — theoremátiseh, adj. uit leerstellingen bestaande ; — theorie, f. (gr. theoria)
eig. aanschouwing, beschouwing; bespiegeling,
verstandsbeschouwing, onderzoek, inzicht; de
leer der regels en grondbeginselen eener wetenschap of kunst, grondkennis, de wetenschap
beschouwing als grondslag van Bene be--pelijk
paalde handeling (het tegengest. van -praxis,
praktijk) ; dikwijls ook enkel leer (b. v. d a t
is in de theorie en praktijk — in de
leer en toepassing — g e 1 di g; — theorétiseh, adj. (gr. theóretikós, é, ón), beschouwend, aanschouwelijk, volgens de beschouwing,
of bespiegeling, wetenschappelijk (het tegengest.
van praktisch, enz.) ; — theoreticus, m.
een beschouwer, bespiegelaar, onderzoeker of
grondkenner eener wetenschap, zonder zich met
hare uitoefening bezig te houden; — theoretiseeren, tbeoriën opwerpen, daarover nadenken; — theorist, m. iemand, the de
theorie verstaat.

,

Theosoof, enz. z. ond. Theodosius,
— thephillum, z. t e p h i l l u m .
Therapie of therapeutiek, thera—
peutika, f. gr. (therapeia, dienst, verpleging; therapeúein, dienen, verpleging), eig. krankenverpleging, ziekenoppassing, krankenbebandeling; de geneeskunst, geneeskunde; — therapeut, m. (gr. therapeutes) eig. een dienaar,
bediende, oppasser, verpleger; bij de oude Israëlieten z. v. a. E s s w e r, z. aid. ; een geneeskundige, uitoefenend arts; — therapeu
-tisch,adj.
geneeskundig, genezend.
Theresia of Therése, f. (van 't gr..
thérán, wilde dieren jagen) vr. naam : dierenvriendin, jageres; — Theresia- orde, Bene
militaire orde, door Maria Theresia in 1751
gesticht.
Thériak, m. gr. (thëriákón, scil. antidöton; eig. een tegenmiddel tegen dierlijk vergift,.
v. thëríon, een wild dier) een dierlijk geneesmiddel, tegengift, uit deelen van vergiftige siangen, enz. gemaakt, en tegen den beet van vergiftige dieren als geneesmiddel bij de Ouden
aangewend ; ook een voorheen aangewend, zeer
samengesteld en inz. o p i u m- bevattend genees
dat in Venetië bereid werd, triakel -;midel,
— theriáki, pl. opiumeters in het Oosten ;,
— theriakálisch, adj. gr.-lat. theriak bevattend; — theriakologie, f. gr. de leer
der dierlijke vergiften, wetenschap der giftbereidingen ; — theriodéxis, f . (v. déxís, het
bijten) de beet van wilde en vergiftige dieren;
— theriódiseh, adj. (gr. thëriödes), eig.
dierlijk, wild; Med. boosaardig, zeer hevig erg
gevaarlijk; — theriolíthen, m. pl. dier
uit het dierenrijk; —-sten,vrig
therióma, n. Bene kwaadaardige omvretende
zweer, inz. longzweer; — theriomorphie,,
f. (gr. morph, gedaante, vorm) dierachtige mis
misgeboorte; — theriotoom, ni-vormingf.
een dierenontleder; — theriotomie, f. tic
dierenontleding, ontleedkunde der wilde dieren..
Thermee of thermen, pl. (lat. thermae,
v

-
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4gr. thérmai, van den sing. thérmé, warmte, v.
,thermós, e, ón, warm) warme baden inz. bij
de Romeinen prachtige, daartoe ingerichte gebouwen; — thermaal, adj. nw.lat. warme
]bronnen betreffende of daartoe behoorende; —

thermanteria of thermantika, n. pl.

gr. (v. thermaínein, verwarmen) Med. verwar mende middelen ; — thermantiet, m. z. v. a.
porselein-jaspis; — thermasie, f. (gr.
t:'ermasía) verwarming; — thermásma, n.
iets verwarmds, een verwarmende omslag ; —
thermástris, f. eig. eene vuurtang; Chir.
eene tandtang; — thermidór of f e r v i d d r,

m. de warmtemaand, hittemaand, ilde maand
in den nieuwen kalender van de eerste fransche republiek, van 22 Juli tot 22 Augustus;

-- thermobarometer, m. een werktuig
om te gelijk den graad der warmte en de druk
lucht te bepalen; — thermoehe--kingder
mie, f. de leer van de betrekkingen tusschen
warmte en chemische verschijnselen; — thermochrose, f. gr. (v. chrda, kleur) de eigen
om slechts zekere soorten van warmte -schap
te laten; — thermoehroïsch,-stralendo
slechts zekere soorten van warmtestralen doorlatende, gedeeltelijk diathermaan (z. ald.) ;
-- thermo ëlektriciteit, f. door verwar ming opgewekte elektriciteit ; — thermoë -
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anderingen der luchtwarmte aangeeft; — thermomultiplicator, m. eene soort van thermoskoop als die van Nobili; — thermophagie, f. het warm- of heet-eten; — ther-

mophoor, m. een warmte - overbrenger, een
door Möller en Walter uitgevonden, aan geen
ontploffing blootstaand toestel om stoom te maken; — thermopodium, n. toestel voor
warme voetbaden; — thermopolium, n.
lat. (van 't gr. thermnopólion, van pólein, ver
oudheid eene plaats, waar warme-kopen)id
dranken verkocht werden; — thermoposïe,
f. gr. het heetdrinken ; — thermopylen of
thermopy12e, pl. (v. pylé, de poort) heete
poorten of deuren, een door den heldendood
van Leonidas en zijn 300 Spartanen beroemd
geworden bergpas; — thermosiphon, n.
(vgl. s i p h o) eene inrichting tot verwarming
der broeikasten en mestbedden voor buizen, in
welke warm water rondloopt ; — thermo-

skoop, m. z. thermometer; — thermostaat, m. werktuig, dat ten doel heeft,
eene bepaalde temperatuur gedurende langen
tijd onveranderd te houden; — thermostatiek, f. (vgl. s t a t i e k) de leer van het even-

wicht der warmte; — thermosterësis, f
(vgl. s t e r e s i s) warmteberooving, warmteonttrekking; — thermosterétiseh, warmte

léktrisch of thermeléktrisch, adj. de

; — thermotiek, thermotika,-berovnd

door warmte teweeg gebrachte elektriciteit betreffende, daarvan herkomstig; — thermogenium, n. de warmtestof; de grondoorzaak
der warmte; — thermograaf beter ther-

f. de warmteleer, leer van de warmte; —
thermótiseh, adj. door warmte ontstaan;
— thermoxygenium, n. de verbinding

Fahrenheit, gest. 1736), de in 180 graden
verdeelde; therm. van Celsius (een Zweed,

van warmtestof en zuurstof.
Thersites, m. gr. naam van den leelijksten man, naar lichaam en ziel, en tevens den
grootsten snorker en zwetser van al de Grieken, die naar Troje trokken, door Odysseus geslagen en door Achilles, dien hip belasterd had,
gedood; vandaar in 't alg. voor een leelijk, mismaakt, kwaadsprekend, onbeschaamd mensch.
Thesaurus, m. lat. (v. 't gr. (hesaurós)
een schat, nedergelegde en bewaarde voorraad;
de plaats, waar een schat bewaard wordt, schat
ook thesaurie ; — thesaurus ecclesiae,-kamer,
de kerkschat, bij de R. Kath. de overtollige
goede werken (opéra supererogatiúnis) van de
heil. maagd Maria, van de heiligen en van alle
monniken en nonnen, welke werken den leeken
te goed zullen komen ; thesaurus eruditionis,
een schat van geleerdheid (een groot, veel bevattend woordenboek) ; — thesaurarius,
thesaurier, m. een schatmeester; — thesaureeren, nw.lat. (gr. thesaurídzein) schatten verzamelen, potten.
Théseus, m. een der beroemdste vergode
helden (vgl. heros) der oudgr. mythologische
geschiedenis, zoon van £geus en koning van
Athene.

gest. 17t4) of centesimale thermometer,
de honderddeelige thermometer; — thermo-

Thesis of these, f. pl. theses, gr.
(thesis, pl. théseis, van tithénai, stellen, zetten)

metrograaf, f. een thermometer ter waar-

eig. het zetten, stellen; de stelling, grondstelling, inz. eene te bewijzen stelling, een door
woorden uitgedrukt oordeel of voorstel, waar-

mometrograaf, z. al d. ;

—

thermoko -

lom, f. eene verbinding van samengesoldeerde
. staven van bismuth en antimonium om thermoëlektriciteit op te wekken ; — thermolamp, f. gr. -nederl. een warmlicht, een ver
lichtgevend voorwerp, spaarlamp,-warmend
spaarkachel, die te gelijk verlicht, verwarmt
en machines in beweging brengt; — thermologie, f. de leer van de warme minerale

bronnen en van de baden in 't algemeen; —
thermolusie, f. liet nemen van warme ba-

den ; — thermomagnetisme, n. door
verwarming opgewekt magnetisme;

— ther-

mométer, ook thermoskoop, m. gr.
tie warmtemeter, warmtewijzer, warmtebeschouwer, eene met kwik of wijngeest gevulde, luchtdicht gesloten en in graden verdeelde glazen
buis ter bepaling van den warmtegraad ; t h e rmometer van Réaumur (van den fr. na^tuurkundige R é a u m u r, spr. reömúúr, gest.
1757), de (tusschen vries- en kookpunt van bet
water) in 80 graden verdeelde thermometer:
t h e r m. van F a h r e n h e i t (van den Duitscher

neming van de hoogste en de laagste temperatuur der lucht; ook een zelf registreerende
Thermometer, die op een papierstrook alle ver-

van de geldigheid moet beredeneerd worden;
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de stelling, die in het openbaar aan de hooge
het strijdvoorstel ; de-scholenvrdigwt,
Wederslag, het dalen der stem in de dicht- en
toonkunst (het tegengest. van a r s i s) ; — in
thesi, in 't algemeen of in den regel, als alge
stelling aangenomen (het tegengest. van-men
in hypothësi, in de toepassing op het tegen
geval); — thetiek, thetika, f. de-wordig
verzameling van leerstellingen, inz. geloofsleer
thetiseh, adj. (gr. thetikós, é,-steling;—
.ón) stellenderwijs, stellend (positief).
Thesmophorïën, pi. gr. (thesmophória)
-een overoud gr. feest, dat de atheensche vrouwen ter eere van Demeter (z. ald.) vierden,
naar haren bijnaam Thesmophóros, d. i
wetgeefster (van thesmós, stelling, wet, en
phérein, brengen), in zooverre zij door invoering van den akkerbouw den grond ' tot de burgerlgke maatschappij en de wetgeving legde ; —
thesmotheet, m. gr. (thesmothétes) de wetgever.
Thespis, m. de vinder of grondvester van
"t grieksche treurspel, omstreeks 510 jaar voor
Chr.; vandaar: de wagen of kar van The.s p i s (plaustrum Thespis, bij Horatius) voor
een rondreizend tooneel, dewijl Thespis, naar
men wil, met zijn klein tooneel heeft rondge'reden ;— thespiade, f. een c o u p d e t h éá t r e (z. coup); ook een tooneelgescbiedenis,
grappige vertelling of avontuur uit het theateraleven.
Thetika, thetisch, z. ond. t h es i s.
Thétis, f. gr. eene zeenimf, dochter van
Nereus, gade van Peleus en moeder van
Achilles;; onderscheiden van Tethys (z. ald.);
Astron. een in 1852 door Luther ontdekte asteroïde.
Theudeli.nde, f. oudd (Theudelinda, Theodolinda, v. idiot, diot, goth. thiuda, volk en
lint, slang of lind, bron) vr.naam : de volks.slang ; — Theudorik, z. D i r k.
Theürg, m. gr. (theoergós, v. Theós, God
n érgon, werk) wie met goddelijke hulp bovennatuurlijke dingen doet, een gewaande wonderdoener, wonderman, toovenaar, geestenziener,
geestenbanner; — theurgie, f. (gr. theoergía)
de voorgewende wonderkracht, wondergave, wonderwerking, tooverij door geestenhulp, geestenziener , geestenbanning; — theürgisch, adj.
geestenziend, geestenbannend, wonderdadig, won-derkrachtig.
Thibet, z. Tibet.
Thickset, n. eng. (woordelijk : dik gezet)
- eene soort van zwaar manchester (z. ald.)
.z. v. a. s i l k e e n (z. ald.)
Thierry, m. fr. (spr. tièrrí; van oudd.
diotrVh) mansnaam : z. v. a. D i e d en i k, D irk
•(z. aid.)
Thinenhout (van 't gr. th'inon), eene
buitenlandsche welriekende houtsoort (z. Openb.
Joh. XVIII, 12) van eenen afrikaanschen boom
(gr. thyía, lat. citrus).
Thing, n. oudn. (deensch en zw. ting, oudd.
ding) volks- of gerechtsvergadering, gerecht;
vgl. lagthing en storthing.
-
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Thisbe, z. ond. Pyramus; Astron. een
in 1866 door Peters ontdekte asteroïde.
Thlásis, f. gr. (van thláein, kwetsen) Med.
de beleediging, kneuzing van eenig deel, met
indrukking gepaard; — thlasma, n. het gekneusde, de door eene drukking beleedigde plaats,
z. v. a. contusie.
Thlipsis, f. gr. (van thlíbein, drukken, persen) de druk, drukking; Med. eene samendruk
vaten in het menschelijke lichaam,-kingder
welke den omloop der daarin voorhanden vochten verhindert.
Thnetopsychieten, pi. gr. (van thnétós, sterfelijk en psychê, ziel) zij, die de ziel
voor sterfelijk houden, 'die gelooven aan den
zieledood.
Thóadar, m. een turksche kamerheer van
den sultan.
Thogra, z. t o e g r a.
Tholus, m. lat. of thole, f. (van 't gr.
thólos, f.) koepel, koepeldak; Arch. een helmgewelf, ketelgewelf ; de sluitbalk, sluitsteen, bindsteen, waar zich al de bogen van het gewelf
vereenigen.
Thoman, z. t o man.
Thómas, hehr. (later gr. Thömás, van 't
hehr. theóm, tweeling, van thaam, dubbel zijn)
mansn.: de tweeling, tweelingbroeder; naam van
den der twaalf apostelen, die aan de weder
Jezus na zijnen kruisdood niet-verschijnga
eer wilde gelooven, dan nadat hij zelve hem
gezien en betast had; vandaar sprw.: een o ng e l o o v i g e Thomas, iemand die niet licht
iets gelooft ; — Thomas—christenen, m.
pl. eene tot de N e s t o r i a n e n (z. ald.) behoorende christenpartij op de kust van Malabar in
O.Indie, werwaarts men wil, dat het evangelie door den apostel T h o m a s gebracht zoude
zijn — Thomisten, m. pi. voorm. aanhangers van Thomas van Aquino in de 13de
eeuw, in tegenst. met de S c o t i s t e n.
Thomsoniet, ook comptoniet, n. een
aan het zeolith verwant kristallinisch mineraal,
uit kiezelzuur, kleiaarde, kalk, natron en water bestaande (naar den eng. scheikundige
T h o m s o n, gest. 1852 te Glasgow, zoo benoemd).
Thoptsjy, z. t o p t s j i.
Thor, m. oudn. (vgl. Donar) Myth. de
dondergod, naast Odin de machtigste der skandinavische goden, van wien de naam T hor sd a g (eng. Thursday, Donderdag) afstamt.
Thora, 1) f. nw.lat. (van 't gr. phthorá,
verderf, d. i. vergift, van phtheirein, verderven) de giftranonkel, vergiftige ranonkel; vgl.
anthora.
Thora, 2) f. hebr. (thóráh, leer, onder
ja'ráh, werpen, de hand uit -richt;wevan
onderwijzen) het mozaïsche-strekn,o
wetboek, de p e n t a t e u c h u s, waaruit de voor
synagogen op den sabbath een-zangerid
stuk zingt.
Thorax, m. gr. het borstharnas, borstschild ; Med. de borst, borstholte, borstkas ; —
A

;

-
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thoracika, n. pl. borstmiddelen ; — thoracici, m. pl. visschen, welker buikvinnen
juist onder de borstvinnen geplaatst zijn; —

thorak –odynie, f. Med. de borstpijn; —
thorakoeystis, f. borstwaterzucht ; — thorakopathio, f. borstlijden; — thorexis,
f. de bepantsering, versterking.
Thorbasji, m . (vgl. b as c h) een turksch
krijgsbevelhebber, officier.
Thoriety n. (naar den dondergod Thor
zoo geheeten) een in Noorwegen ontdekt mineraal, uit kiezelzure kleiaarde en water bestaande ; — thor - aarde, de daarin vervatte
aardsoort; — thorium, n. het door Berzelius
verkregen ijzergrauwe metaal, dat de basis van
die aarde uitmaakt.
Thoros, m. gr. (thórós) het zaad der
dieren.
Thos, z. sjakal.
Thot, Thaut of Taut, m. eene egyptische godheid, god der wijsheid en wetenschap,
regelaar van den loop der sterren, vaststeller
van het astronomische jaar, ook uitvinder van
het letterschrift, met eenen ibis- of sperwerkop
afgebeeld; vgl. ibis; ook de eerste maand van
het egyptische jaar.
Thraso, m. gr. (van thrasys, stout, dapper enz.) de naam van een snorkenden officier
in een blijspel van Terentius; vandaar in 't algemeen snoever, pocher, grootspreker, ijzervreter (B r a m,a r b a s) ; — thrasónisch, adj.
pochend, grootsprekend; — thrasonisme, n .
de grootspraak.
Thréni, pi. gr. (thrënoi, van den sing. thrénos, het weenen, weeklagen) klaagzangen, klaagliederen; inz. de klaagliederen van den profeet
Jeremias ; — threnod^e, f. of threnodion,
n. een klaagzang, treurlied.
Threpsis, f. gr. (van tréphein, voeden)
de voeding; — threpsiolog^e, f. dat deel
der physiologie, dat over de voeding handelt;
— threpsiológisch, adj. tot de voedingsleer behoorende; — threptíseh, adj . voedend.
Thrombus, m. gr. (thrómbos, f.) een brok,
stuk, klomp ; Med. een geronnen bloedklomp,
die de bloeding verhindert, een bloedgezwel,
ophooping van uitgevaat en gestremd bloed in
het celweefsel ; — thrombódes, adj. naar
een geronnen bloedklomp geljkende ; — throm bosehésis, f. de belette opslorping van gestremd bloed; — thrombósis, f. de vorming
van eenen bloedklomp.
Thrypsis, f. gr. (van thrypíein, breken;
verbrijzelen) de verbreking, verbrijzeling, het
week- en murwmaken; — thryptisch, adj.
verbrekend, verbrijzelend, fijnmakend.

Thugra, z. t o e g r a.
Thugs, pi. (van 't hindost. thag, een bedrieger, roover, v. thagná, bedriegen) geheime
moord- en roofgenootschappen in Indië, wurgers, die de reizigers overvallen en verwurgen,
en wel uit grondbeginsels van godsdienst, vol
voorschriften hunner godin B h a w a n i,-gensd
die menschenoffers vordert; — thuggísme,

THYMUS

n. het planmatig gedreven moordenaarsbedrijf'
van de oostindische wurgers.
Thuill ., bij botanische namen afk. van J.
L. Thuillier (gest. 1822).
Thuja of thya, f. gr. de levensboom, een
altijdgroene, welriekende boom, inz. in Noord-Afriba;
vgl. th1nenhout.

Thu,iskon, z. T u i s c o.
Thüle of Thyle, f. gr. en lat. een fabelachtig eiland, dat aan de uiterste grens der
aarde naar het Noorden geplaatst wordt ; men
verstond er nu eens Noord-Schotland, dan eens
de noorweegsche kust, doch gewoonlijk IJsland
onder.
Thumb, m. eng. (spr. sum, met geadspireerde s) de duïm, Duimpje; — Tom Thumb,.
z. pouce.

Thummim, z. u rim.

Thunn, m. of thunvisch (gr. thynnos,,
van thynein, zich snel bewegen, springen ; lat.
thynnus of thunnus) de springer, de spaansche
makreel, welker ingezouten vleesch onder den
naam van t o n i n van Sicilië veelvuldig wordt.
uitgevoerd.
Thur ., bij botanische benamingen afk. van

,

G. Thuret (gest. 1875).

Thuribulum, z. t u r i b u l u m.
Thusnelda, f. oudd . vr. naam : (voor Tus

-

sinhilda, Tursinhilda, v. 't oudhoogd. tors, Burs,
mid.hoogd. tïcrse, angels. thyrs, ijsl. thuss, thurs,
reus) de reuzenbevechtster, de gade van Arminius, den overwinnaar der Romeinen.
Thyáden, pi . gr. (thyádes, van den sing.
thyás, van thyein, tieren, razen) z. v. a. maenaden, bacchanten, dweepzieke priesteressen van
Bacchus.
Thylax of thy1 aus, m. gr. (thylax en
thylakos) verkl . thylaeium, n. (gr. thylá-kion) eene beurs, een buidel, zak, beursje.
Thym, m. (hoogd. thym an, lat. thymus,
gr. thymos, van thy'ein, verbranden, als reuk
verbranden, offeren) roomsche kwendel,-werk
eene welriekende, kruidige plant ; — thyma,
n. gr. het verbrande reukwerk, offer; Med. eene
hittepuist, - blaar; ook thymalóps; — thy-mifolius, a, um, lat. Bot. thymbladerig; — thy–.
Won, n. een hittepuistje ; wratje, inz. aan de
oogleden ; — thym– zijde, vlaszijde, voor zoo
verre zij op den thym wast; — thymiáma,.
n. gr. (van thymián, berooken) het rookwerk,
een rookmiddel; — thymiásis, f. de berooking; — thymiósis, f. de vorming van hittepuistjes.
Thymberplant, f. (gr. thymbra) een bitter, aromatisch moesgewas, dat in zuidelijk Europa te huis behoort, boonenkruid.

Thymiama, thymion, enz. z. ond.
thym.

Thymitis, z. ond. Thymus 2).
Thymus, 1) m. gr. (thymós, in 't alg. hart,
ziel, gemoed, als zetel der gewaarwordingen en
hartstochten; van thyein, in hevige beweging
zijn, opbruisen, enz.) hartstocht, toorn, gramschap; Med. droge blaashoest; — thymopa -

-
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thie, f. (v. 't gr. pathéin, lijden) het gemoedsof zielelijden; — thymosis, f. het toornigworden, de vergramming.
Thyymus, 2) m. gr. (thymos) een hitte
(naar-blartje(z.vhym),dtklier
men wil zoo genoemd wegens de gelijkvormig
-heidmtblosknpjevadthym);
-- thymiseh, adj. tot de thymklier behoorende, daarvan ontstaan; —thy'mitis, f. thymklierontsteking.
Thyreóncus, m. gr . (van thyréós, deur
steen; deurvormig, vierhoekig schild) Med. de
£welling van - de schildklier, de krop ; — thyreophyma, n. het schildkliergezwel.
Thyrsus, m. gr. (van th'rsos) de wijn
een met klimop en wijn -gardstf,wijnk
omwonden staf, dien de B a c c h a n t e n bij-lof
de Bacchusfeesten droegen ; — thyrsiger,
lat. den wijngaardstaf dragend; thyrsigéri multi,
paucos a ffldvit Iácchus, er zijn vele stafdragers,
maar weinige met Bacchus' geest bezielden,
d. i. velen zijn geroepen, maar weinigen uit
-verkon.
Tï^.ra of tiäre, f. gr. (tiára) de eigen
hoofdbedekking der oude Perzen, inz.-ardige
de hoofdtooi der perzische koningen ; ook het
pauselijk hoofdtooisel, de drievoudige pauselijke
kroon, beteekenende de drievoudige heerschappij
der pausen over de strijdende, lijdende en zegepralende Kerk, of de zielen op de aarde, in
het vagevuur en in den hemel.
Tibet, n. een groot hoogland in zuidelijk
Midden-Azië, dat de hoogste bergen der aarde
bevat; — tibetaanseh, adj. Tibet betref
zijne bewoners behoorende;-fend,toTib
-- Tibetánen, m. pl. de inboorlingen van
dat land; — tibet, m. pl. tibets (spr. tibè)
cene soort van zeer fijne dichte wollen stof.
tibia, f. lat. het scheenbeen ; de rechte fluit
der Ouden, oorspr. uit de pijpen der scheen
vervaardigd; — tibiaal, adj. (lat. ti--ben
bicilis, e) tot bet scheenbeen behoorende ; —
tibiále, n. pl. tibiaba, scheenbekleeding,
kous, beenharnas, laars; Chir. het scheenbeenverband.
tibi grabas, lat. dank u!
Tibose, f. de oostindische dubbele ropij.
Tic, m. fr. (spr. tie/c) het kribbebijten der
paarden; de krampachtige gelaatsvertrekking;
cene zonderlinge, belachlijke gewoonte, leelijk
aanwensel, luim, gril; tic douloureux (spr. doeloeréú) zenuwachtige gelaatspijn, z. v. a. prosßP algi e.
Ticket, n. eng. (= fr. étiquette, z. ald.)
briefje, stembriefje, lootje, kaartje, toegangbewijs; biljet op spoorwegen, enz.
Tiedm., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. van F. v. Tiedemann.
Tiekhout, z. teakhout.
Tien, m. chin. hemel ; God.
Tieres, t. fr. (spr. (jers' van tiers, tierce,
iie of het derde) z. v. a. terts ; derdedaagsche koorts; ook een eng. maat voor natte waten van l p i p e = 190,830 L. (vgl. t u n) ; —
-

-

,

;

tiers–stat, m. (spr. tjerzetá) de derde stand,
burger- en boerenstand in Frankrijk; — tiers
consolidés, het kapitaal der fr. staatsrenten, den
30sten September 1797 tot bet derde teruggebracht, de drie-percents g e c o n s o l i s e e r d e
renten; — tiercelet, m. fr. (spr. tjerselè)
naam, dien men aan het mannetje van som
roofvogels- geeft, als zijnde een derde (tiers)-mige
kleiner dan de wijfjes, inz. de mannetjes-valk
(zie echter ook t e r z e r o 1) ; ook iron. voor
iemand, die veel minder is, dan hij waant te
zijn, b. v. een tiercelet de docteur, een stuk
van een doctor; — tiereelinen, f. pi. nonnen van de derde (t i e r s) orde van St. Franciscus, van de stricte observantie ; — tierceeren (fr. tiercer) tot op een derde verminderen of terugbrengen ; — tierceering, f.
de vermindering tot op een derde, het betalen
van slechts een derde gedeelte der renten van
de staatsschuldbrieven, gelijk dit door Napoleon
tijdens onze inlijving met het keizerrijk werd
verordend; — tiertoll, m. (spr. tjersórc) benaming der kisten, waarin de stukken witte en
gemarmerde zeep worden verzonden, z. v. a.
derde kist.
,

Tieretein, z. tiretaine.

tierra caliente, f. sp. heet land, de heete en
ongezondste kustlanden in spaansch Amerika;
t. fria, koud land, de landschappen op de hooge
vlakten in 't binnenland; t. templáda, gematigd land, de tusschen beide gelegen gebiedsdeelen.
Tigre, m. fr. de tijger, de kleine bediende
van een fransch modeheertje, in 't eng. groom,
z. ald.
Tijm, z. thymus 1).
Tikal of bat, m. de munteenheid in Siam,
Pegu (Birma) enz., ongeveer 1 gld. 50 ets. tot
1 gid. 68 ets. waard ; ook het grootste gouden zilvergewicht aldaar = 15,29 gram.
Tilbury, f. eng. (spr. tilberri, waarsch.
van de vesting Tilbury-fort in 't graafschap
Essex) eene soort van lichte, doorgaans open
cabriolet met 2 wielen en den paard.
Tilde, n. sp. (port. til, van 't lat. titúlus,
bovenschrift, teeken; tittel, eng. tittle) een
streepje, toon- of klankteeken, inz. Gram. een
gebogen teeken, dat men in het spaansch op
de letter n plaatst, wanneer deze tusschen 2
klinkletters staat en als de gn der Franschen
moet uitgesproken worden, b. v. d o ñ a, spr.

dónja.
Tilia, f. lat. de linde (boom); — tiliae follas,
a, um, Bot. lindebladerig; — tiliacéus, a, um,
Bot. linde-achtig.
Tillet, m. fr. (spr. ti-ljè) de leverantie -ceêl
der boekhandelaars.
Tilma, n. gr. (van tillein, uitrukken, uit
iets uitgeplukts, z. v. a. pluksel ; —-pluken)
tilmos, m. het plukken, uitrukken ; — tilos,
m. de vezel, vlok.

Timar, n. turk. (ttmdr, nw.gr. timón.) een
turksch leengoed of eene prove, die minder dare
20,000 aspers (z. ald.) jaarlijks opbrengt ecg
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die aan een militair wordt gegeven onder voor
dat hij voor elke 3000 aspers jaarlijk-warde,
inkomsten eenen ruiter in 't veld zal stel -sche
zelve mede te veld trekken; vgl. s i á--len
m e t ; -- timarioot, m. nw. gr. de bezitter
van zulk een goed.
Timaristan, n. (van 't perz. t(már, ziekte,
ziekenverpleging en stán, oord, plaats) een turksch
krankzinnigenhuis.
Timbang of tompong, m. (van 't maleisch timbang, wegen) een gewicht in AchterIndië van 60 chineesche katti's.
Timbre, n. fr. (spr. teh br'; v. lat. typipánum, gr. tympanon, een klankbekken) 10 een
klok zonder klepel; vandaar Muz. de toonscha
° het slagwerktuig; van--keringdstm;2
daar de stempel, zoowel het werktuig als het
afgedrukte teeken ; 3 ° de helm op het wapen
timbre-poste, m.-schild,etmbr;—
de postzegel.
Time, m. eng. (spr. taim) de tijd; time is
money (spr. múnni) tijd is geld; — Times,
pl. eng. (spr. taims) de tijden, de naam der
grootste eng. courant ; — timekeeper, m.
eng. (spr. táimkiper; v. time, tijd en to keep,
houden) benaming van den chronometer (z.
onder c h r o n i c a).
timeo Danaos (et dona ferentes), z. onder
Danäers.
timide, adj. fr. (van 't lat. timidus, a, um)
vreesachtig, beschroomd, schroomvallig, bedeesd,
bloode, schuw, schuchter, moedeloos, versaagd;
— timiditeit, f. (lat. timid ï tas, fr. timidité)
de vreesachtigheid, bevreesdheid, beschroomd heid, schroomválligheid, schuchterheid, versaagdheid, moedeloosheid; — timorosaménte en timo
it. (spr. s= z; van 't lat. timor, vrees)-róso,
Muz. vreesachtig, schroomvallig, zacht en trillend.
Timokratie (spr. tie=tsie) f. gr. (timo
van time, schatting, waardebepaling en-krati,
kratëin, heerschen) een Staat, waarin de bedieningen en eereposten naar schatting van het
vermogen of aan de rijksten worden opgedragen, eene fortuin-regeering.
Timon, m. gr. de naam van eenen Athener ten tide des Peloponnesischen oorlogs, die
door de trouweloosheid van zijne vrienden een
menschenhater werd; vandaar in 't alg. een
menschenhater, menschenvijand; - timóniseh,
adj. menschenhatend, wrevelig; — tímonium, n. (gr. timonion) een pruilhoek.
timoroso, z. ond. t i m i d e.
Timotheus, m. gr. (van timan, eerera,
en Théos, God) mansn.: eeregod, godsvreeze,
z. v. a. het hoogd. Fürchtegott; — timotheus-gras of timothy, n. het groote

lischgras (Phleum pratense, L.) — Timo theánen, Timothéërs, m. pl. benaming
;

eener kettersche secte van de 6de eeuw, zoo
geheeten naar T i m o t h e u s Elurius, doch
meer bekend onder den naam van M o n o p h ysieten.
Timpaan, n. z. t y m p a a n.
Tímpano, m. it. (van 't lat. tympanum,
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z. aid.) de keteltrom, pauk; — pl. timpani,.
keteltrommen, pauken.
Timpost, m. op Celebes eene naar 't bevergeil gelijkende dierlijke stof, die daar als
artsenij wordt gebruikt.
Tinctorius, tinctuur, z. ond. t i ngeeren.
tinëa, f. lat. de mot, houtworm; tinea ca-pitis, Med. hoofdzeer, erfzeer; tinea favósa, geel
hoofzeer; tinea maligna, kwaadaardig hoofdzeer.
Tinesmus, z. v. a. t e n e s m u s.
Ting, m. een chineesch tuinhuisje.
tingeeren, lat. (tingëre) indoopen, verven,
eene t i n t geven; — tinctorius, a, um, Bot. verf
munten, rom. kei--stoflig;—enrd
zersmunten, die slechts oppervlakkig verzilverd
zijn ; — tinctuur, f. lat. (tinctúra) de ver-ving, kleuring, tintgeving (vgl. t e i n t u r e) ; Med._
een gekleurd krachtig vocht, een geestrijk krui
aftreksel; — tint, f. de kunstige of sa--den
kleur, die de natuurlijke kleur van -mengstld
een voorwerp nabootst; de graad van sterkte,..
die schilders aan hunne kleuren geven ; zweem
gelijkenis; —halve tint, middeltint, tus
schaduwing, het midden-scbenklur,dhav
tusschen licht en bruin ; -- tint, m. sp. en it.
tinto (spr. tiénto; vino tinto, van tinto, gekleurd) tintwijn, roode spaansche wijn, inz. de
beste wijn van Alicante en die van Rota aan
de golf van Cadix.
Tingka, f. jay. zeden, manieren, gedrag- wijze; inz. kuren, grillen.
Tinkal, m. maleisch (tingkal) z. b o r a x.
Tint, tinto, z. ond. t i n g e e r e n.
Tintenague, tintenak, z. t u t a n e g oTinusboom, een boom op Jamaïca Knet
bundelvormige bloesems en een gladde, bleekgele of groene bes (Tinus occidentalis, L.)
tiqueté, fr. g et i q u e t e er d, adj. gespikkeld > .
geplekt, gesprenkeld.
Tiráde, f. fr. of it. tiráta, f. (van 't it..
tirare, fr. tirer, trekken, v. goth. tairan) Muz.
een loop, het sleepend verbinden van op- of
afgaande tonen, reeks van diatonische noten,
waarmede men den afstand, die twee noten van
elkander scheidt, aanvult, een sprongloop ; Log.
eene lange woordenreeks, een gedachten- ofwoordenvloed, onnoodige tusschenvoegsels, ge
tout dune tirade (spr. toe d'uun'-menplats;
tiráád') in éenen adem, alles op eens, met éenen
streek.
tirailleeren, fr. (tirailler, spr. tiralj—r.
van tirer, schieten, eig. trekken, spannen, z.
t i r a d e) Mil. op verschillende punten verstrooid
zijn en den aanval beginnen met een vuur, dat
door geen commando wordt geregeld ; met verspreide scherpschutters aantasten ; vele schoten
na elkander doen; Kmt. wisselruiterij drijven,
wissels heen en weder trekken, om zich daardoor geld te verschaffen of geldverlegenheid te
verbergen; — tiraillement, n. (spr. tiralj'-mán) het ongelijke schieten ; — tirailleur,
m. pi. tirailleurs (spr. tiralj—) scherpschutters, verstrooide soldaten, die op verschillende}
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benaming van figuren, letters of teekens, die
een of meer woorden voorstellen, en die men
in plaats van de gewone letters gebruikt om
met grooter snelheid te schrijven, de stenographische teekens der oude Romeinen ; — tiro-nische of tironiaansche kunst, de
kunst om met die teekens te schriven, de stenographie der oude Romeinen; — tironiseh
alphabet, alphabetische en verklarende lijst
van de tironische noten.
Tisane, z. p t i s a n e.
Tischri of tisjri, f. hebr. (tisjri, van 't
chald. sjerá', openen, aanvangen) de eerste
maand van het burgerlijke jaar der Joden, de
7de van het hebr. kerkjaar, een gedeelte van.,
onzen September en October.
Tisiphóne, f. gr. (van tiein, wreken en
phónos, moord) de moordwreekster, eene der 3
Furiën (z. ald.) ; oneig. een ondeugend wijf.
gles, z. épingle.
Tissu, n. fr. (spr. ti-sú ; van tisser = lat.
Tireballe, fr. (spr. tier' ball' van tirer,
texëre, weven) weefsel, vlechtsel, b. v. g o u dtrekken) of tirebourre (spr. tier'bóér') rn.
een kogeltrekker, krasser; — tirebótte, m. t i s s u, weefsel.
Titán, m. Titänis, f. pi. Titanen
een laarzentrekker, laarzenknecht; — tirebouchon, m. (spr. tier'boesjóñ) een kurke- en Titaníden, gr. Myth. een vroeger goden trekker; — tirefond, m. (spr. tier' fó.ñ) Med.
geslacht, de zonen en dochteren van Uranus
een bodemtrekker, wondheelerswerktuig bij het en Ga a, hemelbestormers, die Jupiter beoorschedelboren; ook de tandtang; — tireligne, loogden, doch door dezen in den Tartarus werm. (spr. tier'líénj') een lijntrekker, eene trek- den geslingerd, terwijl hij hunnen aanvoerder
pen ; — tirelire, m. (verbasterd van t i r e- A t 1 a s veroordeelde den hemel te torsen ; —
Titan, ook in het bijzonder de naam van
1 i a r d) een spaarpot; ook een klanknabootsend
woord voor den zang des leeuweriks, het tireden titan Helios : zonnegod, zon ; oneig. een
lieren, getierelier ; — tiretête, m. (spr. tier'- zeer hoovaardig, verwaten mensch ; een t i t a n stit') een hoofdtrekker, bij verlossingen.
a r b e i d, een hoogst bezwaarlijk werk ; — Ti-Tiresias, gr. (Teiresias) volgens de oude tanïa, f. de elfenkoningin, gemalin van O b eoverlevering: een beroemd blind waarzegger in ron (z. ald.); — titanium, n. nieuw koper,_,
Thebe.
een door Gregor in 1791 gevonden en door
Tiret, n. fr. (spr. tiré ; oorspr. waarschijn- Klaproth In 1794 nader bepaald eigenaardig melijk tirez, trek, v. tirer, trekken) een verbin- taai ;— titanium-sehorl, z. s a g e n i e t y.
dingsstreepje.
— titanaten, pl. titaniumzure zouten ; —
Tiretaine, t. fr. (van 't sp. tiritaña, van titaniet, n. eene metallische delfstof, uit titiritar, sidderen) tieretein, tierent aal, tanium-zuur, kiezelaarde en kalkaarde bestaande.
eene zekere stof van half wol en half garen.
Titel, z. titulus.
Tiretête, z. ond. t i r e b alle.
Titi, f. schertsende benaming van de vriendin
Tiro, m. pi. tirónen, lat. (tiro, pl. ti- des parijsclien students, z. v. a. g r i s e t t e, z. ald.
rónes) voorm. een aanvanger in de krijgskunst,
Titillätie (spr. tie=sie) f. lat. (titillatio,
jong soldaat (r e c r u u t), elk jong Romein, die van titilláre, kittelen) het kittelen, de kitteling,.
op zijn 17de jaar tot den krijgsdienst geschikt
de gewaarwording van het kittelen.
verklaard werd, ook in 't alg. een leerling, betitreeren (v. fr. titrer, betitelen, v. titre:
ginner in kunsten, wetenschappen, bedrijven ; —
= lat. titiclus, titel) sorteeren, in orde brantirontum, n. eig. de eerste krijgsdienst of gen ; inz. zijde sortearen naar de fijnheid of de
veldtocht; de leerjaren, leertijd; een proefstuk;
verhouding van het gewicht en de lengte van.
leerboek voor beginners.
den draad ; — titrage, f. (spr. —aazj') het
Tiroenaal, n. een feest der Hindoes ter t it r e e r e n; — titreermethode, t. Chem.
eere vats Vischnoe of van Silva (z. aid.),
de maat-analyse, door welke de hoeveelheid
wiens beeld op een rijk versierden wagen ge- eener in eerie gegeven oplossing aanwezige stof
zet en onder 't geluid van speeltuigen rondge- bepaald wordt door de hoeveelheid eener anreden wordt.
dere, juist bekende oplossing (getitreerde
Tiroir, m. fr. (spr. tiroár; van tirer, trek- o p l u s s i n g), die tot het ophouden of optre-ken) de lade, schuitade ; — pièce à tiroir, z.
den eener zekere reactie bij de eerstgenoemdeend. pièce.
oplossing gevoegd moet worden.
Tirolienne, z. t y r—.
Titthe, titthis, í_ en titthos, in. gr..
Tirönische noten of teekens, pi. de tepel, speen, tiet.
fiat. notae Tironiiinae, door Tiro, een vr•4jgetitubeeren, lat. (titubáre) wankelen, wagkitenc v u Cicero, uitgevonden or vermeerderd)
gelen, tuimelen, niet vast staan ; stamelen, stot---

punten met geweerschoten aanvallen en den
vijand verontrusten; kooplieden, die gedurig wissels trekken op lange termijnen, ten einde zich
(ondsen te verschaffen, welk wisselbedrag zij
vóor den vervaldag aan den betrokkene doen
geworden, wisselruiters.
Tiran, enz. z. t y r a n, enz.
Tiraáa, f. sp. (v. tirana, een eigenaardig
hoofdtooisel) een op de fandango gelijkende
dans.
Tirás, m. (fr. la tirasse ; van tirer, trekken) een striknet, strijknet, treknet, kwakkel net, een vierkant net voor de vangst van patrijzen, leeuwerikken, snippen enz.; — tiras
(fr. tirasser) met zulk een net vo-sern
vangen.
-gels
`Pirata, z. tirade.
tiré a quatre épingles of enkel à quatre épin;
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leren, hakkelen; onthutst zijn, niet weten wat
te zeggen of te doen; — titubátie (spr. tie
=tsie) f. het waggelen; stotteren, stamelen.
titulus, lat., titel, m. het op- of boven-schrift aan het hoofd van een boek, van een
hoofdstuk enz., en dat daarvan de stof, den
hoofdinhoud te kennen geeft; benaming, ambtsof eerenaam, waardigheidsbenaming; Jur. een
rechtsgrond, de grond van het ontstaan eens
rechts, de aanspraak, het recht, dat men heeft
om iets te bezitten, te eischen, te doen enz.;
titúlus possessiönis, de bezitstitel, d. i. de rechtsgrond of rechterlijke aanvang des bezits, of die
verrichting, waardoor men in het rechtmatig
bezit (b. v. van een stuk gronds) komt; quo
titulo ? fr. a quel titre ? ( spr. —kel—) met wel
rechtsgrond ? met wat recht ? onder welk-ken
'voorwendsel; — salvo titulo of S. T., z. salvo;
sub quocúnque titulo, onder federen titel of
rechtsgrond, onder welk voorwendsel het ook
..zi ; — titulo emtiönis, als koop of als aangekocht ; — titulo gratióso, bij wijze van schenking, om niet; — t. honorabili, eershalve; t.
..justo, op rechtmatige wijze; — t. oneróso, z.
ond. o n u s ; — t. pleno of toto, met vollen of
volledigen titel; — t. praemisso, met vooropplaatsing of vooraanzetting des titels ; — t. spe
onder een schijnschoon voorwendsel; —-1ciúso,
titulair, adj. nw.lat. naar den naam, volgens
den titel, den titel en het recht van eene waar
hebbende, zonder haar werkelijk te be--dighe
zitten of hare functiën te verrichten, b. v. t if u l a i r profess o r, die enkel den titel van
.professor heeft; — titularis, m. een titelman, iemand, die slechts eenen titel, zonder
ambt, heeft; — tituleeren, benoemen, betitelen, met ambts- of eerenamen voorzien ; —
titulatuur, f. de betiteling, de volle benaming, het volle opschrift ; -- titulomanie,
f. lat.-gr. de titelzucht, titelwoede.
Titus, lat. mansn.: de geëerde; — tituskop, een hoofd of kop met kort gesneden
,kroeshaar, naar de manier van den romeinschen
keizer T i t u S.
Tityus, m. gr. (Tityvs) Myth. een vree
reus, zoon van Gaea, die Lat dna wilde-selijk
schenden en deswege door den vertoornden Ju.hiter in de onderwereld veroordeeld werd tot
eene geduchte straf, bestaande daarin, dat twee
gieren zijne steeds weder aangroeiende lever
,uitpikten.
Tivoli, n. eig. eene stad in de nabijheid
van Rome aan den Teverone of Anio, op eenen
-berg gelegen, door olijfboomen omgeven en met
vele landhuizen ; vandaar een eerst te Napels,
vervolgens te Parijs, Weenen, Berlijn, Utrecht
-en andere voorname steden gebezigde naam
voor eene plaats van uitspanning met groote
tuinen enz., een openbare pleiziertuin ; ook Bene
soort van balspel op een schuine tafel met stitten; — Tivoli–theater, n. in bovengenoemde
tuinen veelal opgeslagen zomer -theater.
Tjadamo, m. een bengaalsche rekenmunt
r- 4. peys of ruim een halve cent.
,

,
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Tjalk, f. een friesch, smal en plat gebouwd
vaartuig tot de kust- en binnenvaart, inz. op
de wadden tusschen Hamburg en Nederland.
Tjambok, m. karwats (in Z.Afrika) om
ossen voort te drijven.
Tjanje, z. tanga.
Tjetjérka, f. russ. het berkhoen (Tetrèio
tetrix).

Tmésis, f. gr. (van témnein, snijden) Gram.
de woorddeeling, scheiding van een samengesteld woord door een ander daartusschen te
plaatsen; b. v. bij Virgilius: circurn dea fudit
amictu, voor dea circumfudit amictu ; — tmetika, pl. Med. verdeelende geneesmiddelen.
To, n. een japansche inhoudsmaat van 10
sjoo (z. aid.) = 18,15 L.
Toast, 1) m. eng. (spr. toost; van 't lat.
tostus, a, um, van torrére, roosten) geroost
brood bij de thee, theebrood; 2) eene gezondheid, het instellen van eenen vriendschappelijken dronk ter eere van eenen aan- of afwezigen persoon, doorgaans met eene korte toespraak van den insteller vergezeld (zoo men
wil dus geheeten naar 't voormalig gebruik in
Engeland, dat hij, die eene gezondheid instelde,
een stuk geroost brood in zijnen beker deed,
dezen dan de ronde liet doen en vervolgens,
wanneer de beker tot hem teruggekeerd was,
de rest uitdronk en 't gerooste brood opat) .
to be or not to be (spr. toe bie or not toe
bie), eng. te zijn of niet te zijn (citaat uit Shakspeare's Hamlet).
Tobias, m. hehr. (Tóbiijjáh, van tob, goed
en Jehovah) mansn.: goedheid des Heeren of
Gode gevallend; — tobias–visch, de zandaal of smelt.
Tobin, z. v. a. t ab i n, t ab is (z. aid.)
Toccata of toccatína, f. it. (van toccare, fr. toquer, z. t o q u e e r e n) Muz. een klavier- of orgelstuk, waarin de beide handen in
de voordracht eener notenfiguur gedurig afwisselen ; — toceategli, it. (spr. tokkatélji) gewoonlijk toeeatille, toeeadille, toeeadielje, n. (sp. tocadillo, fr. jeu du toc) een
ital. spel, tusschen twee personen op een bord
met dobbelsteenen, ook triktrak ; — toeCáato, n. (fr. touquet) de vierde of grondstem
in trompetterskoren.
Toeeolino, m. it. eene soort ital. steenolie van uitstekende hoedanigheid.
Tod, n. eng. in den wolhandel een gewicht
van 28 eng. ponden = 2 s t o n e s (steen) =
12,7 kilo.
Toddy, m. eng. (ontstaan uit het bindost.
tdr2) wijnpalmsap, waaruit arak bereidt wordt,
eene soort van punch uit water, suiker, rum
en muskaat; — toddy–wijn, m. arak uit
het sap van de plantensoort Manimea.
Todos, z. tout annoncé.
Toefenksji, m. pi. toefenktsjis, turk. (v.
toefenk, nw. gr. toephéki, geweer, musket) geweerdragers (f u s e 1 i e r s) of karabiniers of buksdragers in Turkije; ook geweerlademaker, monteerder.
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Toeg, turk. de turksche paardestaart, eene
stang met een paardestaart en gouden bal, die
als vaan dient.
Toegra of toeghra, perz. (toegrá of torá, gew. toera uitgesproken ; vgl. s o e r r a) het
.naamcijfer van eenen vorst, dat vóor diploma's
en verordeningen wordt gezet; inz. het naamcijfer van den turkschen sultan.
Toekan, m. (fr. toucan, sp. tucá, tulcan,
port. tucana, oorspr. amerikaanscli : aan den
Amazonenstroom tulcán, in Guyana tucá, in Brazilië tucano) de pepervreter, pepervogel in Z.
Amerika.
Toekea, een gewicht in Moka.
Tool, z. tail.
Toeman, z. v. a. t o m a n.
Toer, m. de kaukasische berggeit (Capra
;caucas)ca), zeer gewaardeerd om haar smakelijk vleesch en haar tegen de koude beschuttend vel.
-

Toeranrisehe volkastam, Toera
taalstam, z. v. a. fïnsch-turksch--nische
.tataarsche volks- en taalstam (van T o er a n,
al het in 't noorden van I r a n, het perzische
Tafelland, gelegen land; vgl. Finnen, T a rtaren, Iranische talen).
Toerbeh, n. pi. toerbeha, arab. (van
toeräb, aarde; stof) mobamedaansche, van boven open graven, inz. de tomben of grafsteden
der turksche keizers in de moskeën.
Toerboeka, f. eene turksche pauk of keteltrom; vgl. t a r a b o e k a.
Toermen, m. eene rekenmunt in Siam,
= 42 tot 43 gulden.
Toewak, m. mal. palmwijn, een bedwelmende drank (in Ned. Indië) .
Toewan, m. mal. de heer, meester, ge-

bieder;

--

toewan besar, de groote heer, al

leenheerscher; inz. de gouverneur-generaal van
Ned. -Indië.
Tof, z. tophsteen.
Toffana, z. ond. aqua ; — toffania, f
z V. a. aqua toffana.
Toga, f. lat. een oudrom. wit wollen mansoverkleed, eene soort van mantel uit den stuk,
zonder mouwen, die alleen in vredestijd en wel
zoodanig gedragen werd, dat de rechterarm er
vrij buiten hing; oneig. de vrede, vredestid;
toga praetéxta, de met eene purperstrook bezette toga, die de hoogere overheidspersonen
en vrijgeboren knapen tot op het 17de jaar
droegen; toga pura, virilis, eenkleurige, mannelijke toga, welke de jongelingen na het vol
-brachte17d
jaar aandeden.
Tohoebohoe, n. hebr (eig. tohoe wabohoe, d. I. woest en ledig, Genesis, I, $)
woeste, groote 'verwarring, z. v. a. chaos.
Toilet, n. (spr. toalét; fr. toilette, v. toile,
lijnwaad, linnen; vandaar eig. tafelkleed, inz.
de bedekking der kaptafel) de kaptafel der dames; het noodige voor de kaptafel; sieraad,
opschik, kleeding; het toilet maken, zich
aankleeden, opschikken; en grande toilette, fr.
(spr. añ grand' toalét) in de fraaiste kleeding,
VIERDE DRUK.
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in groot toilet; — toilinet, • n. (spr. toalinè)
eene soort van fijne wollen vestenstof.
Toise, f. fr. (spr. toáz'; - mid.lat. tesa vgl.
het it. tesa, spanning, van 't lat. tensos, a, um,
gespannen, van tendëre, spannen, uitrekken)
eene roede, een vadem, fr. lengtemaat van zes
voeten = 1,949 meter; — toiseeren, iemand
met de oogen meten, iemand uit de hoogte
aanzien.
Toison d'or, m. fr. (spr. toazoiz dór;
toison, it. tosone, sp. tuson, eig. de scheerwol,
van 't lat. tonszo, de schering, v. tondere, fr.
tondre, scheren) het gulden vlies of ramsvel;
ook de orde van het gulden vlies.
Tokayer, m. de beste hongaarsche wijn
uit het marktvlek T o k a y.
Toko, f. chin. winkel, magazijn van allerlei koopwaren (in Ned.-Indië).
Tokologie, f. gr. (van tókos, het baren)
Med. de geboorteleer, verloskunde.
Tola of tolah, ook tol, f. en D. de
grondslag van bet gewichtsstelsel in Bengalen
(Calcutta) = 11,644 gram; een goud- en zilvergewicht te Bombay = 11,6 gram; te Surate
-= I1 ser of seer = 1,13 gram.
tolerabel, tolerant, tolerantie, z.
ond. tolereeren.
Tolerdak, m. eene rekenmunt te Samarkand en in Boecharije = 10 s pin a k of ongeveer 2 gl. 70 ct.
tolereeren, lat. (tolerare) verdragen, dulden, lijden, toestaan, toelaten ;— g e t o 1 e r e e r d,
adj. geduld, toegelaten ; — tolerabel, adj.
(lat. tolerabilis, e), verdraaglijk, lijdelijk, duldbaar, te dulden; middelmatig, tamelijk; — toleránt, adj. verdraagzaam, inz. in het stuk
van rede en godsdienst; — tolerántie (spr.
tie=tsie) f. (lat. tolerancia) verdraagzaamheid;
-- tolerance, f. fr. (spr. —rans') in het fr.
muntwezen z. v. a. remedie (z. ald.).
Tolle ! lat. neem weg ! ook subst n.: uitroep van afkeuring b. v. een algemeen tolle
aanheffen.
Tolpatsch of talpatsch, in. bong.
(talpacs, spr. cs=tsj, breed- of platvoet ; van
talp, voetzool; talpas, breed- of platvoet) spotnaam van 't hongaarsche voetvolk; gew. voor
een lomp en plomp mensch; ook grove haren
overschoenen.
Toltëken, m. pi. een volksstam, die nog
vóor de Azteken zich in Mexico heeft neergezet en de eerste kunst en beschaving in dit
land gebracht heeft, daarom ook de Pelasgen
der Nieuwe wereld geheeten.
Tolubalsem, m. balsem uit Tolu aan de
Karaïbische zee, van Myrospermum toluiferum.
Tom, 1) z. t o m u s.
Tom, 2) eng. afk. van Thomas, z. aid.;
vgl. ook p o u c e.
Tomahawk, m. eene strijdbijl der Indianen in N. Amerika.
Tóman, m. perz. (tómdn, d. 1. eig. tienduizend) eene oostersche rekenmunt, in Perzië
een goudstuk (= 10 k r a n = 100 sena r
78
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100 bist! = 10000 dinar) nu ruim 5 gld. 50
et., vroeger tot 10 gld. waarde; ook een landdistrict, dat 10,000 strijders kan stellen.
Tomáto of Tomaat, m. (eng. tomato,
sp. port. en fr. tomate) de liefdesappel, goudappel, de eetbare vrucht van den Solanum lycopers i cum.
Tombák, n. (fr. tombac, it. tombacco, sp.
tumbaga, port. tambaca, van 't maleisch tambdga,
koper, javaansch tembaga, tagalisch tumbaga)
geel koper, een gemengd metaal van roodachtig
gele kleur, uit koper met wat zink en tin.
Tómbola, f. (v. tombolare, vallen, sp. en
provene. tumbar, port. en provene. tombar, fr.
tomber) een ital. openbaar loterijspel, dat men
op tooneelen pleegt te spelen.
Tome, z. t o m u s.
tomentosus, a, um, lat. Bot. viltig, donzig.
Tomin, m. sp. vroeger een goud- en zilvergewicht in Spanje van . marco = 0,599
gram.
Tommengong, m. mal. laagste titel van
een regent op Java.
Tómolo, m. it. (waarsch. van 't lat. tumúlus, heuvel, hoop) eene vroegere graanmaat
in Napels = 55 5,3045 L. en op Sicilië = 17,358 L.
Tomus, m. of fr. tome, n. (van 't gr.
tómos, snede, afdeeling, van temnein, snijden)
eene afdeeling, deel, band van een boek ; Med.
de snede, wond, het afgesnedene; -- tomo –
manie, f. de snijzucht of snijwoede, .overdreven voorliefde voor chirurgische operaties; —
tomotoese,, f. (van tókos, de verlossing) de
baarmoedersnede, keizersnede, verlossing door
de keizersnede.
Ton, f. (hoogd. tonne, angels. tunne, tunna,
eng. tun, fr. tonne, tonneau, zweedsch tunna,
deensch toeode, sp. en port. tonel, it. tina,
tonna, tonella, lat. tina) . eene voorm. nederl.
inhoudsmaat last, scheepslast ; als inhoudsmaat
voor schepen thans = 1000 kilo ; bij het meten van eng. schepen de register-ton =
100 eng. kubiekvoet ; voor behouwen scheepskromhout = 50, voor onbehouwen 40 eng.
kub. voet ; voor zware goederen (bij 't gewicht)
gewoonlijk 2000, dikwijls echter ook 2240 pond
avoirdupois.
Tonadilla, f. sp. (spr. dielja; verklw.
van tonáda, lied, van tono, toon) een liedje,
een vrooljk volkslied, dat gewoonlijk tusschen
de bedrijven van een tooneelstuk op het tooneel gezongen wordt.
Tonta- of toncaboon, f. (fr. tonta,
tonga) de welriekende vrucht van een amerikaansch gewas de toncaboom (nw.lat. Diptcryx
odoráta); vandaar tonca of tonka, f. spaansche snuiftabak, niet fijngewreven t o n c a b o on e n gemengd; — toncagras, lavendelgras
(nw.lat. Anthoxánthum odorátum) met dergelipken geur.
Toneláada, f. sp. (van tonel, ton ; vgl.
tonnage) tonnemaat, tonnelast ; Mar. een last
van 2,000 pond, of 920,186 kilo, nu als T de
peso = 20 quintales metricos of 1000 kilo.
—

Tonga,

z. tanga.
Tonijn, z. thunn.
Tong–tsien of li, door de buitenfan(cash) of p e t i s genoemd, de eenigu--derska
chin. landsmunt, uit messingachtige metaalmengsels gegoten, 4 , a 5 gram zwaar, rond en ict
het midden met een vierkant gat om ze te
kunnen rijgen en gewoonlijk in bundels van 100
of 1000 aaneengeregen ; 1000 tong-tsien wette-lijk = 1 1 i a n g (z. aid.), in werkelijkheid ech
ter veel minder waard.
tonisch, adj. gr. (tonikós, e, ón, v. teínein,
spannen, rekken) spannend, versterkend; -tonhsche middelen of tonika, pl. Med.
versterkende middelen en wel de zoodanigen,
die de spieren en pezen hare spankracht teruggeven ; — tonica, f. nw.lat. Muz. de grondof hoofdtoon, waarin het gezang of het spel
van een stuk voortgaat en het thema sluit ; —
tonograaf, f. de toonschrijver, een in 1811
te Petersburg uitgevonden toestel ; — tono –,
1ogbe, f. de toonleer, leer van den toon ; —
tonométer, m. een toonmeter (van C h 1 a d n i
en V o g 1 e r) ; — tonometrie, f. toon of
klankmeting; — tonOSis, f. (v. tonoen, spannen) de spanning, versterking; — tonotika,.
pi. z. v. a. tonika, tonische middelen._
Tonkinsnesten, z. t u n k i n s n e s t e n.
Tonnage, f. fr. (spr. —náázj ; v. tonne,
tonneau, ton, scheepslast, sp. tonel, provene.
tona, oudhoogd. tunna, ton, vgl. t o n) de gezamenlijke scheepslading; eene opbrengst daarvan naar het tonnenbedrag, tonnegeld.
Tonnerre, m. fr. (spr. tonèr') de donder ;
ook als vloek.
Tonnine, z. ond. t h u n n.
Tonologie, enz. — tonotika, z. ond.,
tonisch.
Tonsillen, pi. lat. (tonsillae) de aman-delen aan den hals (z. v. a. het gr. a m p h ibranchia).
Tonsuur, f, lat. (tonsura, de schering,,
van tondere, scheren) de hoofdschering, Ben o .
plechtigheid, waarbij de bisschop eenige hares :
afsnijdt van den r. kath. geestelijke, die tot
het priesterambt wordt gewijd; de geschoren
priesterkruin; tonsura Pauli, de voorhoofdschering der gr. kath. geestelijken; t. Petri, de
schedelschering der roomsch -kath. geestelijken;
— tonsureeren, nw.lat. den schedel of
de kruin scheren.
Tontine, t. fr. (it. tontina) een lijfrenten-gezelschap, aangroeiende lijfrenten, waarbij de
langerlevende deelhebbers de renten van de
vroegerstervenden erven, enz., naar haren uitvinder, den Italiaan Lorenzo T o n t i in de Tide
eeuw, benoemd; — Tontimer, n. (spr. --nji _
deelhebber aan eene t o n t i n e.
Tonus, m. lat. (van 't gr. tónos, v. teinein,
rekken, spannen), t o o n, eig. het spannen, de
spanning; spankracht, kracht, sterkte der zenuwen, spieren, pezen, enz. ; toon, het naarverhouding van hoogte en diepte bepaalde geluid, klank, schal ; in de taal : de nadruk der¡
,

,
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stem, z. V. a. a c c e n t (de syllaben -, woorden redetoon) ; de toonsoort, wijs van een lied;
de wijze van toonzetting en uitdrukking in de
rede ; de wijze van gedragen, het heerschend
gebruik in de samenleving ; Pict. de verhouding,
de menging en overeenstemming der kleuren,
de kleurengeving; ook de heerschende of hoofdkleur in eene schilderij, somtijds, z. v. a. m s
-nier
en stijl.
Toöng, z. taïm.
Topaas, m. (gr. topádzos, topádzios, lat.
topazTus naar men wil van een eiland T o p az u s in den arabischen zeeboezem, dat echter
meer waarschijnlijk omgekeerd zijnen naam van
den veelvuldig daar gevonden steen heeft ontleend; deze echter van het sanskrit tapoes,
vuur) een bekende, meestal vuurgele edelsteen,
uit kleiaarde, kiezelzuur en vloedzuur bestaande.
Topárch, m. (gr. tóparchos, van tópos,
oord, streek, enz., en árchein, heerschen) een
oord- of landbeheerscher, landverzorger; een
burgheer, eigenaar van eenen burg; gebieder
;

over eene toparchie, burg- of vrijheerschap,
ook riddergoed; — topa^chisch, adj . burgheerlijk, stadhouderlijk.
Topehána, f. turk. (van het turk. top,
bal, kogel, kanon, en het perz. c h d n a h, huis)
de kanongieterij, stukgieterij, het tuighuis, vandaar ook de naam eener voorstad van Con-

stantinopel.
Topen, pl. (sanskr. stoepa, een aardhoop)
grafplaatsen in Afghanistan of 't oude Baktrië,
in welke oudheden en vooral oud -perz. munten
worden gevonden, die onder den naam van
baktrische munten bekend zijn.
Topeng, m. javaansch : mom, masker; een
vermomd tooneelspeler; een door zoodanig persoon opgevoerd tooneel -, blij - of kluchtspel.
Topettes, pl. fr. (spr. topét; sp. tope,
uiterste punt, knop, spits, it. toppo, blok, oudfr.
eng. en kelt. top, spits, top) glazen of fieschjes ter verzending van welriekende wateren.

Toph, z. adufe.
Tophsteen, tuf- of tufsteen (lat.
tophus of tofus; gr. tóphos) mortelsteen, zand-

ste n, dropsteen, een kalkachtige, zeer poreuze
steen, ook z. v. a. tras ; — tophaceus, a um,
lat. tufsteenachtig; — tophus, m. nw.lat.
Med. een hard gezwel, een knobbel of bult in
eenig deel van het lichaam, bestaande uit eene
kalkachtige samengroeiing ; z. v. a. p o r u s; —
tophi pulmönum, pl. steenachtige gewassen in
de longen.
Topiek, topika, f. gr. (topike, v. tópos,
oord, streek; Log. gemeenplaats) de plaats- of
vak - aanwijzing; de kunst om de bewijsgronden
en gemeenplaatsen tot redekunstig gebruik te
vinden en aan te wenden; de leer van de bewijsplaatsen, bewijsleer; Gram. de leer van de
woordplaatsing, woordopvolgingsleer; — topica, pl. geschriften waarin bewijsplaatsen ver
zijn of aangewezen worden; vandaar de-zameld
naam van een zoodanig werk van Cicero; —
topic of the day, eng. (spr. dee) het praatje
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van den dag, het algemeen onderwerp der gesprekken; — topisch, adj. (gr. topikós, ö,
On), plaatselijk, de plaats, het oord of de ligging betreffende ; Med. t o p i s c h e m id d e l e n
of topika, n. pl. plaatselijke of uitwendige
geneesmiddelen, pleisters, enz. ;— t o p i s c h e
m e t h o d e, in de preekkunst die preekwijze,
bij welke na eene korte verklaring van den
tekst eene zoogenaamde gemeenplaats wordt behandeld ; — topognoom of toposkoop,
m. een plaatsbepaler voor schepen en bi brand;
— topograaf, m. een plaatsbeschrijver; —
topographie, f. de plaatsbeschrijving, beschrijving van bijzondere plaatsen en oorden;
topographia anatomica, de anatomische beschrijving van de ligging der lichaamsdeelen; —
topográphisch, adj . plaatsbeschrijvend ; —
topographische kaarten, groote kaarten,
waarop de gesteldheid van een afzonderlijke
landstreek juist en tot in de kleinste bijzon
aangegeven; — topologie, f.-derhnis
de plaatsleer; — toposkoop, m. z. top ognoom.

Topigi, topidschi, z. v. a. t o p t s j I.
Topinambóér, m. braz. (port. topinambor) de aardpeer, aardartisjok, zonnebloem met
eetbare wortelknollen (Heliánthus tuberösus).

Topognoom, topograaf; — topologie, z. ond. t o p i e k.

Toppé, z. v. a. t o u p et ; +- toppeeren, z. v. a. toupeeren.
Tóppenant, m. Mar. zekere touwen, welke
dienen om de ra's deels in horizontale richting
te houden, deels om ze te t o p p e n, d. 1. een
loodrechten stand te geven.
Topraky, turk. lichte troepen, die door
de pasja's der provinciën worden in dienst gesteld.

topsy-turvy, eng. het onderst boven, verkeerd,
averechts.

Toptsji, m. pl. toptsjilar, turk. (vgl
t o p c h a n a) artilleristen, kanonniers; — toptsji–basji, m. officier der kanonniers; —
toptsjilar – agar, m. de generaal der artillerie.
Toque, 1) f. fr. (sp. toco, it. tocca ; van
telt. oorsprong; wallis. toc, v. tociaw, tuciaw,
afsnijden) een nauwsluitend kapje (= c a 1 o t t e),
dat onder den hoed kan gedragen worden ; een
kindermutsje; ook een soort vrouwenmuts.
Toque, 2) eene rekenmunt in Pegu, ongeveer = 10 cent.
toqueeren (fr. toquer, It. toccare) aanraken, aanstooten, klinken, de glazen bij bet
drinken tegen elkander stooten; Piet. stoute en
vette streken maken.
.

Tora, z. thora.

Toraille, f. fr. (spr. torálj') ruwe, onbewerkte koralen.

Torchenez, m. fr. (spr. torsj'né; v. torcher, afvegen, schoonmaken en nez, neus; dus
eig. neusveger) neusklem, neusnijper, neusprar:ger, waarmede men den neus der paarden klemt.

Torcúlum en torcúlar, n. lat. (van
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torqugre, draaien) de wijnpers; Chir. z. v. a.

reiszak of ransel, inz. van de soldaten in het veld.

tourniquet.

Torno, m. it. (van 't mid.lat. turnus, z.
aid.) de omloop, z. V. a. het fr. t o u r; ook de
draaibare bak, waarin kinderen aan de vondelingshuizen worden overgegeven.

Toreadór, m. sp. (van toreár, stierenge
houden, van toro = lat. taurus, stier)-vechtn
een stierbevechter te paard ; — torero, m.
een stierbevechter te voet ; — toros, pl. eig.
stieren : de stierengevechten.
Toreuma, n. gr. (van toreúein, eig. doorboren; ingriffelen, insnijden, enz.) gedraaide, gesneden of gedreven kunstarbeid ; drijfwerk, snij
toreumatographie, f. beschrj--werk;—
ving en kennis van zulke kunstwerken; — to–
reut, m. (gr. toreutes) een beeldsnijder, g r av e u r; — toreutika, f. de draaikunst, bewerking der metalen, ook van het elpenbeen,
met scherpe werktuigen; de beeldsnijderij en
beeldgieterij bij de Ouden ; — toreutisch,
adj. door de draai- of snijkunst vervaardigd;
gedraaid, rondgevormd.

toreus, z. ond. torus.
Tórgom, f. eene voortreffelijke Bomsoort,
die haren naam naar de arab. zeehaven Tor
draagt = arabische gom.
Tories, pl. V. t o r y (z. aid.)
tormenteeren, it. (tormentdre, fr. tourenter, van 't lat. torméntum, marteling) martelen, pijnigen, kwellen, folteren, op de pijnbank spannen ; — tormento, m. it. de ver
sneeuwstorm der hooge Alpen ; —-schrikelj
torméntum, n. lat. pl. tormenta (van
lat. torquere, draaien, kwellen, pijnigen) een
marteltuig; ook : werpgeschut, grof geschut.
Tormentil, f. of bet tormentil -kruid
(nw.lat. tormentilla, van tormera, buikpijn, omdat zij deze moet stillen) zevenblad, het zevenvingerkruid, met samentrekkenden wortel.
Tormina, pl . lat. (van torquere, draaien,
verdraaien) Med. buikpijn; — torminalis, lat.
Bot. pijnverwekkend; — torminária, f. nw.
lat. (van torm)na, met opzicht tot de vroegere
aanwending der vrucht tegen den buikloop) de
elsbesse- of meelbezieboom.

Tornado, f. p1. tornádos, sp. (van

tornár, oorspr. draaien; mid.lat. en it. tornare;
vgl. torno, turnus, tourneeren, enz.) een
hevige wervelwind, inz. vreeselijke orkaan in
den regentijd tusschen de keerkringen; — tornadúra, f. sp. een oude vlaktemaat van 10
vierkante voet ; — torñatúra, f. it. eene oude
veld- of vlaktemaat in Bologna = 20,8 are.
Tornése, m. it. (= fr. tournois, z. aid.)
eene voormalige rekenmunt te Napels = ^^ a
ducato di regno of ruim 1 cent.

Torneyamen, n. (prov. torneyamen, torneiament, v. torneiar, sp. en port. tornear, it.
torneare, fr. tournoyer, prov. turnei, it., sp. en
port. tornéo, fr. tournoi, steekspel, ridderlijk
kampspel; van de wendingen met de paarden
zoo genoemd; vgl. t o u r n e e r e n) eig. een tournooi- of kampspel ; een soort van t e n z o n en
(z. aid.), waarin meer dan twee troubadours
(z. aid.) optraden.

Tornister, m. hgd. (vgl. poolsch taistra,
Kong. tariszuya, slay. -turk. torba) een lederen

Tornooi, z. tourhooi.
Toros, z. ond. toreadór.
Torpedo, f. sp. of torpille, f. fr. (spr.
—pielj') eig. verlamming; electrieke rog of siddervisch; eene onderzeesche heische machine,
een door electrische stroomen of door aanraking met vreemde lichamen ontbrandend, met
ontploffende stoffen gevuld lichaam, dat onder
de zee tot vernieling van vijandelijke schepen
wordt aangewend; — torpedíek, f . de leer
van deze verwoestende toestellen ; — torpe disten, pl. de manschappen die de torpedo's
bedienen.
torpíde, adj. lat. (torpidus, a, um, van
torpére, verstijven) gevoelloos, ongevoelig, ver
verkleumd, loom, vadzig; — torpor,-dof,
m. Med. ledenverstijving, verlamming, gevoell oosheid, onprikkelbaarheid, zwakheid, traagheid,
ook torpiditeit, 4 nw.lat.

torqueeren, lat. (torquere) eig. draaien,
krommen, b. v. de tabak torqueeren (fr.
torquer) de bladeren daarvan tot rollen draaien
en spinnen; martelen, folteren, ` pijnigen, beangstigen, kwellen; nw.lat. ook tortureeren (fr. torturer) ; — torquatus, a, um, lat.
Bot. gedraaid; — torsie, f. (later lat. torsio)
de draaiing, kromming; ook de tegenstand, dien
een gewonden lichaam aan kracht van buiten

biedt ; Med. de omdraaiing van het einde eener
afgesneden ader om de bloeding te stillen; —
torsie–balans, f . een door Hooke uitgevonden balans, bij welke de balans rechthoekig op
een draad bevestigd is, ter bepaling van zeer
kleine gewichten; — torticollis, m. nw.lat.
torticolis, fr. (van lat. tortus, a, um, gewonden, van torquere en collum, de hals) de
scheeve nek; — tortueus, adj. (lat. tortuösus, a, um) vol krommingen, verward, verdraaid , verwrongen; — tortuur, f. (lat. tortüra) eig. kromming, verdraaiing; de foltering,
marteling; gerechtelijke pijniging; de pijnbank,
Aalei; — tortura faciei, Med. de gezichtsverdraaiing; t. oris, de mondkramp, mondklem.
Torqueton, m. fr. (spr. tork'tóñ, van
't lat. torquere, z. t or q u e e r e n) een astron.
werktuig, dat de dagelijksche beweging des &quators in de zonnebaan aanwijst.
Tórre, f. sp. toren, kasteel; landhuis (om

Barcelona).
Torrefáctie (spr. tie =sie) f. nw.lat. (van
torre faci re, v. torrére, roosten, zengen, schroeien)
de roosting, inz. der ertsen.

Torricénisehe buis (spr. tsjel ) z.
v. a. barometer, naar haren uitvinder T o rr i e e 11 i omstreeks het jaar 1644 dus genoemd;
naar hem heet ook de boven in den barometer voorhanden luchtledige ruimte : het t o r r i
ijdel of ledig.
-celish
Tórringtons, pi. eng. wollen beddede—

—
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kens, naar Torrington in Devonshire benoemd.
Torsie, z. ond. torqueeren.
Torso, m. ook tors, f. it. (eig. de stronk,
boomstomp enz.; sp. en port. trozo, provenc.
en oudfr. tros, v. 't lat. thyrsus, gr. thyrsos,
stronk, stengel, oudhgd. turso, nw.hgd. dorsche)
de romp van een verminkt standbeeld, inz. de
beroemde romp van een standbeeld van Hercules In het Vaticaan.
Tort, n. fr. (spr. tbr, van 't lat. tortum,
verdraaid; vgl. t o r q u e e r e n) onrecht, benadeeling, schade, verdriet, ongelijk; i e m a n d
een tort aandoen, hem verongelijken, hem
schade toebrengen; à tort et à travers (spr. a
tór e a trawèr) zonder overleg; onbezonnen,
plompverloren, in het wild, in het honderd.
Torticollis, tortueus, tortuur, z.
ond. torqueeren.
Tortuga, f sp. en prov. (fr. tortue, van
mid.lat. tortuca, van tortus, gedraaid, gewonden ; wegens de kromme pooten zoo genoemd)
de schildpad, inz. een rivierschildpad In ZuidAmerika.
Torus, m. lat. eene peluw, een kussen;
rustleger, bed, inz. huwelgksbed; ook spier;
tori conscensio, de beklimming van 't huwelijksbed; — toreus, adj. (lat. torósus, a, um)
vleezig, gespierd; — torositeit, f. nw.lat. de
vleezigheid, spierkracht.
Tory, m. eng. (spr. tóri) pl. tories, koningsgezinden (aristocraten), aanhangers van de
oude staats- en kerkregeling, de hofpartij in Engeland; in de Vereenigde Staten van NoordAmerika verstaat men daarentegen onder dit
woord de democraten (oorspr. een scheldnaam,
die van de tegenpartij, de w h i g s, is uitgegaan, ontleend aan 't iersche woord tory, d. I.
roover; vgl. het gxlisch toir, vervolging, jacht);
— torysme, n. de grondstellingen of gevoelens van eenen tory.
Toscaansche zuilorde (v. 't lat. tus
tuskisch, etrurisch, Tusci, de Tuskers,-cánus,
de bewoners van Etrurië, waarvan later de benaming van 't groothertogdom Toscane) de een
bij de Etruriërs ontstane zuilorde met-voudigste,
sterke, massieve schacht.
Tostao, toston, z. t e s t a o.
tot capta, tot sensus, lat. zooveel hoofden,
zooveel zinnen.
totus, a, um, lat. geheel ; totum, n. het geheel; in tot-um, voor het geheel, geheel en al,
in 't algemeen; toto titulo, z. titulo toto ond.
titulus; totus tuus, of afgek. T. T., geheel de
uwe (als onderschrift van brieven); — totaal,
adj. nw.lat. (fr. total) en als adv. totaliter of
fr. totalement (spr. —máñ) geheel, ten volle,
geheel en al, ganschelijk; totale zon- of
m a a n-e k l i p s, geheele of volkomen ions- of
maansverduistering; — totaal–indruk, m.
(navolging van 't hgd.) de eind-indruk, de indruk, die een voorwerp als geheel maakt ; —
totalisateur, fr. (eng. totalisator) bij wedrennen : lijst, die de gezamenlijke op de afzon-
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derlijke paarden gemaakte weddingscbappen aan
ook het bureau, waar die lijst ter in--geft;
zage ligt ; ook In de techniek: totaliseerende
krachtmeter, gangteller en krachtmeter voor roteerende machines ; — totaliteit, t. de gezamenlijkheid, het geheel.
Touage,_ f. fr. (spr. toe-aazj'; ontstaan uit
het eng. towage, z. ald.) Mar. het voorttrekken van een schip door een touw, dus sleepvaart; inz. de sleepvaart langs een ketting op
rivieren en kanalen ; — toueur, m. (spr. toeeur) de sleepboot, die langs een ketting vaart,
een soort r e m o r q u e u r (z. ald.)
toucheeren, fr. (toucher, spr. toesj—) aanraken, aanroeren, met de hand bevoelen en onderzoeken (b. v. eene vrouw of zij zwanger is);
roeren, treffen, tot medelijden bewegen, aandoen; aangrijpen, aantasten, plagen, beleedigen; — touchánt, adj. (spr. toesjáis) roerend,
aandoenlijk, treffend, beweeglijk; — touche,
f. (spr. toesj') de aanraking, greep, plagerij, beleediging, zet, streek; Pict. de kleuropbrenging,
penseelstreek; de toets of proef; de klavieren
of toetsen van een orgel enz.
toujours, fr. (spr. toezjóér) altijd; toujours perdrix, z. ond. p e r d r i x.
Toung, z. t a ï m.
Toupet, m., gew. f. fr. (spr. toepë ; verklw.
van 't oudfr. top, oudn. topper, lok, kuif, nederl.
topp et, hgd. zop f, bos, lok) de kuif, haarkuif, het opgezette en gekrulde voorhoofdhaar; — toupeeren, krullen, eene haarkuif
maken.
Touquet, m. fr. (spr. toekè) z. v. a. t o cc a t o, z. ald.
Tour, m. gew. f. fr. (le tour, spr. toer;
van 't mid.lat. turnos, z. ald.) in 't alg. de
kring, omvang, omloop, omtrek; vandaar de
haartoer, een rond haarvlechtsel, kunsthaarnet, kunstkrullen, valsche haarlokken; de wandeling, bet uitstapje, reisje, t o e r t j e; de beurt,
rondgang, b. v. de toer i s aan mij ; ' in het
dansen : de wending, dansverandering ; de streek,
pots, bet schelmstuk; ook de moeilijkheid, het
te overwinnen bezwaar, zware werk, de kunstgreep ; — tour d -tour, beurtelings, bij beurten,
na elkander; — tour de baton, handgreep, gauwigheid, inz. ongeoorloofd winstbejag in ambtsbediening, jacht op zoogenaamde buitenkansjes;
— tour de force, een krachtzet, machtstreek,
eene krachtvereischende inspanning; eene stoute,
moedige daad; — tour de passe-passe, z. ond.
p a s s e e r e n — tourillon, m. (spr. toeri-lj óñ)
het draaipunt, b. v. van eene brug, een kanon;
— tourist, m. een rondreizend persoon, reizend handelsbediende; inz. een voor zijn genoegen of zijne beschaving en leering reizend
persoon, reiziger voor pleizier.
Tourbillon, m. fr. (spr. toerbiljóii) een
rakethuls met lading.
Tourbine (spr. ou =oe), z. turbine.
Toure of turg, m. eene oude lotharingsche zilveren rellenmunt, ongeveer = 18 s o is.
Touri, m. welriekende roode balsem uit
;
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den bast van den Mycodendron amplexicaule,
die, verhard zijnde, tot berooking dient.
Tourillon, tourist, z. ond. tour.
tourmenteeren, fr. (tourmenter, spr.
toermaya—; vgl. tormenteeren) pijnigen,
martelen, folteren, kwellen, plagen, lastigvallen.
Tourn., bi botanische benamingen afk.
voor J. P. de Tournefort (gest. 1708).
tourneeren, fr. (tourner, spr. toern—; V.
't mid.lat. turnare, it. tornare; vgl. turnus)
draaien, wenden, keeren, of Bene wending, Benen
draai geven, wentelen, zwenken, omslaan; Mil.
den vijand omtrekken, hem in den rug vallen;
— tourné! de kaart of het blad gekeerd, omgeslagen! -- tourné, m het keerblad in het
kaartspel; -- tournez s'il vous plait (spr. toerné
siel woe plè), (onder aan volgeschreven bladzijden) sla om als het u belieft, zie ommezijde!
— tournee, f. de rondreis, handelsreis van
Benen koopman, rondgaande visitatie van Benen
ambtenaar, enz.; — tournement, n. (spr.
toern'máñ) een kunstmatige paard- of ruiterzwenking; — tournebroche, m. (spr. toern'brósj) een loopend braadspit; de spitdraaier;
— tournesol, m. de zonnebloem; z. ook
k r o t o n; — tournevent, m. (spr. toern'wáñ)
de zich naar den wind richtende windscherm
op een schoorsteen ; — tourniquet, m. (spr.
toernikè) een draaikruis, kruisboom aan den ingang van een voetpad, weghaspel ; een wer
bij wondheelers: een werktuig ter toewrin--vel;
ging van de bloedvaten, schroefverband bij het
afzetten van ledematen ; — tournooi, tornooi, n. (fr. tourooi, it. torneo, mid.lat. torneamentum) een ridderkamp, feestelijke lansren,
krijgs- of ridderspel, renspel, steekspel, van de
10de tot de 16de eeuw in gebruik ; — tournúre, f. de wending, geschikte wijze van voordracht; houding, gestalte, gesteldheid van li
geest ; bevalligheid, fraaiheid ; strook-chamof
stijve stof tot opbolling van het vrouwenkleed
aan de heupen.
Tournoois (fr. tournois, spr. toernoá) ;
eertijds Bene in To u r s geslagen kleine munt;
ook de benaming van het geld, dat naar den
muntvoet van T o u r s of in de fr. stad Tours
geslagen werd en 1 geringer was dan dat' van
Parijs, b. v. livre tournois.
Tourterelle, f. fr (spr. toert'rél') de
tortelduif.
Tout, 1) n. fr. (spr. toe; V. 't lat. tot um)
het geheel, alles; al de slagen of het doorgaan
in het kaartspel, wanneer de speler bij het omberen, na vijf slagen gebaald te hebben, ook
de andere vier haalt ; — tout annonce
(spr. toetanoñsé), ook todos, sp. (d. i. alle),
de verklaring, dat men in 't omberen al de
slagen wil halen, het doorgaan (vgl. vol e) ; —
a tout of atout (eig. op alles) troef in 't
kaartspel, troefblad; het spel, waarbij de speler al de slagen krijgt; — atouteeren (spr.
ou=oe) Benen troef inleggen, troeven, afbannen; — en tout (spr. ara toe), in 't geheel, in
,alles, kortom, alles bijeengenomen; — tout en-
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semble (spr. toetaulsáñbl') alles bij elkander, al
te gader, het geheel in zijn verband; -- tout,
als adv.: geheel, gansch, ten volle ; vandaar
tout a fait (spr. toeta fè), geheel en al ; — tout
à l'heure (spr. toetaléúr') zoo dadelijk, aanstonds,
op het oogenblik ; — tout comme chez nous
(spr. toekom'sjenóé), juist zoo als bij ons, 't is
bij of met mij eveneens; — tout de bon (spr.
toe d'bóñ), in ernst, oprecht, in vollen ernst;
— tout de mêrne (spr. toed' mi m'), eveneens,
juist zoo, net zoo; — tout de suite (spr. toed'swiét'), zoo dadelijk, terstond, oogenblikkelijk.
Tout, 2) m. eng. (spr. taut) bij wedrennen : iemand die de geheimen der renpaardenstallen afluistert en die aan wedders en b o o km a k e r s verkoopt.
Touteitague, toutenak, z. t u t a,
négo.
Towage (spr. tó-idsj') of towing (spr.
tó-ing) eng. (v. to tow, trekken, sleepen) het
sleepen of voorttrekken van schepen, boegseeren; in het algemeen : de sleepvaart op rivieren en kanalen, vgl. t u a g e ; — steam–cable–towing (spr. stie;n-keebel-toring; Vail
steam, stoom, en cable, kabel, touw) de draad
een verbetering van de t o u a. g e-touwsleprij,
(z. aid.) doordien men in plaats van een ketting
een draadtouw in de rivierbedding laat zinken.
Tower, 1) m. eng. (spr. touw'r, van 't fr.
la tour, it. sp. port. en provenc. torre, lat.
turns), de toren, een onder Willem den Veroveraar aangelegd, later allengs uitgebreid en
versterkt kasteel in Londen, eerst de woning
der vorsten, later Bene staatsgevangenis, tuig huis, enz.
Tower, 2) m. eng. (spr. too -er) Big. een
werktuig om te trekken, de trekker ; Mar. de
sleepstoomboot, de stoomsleeper, boegseerder,
de sleepboot.
Townhall, m. eng. (spr. tounhall ; van
town, stad en hall, zaal, het stadhuis ; —
township, n. eng. (spr. tóunsjip) stad of
vlek, stadskwartier, stadswijk; in de Vereen.
Staten van N.Amerika Bene onderafdeeling van
het graafschap of de provincie (county).
Toxicum, n. pi. toxica, lat. (van 't
gr. toxikón, d. i. eig. tot het geschut behoorend ; van tóxon, boog, schietgeweer) Big. een
vergift, waarmede men de pijlen bestreek; verder in 't alg. vergift; — toxicatie, f. (spr.
tie=tsie) de vergiftiging; — toxikodendron, n. gr. de vergiftboom, waarvan het
melkachtig bladervocht, na gedroogd te zijn,
Bene allerzwartste verf wordt; — toxikoloog,
n. een vergiftkenner, vergiftkundige ; — toxikologle, f. de vergiftkunde, vergiftleer, leer
van de vergiften.
Trabúeco, m. it. (spr. traboekko) vroeger
Bene lengtemaat in Noord-Italië van verschillende grootte, b. v. te Milaan 2,611 M., te
Turyn 3,083 M. ; — trabuceo, m. Bene korte
buks met wijden mond, Bene karabijn; ook Bene
soort sigaren ; — träbucarios, pi. met karabijnen gewapende spaansche smokkelaars.
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tracasseeren, fr. (tracasser, van tracas,
verwarring, wanorde, gewoel) onrust of ontenigheid stichten, iemand plagen, kwellen, aflooven, drillen, ontrusten ; — tracasserie,
1. de plagerij, kwelling, booze streek; kibbelarij,
geharrewar.
Trace, f. fr. (spr. traas'; sp. traza, provenc.
Írassa, lt. traccia, van 't lat. trahére, trekken)
het spoor ; voetspoor, de voetstap, het kenmerk,
de indruk; — tracé, n. (spr. trasée) de schets,
de omtrek, de op den grond, het papier of doek
getrokken lijnen om de teekening van een .bloem
figuren, enz. aan te duiden; de af--perk,van
gebakende lijn van een ontworpen weg, spoorweg enz. ; — traceeren (fr. tracer, spr.
traas—), afteekenen, schetsen, ontwerpen, de
omtrekken van iets maken, afsteken.
Trachéa of trachia, f. lat. (seil. arter a; van bet gr. trachela, van trachys, ruw,
ongelijk; dus eig. de ruwe", zoo geheeten wegens de verheven kraakbeenringen) Anat. de
luchtpijp; — tracheaal, adj. nw.lat. tot de
luchtpijp behoorende, haar betreffende; — tra–
Cheitis, f. gr. de ontsteking der luchtpijp ; —
traeheoblennorrhaee, f. de slijmvloed
der luchtpijp ; — traeheocele, f. de lucht
traeheopyo--pijzwelng,uchtbrk;—
ssis, f. de verettering der luchtpijp ; — tra
f. luchtpijpbloeding; — tra -ehoragi,
f. de luchtpijpsnede of snede in
-ehotmi,
de luchtpijp ; vgl. b r o n c h o t o m i e; -- tra
f. eene-ehiëlcus,m.oftrakó
luchtpijpverzwering.
Trachelagra, n. gr. (van tráchélos, de
nek) de nekpijn ten gevolge van jichtige oorzaken; — trachelopánus, m. de opzetting
of zwelling der halsklieren; — trachelo-.
phyma, n. het halsgezwel.
Tracheoblennornccoe, enz. ; — trachiëlkósis, z. ond. trachea.
Traehóma, n. gr. (v. trachoen, ruw maken, v. tracliys, ruw), de ruwheid aan de binrnenste vlakte der oogleden, de oogleden-uitslag,
-de ooglidschurft; — tracheomaticum, n.
.reen middel tegen die kwaal, eene oogzalf.
Trachyphonie, f. gr. (v. trachi s, ruw),
cene ruwe, heesche stem ; — trachy't, n.
-een gemengd gesteente, bestaande uit eene t jnkorrelige gemengde grondmassa en inliggende
kristallen van glasachtig veldspaath; — tra
f. (vgl. b re c c h ï e) trachyt--chyt–brei,
puimsteenen, een mengsel uit blokken, stukken,
enz. van t r a s h y t.
Tractariánen, pl. z. P u s e y i e t.
tracteeren, l&t. (tractre, d. 1. eig. trekken, steepen; v. trahcre; vervolgens behande` len, enz. ; provenc. en oudsp. tractar, sp. ti-atar, it. trattare, fr. traiter) iets behandelen,
bearbeiden, afhandelen, verhandelen; onderhan bdelen; iemand behandelen, hem bejegenen; ontbalen, opdisschen, eene smulpartij geven; —
tractdbel, adj. (lat. tractab)'lis, e) of fr.
traitable (spr. trétá-bi'), wat zich laat behandelen, _ gedwee, handelbaar, toe- of medege,
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vend, buigzaam, lenig, rekkelijk, vriendelijk,
zachtzinnig; — tractamént, n. nw.lat. (trac1 améntum), of traetement, fr. traitement,
n. (spr. trèt'mán'), de behandeling, bejegening;
het onthaal, de verpleging; de smulpartij, het
eeremaal; de bezoldiging, belooning, soldij,
wedde ; — traetant, m. de onthaler, de betaler van de smulpartij of den maaltid; —
traiteur, m. fr. (spr. trèt—) een gaarkok,
tafelhouder; — tractaat, n. lat. (tractdtus)
of fr. traite (spr. trèté), eene verhandeling,
een geschrift, klein boek, kort opstel; eene onderhandeling, overeenkomst, een verdrag, ver
vereffening, b. v. vredes -tra c--gelijk,n
t a t e n, vredesonderhandelingen ; — trae
n. een klein populair geschriftje, van
-taje,
godsdienstigen, inz. van piëtistischen en mystieken inhoud; — traetátie (spr. tie=sie),
f. (lat. tracta(io) de behandeling ; een gastmaal,
eene smulpartij ; — tractie, f. (spr. tie=tsie)
het trekken, inz. al wat tot de locomotieven
behoort, eene afdeeling van den spoorwegdienst.
Tractoria, f. nw.lat. (van 't lat. tracto
trekkend of getrokken, v. trahére,-rius,am
trekken) hoogere Math. de treklijn, eene lijn
van hoogere orde ; — tractus, m. lat. eig.
trek, uitrekking In de lengte ; eene landstreek,
streek lands, een oord ; ook het r. kath. vastengezang tusschen epistel en evangelie ; —
tractu tempóris, in verloop des tijds of mettertijd.
Trade, m. eng. (spr. treed') de handel,
de nijverheid; — tradesman, m. (spr. men)
handelaar, winkelier; — trade–society (spr.
sosaïti) handelsvereeniging, handelmaatschappij;
— trade–union, f. (spr. joeniun) vereeniging van werklieden van hetzelfde vak ; — tra
m. pl. eng. (spr. treeders ; van trade,-ders,
handel, verkeer) handelaars, kooplieden; in Britsch
N.Amerika de door de Hudsonsbaai- compagnie
over haar gebied verdeelde mannen, die den
pelshandel drijven en tegelijk lagere ambtenaren zijn.
tradeeren, lat. (tradere, van tra=trans,
z. ald. en dare, geven) overgeven, overleveren,
mondeling voortplanten ; voordragen, onderwijzen ; — traditie (spr. tie=tsie) f. (lat. tradi(o) de overgave, uitlevering ; de onbeschre.
vene, van mond tot mond, van ouders op kroost,
van voorzaat op nageslacht voortgeplante overlevering, voortplanting van leer, enz., sage, bij
monde overgeleverd bericht; — per traditióeiern, door overlevering; — traditlo judicidlis,
de gerechtelijke overgave; — traditioneel,
adj. (fr. traditionnel) of traditief, nw.lat.
door overlevering voortgeplant, bij wijze van
overlevering, volgens overlevering of sage ; -traditor, nw.lat. een overleveraar, uitleveraar; inz. uitleveraar van gewijde boeken en
vaten aan de heidensche overheid ten tijde van
de vervolgingen der Christenen onder Dioeletianus.
Traders, z. onder trade.
Traditie, traditioneel, enz. z. ond.
tradeeren.
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traduceeren, lat. (traducére, v. tra =

trans, z. ald., en ducére, voeren) overvoeren

of -brengen; overzetten, vertalen; doorhalen,
de les lezen ; — tradúctie (spr. tie=sie) f.
de overbrenging, overzetting; overlevering aan
het gerecht; — traducianisme, n . nw.lat.

of traductie systeem, n. de leer der
–

zielevoortplanting, of de meening, dat de zielen
der ouders op de kinderen voortgeplant worden ; — traduciänen, m. pl. aanhangers
van die leer.
Trafiek, tra$ j k, f. fr. (le tra/ic, provenc. trafec, trafey, it. tráfico, sp. tráfico, tráfago, mid.lat. traf `ícum, trafica ; v. 't lat. tra
= trans, z. ald., en facëre, maken; vgl. het
nederlandsch overmaken) de handel, inz.
met zelfvervaardigde fabrikaten, het koopmansbedripf, de nering, de handel door koop en ver
verruiling der waren ; -- trafi--kopfdr

queeren (fr. tra/iquer, it. tra/cáre), handeen, handel, koopmanschap of nering driven;

trafikánt, m. (fr. tra quant, it. trafi
ednte) een handelaar, die zelf verwerkte voor
—

-

-werpn

verkoopt.

Trágala, f. sp. (v. trága-la, d. I. verslind
haar ! van trágar, verslinden ; voluit :: trágala,
perro, verslind haar, gij hond ! welke woorden
telkens in het refrein van het lied herhaald
worden) het vrijheidslied der Spanjaarden.
Tragánth ook dragant, f. gr. (van
trágos, bok, en ánthos, n. bloem) of tragakánth, m. (van ákantha, doorn), boksdoorn,
eene soort van peulgewas van onderscheiden
soorten ; ook z. v. a. traganth gom of
dragant–gom, eene gele of roodachtige gom
van den kretenzischen boksdoorn of traganthstruik; — traganth werk, suikerbakkerswerk uit traganth, suiker, enz., tot tafelpronk
en dergelijke
Tragéa, f. of liever tragéma, n. gr.
(v. tragein of trogein,, knabbelen) noten ; aman
suikergoed, enz. bij het nagerecht ; Med.-deln,
grofgestooten maagversterkend poeder uit kruidertjen en suiker, z. v. a. t r i s e n e t.
–

–

Tragedie, z. t r a g ce d i e.

Trageláphus of trageláph, m. gr.
(tragélaphos, v. trágos, bok, en élaphos, hert)
het bokkehert, een fabelachtig dier in de oudheid; ook een drinkbeker, waarop zulk een
dier in verheven werk was voorgesteld ; ook
een soort antilope.
Tragcedie, f. (gr. tragódia, d. I. woordelijk bokkenzang, omdat de volksdichten, waar
latere tragoedie haren oorsprong nam,-uitde
op de bacchusfeesten door dansers, die eenigermate als bokken verkleed waren, werden voorgesteld; vgl. s a t y r d r a m a), tragedie (fr.
tragédie), een treurspel, hoog-ernstig schouwspel of drama (z. ald.), bet tegengest. van
k o m ae d i e ; oneig. een treurig voorval ; -trágisch, adj. (gr. tragikós, é, ón), tot de
tragaedie behoorende, daaraan eigen of passende,
treurspelachtig; treurig, droevig, beklaagUjk,
deerlijk, jammerlijk, medelijdenswaardig; — tra-
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glcus, m. een treurspeldichter; tooneelspeler
in treurspelen, tragisch tooneelspeler; in verachtelijken zin tragcediánt; -- tragikomisch, adj. treurig -vroolijk, halftreurig
halfvroolijk, om te lachen en te weenen tevens;,
— tragi–komcedie, f. een treurspel, door-mengd met lachwekkende tooneelen of voorval
waarvan de afloop niet tragisch is, een.-len
tooneelspel, waarin eene ernstige, tragische stol'
op vroolijke wijze behandeld wordt.
Tragus, m. gr. (trágos) de bok; Med. de
bokkenreuk, okselstank; groote geilheid; ook
het voorste kraakbeen van het oor; de zoogenaamde oorbok; — tragomaschalie, f. (vglm a s c h a 1 i e) bokkenreuk, de eigenaardige reuk
der okselen of schouderholten ; — tragoma-schálus, m. wie als een bok stinkt ; — tra
-gophnie,f.d
bokkenstem, het sterke stotteren of smakken in het spreken ; — trago pógon, n. de boksbaard, haverwortel (eenes

plant) .
trahit sue quemque volúptas, lat. sprw..
elk heeft zijn zwak, ieder heeft zijn stokpaardje.

Traille, liever t r e II 1 e (z. aid.)
Train, fr., trein, m. (oudfr. train, it.
traíno, sp. tragin, provenc. trahi, van 't lat.
trahére, trekken) het gezamenlijk geschut, de
sleep van kanonnen enz. bij een leger; de reeks.
van wagens op spoorwegen; het gevolg, detros, de zware bagage van een leger (b. v. a rtillerie-, munitie-, proviand-trein enz.);
ook de gewone loop of gang der dingen (s 1 e n-d e r) ; — en train (spr. ah treñ) in gang, in
vollen gang; — traineeren (fr. trainer, it.
trainare, provenc. trahinar, van 't lat. traMre^
trekken, sleepen, talmen of dralen, op de lange
baanschuiven; een paard traineeren, het
africhten, inz. het door bijzondere behandeling
tot den wedren geschikt maken ; ook eenen
persoon door bijzondere opleiding en eigenaardige leefwijze tot zekere verrichtingen geschikt
maken, gelijk dat b. v. in Engeland met boksers,.
jockeys en duikers plaats heeft; — trainard,
m. (spr. trènár) of traineur, m. een ach
(bij een leger), strooper (m ar o d e u r);-terblijv
-- traineur, m. de africhter of dresseerder
van paarden ; — training, f. eng. (spr. tree—>
africhting en dressuur van paarden.
Trait, m. fr. (spr. trè ; van 't lat. tractus,.
z. aid.) de trek in het gelaat en karakter, gelaatstrek , gemoedstrek, bewijs of blijk van 't gemoedsbestaan, van de handelwize; een streek,.

schelmstuk.

traitable, traité, traiteur, z. ond.
tracteeren.

Traitre, m. fr. (spr. trètr', oudfr. tráitre,
sp.. traidor; v. 't lat. tradïtor, d. I. eig. overleveraar, van tradrre, vandaar fr. trahir, verraden) een verrader; ook voor plager, sarder;
kwelgeest ; — traitéren, treiteren, in de
volkstaal voor plagen, sarren, moedwillig kwellen.
trajiciëeren, lat. (trajicére, van tra =
trans, en jacére, werpen) eig. overwerpen ; over-
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brengen, overvaren, overzetten; -- traject,
n. (lat. trajéctus) of trajet, fr. (spr. trazjè)
de overvaart, het overzetten, de overtocht; —

traj eetiel, adj. nw.lat. tot overvaren dienende; — trajectie (spr. tie=sie) f. (lat. tra-

jectzo) het overzetten; Chem. een soort van

doorzijging; Gram. het verzetten van een woord,
inz. uit den hoofdzin in een betrekkelijken bijzin (eene redekunstige figuur); — trajeetorie, f. nw.lat. hoogere Math. elke kromme lijn,
die een geheel stelsel van gelijksoortige kromme
linen onder een gegeven hoek snidt ; ook z.
v. a. lijn der kegelsnede.

Tralje, z. t r e i l l e.

Tralies' alkoholométer, m . een win geestmeter, die het gehalte van spiritus, brandewijn enz. aan zuiveren alkohol in percenten
aanwijst, naar den uitvinder genoemd.
Tram, f. (spr. trem) verk. van tramway
(spr. trémwee) eng. (v. tram, het vlakke spoor
en way, weg ; v. a. naar den verbeteraar er
van, den eng. Ingenieur Outram genoemd) eig.
groefbaan ; een spoorweg op vlakke rails, waar
het wiel in eene groef of geul loopt, inz. paardenspoorweg, straatspoorweg voor het personenvervoer in groote steden ; ook de tramwagen; -- s t o o m t r a m, f. tram, waarbij stoom als
trekkracht wordt aangewend; — tramloco
-motief,.
stoomtrekker op tramwegen.
Trame, f. fr. (van 't lat. trama) de inslag
van het weefsel; — tramzijde, inslagzijde
(in tegenst. met o r g a n s ij n z ij d e) ;— trameeren (fr. tramer) inslaan, inschieten ; oneig. aanleggen, smeden, sluw voorbereiden (b.v.
eene samenzwering).

Traminer, m. eene soort van witte en
roode druiven van zoeten, specerijachtigen smaak
uit Tramin in Tyrol (de witte t r a m i n e r
heet wegens de gedaante zijner bladeren ook
ganzevoet; de roode traminer, frankische
druif); ook eene appelsoort.

Tramontáne, f. it. (tramontáne, van tra

= trans, en monte, berg, dus aan gene zijde
van den berg zich bevindend of vandaar komend) de noordenwind in Italië; de noordster,
bet noorden, de noordpool ; de tramontan e
verliezen of kwijtraken, de richting ver liezen, oneig. de bezinning verliezen, in verwar ring geraken, geen raad, geen uitkomst meer
weten, het spoor bijster zijn (uit de taal der
schippers ontleend, wien de noordster weleer
tot richtpunt diende).

Tramp, m. (spr. tremp) pl. tramps,
eng. landlooper, zwerver, vagebond, inz. in de
Vereen. Staten van Noord - Amerika.
Trampolin, z. t r e m p l i n.

Tramway, z. tram.

trancheeren, fr. (trancher, spr. tránsj—;
provenc. trencar, trenchar, trinquar; sp. trinchar, it. trinciare, waarsch. van 't lat. truncöre, afsniden, knotten) snijden, in stukken
snijden, voorsnijden, ontleden; -- tranchons le
mot (spr. trahsjoh ¿'mó) laat ons het kort en
goed zeggen, bepaald en duidelijk ons uitdruk-
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ken, de zaak niet langer bewimpelen ; — t r a nc h e e r-m e s, een voorsnijmes; -- tranehant,
adj. (spr. trar'csjáñ) snijdend, zeer scherp ; —
tranche, L cene snede (van brood, vleesch,
enz.); de rand, het randschrift eener munt ; -tranehée, f. loopgraaf, bij belegeringen; gracht,
sloot, greppel tot afleiding van het water ; —
traneheur, m. een voorsnijder.
tranq uille, adj . fr. (spr. trankiél'; v. 't lat.
tranquillos, a, um) bedaard, rustig, stil, gelaten, tra n kiel; — tranquillaménte, it. Muz. bedaard, kalm, stil, rustig; — tranquilliteit,
f. lat. (tranquiltitas) de rust, stilte, gelatenheid,
bedaardheid, kalmte.
trans, lat. aan gene zijde, over, overheen, er•
door, in vele samenstellingen, waarin het ook
afgekort tra heet (vgl. t r a d e e r e n, t r a d u--

c e e r e n, t r a j i c i ë e r e n, enz.); het tegengest..
van cis (z. aid.)
Transactie (spr. tie =sie) f. lat. (nw.lat.
transáctus, later lat. transactio, van transigêre,
z. t r a n s i g e e r e n) de vereffening, bijlegging,
minnelijke schikking, het vergelijk, de overeenkomst; eng. transactions, pl. (spr. trenséksjens)
ook verhandelingen van geleerde genootsclha p-pen; -- per transactiönem et cessiönem, lat. Jur.
door vergelijk en afstand; -- transactio judici-ális, cene gerechtelijke handeling; — tr. extrajudiciális, cene buitengerechtelijke handeling;

— transáetor, m . een onderhandelaar, schikkingmaker, vergelijktreffer, scheidsman.

transalpinisch, transalpi j nach,,
adj. lat. (trans- alpinos, a, um) aan gene zijden
der Alpen gelegen, overalpisch.

transandinisch, adj. nw.lat. aan gene

,

zijde der Andes gelegen.

Transanimátie (spr. tie =sie) f. nw.lat.
(van trans en animúre, bezielen) de zielsver
huizing.
transatlántisch, adj. nw.lat. aan gene
zijde van de Atlantische zee gelegen, overzeesch.

transealóriseh, adj. nw.lat. (van trans.
en c a 1 o r, z. aid.) warmte - geleidend.
transcendent, z. t r a n s s c e n d e n t.
Transeolátie (spr. tie=tsie) f. nw.lat.
(van trans en coláre, doorzijgen) de doorzgging,,,
filtreering.

,

Transeorporátie (spr.

tie=tsie)

f. nw..

lat. (van trans en corporüre, met een lichaam
voorzien) eig. de overgang van het cene lichaam
in het andere ; de zielsverhuizing.
Transcript, n. lat. (transcriptum, varo
transcribére, overschrijven ; vgl. t r a n s s c r i b e e r e n) overgeschreven stuk, kopie, afschrift..
transdanúábisch, adj . lat. (transdanu
bidnus, a, um, van Danubius, de Donau) aan.
gene zijde van den Donau.
transëat, lat. (van trans-ire, voorbijgaan enz.)
het ga voorbij, worde vergeten of niet verder
vermeld ; — transeat cum ceteris, het worde
met de rest niet verder aangehaald, opgenoemd, tentoongesteld enz. (in recensiën) ; -trans^ indo, in 't voorbigaan, kortelijk aangestipt.
,

-

Transelement^tie (spr. tie=tsie) I. nw._
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lat. (vgl. element) de grondstofverandering,
--chemische verandering van de eene grondstof
of van het eene el e m e n t in het andere.
Transépt, n. eng. (v. 't lat. trans [z. ald.]
en septum, omtuining, van sepire, omtuinen) de
kruisvleugel (in kerken of ook in andere gebouwen, b. v. in de engelsche industrie-paleizen),
de vleugel, die dwars door het schip en den
hoofdvleugel gaat.
transfereeren, lat. (trans- ferre, fr. transf rer) overdragen; overzetten; verzetten, ver
verplaatsen; uitstellen tot op een an--legn,
deren tijd; op èen ander overdragen, b. v. den
eigendom, de bezitting; ook het bedrag eens
wissels van het conto des betalers afschrijven;
— ad usum transfereeren, gangbaar maken,
in gebruik brengen.
transfigureeren, lat. (trans/Iguriire, vgl.
f i g u u r, enz.) vervormen, van gedaante ver
eene andere gestalte geven; -- trans--ander,
figurátie (spr. tie=tsie) f. (lat. trans/Igura,tio) de vervorming, omvorming; de verheerlij.king van Christus op den berg Thabor; de
schilderij van Raphael, welke die verheerljking
voorstelt; — transfiguráteur, m. fr. de
omvormer, eene der benamingen van den k a1eidoskoop.
transformeeren, lat. (trans- formare, vgl.
'f o r m, enz.) omvormen, vervormen, een anderen vorm geven ; aan een mathematische uit
een anderen vorm geven, zonder hare-druking
waarde te veranderen; — transformatie
(spr. tie=tsie) f. de gedaanteverandering, herschepping (gelijk die der rups in eenen vlinder); — Alg. de bewerking, door welke men in
.bepaalde vergelijkingen in de plaats der onbekende eene functie van eene andere onbekende
stelt; Geom. de herleiding van • eene figuur of
van een lichaam in een ander van dezelfde oppervlakte of denzelfden inhoud (b. v. van den
vierhoek in eenen driehoek, enz.)
transfugeeren, lat. (trans-fugëre, van
fugére, vluchten) overloopen, tot den vijand
overgaan.
transfundeeren, lat. (trans- fundèrre, van
fundére, gieten) uit het eene vat in het andere
overgieten, overstorten ; — transfüsie, f. (lat.
trans fusio) de overgieting; overtapping van het
bloed van een dier of mensch in de bloedvaten
van een ander; — transfusor, m. een door
Dr. Roussel te Genève bedacht werktuig om
bloed over te tappen onder afsluiting der lucht.
transgangëtiseh, adj. nw.lat. aan gene
zijde van den Ganges gelegen.
transgredieeren, lat. (transgrédi, van
ijradi, stappen, overstappen; — transgréssie, f. (lat. transgressio) de overstapping ; overtreding van eene wet, een gebod enz.
transiëeren, lat. (trans-ire) overgaan,
voorbijgaan.
transigeeren, lat. - ( transigére, van trans
en agëre) Big. doorzetten, ten einde of tot stand
brengen; een vergelijk treffen, overeenkomen,
vereffenen, tot eene minnelijke schikking ko,

,

,

,
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men ; —= transigéndo, langs den weg van minnelijke schikking; -- transigibel, transigeerbaar, adj. voor eene schikking, een ver
-gelijk
vatbaar.
transiliëeren, lat. (eig. trans-silïre, van
sabre, springen) overspringen, met stilzwijgen
voorbijgaan.
Transilla's, pl. sp. (spr. —ielja's) soort
van hollandsche kant.
Transitie (spr. tie=tsie) f. lat. (transido)
of transitus, m. (van transire, overgaan)
de overgang van bet eene onderwerp (of van
den eenen toon) tot een ander; het overslaan;
— in transátu, in 't voorbijgaan, e n p a s sant;
— transito, it. de doorgang, doorvoer
van waren of goederen door het eene land in
het andere ; transito-goederen, doorgaande
goederen, doorvoer-goederen ; t r a n s i t o - h a nd e 1, handel met doorvoer-goederen ; t r a n s i t ot o 1, doorvoertol; — transiteeren, lat.
(transitáre) voorbijgaan, doorgaan (van waren
gebruikelijk); — transitief, adj. nw.lat. (transitivus, a, um) overgaand, overgankelijk; verbum
transitivum of enkel transitïvum, n. een
overgankelijk werkwoord, bedrijvend werkwoord,
waarvan de handeling op een voorwerp overgaat of daarop werkt, b. v. beminnen, haten
enz. (vgl. v e r b u m) ; — transitórisch,
transitoir, transitoor, adj. lat. (transitorzus, a, um) voorbijgaand; vergankelijk, vluchtig, van korten duur.
Translatie, f. lat. (translatTh, v. transferre, z. transfereeren), translaat, n.
de overdraging; overzetting, vertaling; transla tio juris, de overdraging van een recht op
een ander ; — translator, of fr. translatéúr, m. een overzetter, vertaler, vertolker; translateur juré (spr. —zjuré), beëedigd
vertaler ; — translateeren, nw.lat. Kmt.
overdragen, z. v. a. transfereeren; —
translatóriseh, adj. voortschrijdend b. v.
de translatorische beweging der planeten, haar omloop om de zon.
Transleithanië, n. de Oostenrijksche
landen aan gene zijde der Leitha, de niet-Duitsche kroonlanden ; — transleithaansch,
transleithanisch, adj. aan gene zijde der
Leitha.
Translimitátie, f. (fr. translimitation)
Pol. soort van interventie of tusschenkomst,
waarbij een Staat troepen op het oorlogsterrein zendt, doch enkel om het veroverde te
bezetten en te bewaren ten behoeve van de
partij, die men helpt.

n.

transloceeren, transloqueeren,
nw.lat. (van 't lat. locus, plaats) aan eene andere plaats zetten, verplaatsen ; — translocdtie (spr. tie =tsie) f. de verplaatsing, plaatsverandering, overbrenging.
translucént, adj. lat. (translúcens, van
translucëre, doorschijnen), ook translueíde,
doorschijnend, doorzichtig; — transluciditeit, f. nw.lat. de doorschijnendheid, doorzichtigheid.
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translunárisch, translunair, adj.

tie=tsie) of fr

.

transparence, f. (spr.

nw.lat. (v. trans en luna, z. ald.) bovenmaansch,
wat aan gene zijde der maan, boven de maan is.
transmarijn, adj. lat. (transmarïnus, a,
um, van mare, zee) aan gene zijde der zee,

—ráñs') de doorschijning, doorschijnendheid;

overzeesch.

t ire, van plantare) verplanten, overplanten, verplaatsen; Med. een lap van de huid losmaken
en op eene andere plaats laten aangroeien ; —
transplantátie (spr. tie=tsie) f. de verplanting, overplanting, verplaatsing; Med. de
vergoeding van een verloren lichaamsdeel door
een ander, van elders ontleend.

klaarheid.

Transpiratie, enz. z. t r a n s s p i r a t i e.

transplanteeren, later lat. (transplan-

transmigreeren, lat . (trans-migrare, vgl.

ni i g r e e r e n) wegtrekken, verhuizen, uitlandig
gaan (e m i g r e e r e n) ;— transmigr^ïtie
(spr. tie=tsie) f. (later lat. transmigrado) de
uittrekking, verhuizing, landverhuizing, volksverhuizing; ook zielsverhuizing.
transmitteeren, lat. (transmittére; vgl.
m i t t e e r e n) overzenden, overleveren; ter hand
stellen, overdoen; — transmissie, f. (transmisszo) de overzending, overlevering, terhandstelling; overdraging, voortplanting; transmiss o hereditütis, de overdracht der erfmaking;
transmissíbel, adj. nw.lat. overzendbaar; overdoenbaar; — transmissibili
overdraagbaarheid.
-tei,f.d
transmontaan, adj. lat. (transmont inus,
a, um, van mons, berg) aan gene zijde der
bergen (Alpen), overbergsch; ook z v. a. ultramontaan (z. ald.).
transmuteeren, lat. (trans-mutare; vgl.
m u t e e r e n) veranderen, verwisselen, verruilen,
omzetten; — transmutabel, adj . verander baar, verwisselbaar, voor omzetting vatbaar; —
transmutabil.iteit, f. de veranderlijkheid,
—

verwisselbaarheid; — transmutátie (spr.
t=ts), f. lat. (transmutado) de verandering,
verwisseling, letterverzetting; bij de alchimisten : de verandering van een metaal in een
edeler ; Math. de herleiding van eene figuur of
een lichaam in een ander, gelijk van eenen
driehoek in een vierkant; de verandering van
eene kromme lijn in eene andere van dezelfde
soort en dezelfde orde ; — transmutatietheorie, f. de leer der vervorming, de afstammingsleer, de (reeds vóór Darwin, vgl.
darwinisme) door Lamarck en andere natuuronderzoekers geopperde meening, dat alle
organismen der aarde zich uit den of eenige
weinige hoogst eenvoudige stamvormen hebben
ontwikkelt, z. v. a. descendentie- theorie.

,

Transnominátie (spr. tie=tsie) T. nw.lat.
de naamsverwisseling, overnoeming; z. V. a. m etonymie (z. ald.)
transoceanisch, adj . aan gene zijde des
Oceaans gelegen.
transpadinisch, adj lat . (transpadá
%us, a, um, v. Padus, de Po) aan gene zijde
.

-

van den Po, wat zich aan de andere zijde van
den Po bevindt.
transparent, adj. nw.lat. (van trans, z.
ald., en parcre, schijnen) of transparant,
fr. (spr. - paráis) doorschijnend; helder, klaar;
als subst. n. een doorschijnbeeld, doorschijnende
schilderij, ook nachttafereel, geolied papier, waar
licht plaatst, bij d e c o r a t i ë n; lij -achtermn
een blad, waarop zware lijnen zijn ge--neblad,
trokken en dat men onder het papier legt, om
recht te schrijven; — transparantie (spr.

transponeeren, lat. (transpönére, van
ponëre, zetten) overzetten, verzetten, verplaatsen; Muz. een stuk in eene of andere toonsoort zetten, omzetten, hooger of dieper in den
toon spelen; transpositie (spr . —zi-tsie)
f. de verzetting, om- of overzetting (in een anderen toon) ; Math. de verandering van plaats
eener grootheid in eene uitdrukking, zonder de
waarde daarvan te veranderen, verplaatsing der
termen eener vergelijking van de eene zijde van
het gelijkheidsteeken naar de andere.
transporteeren (lat. transportare, van
portare, dragen) overbrengen, verder brengen,
vervoeren, overvoeren; overdragen ; — transporteering of transportatie (spr . tie =
tsie) f. de vervoering, overvoering ; — transpórt, n. nw.lat. (fr. transport) de verzending,
het vervoer van koopwaren ; de vracht ; ook
hetgeen vervoerd wordt (b. v. een transport levensmiddelen enz.); de overdracht of het overbrengen van de slotsom in rekeningen van het
einde der eene bladzijde op het begin eener
andere; transportkosten, de verzendingskosten, het vrachtgeld, vervoerloon, de vracht;
t r a n s p o r t s c h i p, een overvaart-; vracht- of
lastschip, inz. voor troepen; transportá
bel, adj. vervoerbaar ; roerend ; overdraagbaar
(van schulden en verbintenissen) ; — trans
portstie (spr. tie=tsie) f. (fr. transportation)
z. v. a. deportatie, z. ald. ; — transp orteur, m. fr. Geom. hoekoverbrenger, hoek -,
graadmeter, een halfcirkelvormig, in 180 graden
verdeeld meetkunstwerktuig om hoeken te meten en over te brengen.
Transpositie, z . ond. transpone eren.
transpyreneeïsch, adj. nw .lat . aan gene
zijde der Pyreneeen gelegen.
transrhenánisch, adj . lat . (transrhe
nánus, a, um, van Rhenus, de Rijn) overrijnsch,
aan gene zijde des Rijns gelegen.
—

—

-

-

-

transscendént en transscendentaal, adj. nw.lat. (v. 't lat. transscendëre, overstijgen, te boven gaan, van scandére, stijgen,
klimmen) Philos. het zinnelijke of het gebied
der ervaring te boven gaande of overschrijdend,
bovenzinnelijk, niet onder de zinnen vallende,
b. v. zulke begrippen enz.; Geom. door eene
algebraïsche vergelijking niet te bepalen ; —

transcendánt, adj. fr. (spr. transaliddh)

verheven, zeer uitmuntend, wat uitblinkt in zijne
soort.

transscribeeren, lat . (trans-scribére, v.
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scrlbëre, schrijven) 1 ° overschrijven, uit het Bene
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met ongelijke zijden, waarvan slechts twee evenwijdig loopen; ook een gymnastiekwerktuig, de
boek In een ander, uit den Benen vorm in den
hangrekstok, het zweefrek ; — trapezoéder,,
anderen ; 2 ° overschrijven, schriftelijk overdran. een lichaam met vier en twintig gelijke, ongen, op een ander overschrijven, b. v. Bene
gelijkzijdige vierhoekige vlakken; — trape
schuldvordering; -- transseriptie (spr. tie=
n. (van 't gr. trapezoeidés, iets tafel-zoïde,
sie) f, de overschrijving van den Benen naam
een vierhoek, waarvan al de zijden en-vormigs)
op den anderen ; de overbrenging, b. v. van een
hoeken ongelijk zijn; — trapezophoor, m.
zangstuk voor de piano.
een tafeldrager, tafelhouder.
Transsept, z. transept.
Trapiche, m. sp. (spr. trapi-tsje; van 't
transspireeren, nw.lat. (van trans, z.
ald., en spiräre, ademen, wasemen) uitdampen, lat. trapétum of trapes, genit. trapctis, de olieuitwasemen, zweeten; oneig. ruchtbaar of be- pers) een suikermolen ; in Midden-Amerika een
kend worden, zich verbreiden, uitlekken, uit- landgoed, waarop uitsluitend de suikercultuur
gedreven wordt; ook een hamerwerk voor erts.
komen; -- transspirátie (spr. tie=tsie) f.
Trapper, m. eng. (van trap, val, valstrik,.
de uitwaseming, uitdamping.
Transsubstantiátie (spr. tie=tsie) t. fr. rappe, provene. en mid lat. trappa, van 't
nw.lat. (vgl. substantie en consubstan- oudhoogd. trapo, strik) een valdeurwachter in
t i a t i e) de verandering van de Bene zelfstan- de kolenmijnen; een noord -amerikaansch wilddigheid in de andere, verandering van het brood en pelsjager, inz. van bevers en otters.
Trappisten, leden van de orde
en den wijn bij het Avondmaal in bet lichaam
de la Trappe, Bene monnikenorde, in de
en bloed van Christus, volgens de leer der R.
17de eeuw door den franschen abt Rancé geKatholieken.
transsudeeren, nw.lat. (van 't lat. su- sticht (dus geheeten naar de abdij 1 a Tra p p e,.
däre, zweeten) doorzweeten ; doorsijpelen ; — in een woest oord van Normandië) ; zij ondertranssudátie (spr. tie =tsie) f. de doorzwee- scheidt zich door de uiterste gestrengheid vaa
hare ordesregelen, inzonderheid ook door de
ting ; doorsijpeling.
transsumeeren, lat. (trans-sumëre, van verplichting tot een volstrekt zwijgen.
traqueeren (spr. —keeren) fr. (traquer,
sumere, nemen) overnemen, ontleenen, overdragen, afschrijven; — transsumt of liever van trat, het spoor van 't wild) driven, Bene
transsumpt, n. Jur. een authentiek of door drijfjacht houden.
Tras of tarrás, n. (misschien van 't fr.
een bevoegd persoon gemaakt afschrift (c o p i e).
Transsylvanië, n. Big. aan gene zijde terrasse, aardwal, gevormd) vulkanisch puin, tufsteen, een mengsel uit brokken van vulkanivan het woud : Zevenbergen.
Transtévere, it., liever Trastévere, sche steenen, dat men als cement bij watern. (van Tevere, Tiber) het gebied aan gene metselwerken gebruikt.
trasseeren, it. (trassáre, v. 't lat. tractum,.
zijde des Tibers, van Rome gerekend; — Tras
trahére, trekken) bij iemand over geld beschikde bewoners van dat gebied. -tevrin,
transveheeren, lat. (trans-vehére) over- ken, hem schriftelijk verzoeken Bene betaling
aren, overvoeren, vervoeren ; — transvéetie te doen; -- op iemand trasseeren, op
(spr. tie=sie) f. de overvaring, overvaart; ook hem Benen wissel trekken ; — appoint (fr.) of
a punto (it.) trasseeren, de gelden tot op
leenplichtig vervoer, vroonvervoer.
Transvérse, f lat. (van transvérsus, a, den laatsten penning betrekken ; — trassánt,.
um, dwars, van trans-vertëre, Big. over- of door- m. een wisseltrekker, uitgever van Benen wisrichten of wenden) z. v. a. t r a v e r s e ; — sel, trekker; -- trassaat, m. de betrokkene,
transversaal, adj. nw.lat. (transversalis) hij, op wien Benen wissel ter betaling is afge ,
dwars, overdwars; schuin, scheef; — trans- geven, ook acceptant ; — tratte, f. (it.
versaal of transversále, f. Math. Bene tratta) of traite, fr. (spr. trèt') een getroklijn of een vlak, waardoor een stelsel van lij- ken wissel (gewoonlijk worden onder kooplienen of vlakken op de Bene of andere wijze den 2 of 3 gelijkluidende t r a t t e s, n.l. p r i m a,
doorsneden wordt; inz. scheefgetrokken rechte secunda en tertia, eerste, tweede en derde
lijnen ter fijnere onderverdeeling eener schaal; wissel afgegeven, opdat, in geval de Bene ver— transversálen, m. pl. Jur. zijverwanten. loren gaat, de andere betaald worde); -- trat
h (it. trattarélla) een wisseltje, kleine
-taréle,
transvistulanisch, adj. aan gene zijde
wissel van gering bedrag.
van den Weischsel gelegen.
Trasteveren, Trasteverínen, a.
Trap, n. (zw. trapp, van trappa, de trap,
uit hoofde van de trapvormige lagen, waarmede Transteveren en Transteverinen.
Tratte, z. ond. trasseeren.
het overgangsgebergte de koepelvormige groentratto di torda, m. it. (= lat. tractus, z:
steen- en basaltbergen omgeeft) trapsteen, wak,
de vroegere naam voor verscheiden gemengde ald., ond. t r a c t o r s a) de touwtrekking, Bene
steensoorten, inz. basalt, doleriet, ook groen- straf voor misdadigers in Italië, waarbij hun
de leden met touwen uit elkander getrokken
steen.
Trapezium, n. gr. (trapédzion, Big. ta- worden.
Trattoria, f. it. (v. trattare = t r a s t e efeltje, verklw. van trápedza, tafel) pl. tra
r e n, z. ald.) restauratie, herberg.
of trapeziën, Math. een vierhoek-pezia
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n. gr. (traulismós, v. trauli-

dzein, het lispelen of brouwen, als gebrek der
uitspraak.

Traumatika, n. pi. gr. (v. träúma, wond)
Med. wondmiddelen ; — traumatisch, adj.
wonden betreffende, van eene wond ontstaan,
met wonden behept; — traumatieine, f.
Med. eene oplossing van gutta-percha In chloroform; — trausis, f. de verwonding.
Traváde, f. fr. (vgl. het sp. trabado,
sterk, gespierd, van 't lat. trabs, balk) Mar.
een onstuimige en ongestadige, met donder en
bliksem gepaard gaande wind.
Travailles, pl. (spr. trawáljes) fr. (tra
pl. travaux; gew. afgeleid van 't mid.lat.-vail,
trabdle, trabalïum, dat, gelijk mede het fr.
travail, den noodstal voor paarden beteekent,
van 't lat. Crabs, balk) moeilijk werk, inspan
bezwaarlijke bezigheden; — travail-nige,
forcé, m. fr. (spr. trawálj Torsee) dwangar
travailleeren (fr. travailler, it.-ibed;—
travagliare) arbeiden, inz. met inspanning; kwellen, afmatten; — travaille, travalje, f. de
noodstal, hoefstal voor paarden.
Travérs(e), f. fr. (vgl. transverse) de
dwarslijn, dwarsstreep, dwarsstang, dwarsbalk,
dwarsgang, dwarswal, eene dwars ingelegde
borstwering ; een ongelukkig toeval, eene onverwachte verhindering, wederwaardigheid; —
traversière, f. (eig. (bite traversière) de
dwarsfluit; — traverseeren (fr. traverser)
dwars doorgaan, doorkruisen ; dwars vóorkomen,
verhinderen, in den weg staan, versperren, hinderen ; van paarden : dwarsspringen, dwarssprongen maken, zich zijwaarts werpen.
n, n. it.
Travertine, t of travertijn,
(travertino, libertino, tiburtino, lat. latis Tiburtinus, v. Tibur, eene overoude stad in Latium,
-aan den Anio, nu Tivoli) een door nederploffing of bezinking uit kalkhoudende warme bronnen ontstane barde tufsteen, uitwelken de tempels en zullen in Italië gebouwd zijn.
travesteeren (it. travestire, van tra =
trans, en vestire, kleeden ; fr. travestir) ver
andere kunne-klednor igvaen
of een anderen stand te doen aannemen; belachlijk of lachwekkend inkleeden, een ernstig
onderwerp in een belachlijk gewaad steken of
voorstellen, inz. een verheven dichtstuk in een
lachwekkenden, bespottelijken, potsierlijken vorm
omwerken; — getravesteerd, adj. verkleed;
belachljk ingekleed; — travestie of tra
f. verkleeding, omkleeding; lach-Vestring,
wekkende inkleeding, een potsierlijk gedicht, dat
eene ernstige, reeds dichterlijk behandelde stof
in een nieuw komisch gewaad kleedt; vgl. p afodie.
Traviata, it. de verleide.
Trawl, n. eng. (spr. trál) het grondnet,
sleepnet, de kor(re) ; — trawler, m. kornisscher.
Trawánt (van 't it. en sp. trabánte, hgd.
trabánt, dat van het duitsch traben, draven, afkomt: dus eig. een looper) een begeleider, lijf-
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wacht van eenen vorst enz., lijftrawant ; eene
maan, bijplaneet ; vgl. satelliet.
tre, it. (= lat. tres) drie ; a tre, a tre voci
(spr. wo -tsji) of a tre parti, Muz. voor drie
stemmen of partijen, driestemmig.
Treason, f. eng. (spr. triez'n; V. fr. tra
lat. traditio, overgave ; vgl. t r a i t r e)-hison,v.
het verraad; — high treason (spr. hai—)
het hoogverraad.
Treasure, m. eng. (spr. trezjur) z. v. a.
t r e s o r; — treasurer, m. z. v. a. t r e s or i e r; — Lord High Treasurer (spr.
hai—) de engelsche groot-schatbewaarder of minister van financiën.
trebucheeren, fr. (spr. trebu-sj'—; fr.
trébucher, provenc. en sp. trabucar; vgl. t r ab u e o) struikelen, vallen ; ook: meer wegen,
overwichtig zijn — trebuchant (spr. -sjáh)
overwichtig; als subst. de overwicht, de doorslag (bij munten) ; -- trebuchet, n. (spr.
--sjè) het goudschaaltje.
Treeentisten, m. pl. naam, dien men
den s al. dichters van 1300-1400 geeft, en tot
welke Dante en Patrarcha behooren.
Treehóma, n. gr. Med. ruwheid, ruwwording, z. v. a. trachoma; — treehysme,
n. bet ruwmaken, de bewerking of het ontstaan
van het trachoma.
Trè$e, n. fr. (oudfr. trefeul, provenc. trefueil, sp. trébol, it. trifoglio, klaver, van 't lat.
trifolium, d. I. drieblad) klaver of klaverblad;
in het kaartspel: klaveren.
Treil, m. nederl. (waarsch. v. 't fr. tirail,
en dit van tirer, trekken ; eng. to trail, een
schip voorttrekken) eene lijn om een schip
voort te trekken ; het - gezamenlijke touwwerk
van een schip, b. v. een vaartuig met z e 11 an
treil.
Treffe, f. fr. (spr. trelj'; provenc. trelha,
van 't lat. trich)la, zomerpriëel), treillis, n.
(spr. trelji) ook treillage, f. (spr treljáázj)
tralie, traliewerk, tralievormig latwerk voor
wijnstokken, priëelen enz.; ook wel t r a l j e,
tralje werk.
Trein, z. train.
Treis, m. Mar. bras van de blinde en schuif
ra.
-blinde
Treize, n. fr. dertien ; de naam van een
hazardspel met kaarten.
Tréma, n. gr. (van ti-an, titrán, doorboren) eig. het doorboorde gat, de opening ; Gram.
het deelteeken (puncta diaereseos), twee punten, die op klinkletters gezet worden, om aan
te duiden, dat met deze eene lettergreep begint, b. v. p o bet; — trematóden, pl. (nw.
lat. sing. trematoda, gr. trëmatódës, doorboord,
met vele gaten) zuigwormen, platwormen, eene
soort van ingewandswormen ; — tresis, f. Med.
het doorboren.
tremándo, tremolándo, it. (v. tremáre, verklw.
trernoláre, sidderen ; vgl.. t r e m u 1 e e r e n) Muz.
bevend, trillend, sidderend.
Tremblant, m. fr. (spr. trañbláh, van
trembler, beven) z. v. a. tremulant (z. aid.);
..
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-- trembleurs, pl. (spr. traiThleur) bevers,
z.

V.

TRIANDRIA

1246

a. kwakers.

Tremoláante, n. it. (v. tremoláre, trillen,
sidderen ; vgl. t r e m u 1 e e r e n) het klatergoud,
waarmede de Italianen, nadat zij 't verkalkt
hebben, het glas blauw kleuren.
Tremoliet, n. nw.lat. (zoo geheeten naar
Val Tremóla, het Tremola -dal in Zwitserland,
waar men evenwel dit mineraal niet sneer vindt)
wit amphibool.
Tremor, m. lat. (van tremére, sidderen)
het sidderen, de schrik, vrees.
Tremplin, m. fr. (spr. traicplen; it. trem
van tremolare, sidderen) dikwijls ook-plfno,
trampolin, de springbank, springplank, aanloop, de schuinliggende loopplank voor springers
en koordedansers; — trampolinsprong, m.
z. v. a. salto mortale.
tremuleeren, nw.lat. (tremuláre, it. tremoli re, V. 't lat. tremúlus, sidderend, van tremére) sidderen, trillen, inz. van de stem of den
toon; — tremulánt, m. de siddertoon, bevende toon, langzame triller; een register aan
de orgels, dat aan de tonen eene trilling geeft;
— tremulatie (spr. tie=tsie) f. de beving,
trilling, sidderende beweging; — tremulus, a,
um, lat. Bot. sidderend, beefachtig.
Trente –un of trente–et–un, n. fr.
(spr. traiit'uiñ of trak-te-uirc) een-en-dertig,
en trente-et-quarante, n. (spr. trañ te
karáict') dertig-en-veertig, twee kansspelen met
kaarten.
Trepaan, m. (fr. trépan, it. trépano, trápano, mid.lat. trepánum, van 't gr. trypánon,
de boor, van Irypán, boren) eene schedelboor,
panboor, een werktuig der wondheelers om de
hersenpan te doorboren; eene soort van drilboor,
die met twee handen bewogen wordt ; — tre–
paueeren (fr. trépaner) de hersenpan doorboren ; — trepanatie (spr. tie=tsie) of trepaneering, f. het schedelboren; — trephíne, f. eene korte, slechts met éene hand
in beweging gebrachte schedel- of panboor.
Trepang, maleisch, z. h o 1 o t h u r i ë n.
trepideeren, lat. (trepidare, v. trepidus,
onrustig, angstig) sidderen, versagen, vreesachtig of verschrikt zijn; — trepiddtie (spr,
tie=tsie) f. (lat. trepidatto) de siddering, ver
(schijnbare) zwenking des-sagdhei;Atron.
sterrenhemels van het noorden naar het zuiden
en van het zuiden naar het noorden.
Trepied, m. fr. (spr. trepjee) de drievoet,
inz. aan meetwerktuigen.
tres, tria, in samenstellingen tri-, lat. drie;
tres faciunt collegium, drie maken (vormen)
een college, drie zijn er tot een college noodig, drie zijn bevoegd tot het doen van uit
tria juncta in uno, drie in den ver-sprak;
-enigd.
Tresálvo, m. sp. naam, dien men in de
spaansche koloniën aan de kinderen geeft, die
geboren zijn uit eenen Mesties en eene Indiaansche of uit eenen Indiaan en eene Mestieze.
Treseau, m. fr. (spr. trezo) een oud fr.

apothekers- en zilvergewicht, een vierde ons.
Treseta, f. eene vroegere rekenmunt ot
Majorca = vir libra of ongeveer i. cent.
Tresis, z. ond. t r e m a.
Trésj ak of trísj ak, n. (naar men wit
van 't it. i tre sciacchi of liever scacchi, de drie
schaakfiguren of koningen) eene soort van kaartspel met 3 kaarten (in bet fr. brelan genaamd);
— tresjakken of trisjáakken, dat spel
spelen.
Tresor, m. fr. (van 't lat. thesaurus, z.
aid.) trezoor, de schat, schatkamer; — tresorerie, f. fr. trezorïe, f. de schatkamer,
de plaats, waar de staats- of gemeentegelden
bewaard worden; — tresorier, m. fr. (spr.
trezo-rjé) een schatmeester, rentmeester; —
tresoreeren, eenen schat aanleggen, verzamelen.
Tresquille, f. fr. (spr. treskielj') de vette
Levantijnsche wol.
Tresse, f. fr. (provene. tressa, it. treccia,
van 't gr. trícha, drievoudig, driedeelig, dewijl
tot eene vlecht drie deelen behooren) de tres,
het goud- of zilverboord of -belegsel ; de haarvlecht, het haarsnoer; — tresseeren (fr. tresser, it. trecciare) haarvlechten; — tresseur,
m. een haarvlechter; — tresseuse, f. (spr.
—seuz') eene haarvlechtster.
treuga Del, f. mid.lat. (it., sp. en provene.
tregua, fr. trève, wapenstilstand, rust, eig. zekerheid, borgtocht, van het duitsch treue, oudd.
triwa, triuwa, goth. triggva) de godsvrede in
de middeleeuwen, de stilstand of staking der
veeten en rooverjjen van Vrijdag tot Maandag.
trove, joodsch : onrein, verwerpelijk; het
tegengest. van k o s c h e r (z. aid.)
Trêve, f. fr. (spr. Crew') de wapenstilstand,
het bestand; — tréve de complements! maak geen
complementen; — tréve de raillerie, alle scherts
ter zijde.
Treviren, m. pl. (lat. Treviri) een celtische volksstam in belgisch Gallid, welker
hoofdstad Trier (Augusta Trevirórum) was.
tri-, gr. en lat. in samenstellingen : drie
(vgl. tres).
Tri, n. fr. eene soort van omberspel met
drie personen, waarbij men van de ruiten alleen den heer behoudt.
,

tria, z. tres.

Triade, triadisch, z. trias, ond. triandria.

Triage, f. fr. (spr. —áázj'; van trier, uitlezen, uitzoeken, provenc. triar, oud-it. triare,
van 't it. tritáre, wrijven, nauwkeurig onderzoeken, van 't lat. tritum, terére, in stukken
wrijven, ook uitdorschen) het uitlezen, uitzonderen, schiften ; het uitgezonderde, het geschifte ;
— trieer, m. sorteerder.
Triakontaéder, n. gr. (van triákonta,
dertig en hédra, zetel, grondslag, grondvlakte)
een dertigvlak, een lichaam met dertig gelijke
ruitvormige vlakken.
Triandrma, n. pi. gr. (van Iréis, tría, in
samenst. tri-, drie en ani=r, man) driemannige
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planten, driehelmigen, welker bloemen drie meeldraden hebben, de 3de klasse in het stelsel van
Linnaeus, tot welke schier al onze graan- en
grassoorten behooren ; — triangel, m. lat.
(triang ú lus, van ang ú lus, hoek) de driehoek;
ook een driehoekig stalen slag-instrument in de
turksche muziek; — triangulair, adj. later
lat. (triangularis, e) driehoekig; — triangulaire of trigonaal-getallen, driehoekige
getallen, de eenvoudigste onder de g e f i g ur e e r d e getallen, n.l. 1, 3, 6, 10, 16, 21, 28,
36 enz., welke men kan uitdrukken door even
ver van elkander staande punten binnen het
vlak van een gelijkzijdigen driehoek (. •. ,
enz.), en welke men verkrijgt uit de som der
rekenkunstige reeks 1, 2, 3, 4 enz., b. v. 1-4-2
= 3; 1±2±3 = 6; 1±2±3±4 = 10 enz.;
— trianguleeren, metingen door driehoeken verrichten, terwijl men zekere punten als
hoekpunten van driehoeken aanneemt; ook drie
enten of griffelen, in eene driehoekige-hoekig
insnede aan de zijde des stams het entrijsje of
de griffel inzetten ; — triarchie, f. gr. de
drieheerschappij, het driemanschap, de regeering
van drie personen te gelijk; — triariërs, m.
pl. de kerntroepen, de oudste en beproefdste
soldaten van 't romeinsche legioen, zoo geheeten, omdat zij in den slag het derde gelid vormden ; — triáde, f. fr. trias, gr. (triás) het
drietal, de drieheid; Philos. eene verzameling
drie personen, drie eenheden ; de indisch e
triade, z. trimoerti; — trias-idee, f.
hgd. in de politiek het plan om de duitsche
kleine en middel-staten in nauwere vereeniging
naast de beide duitsche groote mogendheden te
stellen ; — trias-formatie (spr. tie =sie) of
trias-groep, f. de formaties van het bonte
zandsteen, de schelpkalk en het keuper; —
trias-periode, f. de tijd van het ontstaan
dezer formaties; — trias harmonica, de (harmonische) drieklank ; — triádisch, adj. tot de
trias behoorende ; t r i a d i s c h e hymne, een
lofzang op de drieëenheid.
Trianón, m. fr. een paviljoen of vrijstaand
gebouw in een park ; Groot-Trianon, een
koninklijk lustslot in 't park van Versailles;
Klein-Trianon, bet lievelingslustslot der
koningin Marie-Antoinette.
Tribáde, f. gr. (tribás, pl. tribádes, van
tribein, wrijven) eene vrouw, die met zichzelve
of met anderen van haar geslacht ontucht bedrijft; — tribadísme, n. die soort van oatucht ; — tribométer, in. wrgvingsmeter,
een werktuig om de graden der wrijving te
bepalen.
Tribord, fr. z. stribord.
Tri-boston, z. boston.
Triboulet, m. fr. (spr. triboelè; v. oudfr.
tribouler, tribouiller, heftig bewegen, lat. tri
persen; vgl. tribu 1 e e r e n) een drijf--bulüre,
kegel, een stompe kegel, waarop iets ronds
wordt uitgedreven (b. v. bij . goudsmeden).
Tribrachys, m. gr. (van tri—, drie, en
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brachys, kort) Poët. een gr. of lat. versvoet'.
bestaande uit drie korte lettergrepen, de snel-loper(—•
tribueeren, lat. (tribuére) toekennen, toe
eigenen, bewilligen; ook schatting betalen.
tribuleeren, lat. (tribuláre, persen, drukken, it. tribolare vgl. het lat. tribúlum, dorschmachine, dorschslede; gr. tribein, wrijven, dorschen) dringen, drukken, plagen, kwellen, ver
pijnigen; — tribulätie (spr. tie=-ontruse,
tsie) f. (later lat. tribula(io) de drukking, aan
wederwaardigheid,-vechting,bas ;
ongeval.
Tribúlkon, n. (waarsch. kwalijk gevormd
van 't gr. tri—, drie, fr. Boule, kogel, en gr.
héikein, trekken?) tied. een drievoudige kogel
uittrekken van kogels uit ge--trekoh
schoten wonden.
Tribunaal, n. (van 't lat. tribúnal, de,
verheven plaats, waarop zittend de praetor recht.
sprak) de rechterstoel ; het gerechtshof, de recht
gerecht, inz. het oppergerecht ; pro-bank,het
tri.bundli, voor het gerecht; — tribúne, f.
fr. het spreekgestoelte; de verheven plaats voor
het volk in de vergaderzalen; ook die, van
welke de grieksche en romeinsche redenaars
tot het volk spraken; de galerij in kerken.
Tribus, f. pl. ook tribus, lat. eene afdeeling, inz. van het rom. volk, waarvan er
oorspr. drie, ten laatste 35 waren; volksklasse;
— tribúnus, of afgek. tribuun, m. do
opperste of het hoofd van eene tribus, gemeens man ; in het algemeen een hoofd, een opperste y
tribunus mil tum of krijgstribuun, een
krijgsoverste bi de oude Romeinen ; tribunus
plebis of volkstribuun, een volksverdediger, volksspreker, gemeensman ; — tribunaat,
n. het ambt van eenen tribuun of gemeensman.
Tribuut, n. (van 't lat. tribütum, van
tribuëre, z. t r i b u t e e r e n) de opbrengst, schatting, belasting, cijns, schot; — tributair,,
adj. (lat. tributarius, a, um, fr. tributaire),
cijnsbaar, schatplichtig; — tributarius, m.
een schatplichtige.
Triea, f. mid lat. (trica, tricia, lat. tricae,
verwikkelingen, wederwaardigheden) verward ot
ineengewikkeld haar; Med. z. v. a. plica.
Trieennium, n. lat. (v. tricëni, dertig,
en annus, jaar) eene tijdruimte van dertig jaren ; — tricennaal, adj. (tricennälis) dertigjarig.
triceps, lat. (v. tri— en caput, hoofd) drie
-bofdig.
Tricesimatie (spr. tie=tsie) f. Iat, (van
tricisimus, de dertigste) de keuze of uitneming
van den dertigsten man van een troep, ten.
einde enkelen voor allen te straffen.
Trichi sis, ook triehósis, f. gr. (v.
thrix, gevit. trichós, baar) Med. haarziekte ;_
inz. eene ziekte van de haartjes der oogleden,_
waarbij de oogwimpers verkeerd of rugwaarts.
groeien; — triehine, f. (lat. trichina spi-ralis) de haarworm, een zeer kleine worm, die
zich bevindt in de spiervezels vacs verscheiden;

r

;
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dieren, inz. van varkens, ontdekt door Gilton
en in 1835 door Owen het eerst beschreven;

— trichiniasis of trichinösis, ook tn-.
chinöse, f. de trichinenziekte, eene pijnlijke
,en dikwijls doodeljke ziekte, ontstaande door
het gebruik van trichineus vleesch, daar de
'vormen de darmwanden doorboren en in de
-spieren doordringen ; — trichineus, adj.
-met trichinen behept; — triehisme, n. de
:haarbreuk, spleetbreuk, waarbij een been door
-beleedigingen eene fijne spleet krijgt ; — tri
haarontsteking, haarziekte; — tri-chits,f.
cholábis, f. of tricholabium, n . haar
tang; — trichologie, f. z. v. a. k a r p h o^l o g i e; — triehóma, n. het behaardzijn,
de harigheid; de poolsche vlecht ; — trichóphthora, pi . middelen ter uitroeiing van het
haar; — trichophyéa en trichophyt íka, pl. middelen die den groei der haren
bevorderen ; — triehophyllee, f. pl. planten
met blaadjes zoo dun en sisal als haren; -trichophyllisch, adj . haarbladerig.
Trichórd, n. gr. (tri-chordos, on, drie
vgl. c h o r d e) eene driesnarige kleine-°snarig;
,luit of mandoline.
-

Trichorrhaee en trichorrhtsis, f.

gr. (v. thrix, genit. trichós, haar) het uitvallen
der haren; — trichoschisis, f. het splijten
der haren; — triehósis, f. (v. trichoen, be-

haren) het behaardworden ; — triehotomie,
f. 1) het haarsplijten, haarklooven; 2) (v. trírcha, drievoudig), de deeling, splitsing In drie
deelen ; de voorstelling van een begrip in drie

trappen, ook tri 1 o g i e; -- trichotómiseh,
aadj. haarspl(jtend, driedeelig.
Trichroism.e, n. gr. (v. tri—, drie, en
kchrós, kleur) de driekleurigheid, drievoudige
-kleurverwisseling.
Trichuride, f. gr. (v. thrix , genit. tSchós, haar, en oerá, staart) eig. haarstaart ; de
,haarworm, cene soort van ingewandswormen;
— triehus, m. stijf, borstelig hoofdhaar.

Trieinium, n. lat. (v. tres, tría, in samenst. tri—, en canare, zingen) Muz. een drie.stemmig muziekstuk, een stuk, gezet voor drie
-stemmen of speeltuigen.
Trick, m . eng. in het whistspel: elke slag
of trek boven de gevorderde zes slagen.
Triclinium, n. lat. (van tri—, drie, en
-het gr. klinë, leger) eig. drievoudige legerstede;
,

oud-romeinsche spijstafel; de zaal, waar die
-spijstafels waren geplaatst.
tricölor, nw.lat. (vgl. color) driekleurig;
inz. draagt die naam de driekleurige a m a rant;
— trieolóre, f. fr. de driekleurige (wit-blauw,

-roode) cocarde.

Tricot, n. fr. (spr. trikó) en tricotage,
•!. (spr. --táázj'; v. tricoter, breien), breiwerk,
.gebreide kleeding; cene gebreide of gewerkte
.stof voor kleedingstukken, die, onmiddellijk op
het lijf gedragen, daaraan nauw sluiten; inz.
-dergelijke vleescbkleurige kleeding om de beeneu (broek en kous uit éen stuk) zooals balleten koordedansers dragen ; en tricot (spr. arg
,
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trikó), in gebreide kleeding, in tricot ; —
tricoteuse, f. (spr. s=z) eene breister; ook
een breivertrek.
Trictrac, z. toccategli.
Tricycle, m. fr. (spr. —siékl'; van 't gr.
en lat. tri --, en cyclus, gr. kyklos, kring, cirkel) een fransche wagen met drie wielen ; ook
driewielige velocipede; — tridaktyliseh,
adj. gr. (vgl. d a k t y 1 u s) met drie vingers,
met drie teenen ; — tridéns of tridént,
m. lat. (v. dens, genit. dentis, tand) de drietand
van Neptunus; — tridi, fr. z. decade; -tridráchmon, n. gr. een drie- drachmenstuk, een geldstuk van drie drachmen waarde;
— triduum, n. lat. (v. dies, dag), it. trí–

duo, eene tijdruimte van drie dagen ; een
driedaagsch gebed in de r. kath. Kerk; —
triédisch, adj. gr. (v. hédra, zetel, grondvlak) drievlakkig; — triënnium, n. lat. (v.
annus, jaar), een jarentrits, een tijd van drie
jaren; triennium academicum, het driejarig bezoek eener hoogeschool; — triënnaal, adj.
nw.lat. driejarig; — triënnaal–acte, f. de
door Karel I op 16 Februari 1641 aan het eng.
parlement verleende bevoegdheid om uit eigen
beweging te vergaderen, als het drie jaar lang
niet door den koning is bijeengeroepen; -trierarehie, f. het ambt en de werkkring
der trierarchen, scheepsbevelhebbers of uit
schip, rijke atheensche burgers,-rustevanh

die daartoe verplicht waren ; -- triëteris, f.
gr. (van trietës, driejarig, van éíos, jaar) een
driejarige tijdkring of tijdruimte, een driejaar
feest, een feest, dat om de drie jaren-liksch
gevierd wordt; — triëtëriseh, adj. om de
drie jaren; — trifolium, n . lat. (vgl. f o 1 i u m)
drieblad, klaver; — triga, f. (samengetrokken
uit truga; vgl. q u a d r i g a) een driespan, een
met drie paarden bespannen rijtuig of wagen;
— trigamre, f. gr. (v. gámos, echt, huwelijk) drievoudige echt, het leven in het derde
huwelijk.
Trien, f. z. v. a. T r ij n, spotnaam, dien
het gepeupel In Nederland aan de westphaalsche of bovenlandsche vrouwen geeft.

triest, - triestig, z. triste.
Trigantine, f. een klein grieksch vaartuig met een enkel zeil.

trigástrisch, adj. gr. (van in—, drie,
en gasten, buik) driebuikig.
Trigaud, n. (fr. gó; van 't lat. trico,
een intrigant, tricae, verwikkelingen, intrigues,
tricdni, zwarigheden maken, intrigeeren, fr. ui cher, it. treccare, bedriegen) een arglistig mensch;
— trigaudeeren (fr. trigauder), met streken omgaan ; — trigauderie, f. streek,
—

valschheid, bedriegerij.

Triglaw, m. Slay. (v. tnt, drie, en plated,
hoofd) een voorname god der oude Wenden
met drie hoofden, als heer des hemels, der
aarde en der onderwereld, wiens aanzienlijkste
tempel te Stettin was.
Triglyph, m. gr. (triglyphos, van tri—,
drie, en glyphis, vgl. glyph) Arch. de drie-
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kloof, het met drie inkervingen versierde lid
-dder dorische zuilenorde ; — trigónum of
trigoon, n. (gr. trigonon, van (júnos, gonia,
boek) een driehoek; — trigonaal of tri
adj. driehoekig ; — trigonelle,-gónisch,
L nw.lat. (trigonélla, L.), een plantengeslacht,
waarvan de boksdoorn eene soort is, fenegriek,
grieksch hooi; ook eene gladde tweeschalige
mossel, waarvan de schalen ieder in drieën zijn
verdeeld; — trigoneui.eten, in. pl. ver
zulke schelpdieren, ook d o n a--stenigva
4 i e t e n ; — trigonometri-e, f. gr. de drie
wetenschap, die, wanneer van-boeksmting,d
de zijden en hoeken eens driehoeks drie dingen
(die echter niet de drie hoeken mogen wezen)
.gegeven zijn, de overige drie door berekening
leert vinden; --- trigonometriseh, adj.
tot de driehoeksmeting behoorende; — trigyn i en, pl. (van gynë, vrouw) planten, welker
bloemen drie stampertjes hebben ; — trikólon, n. gr. (vgl. k o l o n) een drieledig ding,
inz. een gedicht met driederlei soort van verzen.
Tri j n, f. verkl. Trijntje, m. vr. naam :
verkorting van Catharina (z. aid.).
Triktrak, z. t o c c a t e g l i.
trilateraal, adj. nw.lat. (van tri—, drie,
en latus, genit. latéris, zijde) driezijdig; — tri
n. gr. (vgl. lemma en dilemma)-iéma,
eene op onderstellingen (h y p o t h e s e n) gegronde
sluitrede, met een drieledig nazindeel in den
meerderterm of major; — trilinguisch, adj.
(v. lingua, de taal) drietalig, in drie talen; —
trilitteraal, adj. drieletterig, in drie letters;
— trilitterisme, n. het bestaan der woorden of woordstammen uit drie letters (b. v.
in het hebreeuwsch).
Trillioen, n. (mid.lat. trillio, fr. trillion)
een millioen van den 3den rang, duizendmaal
duizend b i 11 i o e n e n (1,000000,000000,000000).
Trillo, m. it. (van trillare, trillen) Muz.
een triller, tremulant.
. Trilobiet, m. gr. (v. tri —, drie, en lobós,
lob, hulsel) versteeningen van onbekende schaaldieren met drie hulsels; — trilogie, f. (vgl.
logos) eig. eene drievoudige of driedeelige
rede ; inz. eene verzameling van drie tooneelstukken, afzonderlijk vertoond, maar wier personen dezelfde zijn en wier onderwerp eenigen
-samenhang heeft, gelijk b. v. de Hendrik VI
van Shakespeare, de Wallenstein van Schiller;
in het oude Griekenland drie treurspelen van
Oenen schrijver, die samen een geheel uitmaakten of toch na elkander opgevoerd werden ; gewoonlijk sloot zich nog een s a t y r s p e 1 daar,aan, dat dan met gezegde drie treurspelen sa
tetralogie of vierheid van too--men
neelstukken uitmaakte ; — trilogogríph, m.
-een drievoudig woordraadsel ; — trimester,
n. lat. (van triméstris, e, driemaandsch, drie-maandelijksch) een tijd van drie maanden, vie-rendeel jaars ; — triméter, m. gr. (trimetros,
Y. métron, maat) Poet. een driemeter, drieledig
of zesvoetig vers; inz. de j a m b i s c h e t r l.m e t e r, ook lat. s e n a r ï u s, zesvoeter; —
,

,

,
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trimórph(iseh), adj. (v. morphë, gedaante),
in of onder drie gedaanten; — trimorphísme, n. de drievoudige gedaante.
Txímoerti, m. (sanskr. van tri, drie, en
moerti, f. lichaam) ind. Myth. de drieëenheid
der v e d a s, voortgekomen uit den schoot van
Brahma, en bestaande uit B r a h m a, den schepper, uit V i s c h n o e, den onderhouder en S i w a
of S j i v a, den verwoester.
Trin., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor C. B. von Trinius (gest. 1844).
Trincadoera, f. (sp. trincadura) eene
soort van spaansche schepen.
Triniteit, f. later lat. ' (trin i tas, v. trini,
bij drieën, drie aan drie) de drieheid, drieëenheld, drieëenigheid, drievuldigheid, drievoudig
triniteits–feest, het feest der-heid;—
Drieëenheid op den lsten zondag na Pinksteren, waarvan de zondagen na t r i n i t a s (post
trinitatis, scil. festum) hunnen naam hebben;

— Trinitariërs, Trinitárissen, m. pl.
nw.lat. drieëenheidsbelijders, eene in 1198 in
Spanje gestichte geestelijke orde, die de ver
zich nam, aalmoezen ter loskoo--plichtngo
ping van christen-slaven te verzamelen ; in
Frankrijk M a t h u r i n e n geheeten, omdat hun
klooster te Parijs naast eene kapel van den
heil. Mathurinus stond.
Trinoetium, n. de tijd van drie nachten.
trinómisch, adj. gr. (vgl. binomisch)
drieledig, drievoudig, driedeelig; — trino
n. eene drieledige, driedeelige, drie-miu,
getallengrootheid.
-namige
Trinquart, n. fr. (spr. treuckàr ; mis schien v. prov. trinquar, trencar, sniden; vgl.
t r a n c h e e r e n) een fransch haringschip van
12 tot 15 tonnen.
Trinum, n. lat. het drievoud ; omne tri
sprw.: alle goede dingen bestaan-numbo,
in drieën.
Trinundinum, n. een tijdperk van twee
n u n d i n e n (tijd van 8 dagen) en den aanvangsdag der derde nundine, dus 11 dagen.
Trio, n. it. een driespel, 'driestemmig muziekstuk (niet te verwarren met t e r z e t); een
drietal vrienden, een klaverblad, eene trits van
vrienden.
Trióbólus, m. gr. (van tri—, drie, en
o b u 1 u s, z. aid.) eene munt van drie obolen;
— tric»kie, f. (van üikos, huis) eig. driehui
drievoudige afzondering van planten, die-zighed,
mannelijke, vrouwelijke en tweeslachtige bloemen hebben, de 3de afdeeling van de 23ste
klasse in het stelsel van Linnaeus.
Trióle, f. it. drieslag, drie verbonden noten, welke de tijdswaarde van twee noten van
gelijke beteekening hebben ; — trioiét, n. fr.
een drieklankdicht, een klein dichtstuk van minstens acht, soms ook 9 of 10 regels, waarin de
eerste in het midden en de eerste en tweede
aan het slot terugkeeren.
Triomf, z. triumph.
Triönen, pl. lat. (triónes, van trio, de
ploegos; vgl. s e p t e n t r i o) eig. de ploegossen,
79
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het , sterrenbeeld van den grooten Beer, de Wagen of het Zevengesternte.
Triórehos, m. gr. (vgl. orchis) iemand
met drie teelballen.
Tripang, maleisch, z. h o l o t h u r i ë n.
tripartiet, lat. (tripartitus, a, um van
parure, deelen) driedeelig, drievoudig; — tri
(spr. tie=tsie) L nw.lat. de indee--partie
ling in drieën.
Tripel, m. (naar men wil dus genoemd
naar de stad T rip o 1 i, omdat zij over deze
stad uit N.Afrika in den handel komt; vandaar
lat. terra tripolitúna; fr. tripoli, eng. tripoly)
eene grauwgeelachtige op het gevoel rauwe,
aardachtige steensoort, die men tot het polijsten der metalen, steenen enz. gebruikt.
tripel of triple, enz. z. ond. t r i p l u in.
Tripe-madame, z. t r i p m a d a m.
Tripes, m. lat. (van tri—, drie, en pes,
voet) een drievoet : — tripetaal, adj. gr. (vgl.
p et a 1 o n) driebladerig, met drie bloembladeren; — tripharmákon, n. een uit drie bestanddeelen samengesteld geneesmiddel ; — triphthóng, f. ook triphthongus, m. Gram.
een drieklank (vgl. diphthong) ; — tri
adj. drieklankig; — tri-phtóngisc,
adj. (vgl. p h y 11 o n) drieblade--phylise,
rig, met drie kelkbladeren voorzien.
Triphaan, n. gr. z. v. a. s p o d u m e n
(z. aid.); — triphyline, f. gr. een uit drie
verbindingen van phosphorzuur, n.l. met ijzer
mangaan-oxydul en lithion bestaand mi -oxydul,
-neral.
Tripliek, f. nw.lat. (van 't lat. triplex,
drievoudig) derde verweerschrift, beantwoording
der d u p l i e k (z. aid.); — triplieeeren, lat.
(triplicare) verdrievoudigen, verdriedubbelen ; het
derde klaagschrift indienen, op de dupliek antwoorden ; — triplicaat, n. de derde uitvaardiging, het derde afschrift ; — triplieiteit,
f. nw.lat. de drievoudigheid.
Tripliet, n. nw.lat. (van 't gr. triploes,
drievoudig, niet opzicht tot de drie mengingsdeelen) ijzerpek-erts, phosphormangaan-erts, eene
verbinding van phosphorzuur met ijzeroxydul en
mangaanoxydul.
Triplum, n. lat. (v. triplus, a, um, gr.
triploes, drievoudig) het drievoudige ; — in triplo , drievoudig, driemaal, in driedubbel afschrift;
— tripel of triple, adj. fr. drievoudig, drie
driedubbel ; in het whistspel wordt eene-ledig,
partij t r i p e l gewonnen, wanneer de tegenspe
slechts twee slagen hebben; — triple--lers
alHántie (spr. tie=sie) f. een drievoudig verbond, verbintenis tusschen drie mogendheden;
— tripeltaet, m. Muz. drieledige toonmaat,
oneven maat ; — tripleeren, nw.lat. (fr. tri
verdrievoudigen, verdriedubbelen, driemaal-pler)
nemen, drievoudig vermeerderen ; op bet bil
een bal tweemaal tegen de banden spe--jart:
len, ook t r o i s e e r en (spr. trod—); — triplé,
n. het tweemaal spelen van den bal tegen de
banden, ook t r o i s é genoemd.
Tripmadam of tripe-madame, f. fr.
;

TRISÉT

(van tripe, gedarmte, sp. en port. tripa, it,.
trippa, eng. tripe, eelt. -wallis. tripá, telt. -armonk. stripen, pl. stripon) letterlijk : vrouwen
kleine huislook, eene saladeplant.-gedarmt;h

Tripode, z. t r i p u s.
Tripol, z. v. a. tripel, m. (z. aid.)
Tripot, n. fr. (spr. tripó; van 't lat. tri
het huppelen, springen, dansen) bal---pudim,
huis, danshuis, speelhuis, knip, krot, slecht gezelschap ; — tripotage, f. (spr. —táázj') een
mengelmoes, mengsel van spijzen enz., poespas,
hutspot ; oneig. streken, treken, knepen ; — tri
m. (spr. tripotjé) houder van een knip-potier,
of speelhuis ; — tripoteeren, knoeien, iets.
bekonkelen.
Trip of tripfiuweel, n. (it. trippa, fr
tripe of tripe de velours) t r ij p, eene soort van
halffluweel, wolfluweel van ruwe zijde of wol
op een grond van linnen of hennep.
Tripsis, f. gr. (van tribein, wrijven) dewrij ving, het wrijven ; — triptiseh, adj. door
wrgving bewerkt of ontstaan, gewreven.
triptérisoh, adj. gr. (van tri—, drie, en,.
ptéron, vleugel, vlerk) drievleugelig; — tripte rygiseh, adj. (vgl. p t e r y x) drievinnig, met.
drie vinnen voorzien.
Triptóton, n. gr. een zelfstandig naam
slechts drie naamvalsuitgangen. -wordmet
Triptychon, n. gr. (v. triptychos, drieeen drievieugelig altaarbeeld.
-voudig)
Tripudlum, n. lat. (v. ter, driemaal, en
pes, genit. pedes, voet) het stampen, dansen,
huppelen, springen; een uit een herhaald drie
stampen op den grond bestaande feest--mal
dans der salische priesters in 't oude Rome ; de
wapendans der ten strijde trekkende mannen bij
de wilde volkeren.
Tripus of tripóde, m. pl. tripóden,
gr. (tripoes, van tri—, drie en poes, voet, pl.
tripodes) de drievoet, inz. de gouden drievoet,
waarop de delphische P y t h i a zat en geïnspireerde uitspraken deed; vandaar de of ex tri
lat. eene uitspraak van den-pódeictum,n.
drievoet, eene machtspreuk, een orakel.
Trirégno, m. it. (spr. —rénjo) de drievoudige kroon van den paus, z. v. a. t i a r a,.
z. aid.
Trirémen, pi. lat. (sing. trirèmis, seil.
navis, pl. triremes, van tri—, drie en rëmus,
riem) drieriemig vaartuig of schip met drie roeibanken.
Trisagium, z. t r i s h a g i o n;— triljak,
z. tresjak.
Trisectie (spr. tie =sie) f. nw.lat. (van
tri—, drie en sectio, z. ond. s e e e e r e n) de
deeling in drieën, de drievoudige deeling van
eenen hoek ; — triséotor, m. driedeeler, werktuig om eenen boek in drie gelijke deelen te
verdeelen.
Trisenét, n. fr. Pharm. grofgestooten poeder; in de keuken : met grofgestooten specerijen en suiker bestrooide en in wijn geweekte
wittebroodjes.
Trisét of tresét, n.. (van 'tit. ire setti,,
-
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drie zevens; fr. tré-sept) een kaartspel met 40
kaarten tusschen 3 personen, waarbij men wint,
wanneer men de drie zevens in de hand heeft.
Trishagion of trishagium, n. gr. (v:
tris, driemaal en hágios, a, on, heilig) het drie
heilig in een kerkgezang (naar Jesaias-mal
VI, 3) — trismegistus of trismegist,
m. gr. (trismégistos, van mégistos, de grootste,
superl. van mégas, groot) de driemaal grootste,
overgroote, verhevenste ; bijnaam van den egyptischen Hermes of Mercurius; Typ. de benaming van cene groote soort van drukletters,
groote kanon of sabon (fr. trimigeste, trismégiste, z. drukletters).
Trismus, m. gr. (trismós) of Crisis, f.
(van tridzein, knarsen, krassen) Med. het tandenknarsen ; de kinnebakskrámp, mondklem,
kaakkramp.
Trispáston, n. gr. (van Ini—, drie en
spáein, trekken) een drievoudig katrol ; — tri
adj. (vgl. sperma) driezadig, met-spérmieh,
drie zaadkorrels.
triste, adj. lat. (tristes, e, fr. triste, it.
tristo) triest of triestig, treurig, droefgeestig, bedroefd; somber, betrokken, duister, naar;
— con tristézza (spr. — tri -stétza) it. Muz. met
treurigheid of droefheid.
Tristichon, n. gr. (van tri--, drie en
stichos, rij, regel) een drieregelig gedicht, cene
drieregelige strophe ; -- tristróphon, n. (vgl.
strophe) een gedicht van drie stropoen ; —
trisyllábum, n. (vgl. syllabe) een drie
woord; — trisyllábiseh, adj.-letrgpi
drielettergrepig.
Tritseus, m. gr. (tritá os, scil. pyretós)
of triteeoph2a, f. Med. cene driedaagsche
koorts.
Tritagonist, m. gr. (tritagonistes, eig.
de derde strijder, v. agonidzesthai, strijden) de
derde tooneelspeler ' op het gr. tooneel.
Tritérne, f. nw.lat. (tritérna) bij boekdrukkers : drie zoodanig gedrukte vellen papier,
dat men die, eer zij gevouwen worden, in elkander moet steken (vgl. q u a t e r n e) .
Tritheísme, n. gr. (van tri—, drie en
theós, God) de driegoderij, het geloof aan drie
goden ; inz. de aanneming van drie godheden
in de Drieëenheid; — tritheist, m. die aan
drie goden gelooft; — tritheístiseh, adj.
driegodig, tot de driegoderij behoorende.
Trithionzuur, n. (van 't gr. tri—, drie
en thëion, zwavel) bet gezwavelde onderzwavelzuur; vgl. tetrathion zuur.
Triticine, f. nw.lat. (van 't lat. triticwm,
tarwe) de kleefstof, de kleverige stof van het
tarwemeel.
Triton, 1) m. nw.lat. (it. tritono, drie
drieklank, de uit drie heele-klanig)Muz.de
tonen bestaande overmatige q u a r t e.
Triton, 2) m. gr. (Triton) Myth. een zeegod en begeleider van Neptunus ; pl. tritons,
lagere zeegoden, somwijlen met vischstaarten,
ook wel met paardenvoeten voorgesteld.
Tritonia of Tritogenéia of Trito;
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genia, f. gr. bijnaam der godin Athene of
Minerva, naar de rivier Triton, waar zij uit
bet hoofd van Jupiter werd geboren, of naar
het Libysche meer T r i t ö n i s.
Trits, f. het drietal, z. v. a. t r i o (z. aid.)
tritureeren, lat. (triturare, van tritura,
het wrijven, dorschen, v. tritum, terére, wrqven) dorschen; fijnwrgven, fijnstooten enz.; —
trituräbel, adj. nw.lat. dorschbaar; fijn te
wrijven ; — trituratie (spr. tie=tsie) f. de
dorsching, fijnmaking, fijnwrijving; inz. het ver
spijzen tusschen de tanden.
-brijzelnd
Triumph, m. (van 't lat. triúmphus, _
gr. thriambos, d. i. oorspr. een bacchische feestelijke optocht en het daarbij gezongen feestlied), triomf, bi de oude Romeinen een
feestelijke, plechtstatige intocht van een oud
veldheer in de stad Rome na cene-romeinsch
behaalde overwinning, overwinningsfeest ; vandaar in 't alg. voor feestelijke praal, de zege,
overwinning, het zegefeest ; t r i u m f b o o g, een
zegeboog ; — triumpheeren (lat. triumpháre), een zegepralenden intocht houden, zegevierend binnentrekken, het zegefeest vieren;
zegepralen ; juichen ; — triumpheerend,
triumphant, triumphántelijk, adj.
zegepralend, juichend; — triumphant, als
subst f. cene van zijde geweven en met allerlei
kleuren bewerkte stof; — triumphätor,
m. een zegepraler, d. I. een met feestelijke
praal binnentrekkend overwinnaar.
Triumvir, m. pl. triumviri of tri
lat. (van tres, genit. trium, drie,-umvíren,
en sir, man) een drieman, drieheerscher in bet
oude Rome, een der drie mannen, die gemeen
Staat besturen; — triumvi--schapelijkdn
raal, adj. (lat. triumvirális, e) tot de drie
driemanschap behoorende ; —-maneofht
triumviraat, n. (lat. triumvirátus) het ambt
van cenen drieman ; het driemanschap.
Trivalent, nw.lat. Chem. driewaardig.
Trivium, n. lat. (van tri -, drie, en via,
weg) een drieweg, kruisweg, waar drie wegen
samenloopen of elkander kruisen; in de middeleeuwen de drievoudige kunst of schoolwetenschap: grammatika, rhetorika en dialektika (vgl. quadrivium); — triviaal,
adj. (lat. trividlis, e, d. i. eig. op den openbaren weg te . vinden) gemeen, gering, alle
laag, albekend; afgesleten, ver -dagsch,plt
afgezaagd; — triviale school, cene-bruikt,
lagere school, voorbereidingsschool, volksschool;
— trivialísmen, pl. nw.lat. algemeen bekende zaken, platheden ; — trivialiteit, f.
het gemeene, lage, platte in de uitdrukking;
de platheid, laagheid, gemeenheid, onbeduidendheld, alledaagschheid, nietswaardigheid.
Troc, z. ond. troqueeren.
Trocar, troikar of troiscart (spr.
troakár), m. fr. (van trois quarts, d. I. drie
vierdedeelen) cene driehoekige of driesnijdende
naald der wondartsen tot het aftappen des waters van waterzuchtigen, enz. ; — troeareeren, met den trocar doorsteken en aftappen.
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Troehántér, m. gr. (van trochádzein =
tréchein, loopen ; tróchos, de loop ; trochós, kring,
rad) eig. de looper; Anat. de draaier van het
dijbeen, onderscheiden in groote en kleine
draaier ; — troehantsriseh, adj. tot de
draaiers behoorende, die betreffende ; — trOeheeus, m. (gr. trochä os), pl. trochasen,
Poet. de snelvoet, een versvoet met eene lange
en eene korte lettergreep
,), b. v. l ev.e n, 1 i e f d e, enz. ook chorus, d. i. dan
genaamd, in tegenst. met j a m b u s; —-ser
trochoeisch, adj. uit zulke versvoeten bestaande; — trochiliet of trochliet, m.
een versteend gedraaid schelpdier; — trochísci of trochísken, pl. (gr. sing. trochiskos, m. klein rad) hij de apothekers de
kleine koekjes, onder welke gedaante men soms
de geneesmiddelen toedient ; — trochiet, m.
een versteende zeester of radersteen; vgl. e nk r i n i et ; — trochlea, f. lat. (gr. trocha lía) de rol, het katrol ; — troehódes, f. gr.
(trochódes, radvormig) Med. eene gewrichtsverbinding, waarbij het been zich in een ander
been als in eene rol beweegt ; — troehóide,
f. z. v. a. cykloïde (z. ald.); — trichometer, m. een loopmeter, werktuig ter bepaling van den loop des schips; — trocho
f. de leer van de kring--tiek,roha
vormige beweging.
troebel, adj. (fr. trouble) onhelder, onklaar, drabbig.
Troef, f. waarsch. samengetrokken van
triomf, lat. triumphus, fr. triomphe, hoogd.
triumpf, eng. trump, zweedsch trumf) in vele
kaartspelen die kleur, welke gekeerd is ; ook
een enkel blad van deze kleur, een troefblad;
— troeven, troef spelen, met troef halen;
duchtig de waarheid zeggen, iemand de volle
laag geven.
Troep, z. troupe.
Troglodieten, m. pl. gr. (troglödytai,
van tröglë, hol, grot, en dyëin, duiken, indoopen, inkruipen) holkruipers, holbewoners, in de
oudheid de naam van een in aardholen wonenden mthiopischen volksstam; later afdwalende
Christenen, die in holen vergaderden; — troglod:ites, m. nw.lat. N. H. winterkoninkje;
simia tr-, de sjimpanse, z. barris.
Tróïka, f. russ. (v. tróe, trof, drie) een
russ. span van drie paarden, driespan, een russ.
wagen met drie paarden, inz. een driespannige
slede, waarvan het middelpaard in het lemoen
draaft, terwijl de beide buitenpaarden (g a 1 op i n s) galopeeren.
Troikar, z. trocar; — trojaansch,
z. Troje.
Trojak, m. poolsch (eig. drietal, v. trof,
drie) eene poolsche rekenmunt, = 4 s j o s t a e k
of ongeveer 5 centen.
Troje, m. eene beroemde stad der oud
hoofdstad van het eig. Troas, aan den-heid,
Skamander, anderhalve mijl van de 1 geïsche
zee, dicht bij den ingang van den Hellespont;
zij werd door de Grieken verwoest en herbouwd
( — S—
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onder den naam van I 1 i u m : men heette haar
nog Dardanïë, Teucrïa, Pergämus; tegenwoordig Boe n h a r-B a s j i; trojaansch,
adj. van Troje, daartoe behoorende; — trojaansche oorlog, de krijgstocht, door de
Grieken in de 13de eeuw vóor J. C. ondernomen, om den hoon te wreken, door Paris gedaan aan Menelaus, wiens vrouw Helena door
dezen was geschaakt. Agamemnon voerde het
grieksche leger aan, dat tot duizend of twaalf
honderd schepen werd gebracht en ongeveer
honderd duizend man moet geteld hebben; onder deze waren Achilles, Ajax, Menelaus, Ulysses, Diomedes, Protesilaus, Patroclus, Nestor,
Neoptolemus, enz. Het beleg van Troj e
duurde tien jaren, na verloop van welke de
Grieken veinsden te vertrekken, latende op het
strand een ontzaglijk groot houten paard achter,
waarin hunne vermaardste krijgslieden zich ver
hadden, en dat men het trojaan--borgen
sche paard noemt. De Trojanen meenden,
dat deze kolossus was opgericht om eene gelofte te volbrengen, sleepten het binnen hunne
muren, en gedurende den nacht kwamen nu de
Grieken uit den buik van het dier, openden
de poorten voor hunne strijdgezellen en gaven
Troje aan de vlammen en de plundering over;
vandaar het trojaansche paard, voor allerlei hinderlagen; het trojaansche paar d
inhalen, zelf zijnen vijand, het verderf, den
ondergang, enz. binnenvoeren.
Trol of Trold, m. (zw. troll, deensch
troll, ijsl. tröll, reus, daemon, duivel, toovergeest) noord. Myth. eene soort van booze geesten of duivels, toovenaars in menschelijke gestalte.
Tromba, f. pl. trombe, it. z. v. a.
trompet (z. aid.); — tromblon, m. (spr.
troñblóñ) Mil. eene donderbus; — trombóne,
I. it. pi. tromboni, bazuin, schuiltrompet ;
— trombonist, m. tromboneblazer.
Trombe, f. fr. (it. tromba, oudfr. trompe,
sp. trompa, trompo, misschien van 't lat. turbo,
wervelwind) eene waterhoos, water- of zeezuil;
ook typhon.
Trombone, z. ond. t r o m b a.
Trombosis, f z. thrombosis onder
thrombus.
Trompét, f. (het naast van 't fr. trom
sp. trompeta; it. trombétta, maar wel -pet,
verwant met t r o m m e 1;-lichtorsp.du,
of van 't lat. tuba, met inschuiving eener versterkende r en m; oudduitsch, trumpa, trumba,
trumme; it. en provenc. tromba, fr. trompe,
de jachthoorn) een bekend blaasinstrument; ook

een orgelregister; iets trompetvormigs, b. V.
de trompet of buis van Eustachius,
eustachische trompet (z. ond. Eustac h i u s) ; een moerasvogel in Zuid-Amerika,
ook agami en makukawa geheeten; —
trompetine, f. een kleiner soort van trompet met zachter toon.
Tromus, m. gr. (trómos, van trémein,
sidderen) Med. het beven, sidderen, z. v. a.
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t r e m o r; — trómule of trómyle, f.
trilstóf.
Tron, f. een klein, licht vaartuig met een
verdek en een vierkant zeil.
Trona, z. soda.
tronqueeren (spr. troñkéeren), fr. (tronquer, van 't lat. truncáre; vgl. t r u n e u s) afstompen, verminken, * besnoeien.
trooisch gewicht, z. t r o y s gewicht.
Troop, m. z. t r o p u s.
Tropa, f. (vgl. troupe) eig. een troep;
in sp. en port. Amerika; eene karavaan van
muildieren.
Tropieólum, n. gr.-lat. (van 't gr. trópaion, lat. tropaeum, zegeteeken, omdat het
blad schildvormig en de bloem helmachtig is;
vgl. t r o p h ae e) de kapucijnerbloem, een pronk
-gewasvn
verscheidene soorten.
Trope, z. tro pus.
Tropheee, liever tropuee, of tropee,
f. pl. trop(h)seen of tropeeën (lat. tropaeum, n. pi. tropaea van 't gr. trópaion, pl.
trópaia, van trope, het wenden, op de vlucht
slaan; fr. trophée) zegeteeken, de buitgemaakte
wapens, standaarden, krijgsvoorraad, enz., zegezuil; samengestelde wapenrustingen, die, gewoonlijk uit steen gehouwen of in erts gegoten, tot architektonische sieraden aangewend
worden.
Trophologie, f. gr. (van tróphe, voedsel, v. trëphein, voeden) voedingsleer, leer der
leeforde, der leefregelen; — trophonósus,
f. ziekte der voeding.
Trophónius, m. gr. (Trophonios) de fabelachtige stichter van den delphischen tempel
van Apollo, die, door de aarde verzwolgen, na
zijnen dood als h e r o s vereerd werd en in
eene spelonk van Ba otië orakelen sprak ; van
daar t r o p h ó n i s c h hol, een huiveringwekkend hol met nauwen ingang ; t r o p h o n i s c h e
ernst, zwaarmoedige, treurige ernst.
Tropieten, m. pl. eene secte, die geloofde,
dat de L o g o s bij de vleeschwording had opgehouden God te zijn.
troppo, it. (= fr. trop ; van 't mid.lat. troppus, provenc. trop, kudde ; vgl. troupe) te
zeer, al te zeer; non troppo, Muz. niet al te
zeer; (als nadere bepaling gebezigd bij de woorden, die de tijdmaat aanduiden, b. v. allegro
non troppo, niet al te vroolijk).
Trópus of trope, m. pl. tropen, gr.
(trópos, pl. trópoi lat. tropus, pl. tropi; van
't gr. trépein, wenden) eig. wending, omkeer;
Log. eene omgekeerde, oneigenlijke, figuurlijke
uitdrukking, woordenkeer, redesieraad, redebloem, verandering der voorstelling in een aan
beeld; — tropen, Geogr. de zon -schouwelijk
tropicus (stil. circülus),-nekrput;—
m. lat. (van 't gr. tropikós, scil. hyklos) de
keerkring, pl. tropici; tropicus cancri, de
kreeftskeerkring of noordelijke zonnekeerkring;
tr. capricórni, de steenbokskeerkring of zuidelijke zonnekeerkring; — trópisch, adj. (gr.
tropihós, e, ón, lat. tropicus, a, um), eig. de
;

;
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wending betreffende of daartoe behoorende;
oneigenlijk, beeldsprakig, verbloemd, figuurlijk;
tot de keerkringen behoorende of daar te vinden, b. v. tropische gewassen, zulke,
die men tusschen de keerkringen aantreft en
bij ons alleen in warme kassen getrokken kun
worden ; tropische hitte, een zuide--ne
lijke, voor de noordelijke landen ongewoon sterke
hitte; tropische ziekten, die welke bij
voorkeur in de tropische landen heerschen en
van bet eigenaardig klimaat het gevolg zijn;
tropisch jaar, de tijd, dien de zon in hare
schijnbare baan van het lentepunt af gerekend
noodig heeft om daar weder te komen ; tropische o m l o o p s t ij d, de tijd der terugkeering eener planeet tot het a equinoctiale punt
of tot andere punten der ekliptika; — tropologie, f. de leer van de woordwendingen
of oneigenlijke uitdrukkingen; — tropológisch, adj. in oneigenlijke of verbloemde uit
-druking.
troqueeren (spr. trokeeren) fr. (troquer;
sp. trocar; eng. truck, een oorspr. spaansch
woord) ruilen, verruilen ; wisselen. ruilhandel
drijven ; — troc of trok, m. een ruil, eene
verruiling.
Tros, 1) m. (hoogd. en zw. tross, eng.
truss, fr. trousse, sp. troxa) de hoop, menigte;
de zware bagage van een leger en de daartoe
behoorende personen, krijgspakkage.
Tros, 2) m. een rekenmunt in CochinChina = 5 k w a n of ongeveer 3 gulden.
Trot, m. (fr. en provene. trot, it. trotto,
sp. trote) de draf; — trotteeren (fr. trotter,
it. trottare, sp. en provenc. trotar, wellicht
oorspr. duitsch van t r o t t e n, afgeleid van t r ed e n, of waarsch. v. 't lat. tolútim, dravend;
tolutar us = oudfr. trotier, draver, paard, dat
den draf gaat) draven ; — trottáde, f. fr.
een kleine wandelrit; — trotter, m. eng. een
draver (paard); — trottoir, n. (spr. trotoár)
een verheven steenweg, verhoogd voetpad langs
straten, bruggen en kaden, tot gemak en vei
-lighedr
voetgangers.
Troubadour, m. pi. troubadours,
fr. (spr. troebadóér; provenc. trobaire, trobador, it. trovatore, d. i. vinder, uitvinder, van
trobar, it. trovare, fr. trouver, oudfr. treuver,
vinden ; vgl. t r o u v è r e) voorm. zuid-fransche
dichters, minne- of meesterzangers uit Provence
in de middeleeuwen.
Trouble, m. fr. (spr. troebl'; v.'t lat. turba,
verwarring; turbúre, verwarren enz.; vgl. t r o eb e 1) de onrust, onrustige beweging, stoornis,
wanorde, verwarring; inz. volksbeweging, volksopstand; — troubleeren (fr. troubler) troebel maken ; verontrusten, beangstigen, verwar
storen.
-ren,
Trou—madame, n. fr. (spr. troe—; van
trou, gat, opening, prov. traut) eene soort van
spel, waarbij men dertien kleine ivoren ballen
door 13 kleine openingen of poortjes, die met
verschillende nommers geteekend zijn, tracht te
stooten, het kamerspel, gekkenspel.
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Troupe, f. fr. (spr. troep; it. truppa, sp.
tropa, mid lat. troppus, provenc. trop, de kudde,
V. 't lat. turba, door hoogd. uitspraak in turpa,
en vervolgens in truppa, truppus veranderd;
vgl. t r o u b 1 e, van 't lat. turb u la) troep, een
hoop, eene menigte menschen of dieren ; een
gezelschap, inz. een rondreizend gezelschap tooneelspelers; — troepen, pl. (fr. troupes) krijgsbenden.
Trousseau, m. fr. (spr. troessó ; provene.
trossel, van 't fr. trousse, bundel, pak, provenc.
trossa, sp. troxa, port. trouxa, v. 't fr. trousser,
provenc. trossar, sp. trozar, port. trouxar, it.
torciare, samendraaien, vastbinden, van 't lat.
tortum, torquere, draaien ; vgl. ons tros) de
uitzet, wat aan eene bruid aan huisraad en
kleeding wordt medegegeven.
Trouvaille, f. fr. (spr. troewálj'; van trouver, vinden ; vgl. troubadour) de vond ; —
trouvère of trouverre, pl. trouverres
(spr. troewèr'; = trouveurs, eig. vinders, uitvinders ; vgl. troubadour) , noord-fransche
dichters in de middeleeuwen, die inz. volks
(fabliaux), romances enz. dichtten. -sprokje
Troys– gewicht (naar de fransche stad
T r o y e s benoemd; dus minder goed t r o o i s c h
gewicht), eng. troy-weight, het handelsgewicht, waarvan men zich in Nederland, Frankrijk en Engeland bediende; ook het zwaarste
goud-, zilver- en apothekersgewicht; het hol
gewicht werd verdeeld in 2-landschpotry
mark, het mark in 8 onsen, het ons in 20 engels en bet engels in 32 azen ; eene markt r o y s = 246,08386 gram of wichtjes; in de
medicijnen en de natuurkunde werd het mark
troys-gewicht verdeeld in 8 onsen, bet ons in
8 drachmen, de drachme in 3 scrupels, de scrupel in 20 grein ; thans nog in Engeland (troy–
weight) het gewicht voor wetenschappelijke
bepalingen, alsmede voor alle edele metalen,
munten, juweelen, in tegenst. met het a v o i rdu p o i s of handelsgewicht ; bet eng. troypound = 373,242 gram ; vgl. p o und.
Truc, m. fr. (spr. truuk) kunstgreep, geheim van een handwerk enz.; list, sluwheid ;
looze vond, welbedachte leugen; in den schouwburg : toestel voor tooneelveranderingen.
Trucheman, m. fr. (spr. tru-sj'máñ; V.
't arab. tardsjamán, tardsjoemán, toerdsjoemán,
uitlegger, overzetter; tardsjama, uitleggen, overzetten, en dit van taradsja, omhuld, donker
zin ; vgl. dragoman) een tolk, uitlegger.
Truchsess, m. hoogd. (oudd. truhsázo,
truhsaeze gew. afgeleid van t r u h e, schotel
en s e t z e n, zetten, dus eig. wie de schotels
neerzet ; waarsch. echter ontstaan uit truhtsázo,
huishofmeester, van truht, d. i. troep, hoop bedienden ; dus : de opziener over de hofbedienden) een voornaam hofbeambte in de middeleeuwen, die inz. over keuken en huishouden
het toezicht hield en bij feestelijke gelegenbeden de schotels opdroeg; eertijds eene erfelijke
waardigheid, bet erb -truchsess-amt, toekomende
aan de keurvorsten in de Rijnpalts en in Beieren.
;
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Truckstelsel, n. (v. eng. truck, bedriegen; vgl. t r o q u e e r e n) het beruchte ruilstelsel, volgens hetwelk fabriekarbeiders van hunne
arbeidgevers, inplaats van hun loon in geld, gedeeltelijk waren en levensmiddelen tegen wille
bepaalde prijzen ontvangen.
-keurig
Truffaldino, m. (v. it. (rufare, misleiden, bespotten) een hansworst, grappenmaker
(op het ital. tooneel).
Truffel, f. (eng. truffle, provine. fr. tartoufle, milaneesch tartuffol, venet. tartufola,
vanwaar het duitsch kartoffel, als provincialismus tartoffel, aardappel; verklw. van 't it. tartufo, fr. truffe, v. 't lat. terrae tuber, aardknol,
aardzwam) kleine ronde eetbare paddenstoelen,
die onder den grond groeien en zich in hunne
rijpheid door den sterken reuk verraden (Tuber
cibarium); — truffeeren, met truffels vullen.
Trumeau, m. fr. (spr. trumó) pl. trumeaux (eig. de schenkel van den os) de ven
i. de wandruimte tusschen twee-sterpijl,d.
vensters; een groote spiegel ter bedekking van
de vensterkolom, penantspiegel.
Truncus, n. lat. een boomstam, t r o n k,
stronk, blok ; de romp van een lichaam ; de
armbus in de kerken ; — truneätie (spr. tie
=tsie) f. nw.lat. de verminking; -- truncatus,
a, um, lat. Bot. afgeknot, afgestompt.
Trusie, f. nw.lat. (trus' o, v. trudére, stooten) bet stooten, inz. de stootbeweging van het hart.
Trustee, m. eng. (spr. trústie V. trust,
trouw) de vertrouwde, gevolmachtigde, eene
soort van fidel-commissaris in Engeland; voogd,
verpleger, curator.
Trutatören, m. pl. z. v. a. j o e u 1 a t or e n, hongaarsche liederen-dichters, die de daden hunner vorsten en hertogen bij feestmalen
en in de legers bezongen.
Trypésis, f. gr. (van trypiin, boren) Chir.
het boren.
Tseki, n. chineesch porselein.
Tsen, m. een chineesche rekenmunt ; vgl.
Jiang en sen.
Tsinse, m. chin. een geleerde van de 3de
klasse bij de Chineezen.
Tsjadir–mehteri, m. turk. titel des ofh eters, belast met de zorg voor de tenten des
sultans; -- tsjadir-mehter-basji, m. overste van de tentverzorgers.
Tsjai, m. russ. (v. chin. tsjd) de thee.
Tsjaïken, ook sa,iken (russ. sing. tsjáika,
eig. de meeuw, turk. sjaika; vgl. s j e b eck)
lichte, zeer snel varende roeischepen der Hongaren, Turken en Kozakken op den Donau en
den Dniester; — tsjaikísten, pi. de scheepssoldaten voor die roeischepen.
Tsjako, z. c z a k o.
Tsjang, m. de chineesche roede van 2 p o e
of 10tsji=2,46 M.
Tsjantadsji, m. turk. titel van den officier, die den sultan eenen zak met geldstukken achterna draagt.
Tsjapka, z. c z a p k a.
Tsjárda, f. bong. (csárda; V. 't perz. tsjár;
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ihák, vier zuilen ; vgl. tsjardak) eene een
liggende herberg in de groote vlakten van-zam
.Hongarije ; — tsjardak, m. turk. (van 't perz.
tsjárthák, vier zuilen) eene naar alle zijden open
en door vier pilaren gedragen kamer . op het
dak van oostersche huizen.
Tsjausch of tsjiaus, m. turk. een politie-dienaar; staatsbode, hofkoerier ; turksche
lijfwacht te paard, die zich door zijden kleedere , eigenaardigen tulband en sabel onder
ook sergeant ; — tsj auseh–basji,-scheidt;nu
in. (vgl. bas c h) hun aanvoerder, die tegelijk
rijksmaarschalk is, nu ook sergeant-majoor.
Tsjechen, z. Czechen.
Tsjerdák, m. russ. (v. turk. tsjardak, z.
Bald.) de zolder, de zolderkamer.
Tsjéreda, f. russ. (tsjeredá, slay. tsjredá,
ri, kudde) eene groote kudde ossen in de steppen van Z.Rusland; — tsjerédnik, m. de
ossenherder.
Tsjerkéssen of Circassiërs, pl. de
bewoners van Circassië, een der volken van den
Kaukasus.
Tsjertáken of c e r d a k e n, pl. in Croa
palen staande kleine en versterkte-tiëenz.op
wachthuizen, om de strooptochten der Turken door schoten te kennen te geven (vgl.
tsjardak).
TTjéta, f. turk. (tsjeteh, tsjetah) een rooftocht.
Tsjetwert, n. (russ. tsjétwertj, in 't alg.
een vierdedeel) eene russische graanmaat, de
grondslag van de russ. korenmaat = 2 o s mina = 4 poluosmina (halve o.) = 8 tsjewerik = 16 tsjetwerka = 32 garnitzi
,O99 H.L.; — tsj etwerik, n. russ. (van
--tsjetúre = sanskr. tsjatoer, lat. quatuor, vier)
eene russische graanmaat = 26,0.4 liter; —
tsjetwérka, f. als korenmaat (z. boven) =
13,12 L.; ook een vierspan ; — tsjetwerták,
m. russ. het vierroebelstuk, eene vroegere russ.
zilvermunt = 25 kopeken.
Tsji, m. chin. (in de provinciën ook t s j i a,
Isjik, tsjek, tsje, tsjeoh, tsjio, tsia,
i s a, t s á k, door de Engelschen c h i k, in de
'havens c o v i d geheeten) de eenheid van de
ohineesche lengtemaat, de voet van 10 t s o en
(duim), elk van 10 fen (streep), in officieel
verkeer = 0,318 M., als afstandsmaat slechts
0,216 M. (vgl. 1 i); ook een cbineesche koren
zeer verschillende-matvn10sjgea
grootte (ongeveer 100 L.)
Tsjiaus, z. tsjausch.
Tsjiboeke of chibouque, f. turk. (ts'iboek, in 't alg. staf, roede) een pijproer, eene
turksche tabakspijp.
Tsjiftlik, n. turk. (van tsjift, veld) het
landgoed, welks bezitter onbeperkt heer daar
-overIs.
Tsjimboerak, m. een perzisch kameel
-kanoier.
Tsjin, m. russ. (v. 't chin. tsjin) de rang,
eerrang, eeregraad; — tsjinównik, m. een
,beambte, ambtenaa .
,

,

,
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Tsjing, m. een chin. korenmaat = i. a
t si i = ongeveer 1 L.
Tsjismen, pl. hong. (van csizma, laars)
de hongaarsche gekleurde laarzen.
Tsjitjernee, f. turksch vrachtschip op de
Zwarte zee.
Tsjóban, m. turk. (v. perz. tsjobán of
tchopün) de schaapherder.
Tsjoe (eng. c h 00) of wasti (d. I. - eene
straat) f. een japaneesche lengtemaat van 60
keng of 360 sjakoe = 109,31 M.; ook een
vlaktemaat van 60 keng lengte en 50 keng
breedte à 10 tang of 100 s e h = 99,573 are.
Tsjoebo, tsoeboe of poe, f. de een
vlaktemaat = 1 vier--heidvanjpsc
kante k e n g = 3,319 vierkante meter.
Tsjoeden, m. pl. de in 't russiche rijk
verspreide linsche volksstammen, inz. een bijna
uitgestorven, nauw aan de Esthen verwante
volksstam in de nabijheid van 't meer Peipus,
dat daarom naar hen in 't russisch Tsjoedskoje
Osëro, d. i. Tsjoedisch meer, heet.
Tsjoemak, m. russ. (van tsjoem, de pol
knecht in eene herberg; een karavaan -lep)d
-leidsman
steppen van Z.Rusland.
Tsjoetora, f. hong. (csutora) eene in Hongarije gebruikelijke houten, met leder overtrokken drinkflesch, die op reis en bij den veldarbeid aan een riem om den hals wordt gedragen, eene veldflesch.
Tsjoga, f. ind. een wijd, laag afhangend,
rijk geborduurd gewaad der indische stamhoofden.
Tsjomór, hongaarsch, eene tit bet gebruik van vette spijzen voortspruitende ziekte,
bestaande in eene met neiging tot braken gepaard gaande koorts.
Tsjorba, f. turk. (v. 't arab.-perz. sjorbah
of tsjorbah, van 't arab. sjariba, drinken) in
't algemeen soep ; een turksch gerecht, uit rijst
bereid; — tsjorbadsji, turk. de aanvoerder
of hoofdman eener bende Janitsaren (eig. de
soepuitdeeler, omdat de voornaamste posten
bij dezen troep in betrekking tot de keuken
stonden).
Tsjurek, n. het vierendeel, een in Georgië gebruikelijk gewicht voor wijn, enz. = 1
11 t r a= 0,921 kilo.
Tsooboe, z. tsjoebo.
Tsongtoe, m. chin. onderkoning.
tua res agitar, lat. het geldt uw eigen zaak,
uw eigen belang, het gaat u aan.
Tuba, f. lat. eene soort van trompet, krijgsof veldtrompet bij de oude Romeinen; tuba
Eustach"ia of Eustachiána, z. e u s t a c h i s c h e
b Ui s ; tuba mirum spargens sonum, d. i. de
bazuin, verspreidende een wonderbaren toon;
dus noemt men de plaats van het r e q u i ë m
(z. aid.), waarin van de opstanding sprake is
en die gewoonlijk als de proefsteen van de componisten wordt beschouwd; tuba stentorea (vgl.
s t e n t o r), de spreekbuis, spreektrompet, roeper; tuba Fallopii, Anat. de moedertrompet.
Tubboo, m. (waarsch. naar eng. spelling,
dus oo =oe uit te spreken) de afrikaansche en.
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westindische aardbeiwratten, de aardbezïepokken, z. V. a. framboesie (z. ald.)
Tubercúlum, n. pl. tubercúla, lat.
(verklw. van tuber, n. knol, buil, bult enz.)
een uitwas, eene kleine verhevenheid aan een
been; ziekelijke knobbel in verscheiden organen van het menschelijk lichaam, inzonderheid
in de longen (tubercula pulrnonum, longknobbel); — tuberculeus, adj. nw.lat. knobbelig; gezwollen; longteringachtig; — tuberculÓSe, f. de longknobbelziekte, gewoonlijk
longtering geheeten; — tubereus, adj. (lat.
tuberósus, a, um) knobbelig, bultig, ruw ; aan
knobbelziekte lijdende, daardoor veroorzaakt; —
tuberoos, f. nw.lat. de oostindische herfst hyacinth (Polyánthes) een bolgewas met witte,
zeer sterk- en geurigriekende lelievormige bloemen ; — tuberositeit, f. de knobbeligheid,
ruwheid, bultigheid; ook buil, gezwel.
Tubus, m. pi. tubi, lat. eene buis, inz.
een kijker, verrekijker (teleskoop); tubi capilliires, pl. haarbuisjes; — tubipóren, f. lat.gr .
de buis- of pijpkoralen ; — tubiporieten,
m. pl. versteende pijpkoralen; — tubulus,
m. lat. een buisje, pijpje, b. v. om iets op te
blazen; — tubularïe, f. nw.lat. de pluimbospoliep, een koraalachtig plantdier; — tu
m. pi. pijpvormige versteeningen-bulietn,
van eene soort van plantdieren.
tudesque, adj. fr. (spr. tudésk'; it. tedesco;
uit het oudd. diutisc, duitsch) oudduitsch, oud
-vaderl(jk;
ruw, hard, grof.
Tudor, eng. (spr. tjoedor, verbasterd uit
Theodoor) naam eener groote engelsche familie, die eene dynastie heeft gevormd, welker
eerste lid is Hendrik VII, gekroond in 1485;
baar laatste lid is Elizabeth, gestorven in 1603;
ook een met pauwevederen gegarneerde dameshoed — Tudor-stijl, m. een overladen laat
stijl.
-Gothisce
Tuf of tufsteen, z. t o p h s t e e n.
Tugend-bund, m. boogd. (spr. u =oe)
deugdverbond, een patriottisch genootschap, dat
zich in Duitschland onder de studenten gevormd
had en veel toegebracht heeft tot de verdrijving der Franschen in 1813. Het is in 1815
ontbonden.
Tuileriën, pl. (spr. twileríen) fr. (tuile
van den sing. tuilerie, d. i. pannen- of te--ne;,
gelbakkerij, gelijk er op die plaats vroeger waren, v. tuile, tegel, oudfr. en prov. teule, it.
-tegola, tegolo, v. lat. tegúla, v. tegére, dekken)
een beroemd (bij den opstand der commune afgebrand) koninklijk paleis te Parijs, benevens
den daarbij behoorenden openbaren tuin; het
kabinet der Tuileriën, dé fransche regeering.
Tuisco, Thuiscon of Tuisto, ook
Teut, Tot of T h e o t, m. de uit de aarde geboren god en stamvader der oude Duitschers
of Germanen (volgens Tacitus).
Tukan, z. toucan.
. Tul., bij natuurwetenschappelijke benamin,gen afk. voor L. R. Tulasne.
,

;
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Tula-metaal, n. eene uit zilver, koper,,
lood en zwavel samengesmolten massa, die op
fijn gegraveerde zilveren doozen (t u t a-d o o z e n),
op sierlijke messen en lepels enz. wordt ingewreven en op de wijze van email gebrand wordt;
dus geheeten naar Tula in Rusland, waar zij,
gevonden werd.
tu ¿'as voulu, George Dandin, z. D a n din.
Tulband, m. (perz. dulbend, tulbend, oor
neteldoek ; fr. t u r--spronkelijmu f
b a n) een turksch hoofdwindsel, hoofdsieraad,
bestaande uit een stuk stof, dat viermaal oni
eene soort van muts wordt gewonden; oneig.
ook een zeker gebak, ter wille van zijnen vorm
dus geheeten; den tulband aannemen,
een mohamedaan worden ; — g e t u 1 b a n d, adj.
met een tulband bedekt of getooid ; — tulbentoglan, m. turk. de tulbandpage, de edelkna p, die voor den tulband van den grootera
Heer zorg draagt.
Tule of liever tulle, f. (fr. le tulle) een
netvormig garenweefsel, naar men wil van de
stad Tulle in Frankrik, alwaar deze stof het.
allereerst vervaardigd werd.
túlit alter honóres, lat. een ander heeft er
de eer van gehad.
Tulp, f. (hoogd. tulpe en dichterlijk tulipane, fr. tulipe, eng. tulip, it. tulipano, sp. tulipa , tulipan, nw.lat. tuttpa van het turk. -perz.
tulban, tulbend, d. i. tulband [z. ald.], wegens de gelgkvormigheid der bloem met dit
hoofdbedeksel) een bekend bolgewas, dat om
zijne fraaie kelkvormige bloemen wordt gekweekt; — tulipomanie, f. nw.lat. -gr. de'
tulpenwoede, overdreven tulpenzucht, de voorm.
hartstochtelijke liefhebberij voor tulpen, inz.
van de Hollanders in de eerste helft der 17de
eeuw.
Tulus, m. nw.lat. (van 't gr. tilos, eelt,,
enz.) Med. z. v. a. callus.
Tumba of tumbe, f. lat. (v. 't gr. tymbos, m. grafheuvel, grafplaats) een graf, graf-zerk in roomsche kerken ; eene groeve, indie-ping; fr. tombe, de grafsteen, lgksteen.
Tumor, m. lat. (van tumere, zwellen) een
gezwel; tumor albos, een wit gewrichtsgezwel,
inz. aan de knie; t. arthriWcus, jichtgezwel,
jichtknobbel; t. cyst•icus of saccätus, blaasge-zwel; t. spongosus, sponsig gezwel; t. hornoeen door vocht ontstaan gezwel ; t. -ristcu,
sanguinëus bloedgezwel; t. sarcomatósus, een.
vleeschgewas; — tumesceeren (lat. turnezwellen ; — tumeseentie (spr. tie= -scëre)
tsie) m. of tumefáetie (spr. tie =sie) f. nw.lat.
de opzwelling, het gezwel; — tumied, adj. (lat.
tumidus) gezwollen, zwellend ; — tumiditeit,
f. later lat. (tumiditas) het gezwel, de gezwollenheid, het gezwollen-zijn.
Tumúlt, n. lat. (tumúltus, m.) de onrustige, hevige beweging eener menigte, het geraas, de opschudding, oploop, opstand, het oproer, alarm; — tumultuarisch, adj. (lat.
tumultuarïus, a, um) onrustig, woelig, oproerig, onstuimig; — tumultueeren (lat. tu-

-
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multuäri) opschudding verwekken, opstaan, oproerig worden, zich verzetten ; — tumultuáant, m. (tumultúans) een onruststoker, opstandmaker, rustverstoorder, oproermaker.
Tumulus, m. pl. tumúli, lat. eig. een
heuvel, eene hooge of verheven plaats, eene
hoogte; graven of grafheuvels; tumulus honorarius, z. cenotaphium.
Tun, n. eng. (vgl. t o n n a g e) eene ton,
een vat, de grootste engelsche vochtmaat (niet
te verwarren met het handelsgewicht t o n) =
2 pipes of butts = 3 puncheons = 4
hogsheads = 6 tierce = 14 rundlets
='25 gallons =1008 quarts = 2016 pints
= 9064 gills = 11,45 H.L.
tunt et nunc, lat. toen en nu, voorheen en
thans.
Tunder-Ilóna, hong. (eig. toover-Helena, v. tunder, tooverachtig; toovergodin, fee
en Ilona, Helena) de nationale fee of toovergodin der Hongaren.
Tunga, n. in Georgië een gewicht voor
win enz. = 3 sjap = 1 litra = 3,686 kilo.
Tungsteen, m. (v. 't oudd. tunge, zwaar,
tungen, bezwaren) zwaarsteen, ijzerzwaarsteen,
wolframiumzure kalk, een zeer hard en zeer
bros halfmetaal.
Tunica, f. lat. een oud-rom. witwollen lijfrok, onderkleed, dat door mannelijke personen
onder de toga op het bloote lijf werd gedragen ; de t u n i c a der vrouwen was langer ; ook
een onderkleed der r. kath. geestelijken ; eene
soort van korte vrouwenkleederen, fr. tunique (spr. tuniék'); — tunicaten, pl. eene
soort nieuwontdekte mikroskopische diertjes; -tunicatus, a, um, lat. Bot. gerokt, met over
elkander liggende schalen.
Túnisbloem, f. de fluweelbloem (naar
Tunis in Afrika).
Tunkins- nesten (naar het landschap
T u n k i n in Achter-Indië) Indische vogelnesten,
eetbare nesten der indische zwaluw, z. s a1angane.
Tunnel, m. eng. (eig. een trechter, van
to tun, op tonnen of vaten gieten) een door
een berg of onder eene rivier door gelegde, opgegraven en gehouwen weg, een onderaard
-sche
weg.
tu quoque, lat. gij ook ! (de woorden van
Cesar, toen hij Brutus onder zijne moordenaars zag).
Tur, m. de kaukasische berggeit (Capra
caucasica), zeer gezocht wegens haar smakelijk
vleesch en baar tegen de koude beschuttende
huid.
Turaeine, f. nw.lat. een roode koperhoudende, dierlijke verfstof, uit de vederen van den
turaco of pisangvreter gewonnen.
Turak, m. eene kleine rekenmunt in Hongarlic, omtrent = 2 centen.
Turban, z. t u 1 b a n d.
turbeeren, lat. (turbiire) verontrusten,
storen, verwarren, beroeren; — turbätie
(spr. tie=tsie) f. (lat. turbado) de verwarring,
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stoornis, verontrusting; — turbátor, m. een
onruststoker, opruier, oproermaker; — turbulént, adj. (lat. turbuléntus, a, um) onrustig, onstuimig, woelig, woelziek; — turbu—.lentie (spr. tie=tsie) f. (later lat. turbulent a)
de onrustigheid, woeligheid, onstuimigheid.
Turbine, f. fr. (van het lat. turbo, genit._
turbinis, een draaikolk, wervelwind, tol) een
horizontaal waterrad, schroefrad (fr. roue en
hélice); — turbinatus, a, um, lat. Bot. tolvormig; — turbiniet, m. pl. turbinieten,.,
nw.lat. versteende schroef- of kronkelslakken ;
— turbinoïdisch, adj. tolvormig, schroefsgewijs; — turbinolíthen, m. pl. lat.-gr.
versteeningen van kegelvormige sterkoralen (m ad repore n).
Turbith, m. Bot. eene plant van Ceylon,
de indische t u r b It h s t r ulk, met eenen wortel van buikzuiverende kracht ; — minera-lisch turbith, zwavelzuur geel kwikzilver.
Turbot, m. fr. (spr. tuurbó; v. lat. turbo,.
tol, draaikolk) de tarbot, eene vischsoort.
turbulent, turbulentie, z. ond. tu rbeereii.
Turcos, pl. fransche, op turksche wijze
gekleede troepen.
Turf, n. eng. (v. turf, graszode) de (begraasde) renbaan ; verder alles wat met de wedrennen samenhangt, bet sport (z. aid.) der
wedrennen; — turfieten, m. pl. (eng. gentlemen of the turf) vrienden of liefhebbers van.
wedrennen en harddraverijen.
turgesceeren, lat. (turgescére, van turgére, opgezwollen; dik zijn) zwellen of opzwel- len ; — turgeseentie (spr. tie=tsie) f. nw.lat.
(turgescentia) de opzwelling, overvolheid, op-zetting, opbruising van het bloed enz.
Turibúlum, n. lat. (van tus, genit. turis, wierook) een wierookvat in r. kath. kerken.
Turk, m. (turksch : turk, it. en sp. turco,
fr. turc) een bewoner van Europeesch Turkije ;
fig. een wreedaard ; vandaar fr. turquer: e
voor wreedheid (daar turk in het turksch zelf
reeds barbaar, roover beteekent, noemen zich,
ten minste de westelijke Turken, liever 0 sm a n e n, O s m a n l i s, z. aid.); behalve de Osmanen behooren tot de Turken (die eenen
hoofdtak van de tataarsche volkeren-familie uit- maken) onder andere nog de T u r k o m a n e n,.
Oesbeken, Nogaiers, Baschkiren, Kir
i ezen, Koemanen, enz.; — alla turca, it.-g
Muz. op zijn turksch, in turkschen smaak; —
turken, m. pl. naam, dien men in den scheepsbouw aan de stelbouten geeft ; - turkophaag,
m. gr. een turken-eter, een ijverig bestrijder
der Turken ; — turkophilus, m. gr. eer,
vriend der Turken, turkenvriend ; — turkopólen, m. pl. afstammelingen van Turken en
Griekinnen.
Turkoois, m. (fr. (turquoise, L, sp. en
provenc. turquesa, t., it. turchese, in., hoogd.
türkis, van Turco, Turk, omdat de eerste stee- nen van deze soort uit Turkije kwamen), 1) de
mineralische turkoois of k a 1 a ï e t,,
-
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°een ondoorzichtige, blauwgroene steen, inz. in
=Perzië en Indië als edelsteen geacht ; 2) de
-animalische of fossiele turkoois, de
landsteen, een blauwgroen, steenhard lichaam,
waarschijnljk een met vitrioolachtig koperwater doordrongen en versteende vischtand of
graat, die men in Siberië, Zuid-Frankrijk, enz.
vindt.
Turkophaag, turkophilus, enz. z.
ond. Turk.
Turlupin, m. fr. (spr. tuurlupeñ) een laffe
grappenmaker, iemand, die geestelooze _ en gemeene aardigheden, lage woordspelingen zegt
(naar een vermaarden potsenmaker ten tijde van
Lodewijk XIII : Henri Legrand, met den
bijnaam T u r l u p i n, welke naam weder ontleend is van de secte der T u r 1 u p i n s, die in
de Tide eeuw ontstond en zich door schaam
onderscheidde); — turlupineeren-teloshid
(fr. turlupiner) grappen maken, gemeene aardigbeden zeggen ; iemand voor den gek houden,
hem beethebben, foppen, belachl(jk zoeken te
maken ; — turlupinade, f. de gemeene grap,
laffe aardigheid, zoutelooze geestigheid, kwalijk
aangebrachte scherts of woordspeling.
Turma, f. (seil. equitum) lat. Bene romeinsche en byzantijnsche ruiterbende, aanvankelijk,
`volgens Varro, slechts uit 30 man bestaande.
Turmalijn of turmalien, m. (it. turmalíno, fr. tourmaline ; waarsch. van singaleesehen of indischen oorsprong, daar deze steen
het eerst uit Ceylon door Benen Hollander in
1703 naar Europa zou gebracht zijn) schon,
inz. edele schort, asch-aantrekker, ook wel
trip, ceylonsche magneet genaamd, een
uit kiezelzuur, boorzuur, leemaarde, ijzeroxyde
enz. bestaand mineraal, welks kristallen bij temperatuurveranderingen elektrische polariteit ver
-ione.
Turmino, D. de zeven middelste vakken
In de zetkast van boekdrukkers, omdat zij meestal
de letters in de volgende orde bevatten : t u r
mino.
Turnip, f. eng. beetwortel.
Turn-out, m. eng. (van turn, wenden,
.:gaan en out, uit) z. v. a. s t r i k e.
Turnus, m. mid.lat. (vgl. het mid.lat. turnare, torneare, wenden, it. tornare, sp., port.
en provenc. tornar, fr. tourner, oudd. turnjan,
turnen, zich in Benen kring bewegen, zwaaien,
zwenken ; gr. torneúein, lat. tornare, draaien)
de kringloop, de orde of beurt, naar welke velen een werk na elkander verrichten ; — in
turno, op de beurt, in volgorde ; — per turnum,
naar de beurt of ri; — turner, m. hoogd
•z. v. a. t o u r n o o i, z. ald. — turnen, bgd.
:.gymnastische oefeningen verrichten ; — turner,
mn. gymnast, beoefenaar der gymnastiek; —
turnvereeniging, I. gymnastiek-vereeni,

,

,

;

,

ging.
turpis persona, z. persona.

Turret, m. eng. toren, inz. bij torenschepen.
Turrilíthen, m. pl. lat.-gr. (van 't lat.
orris, toren, en 't gr. lithos, steen) torenstee-
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nen, Bene soort van versteende spiraal- of torenvormige schelpdieren.
Turrón, m. sp. gebak, confituur.
Turtle, 1) f. eng. (spr. turt' l ; fr. tortue,
vgl. t o r t u g a) de schildpad ;— turtle-soup,
f. schildpadsoep.
Turtle, 2) f. eng. (spr. turt'l) de tortel
-duif.
Tusch, m. hoogd. (spr. toes]; van 't opperduitsch tuschen, d. I. dof klinken) Bene feestelijke begroeting met trompet- en paukgeschal,
inz. bij 't gezondheid-drinken.
Tuseulánum, n. lat. de beroemde villa
van Cicero, niet verre van T u s c u l u m (nu
Frascati) in bet oude Latium, alwaar hi de gelukkigste uren van uitspanning en rust smaakte;
oneig. het stille landgoed van oenen geleerde
of staatsman.
Tussilágo, f. lat. het hoefblad, ook brandlatuw, maartsbloemen, paardeklauw geheeten.
tussis, f. lat. de hoest; tussis abdominalis,
de buikhoest ; tussis catarrhdlis, de verkoudheidshoest ; t. convulsiva, de kramphoest ; t.
gutturális, de keelhoest; t. pectorális, de borst
t. pulmonalis, de longhoest; t. stoma--hoest;
chális, de maagboest.
Tutámen of tutamentum, n. lat.
(van tutári, beschermen, versterkingswoord van
tueri, z. tutela) een beschermend middel, beschutting.
Tutanégo, tuttanégo (vgl. t u t i a),
ook tintenak, fr. toutenague of tintenague, voormalige benaming van het zink,
een uit het t u t a n e g o-erts In China gesmolten metaalmengsel (p a k f o n g, argentaan,
tutania-metaal).
tutela, f. lat. (van tutus, a, um, veilig, wel
bewaard, van tuéri, aanschouwen, beschermen;
fr. tutelle) de voogdijschap, het opzicht over
Benen onmondige ; — tutelair, adj. (lat. tuteláris, e) beschermend, als voogd handelend,
tot de voogdij beboorende ; ange tutélaire, fr.
(spr. añzj'—) beschermengel ; — tutor, fr. tuteur, m. een voogd, beschermer; — tutor,
eng. (spr. tjoeter) gouverneur, huisleeraar; opziener ; — tutor honorartus, een eerevoogd ; t.
idonëus, een degelijke, onbesproken voogd; t.
testamentarius, een bij laatsten wil benoemde
voogd; — tutorium, n. de gerechtelijke aan
voogd; — tutoryo nomine, uit kracht-stelingo
der voogdijschap.
Tutia (spr. ti=tsi) f. perz. (toetijá; mid.lat. tut)a, eng. tatty, fr. tutie, it. túzia) ook
s p o d ï u m, n. zinkkalk, ovengalmei, wit- of
grijs-niets, dat zich bij het smelten van het
zink in dampen verheft en als roet aan de ovenwanden hangt.
Tutor, enz. z. ond. tutela.
tutoyeeren, fr. (tutoyer, spr. tutoaj—)
met tu en toi, in plaats van met vous toespreken, j (j en j o u zeggen, iemand op de genleenzaamste wijs toespreken.
tutu, pl. it. (van tutto, geheel, al, = lat. t,.
tus) Muz. allen, alle stemmen te gelijk; een
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tutti, n. een spel of gezang van allen te gelijk (in tegenst. met s 010); — tutti frutti,
pl. (woordelijk: alle vruchten) een ital. gerecht
uit verscheiden vruchten als hoofdbestanddeel
bestaande, fig. een werk, dat allerlei opstellen
bevat; z. V. a. potpourri; — tutti quanti,
it. alle te zamen.
Twill, n. eng. gekeperde stof; — twilled,
gekeperd.
Twine, f. eng. lichte overrok.
Twist, n. eng. (in 't alg iets gevlochtens,
gesponnens, van to twist, vlechten, spinnen,
enz.) eng. katoengaren, op machines bereid of
gesponnen ; ook een drank uit brandewijn, bier
en eieren.
Tyburn, n. eng. (spr. taiburn) de naam
eener voormalige gerechtsplaats te Londen ; een
candidaat voor Tyburn, een galgebrok.
Tyche, f. gr. (tyché) noodlot, toeval, geluk; ook de geluksgodin, z. v. a. lat. F o rt u n a ; — Tycho, mansn.: de gelukkige.
Tyfon, z. t y p h o n.
Tylóma, n. of tylösis, f. gr. (v. tyloen,
eeltig worden, van t, los, z. t u 1 u s) Med. het
eelt, de verharding, de likdoorn of bet eksteroog ; -- tylötisch, adj. eeltachtig.
Tylt, n. deensch (ijslandsch tyl ft, v. tol f,
deensch tolv, goth. tvalif, twaalf) een dozijn.
Tympaan, lat. tympánum, n. (van
't gr. tympänón, ontstaan uit typanon, van typtein, slaan) eene ouderwetsche handtrommel,
een hakkebord; Arch. eene bekkenvormige indieping aan eenen wand, door een standbeeld
en dgl. aangevuld; Med. bet trommelvlies in
het oor; Typogr. vierkant raam eener gewone
drukpers, tegen hetwelk bet te bedrukken blad
papier wordt gelegd ; — tympanitis, f. gr.
Med. de trommelzucht, eene opzameling van
lucht in de buikholte ; — tympanitisch,
adj. trommelzuchtig, door de trommelzucht ontstaan ; — tympaniseeren (fr. tympaniser)
eig. de keteltrommen slaan; openlijk iemand
tentoonstellen, hem openbaar bespotten, in een
kwaden naam brengen ; — tympanoide, f.
een lichaam van den vorm eener keteltrom.
Tyndaríden, m. pl. gr. de zonen van
Leda, de gemalin van Tyndarëos: Kastor
en Pollux (z. Kastor).
Typen, z. ond. t y p u s.
Typhlösis, f. gr. (van typhloen, verblinden, typhlós, e, ón, blind) de verblinding, blindheid; — typhlótisch, adj. door blindheid
veroorzaakt ; — typhlotropheum, n. (van
tréphein, voeden) Med. eene inrichting voor blinden een gesticht ter opvoeding en verpleging
van blinden, blinden-instituut ; — typhlotypographïe, f. verheven letterdruk voor
blinden.
Typhomanie, z. t y p h o s.
Typhon, typhoon, m. gr. (typhón en
-,typhös, arab. toe fán, dat ook »groote vloed, algemeen sterven" enz. beteekent; chin. teï- (oen)
een heete verderfijke zuidenwind, hevige stormof wervelwind, inz. in de groote , Indische zee
,

,

-

,
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en langs de zuid- en oostkust van China, e ykloon; vgl. trombe; bij de oude Egyptenaren als een b o o z e g o d, bij de Grieken als
een m o n s t e r voorgesteld, dat de Aarde bij
den Tartárus had gebaard en waarvan al het
schadelijke en verderfelijke in de wereld zijnen
oorsprong had.
Typhos of typhus, m. gr. (typhos, eig.
damp, walm, van typhein, rook maken, dampen) Med. gevoelloosheid, verdooving, waanzin;
iedere koorts met verdooving, inz. eene kwaadaardige, aanstekende zenuwkoorts; ook ty–
pheuse koorts ; — typhomanie, f. d. i.
ijihoofdigheid met verdooving; — typhophthalmie, f. de egyptische typheuse oogontsteking, de oogpest.
Typus, m. gr. (typos, d. 1. eig. de slag
en het door den slag teweeggebrachte, van typtein, slaan) het type, n. de afdruk, stempel, het beeld eener munt; voorbeeld, model;
gietvorm, modelvorm, oorspronkelijke vorm,
grondgestalte ; Med. de regelmatige wederkeer
der ziekte, de tijdsorde, waarin de aanvallen
van ziekte, en wel voornamelijk van koortsige,
plaats hebben; bij boekdrukkers: de type, f.
eene gegoten letter; pl. typen, voorbeelden;
gegoten drukletters; -- typiek, f. z. v. a.
typologie (z. beneden); — typisch, adj.
voorbeeldelijk, als voorbeeld, afbeeldend, zinnebeeldig; ook op bepaalde tijden wederkeerende,
z. v. a. periodisch ; van staanden, blijvenden vorm ; -- typograaf, m. een boekdrukker; — typographie, f. de boekdrukkunst,
het boekdrukken; — typográphisch, adj.
daartoe behoorend; in samenstellingen: druk-,
b. v. typographische schoonheid, druk
schoonheid van den druk ; —-schoneid,f
typokónisch, adj. kegelvormig; — typolíthen, m. pl. afdruksteenen, beeldsteenen,
steenen, waarop andere lichamen zich afgedrukt
hebben; — typoloog, m. een voorbeeldkenner en -leeraar; — typologie, f. de voorbeeldenleer of leer van de voorbeelden in het
0. T., d. I. van de typische zinspelingen in
't 0. T. op het christendom ; vgl. f i g u r i s m e;
— typometer, m. een werktuig tot nauw
bepaling van den lichamel(jken inhoud-keurig
en de hoogte der drukletters (door D i do t uit
typometrie, f. of typome--gevond);—
trische kunst, de landkaartendruk, de kunst
om landkaarten evenals boeken te zetten en te
drukken ; — typotelegraaf, f. een door Bonelli in 1863 uitgevonden telegraaf, welke de
woorden van het telegram meteen opschrijft;
— typotheet, m. een letterzetter of enkel
zetter.
Tyr, m. (angel. Tiro, goth. Tius, oudhoogd.
Zio) oud-noord. Myth. de god des oorlogs en
des roams, een zoon van Odin (van wien de
Dinsdag, hoogd. Dienstag, noordd. Diestac,
angels. Tivesdäg, eng. Tuesday, goth. Tivisdags, ijsl. Tysdagr, oudhoogd. Ziestac, Ziuwestac, zijnen naam heeft gekregen).
Tyra]., m. gr. (ti-rannos, lat. tyránnus)
.

TYRAS

1260

00rspr. in 't algemeen een heerschei, gebieder,
koning (r e g e n t), in de oudheid elke alleen
een vroeger vrijen staat (overigens-herscin
zonder hatelijk bijdenkbeeld); nu inz. een eigen
willekeurig, wreed heerscher, dwin--dunkelij,
geland (d e s p o o t) ; — tyrannie, f. (gr. (yrannís) de aangematigde heerschappij, dwingeland(j, gewelddadigheid, wreedheid, willekeurige
hardheid en strengheid; — tyrannielde, ni.
lat. (tyrannicida) een tyranmoorder ; — tyrannieidium, n. tyrannenmoord; — byranniseeren (spr. s=z) barb.lat. (fr. tyranniser)
dwingelandij uitoefenen, hard of wreed behandelen, willekeurig en hard beheerschen of behandelen ; — tyránnisch of tyranniek,
adj. (gr. tyrannikós, e, ón) gewelddadig, heerschzuchtig, wreed, willekeurig.
Tyras, z. tiras.
Tyrbe, f. gr. ((yrbé = lat. turba) verwar
wanorde, stoornis, onrust ; — tyrbasie,-ring,
f. (gr. tyrbasia, van tyrbádzein = lat. turbare,
z. t u r b e e r e n) stoornis, verontrusting.
Tyre, m. eng. (spr. tair) krans, rand, trekbank van ijzer of gietstaal, inz. wielband aan
locomotieven en spoorwagens.
Tyr–emësis, f. gr. (van tyrós, kaas en
e m e s i s, Z. ald.) Med. het kaasachtige braken
of overgeven der zuigelingen; — tyreusis of

,

U, = lat. V; in lat. opschriften, op munten
enz., z. ond. V ; — U. C. = urbis condïtae,
lat. van de bouwing der stad (Rome) af gerekend ; — U. J. D., verkort. van utrúsque juris
doctor, lat. doctor der beide rechten; — ult.,
afkort. van ultimo (z. aid.); — ung. = unguentum ; — u. S. = ut supra, z. supra ; — U. S.
= United States, Vereenigde Staten; — U als
Chem. teeken = uranium. — U. als muntteeken en wel op voormalige fr. munten (onder
Napoleon I) : Turin ; op hongaarsche : Ujbanya.
Uános of Hanos, pl. groote boomlooze
vlakten in Z. Amerika.
Ubbonísten, m. pl. eene in 1556 door
Phil. Uh b o gestichte secte van wederdoopers.
Uberteit, f. lat. (ubértas, van uber, vruchtbaar, rijk) de vruchtbaarheid, welige voortbrengingskracht, volheid, overvloed, rijkdom.
ubi, lat. waar; ubi bene, ibi patria, sprw.:
waar het mij wel gaat, daar is mijn vaderland;
ubi ¿ex, ibi poena, waar eene wet is, daar is
ook straf ; ubi periculurn, ibi lex, waar gevaar
is, is of ontstaat ook eene wet; ubi rem meara
invénio, earn vindico, waar ik het mijne vind,
neem ik het; — ubieátie (spr. t=ts) en
ubiëteit, f. barb.lat. het ergens zijn, de plaat
eigenschap eens dings aan eene-selijkhd,
plaats te zijn ; — ubique, lat. overal; — ubiquiteit, f. nw.lat. (ubiqu tas) de alomtegen-
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tyrósis, f. het kaasmaken, de melkstremming, inz. in de maag ; — tyrödes, adj. kaasachtig; — tyrománt, m. een kaaswaarzegger; — tyromantie (spr. tie =sie) f, de kaas
tyromorphiet, m. een fi-warzegij;—
naar kaas gelijkt.

-gursten,di

Tyra of tyriäsis, f. gr. Med. de slangenuitslag; ook z. v. a. ele p h a n t i a s i s.
Tyrolienne, f. fr. een Tyroler lied, Tyroler dans.
Tyrrhenen, pl. een met de Pelasgen verwant oud-italiaansch volk, dat zeerooverij uit
— Tyrrheensche zee, f. dat deel-oefnd;
der Middellandsche zee, dat de westkust vanItalië begrenst.
Tyrtosus, m. (gr. TTrtaios) de naam van
een beroemden griekschen dichter, die, in de
7de eeuw voor Chr., door zijne vurige, geest
krijgsgezangen den Spartanen de-driftwekn
zege over de Messeniërs deed behalen.
Tzako, z. c z a k o.
Tzengaris of Tzingaris, z. H e i d e n s.
Tzcenet, turk. de besnijdenis bij do Muzelmannen, die, schoon niet in den koran geboden, gewoonlijk op het lade jaar wordt ver
-richt.
Tzcetri, pl. in Perzië de benaming der
georgische Christenen.

woordigheid; het allerwegen zijn; inz. de door
Luther beweerde alomtegenwoordigheid van het
lichaam van Christus in het brood des Avondmaals; — Ubiquisten, Ubiquitisten of
Ubiquitariérs, m. pl. belijders van de alomtegenwoordigheid des lichaams van Christus,
In het Avondmaalsbrood.
Ubiërs, m. pl. een germaansch volk, dat
in Caesars tijd aan den rechter-Rijnoever tusschen den Sieg en Lahn woonde, doch, door
de Suenen opgedrongen, onder Augustus op den
linker-Rijnoever werd verplaatst; hunne hoofdstad was ColonTa Agrippina, nu Keulen.
Ucalëgon árdet, pari es cum proximus ardet,.

lat. Ucalegon (d. i. het huis van Ucalegon, een
Trojaan) brandt (d. i. gij zijt zelf in gevaar),
wanneer uw buurmans huis in brand staat (naar
een vers bij Virgilius gevormd).
UChá, f. russ. de vischsoep.
Uckia, z. o k i a.
Uditóre, m. it. (spr. u =oe) z. v. a. a u d lt o r (z. ald ; uditóre della cámera, kamer- of
schatraad; ud. di rota, staats- en kerkeraad
(vgl. r o t a); ud. santissz'mo, geestelijk opperraad
en rechter te Rome.
Udo, z. o d o.
Udometer, m. de regenmeter.
Uéba of Uiba, z. Hue b a.
ugly, adj. eng. (spr. úg-lie) leelijk.
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'Maan, z. Ulaan.

Uistici, m. (spr. oeï--; wegens zijn geluid
,

dus genoemd) een kleine gestaarte aap in Z.
Amerika, zijdeaap, gestreepte meerkat (Simia

jacchus).

Uitlegger, m. nederl., wachtschip, dat op
-stroom gelegd wordt buiten de havens en zeegaten ; - in den scheepsbouw : de lange balk of
rib, die zich van 't begin tot aan 't einde van
't galjoen uitstrekt.
Ukase, ukaze, f. (spr. u =oe) liever
ukáaas, m. pl. ukazen, russ. (eig. het uit.gesprokene, z. v. a. e d i t t, d e c r e e t, van
kasatj, aanwijzen, zeggen, en het voorzetsel u)
een russisch, keizerlijk bevel, eene verordening.
Ukowallísten, m. pl. eene afwijkende
secte onder de doopsgezinden (naar hunnen stichter Uko Walles).
Ukraine, f. russ. (ukraina, grensland, v.
-u, aan, bi, en krai, de rand, zoom) een landschap in Z.Rusland, de zetel van den klein
volksstam.
-rusichen
nl, arab. lidwoord, z. al.
Ulaan of uhlaan, m. (spr. u =oe) pi.
ulanen of uhlanen (poolsch ulan, huían,
van het turksch oghlán, jongmensch, knaap)
lansier, eene het eerst in Polen ingevoerde soort
van lichte ruiters met pistolen, sabels, lansen
enz., van tataarschen oorsprong ; — ulanka,
-f. de wapenrok der ulanen.
Ulak, m. een turksche renbode te paard
(vgl. estafette), die de bevoegdheid heeft
om het paard van eiken hem ontmoetenden rui
voor zijn afgemat ros te verwisselen.
-ter
Ulalgïe, f. gr. (v. oelon, het tandvleesch)
Med. kevelpijn, tandvleeschpijn ; — ulitis, f.
tandvleeschontsteking ; — ulóncus, m. tand
— ulorrhagie, f. bloeding-vleschgzw;
uit het tandvleesch.
ulcereeren, enz. z. ond. u 1 c u s.
ulcisceeren, lat. (ulcísci) wreken, wraak
nemen, straffen.
U:CUS, n. lat. (pl. ulcéra) eene zweer, et'terbuil; ulcus arthritïcum, eene jichtbuil, jicht
U. arti/icule, eene kunstzweer, eene door-zwer;
kunstmiddelen teweeggebrachte zweer, b.v. eene
f o n t a n el; u. cardinodes, eene kankerachtige
.zweer; U. cariösum, eene beenbedervende zweer;
u. sinuösum, eene pijpzweer (fistel); u. varicdsum, eene krampaderzweer; u. venericum, eene
venerische zweer; — uleerãtie (spr. t=ts) f.
(lat. ulcerado) de zwering, ettering ; verettering, verzwering; verbittering, bitterheid; - ulcereeren (lat. ulcerare) zweren, etteren;
— uleereus, adj. (lat. ulcerósus, a, um'n etterig, vol zweren.
Uléma of ulemas, m. pl. (spr. u =oe
-crab. oelemä, pl. van altra, geleerd, van alima,
weten, kennen) de klasse der turksche rechts
tegelijk als geestelijken, als uit -gelrdn,i
korans en bestuurders van den gods--legrsd
dienst beschouwd worden ; vgl. k a d i en m o 11 a.
Ulevel, f. (van 't it. olivella, olijfje) eene
-bekende lekkernij of snoeperij, doorgaans in
,

,

;
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een papiertje gewikkeld en van een devies
voorzien.
Uligináxiën of Uligin6sen, pl. (van
't lat. uligo, vochtigheid des bodems) moeras
— uliginosus, a, um, lat. Bot. drassig,-plante;
veen- of moerasbewonend, in moerassige veen
(oorspronkelijk) groeiende.
-gronde
U1itis, 1) f. gr. z. ond. ulalgie; — 2)
(v. oelé, litteeken) ontsteking van een litteeken.
Uller, m. noord. Myth. god der Scandinaviërs, zoon van Sisia en schoonzoon van Thor.
Hij had het toezicht over de bijzondere ge-.
vechten.
ulmifolius, a, um, lat. (van 't lat. ulmus, f.
olmboom, olm) Bot. olm- of lepebladerig; —
ulmine, f. nw.lat. de olmstof, een plantvormend bestanddeel, het eerst afgezonderd uit een
ouden olm bij Palermo, volgens Mulder (te onderscheiden van h u m i n e, z. aid.) de b rui n e,
in kaliloog oplosbare stof der teelaarde enz.; is
zij in kaliloog oplosbaar, dan heet ze u 1 min ezuur.
Ulna, f. lat. de elleboog, de el; Anat. de
elleboogspijp; — ulnaris, lat. Bot. op eene el
gelijkende.
U16nCU8, 1) m. gr. z. ond. ulalgie; —
2) (van oelé, litteeken) de opzwelling van een
litteeken.
ulophylliseh, adj. gr. (v. oelos, kroes,
gekruld en phyllon, blad) krulbladerig.
Ulorrhagie, z. u 1 a i g i e.
Ulotika, pl. gr. (van oeloen, een litteeken vormen, en oele, litteeken) Med. geneesmiddelen, die litteekens maken; — ulótisch,
adj. door een litteeken veroorzaakt, litteekenmakend.
Ulrich, m. oudd. (Uodalrt h, Odelríh, van
uodal, jdil, erfgoed, vgl. Ot t o) mansn.: de rijke
aan erfgoed, gegoede ; — Ulrika, vr. naam :
de rike, gegoede.
ulterior, ultertus, lat. (comp. van ulter, ultra, uitrum, aan gene zijde) de of het latere,
verdere, meer verwijderde; — ulterior citado,
f. Jur. eene latere of nieuwe dagvaarding ; ult.
deductio, f. verdere gevolgtrekking; ult. defensi'o, f. verdere verdediging; ultimus, a, um (superl. van ulter) de of het verst verwijderde,
uiterste, laatste ; — ultinius, m. de laatste,
benedenste ; ultimo, afgek. uit., op den laatsten, n.l. dag der maand, b. v. ult. Jan., op
den laatsten Januari; — ultima, f. de laatste
lettergreep, eindlettergreep van een woord; ultima .,ratio, f. de laatste beslissing, het laatste
middel ; ultima Thule, bet uiterste Thu 1 e (z.
aid.); — ultimum, n. het laatste, uiterste;
ad ultimum, eindelijk, ten slotte ; — ultimátuln, n. nw.lat. de laatste verklaring, eindverklaring of eindvoorwaarde, de laatste voorwaarde tot sluiting van een vergelijk; ook slotof eindwoord, slotzin ; — ultimatißsimum,
n. barb.lat. een alleruiterste, het allerlaatste,
allerlaatste verklaring, alleruiterste voorwaarde,
een in de nieuwere diplomatie gebruikt woord
voor een verklaring, zelfs na het ultimatum;
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— ultimogenituur- recht, n. het recht
der latere geboorte, volgens welke bij erfverdeelingen de oudste deelt en de jongere kiest.
ultor, m. lat. (van ulcisci, wreken) de wreier, bestraffer.
ultra, lat. (vgl. ulterior, enz.) aan gene zijde,
voorbij, over, verder; — ultra altrum tantum,
meer dan nog eenmaal zooveel, meer dan het
dubbele ; — ultra captum, boven bet begrip,
boven de bevatting; ultra dimidium, over de
helft, b.v. benadeeld of verkort zin; ultra posse
nemo obligátur of tenetur, sprw.: niemand is
verplicht of gehouden iets boven zijn vermogen
te doen ; — ultra, m. pl. de ultra's, nw.lat.
als subst. in de thans gangbare politieke beteekenis : overspannenen, overdrijvers, zij, die
in datgene, wat zij willen, uit hartstocht en
vooroordeel geen maat houden en het doel verliezen, omdat zij het voorbijstreven; vandaar
inz. voor ultrarevolutonnairen, ultraroyalisten, ultraliberalen, enz.;
in engeren zin noemt men ultra's de ultraroyalisten of absolutisten (z. ald. ), in tegenstelling met de liberalen; -- últraf sme of ultraei sme, n. hunne gevoelens en
grondstellingen; — ultramarijn, n. (v. mare,
de zee, marinus, a, um, de zee betreffende)
eig. overzee-kleur, hemelsblauw, bergblauw van
den lazuursteen (z. aid. en vgl. azuur)
oorspr. over zee, inz. uit China gebracht; —
ultramonarchisten, pi. lat.-gr. hartstochtelijke aanhangers en vereerders van de alleen
-herscapij;—ultmon,d.wa
(van mons, berg, montänus, a, um, een berg
betreffende, enz.) overbergsch, aan gene zijde
van het gebergte, Inz. der Alpen ; vandaar gewoonlijk : overeenkomstig met den geest en de
grondstellingen van het pausdom; — ultramontá nen, m. pl. verdedigers der onbeperkte
kerkelijke macht en onfeilbaarheid van den paus,
z. v. a. e uria 1 i s t ; — ultramontanisme,
n. hunne leer en grondstellingen; — ultramontanomanie, f. lat.-gr. (een kwalijk
samengesteld woord) eig. zucht naar het overbergsche, hartstocht daarvoor; al te hartstochtelike verdediging of erkenning der onbeperkte
pauselijke heerschappi ; -- ultramundaan,
lat. (ultramundánus, a, um, van mundus, de
wereld) overwereldsch, bovenaardsch ; — ultraservielen, pl. nw.lat. over- onderdanigen,
slaafsche kruipers.
ultro, lat. (vgl. ulterior, enz.) eig. aan gene
zijde, daarover heen, daarenboven; vrijwillig,
van zelf, ongedwongen, uit eigen beweging; —
ultro citróque, over en weder, wederzijds, van
den eenen en den anderen kant.
Ulysses, lat., gr. Odysseus, koning van
Ithaka, een grieksch held, beroemd door zijne
dapperheid en sluwheid In den trojaanschen oorlog, en door zijne lotgevallen op de langdurige
thuisreis; niet minder bekend zijn zijne gemalin Peneldpe en zijn zoon Télémachus.
Umbélla, f. lat. (verklw. v. umbra, schaduw) eig. een zonnescherm; het bloemscherm;

— umbelláten of umbelliféren, pi. nw.
lat. (umbelliitae, umbellifërae) scbermbloemen;,

— umbelli$Órae, pl. schermbloemigen.
Umber, m. umbrá, f. of umberaarde (van 't lat. umbra, schaduw ; v. a. van,
terra Umbria, d. I. umbrische aarde, naar het
ital. landschap U m b r i a) schaduwkleur, bergbruin, bruin-ijzeroker, bruine aardverf, een als
schildersverf gebruikt bruin mineraal, uit ijzer -.
oxyde, mangaanoxyde, water, enz. bestaande,,
de K e u 1 s c h e u m b r a is fijngewreven bruinkool.
Umbilicus, m. lat. (= gr. omphalós) de.
navel; ook het middelpunt, middelste ; Jur. het
middelste (ode) deel der pandecten van het 20ste.
tot het 27ste boek; eertijds z. v. a. f o c u s,.
brandpunt; — umbilicus Venéris, de venus-navel,.
benaming eener plant; — umbilieaal, adj.
nw.lat. tot den navel behoorende; — umbilicatus, a, um, lat. Bot. navelachtig, met een kelknaad voorzien ; — umbiliciet, m. eene versteende navelslak, schotelslak.
Umbren, m. pl. (lat. Umbri) een oud
machtig volk, dat omstreeks 308 vóor-italnsch
Chr. door de Romeinen werd overwonnen.
umbrosus, a, um, lat. Bot. schaduwrijk.
Uminta, f. sp. een uit gekneusde jonge
maïskorrels bereide brij, die met zout, suiker
en kruiderijen vermengd en in water gekookt of
in boter gebraden wordt, eene in Z. Amerika.
geliefde spijs.
unaniem, lat. (unan)'mus, a, um, v. unus r
een, en animus, gemoed) en als adverb. ook
unanimïter, eensgezind, eenstemmig, eendrach- tig, eenparig; ook per unanimia (sell. sufragia); unanimiteit, f. (lat. unanimitas) deeenparigheid, eenstemmigheid, eensgezindheid,
overeenstemming in gevoelens en gezindheden
una serie, lat. z. ond. serie.
Unau, m. (naam van dit dier in Brazilië,
nw.lat. Chalópus didactylus) de tweevingerige
of tweeteenige luiaard in Z.Amerika, inz. In
Guiana en Noord-Brazilië; ook de oostindische
luiaard.
Unciaal–letters (van 't lat. uncia, een
twaalfde deel, vandaar een duim ; unciáli.s, een
bij boekdrukkers : groote (eig. eenen-duimg)
duim breede) beginletters.
Uneinarius, z. ond. u n e u s.
Uncle Sam, z. ond. S a m u ë I.
unconditional, adj. eng. (spr. unkondísj'nél) onvoorwaardelijk, b. v. unconditional
surrénder, onvoorwaardelijke overgave (bijnaam
van wijlen generaal Grant in Amerika).
Unctie (spr. t=s) f. lat. (unctio, van ungére, zalven) de zalving, heiliging.
Uncus, m. lat. (= gr. ónkos) de haak:
— uncinarius, m. nw.lat. (van uncinus, a,
um, hakig) de haakworm, eene soort van ingewandswormen.
onda, f. lat. de golf, baar; undo marin, f.
eig. de zeegolf; eene open fluitstem In orgels;
-- undíne, f. nw.lat. (fr. o n di n e) een vrouwel(jke watergeest (vgl. e l e m e n t a i r g e e s--—
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t e n); — Undina, f. Astron. een in 1867 door
Peters ontdekte asteroïde; — unduleeren,
zich golfsgewijs bewegen; golven, dobberen,
schommelen — unduld►tie (spr. t =ts) f. de
golfsgewijze beweging, het golven, schommelen;
— undulatie-theorie, f. de leer van de
golfvormige beweging van het licht (ook v ib r a t i e-t h e o r i e); -- undulatóriseh, adj.
golfsgewijs, golvend, schommelend; — undatus,
a, um, lat. Bot. gegolfd, gelfachtig; — undula tus, a, um, lat. Bot. golfrandig, aan den rand
gegolfd; — undulisme, n. de golfslag, gol
— undulisten, m. pl. Pict. die schil--ving;
ders, welke het weekelijke zonder karakter beminnen, en de golvende lijn tot voor- en zin
-nebldr
schoonheid nemen.
Underwriter, m. eng. (spr. underraiter)
eig. onderteekenaar : de verzekeraar, de assuradeur.
Unedo, m. lat. de haagappelboom.
unfinished, eng. (spr. un finnisf't) onvoltooid, niet geëindigd, niet klaar, niet geappreteerd.
Unguéntum, n. lat. (van ungére of unguére, zalven) zalf, een met vet toebereid geneesmiddel; — unguineus, adj. (lat. unguinosus, a, um) vet, vettig.
unguis, m. lat. de nagel aan den vinger, de
klauw; ad unguem, op den nagel, op de nagelproef, d. 1. op 't zorgvuldigst, zeer nauwkeurig; ex ungue leönem, sprw.: uit of aan den
klauw (erkent men) den leeuw; unguibus et
róstro, met klauwen en snavel, d. I. met alle
kracht; — unguiculatus, a, um, lat. Bot. genageld; — ungúla, f. (verklw. van unguis) de
klauw, de hoef; ungulata, n. pl. hoefdieren, dieren met hoeven ; = ungulieten, m. pl. klauwschelpen ; unguiculdta, n. pl. nw.lat. (van 't lat.
unguicúlus, verklw. van unguis) de zoogdieren,
die van nagels aan de voeten voorzien zijn.
uni, adj. fr. (van unir, vereenigen ; effenen;
v. 't lat. untre, vereenigen, v. unus, een) een
enkel; gelijk, effen, glad, eenkleurig;-voudig,
verbonden; — Uniäti, pl. nw.lat. (v. uniáre,
z. unire) de Vereenigden, in Polen de naam
der geuniëerde Grieken, z. ond. u n i e.
unicolor, lat. Bot. eenkleurig.
Unicum, n. lat. (van un"wus, a, um, enkel) iets eenigs in zijne soort, slechts eenmaal
voorhanden, inz. een slechts nog in éen enkel
exemplaar voorhanden afdruk van een zeldzaam
boek; een nog slechts in éen exemplaar bestaand muntstuk enz.; — uniciteit, f. nw.lat.
de eenheid, enkelheid.
Unie, f. later lat. (unto, van unus, a, um,
een, fr. union) de vereeniging, eenheid, eendracht, eenigheid, overeenstemming, bet verbond, de verbintenis, inz. kerk- of geloofsvereeniging ; ook staten-vereeniging, b.v. d e u n i e
van Utrecht, het verbond van vereeniging
tusschen eenige nederlandsche provinciën ten
jare 1579 gesloten; thans inz. de Noordamerikaansche republiek; ook de in 1817 het eerst
in Pruisen ondernomen vereeniging van Lutheranen en gereformeerden ; bij schilders : de ge;

-
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schikte verbinding en samenstelling der kleu
ren ; unTh prolium, de aanneming der stiefkin-deren als lijfelijk of eigen kroost; — anee-ren (lat. unire) vereenigen ; g e u n i ë e r d e
Grieken, met de r. kath. Kerk vereenigde
Grieken, die den paus voor het opperhoofd der
Kerk erkennen; — United States of North-America, eng. (spr. joenaited steets on nor's eemérikee) de Vereenigde Staten van Noord-Amerika ; — unionist, m. een vereeniger, ver
godsdienstige-enigstchr,melvan
gezindheden of kerkgenootschappen ; een aanhanger der Unie, in den noordamerikaanschen
burgeroorlog de aanhangers der noordelijke sta-ten, in tegenst. met de g e c o n f e d e r e e r d e n;
— unionístiseh, adj. vereenigend; tot de
unionisten behoorend; — unitis visibis of vin bis
unitis, met vereenigde krachten, met gezamen-.
lake macht ; -- unitief, adj. nw.lat. vereenigend.
unificeeren, nw.lat. tot een maken, ver
— unificatie (spr. t=ts) f, de ver-=-enig;
eeniging, het tot éen maken, b. v. van Duitschland, van Italie ; gelijkmaking, b. v. der staatsschuld ; — unifórm, adj. lat. (unifórmis, e,
van unus, a, um, een en forma, vorm) eenvormig, gelijkvormig ; — unifórm, als subst. f.
nw.lat. (fr. uniforme) gelijke of eenvormige
dracht of kleeding, dienstkleeding, inz. der soldaten ; ook ambts- of standsdracht ; ambtskleed,
dienstrok; — uniformeeren, denzelfden vorm
geven, gelijk kleeden ; — uniformeering,
f. de gel41kvorming, gelijkmaking; inz. de gelijke kleeding; — uniformisten, pl. men-.
schen, die voor alle staten of kerken denzelfden vorm wenschen ; — uniformiteit, f. lat.
(uni form)tas) de een- of gelijkvormigheid, overeenstemming, gelijkheid ; — uniformiteits-aCte, f. eene verordening van het eng. parlement in 1662, volgens welke alle geestelijken
hunne instemming met de liturgie der hooge
bisschoppelijke Kerk verklaren of hunne ambten neerleggen moesten; — unigenitus, m.
lat. (van genïtus, a, um, geboren, van gign!re)
de eeniggeboren (zoon van God); de unigenitus-bul of bulle -unigenitus, eene
met dat woord beginnende bul of verordening
van paus Clemens XI in het jaar 1713 tegeñ
de Jansenisten; — unilábiseh, adj. nw.
lat. (unilabiatus, vgl. lab)'um) eenlippig; — uni
-later,
adj. (vgl. latus) eenzijdig, b.v. unilateraal-contract, een eenzijdig verdrag,
waardoor slechts cene partij bij uitsluiting verbonden wordt; vgl. bilateraal -contract!,
— unilóbiseh, adj. lat.-gr. eenlobbig; --uniloculair of uniloculeus, adj. nw.lat.._
(van locúlus, plaatsje, vak) Bot. eenvakkig, niet
meer dan een vak hebbende.
Unionist, enz. z. ond. unie.
unipetaal, adj. lat.-gr. (vgl. p e t a l o n)
éen bloemblad hebbende.
unipolair, adj. nw.lat. slechts éen pool
betreffende (van lichamen, die slechts de éene».
soort van elektriciteit geleiden).
-
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unique, adj. fr. (spr. uniék; van 't lat.
junitas, a, um) eenig, enkel, alleen in zijne

soort, zonder gelijke, uitstekend, zeldzaam, wonbderbaar.
unisexuaal, unisexueel, adj. nw.lat.
(van unas, a, um, en sexus, z. ald.) eenslachtig; — unisonus, m. nw.lat. of it. unisono (spr. u=oe) n. (v. 't lat. sones, klank,
geluid) de overeenstemming van tonen, gelijk
gelijkstemmigheid ; all' unisono, It.-kianghed,
.in eenstemmigheid, eenstemmig, eenklankig, overeenstemmend, gelijkgezind.
Uniteit, f. lat. (unïtas, van unus, a, um,
een) de eenheid, elk ding op zichzelve, eenigheld, eendracht, gelijkvormigheid, overeenstem
broedergemeente; — unitarius, m.-ming;
nw.lat. een eenheidsbelijder, hij, die slechts éen
persoon in de godheid aanneemt ; vgl. t r i n i
-4arius.
unitief, unitis viribus, z. and. unie.
Univálven, pl. nw.lat. (van unus, a, um,
een en valva, d. i. eig. deurvleugel) eenschaeine schaaldieren; — univálvisch, adj. een
hulsel, éene schaal ; — uni–-.schalig,metén
vasculair, adj. Bot. met éen vat, kelk,
trechter.
Universus, n. lat. (van univérsus, a,
um, geheel, algemeen) het al of geheel, heelal,
wereldgebouw, de gansche wereld ; — universaal, lat. (universalis, e) of universeel
(fr. universel) adj. het geheel betreffende, aan
allen gemeen, algemeen, alomvattend, zonder
uitzondering ; — universeele erfgenaam,
de eenige of althans de hoofderfgenaam; —
universeel genie, n. een algeest, een
geest, die tot alles of althans tot zeer veel talent bezit; — universeele historie, f. de
algemeene, alle volken omvattende geschiedenis, wereldgeschiedenis; — universeel instrument, een astronomisch werktuig om
de declinatie en rechte klimming der vaste sterren, ook bij dag, te vinden ; — universeele
katalogus, m. een algemeene lijst; — uni–
versvel lexicon, n. een woordenboek van
alle of zeer vele talen ; een woordenboek over
alle of allerlei onderwerpen ; — universeele
medicijn, een algemeen geneesmiddel; —
universeel–monstruum, bij de alchemisten een (ingebeeld) vocht, dat alle lichamen
kon ontbinden, zonder zelve te veranderen; —
universeele monarchie, de wereldheer
universale, n. algemeene uit-schapij;—
vorstelijke brief (man i f e s t); — uni -schrijvng,
of universaliën, n. pi. alge--versalm
.meene dingen, voorwerpen enz.; bij de scholastieke wijsgeeren : het algemeene in onze voor.stelling, inz. in de geslachten en soorten; —
universaliseeren (spr. —zee —) barb.lat.
algemeen maken, veralgemeenen; — universalisme, n. de kracht of het streven om alles te omvatten ; inz. - de leer der albegenadi.ging, de onderstelling, dat Gods genade zich
over alle menschen uitstrekt ; — universa
m. (fr. universaliste) hij, die er naar-.oíst,
,
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streeft alles te omvatten ; ook een verdediger
van of geloover aan de algemeenheid van Gods
genade; — universalistisch, adj. het
universalisme verdedigend of huldigend; — uni
f. nw.lat. de algemeenheid, ge--versalit,
zamenljkheid; alomvattendheid, onbeperktheid;
— universiteit, I. lat. (univers)tás, alge
gezamenlijk; Jur. gemeente, corpo--menhid,
ratie) eig. eene met gemeente-rechten beschonken leerinrichting, leergemeente ; eene hoogeschool, hoogere leerschool, op welke alle faculteiten vereenigd zijn, bij ons en elders vaak
a k a d e m i e (z. ald.) geheeten; — universitas
non delinquit, Jur. de gezamenlijkheid vergrijpt
zich niet, d. 1. er bestaat geen vergrijp van de
gansche burgermaatschappij.
univöcus, a, um, nw.lat. of fr. univoque
(van unus, a, um, een en vox, z. ald.) eenbeteekenend, van eenerlei beteekenis; ook gelijk
bij verschillenden zin ; — univo--luidenh
Cd►tie (spr. t=ts) f. de gelijke beteekenis, gelijke benaming.
unmanageable, adj. eng. (spr. unménuidzjibl') onhandelbaar, tegenstrevend.
uno acto, lat. in éene (onafgebroken) handeling; — uno animo, eensgezind, met dezelfde
gemoedsgesteldheid, éen hart en éen zin ; —
uno contéxtu, in éenen samenhang, onafgebroken; — uno ore, • met éenen mond, eenmondig,
eenparig; — uno tenóre, in éenen samenhang,
in éenen voort.
un (spr. oen) poco, it. Muz. een weinig, b. v.
un poco allégro, een weinig gauw.

untoward, eng. z. 'event.
unas, a, um, lat. een, eene; unus post altérum, het eene na het andere ; ad unuin (omnes), eig. tot op eenen, d. i. allen zonder uit
ab uno disce omnes, naar een-zonderig;
kunt gij allen beoordeelen ; unum idémque of
unum et idem, lat. een en hetzelfde, hetzelfde,
eenerlei.

up, eng. op, boven, het tegengest. van
down (z. ald.).
Upas, z. boa -upas.
Upland—(Georgia), korte Georgia, de
kortere en sterkere soort katoen uit het binnenland der noordamerikaansche zuidelijke Staten; vgl. Sea island.
upper, eng. opper-, bovenste ; the upper
tens, in New-Yorks: de allerrijksten (mil 1 loII a 1 r 5).
Upráwa, t russ. (eig. gerechtigheid, van
praw, recht, waar = lat. probos, braaf) het
gerecht ; — uprawa blagotsehinij a, f
russ. (v. blagotschinije, goede orde) de politie;
—uprawijájoesehtsji, m. russ. (v. upraw-

ljátj, besturen) de bestuurder, huisbestierder,
beheerder.
Upstart, m. eng. een parvenu, gelukskind.
Ur, eene voormalige vochtmaat in Zevenbergen, een emmer = 11,57 L.
ur... (spr. oer) in hgd. woorden = eerst,
oorspronkelijk; b.v. urmenseh, eerste mensch,
oorspronkelijke mensch; — urstoff, oorspron-
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'kel(jke stof, grondstof, element; — urWelt,
'voorwereld, enz.
Uráca of urraca, f. port. (spr. u=oe; vgl.
.arak) eene soort van wijn in Indië, palmwijn.
Urachus, m . gr. (oerachós, van oeron, pis)
'Med. de blaasband, navelleider; —
sie, f.f. (vgl. a k r a s i e) slechte pismenging ; —
ur—akratie (spr. t=ts) f. (vgl. a k r a t i e)
de onwillekeurige pisloozing; — ureemie, f.
.het bloedpissen.
uralensis, lat. Bot. van 't Uralgebergte.
Uranus, m. (gr. oeranós) de hemel ; Myth.
de hemelgod, de oudste god, gemaal van G ae a
of de aarde enz.; eene door Herschel in 1181
ontdekte planeet, voor de verstverwijderde in
-ons zonnestelsel gehouden, totdat L e v e r r i e r s
berekeningen in 1846 eene planeet deden ontdekken, die zich op veel grooter afstand om
de zon wentelt, en die men N e p t u n u s heeft
genoemd; — Urania, f. de hemelsche, eene
der M uz en (z. aid.); Astrón. een in 1851 door
Hind ontdekte asteroïde; — Urandes, m . de
zoon van Uranus, een bijnaam van Saturnus;
-- uranikon, n. het hemelsche, een door
von Holbein in 1606 te Weenen uitgevonden speeltuig, bestaande uit twee verbonden
harpen, welker snaren door toetsen geraakt worden; — uraniónen, pl. (oeraniönes) hemelschen, zaligen, benaming der oude grieksche
goden bij Homerus ; — uraniscus, m. (gr.
oeraniskos) een kleine hemel, tent- of troonhemel; de gewelfde zoldering eener kamer; Med.
het verhemelte; — vandaar uraniscztis, f.
ontsteking van het verhemelte ; — uranis,

,
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korrhaphé of uranorrhaphé, f . de naad
van het tandvleesch; — uranfu.m, n. een in
1789 door Klaproth ontdekt enkelvoudig metallisch lichaam; — uraniumglimmer, n
groen glimmer, uit phosphorzuur, uraniumoxyde,
koperoxyde (of in plaats daarvan kalkaarde) en
water bestaande; — uraniet, n. uraniumglimmer, groen glimmer, phosphorzuur uraniumoxyde
Knet water; — uranographie, L de hemel
beschrijving des sterrenhemels; —-beschrijvng,

uranolatrie, f. de vereering der hemellicha-

men, een soort van veelgoderij ; — uranologie, f. de hemelkunde, leer des hemels ; —

uranologisch, adj. de hemelkunde betref

hemelmeting,-fend;—uraomti,.e
meting des hemels ; — uranometriseh, adj.
hemelmetend; — uranoráma, n. hemelzicht
(door J a m b o n uitgevonden) ;— Urano- skoop, m. een hemelbeschouwer, hemelkijker, hemelwaarnemer, sterrenkijker; ook een
door Dr. J. G. Böhm te Praag uitgevonden
werktuig ; — uranoskopie, t. de hemelbeschouwing of waarneming.
Urao, n. Zuid-Amerika z. v a. t r o n a, z.
and soda.
Urári, n. pijlvergift, een uit plantensap ,

pen bereid vergilt, waarmede de Indianen in
Brazilië hunne pijlen vergiftigen.

Uráten (van oeron, pis) Chem. piszure
zouten; — orate, f. z. p o u d r et t e.
VIERDE DRUK.
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urbaan, adj. lat. (urbiinus, a, um, van
urbs, stad) steedsch, stedematig ; beleefd, hof
beschaafd, welgemanierd, hupsch ; — Ur--felik,
bánus of Urbaan, m. en Urbana, f.
mans- en vr. naam : de beleefde, hoffelijke, beschaafde, enz. ; — Urbanistínnen, f. pl.
nonnen van de Franciskaner-orde, die haren
ordesregel van paus Urbanus IV hebben ; —
urbaniteit, f. lat. (urbanitas) de steedsche
beschaving, welgemanierdheid, wellevendheid,
verfijnde levenswijze; — urbaniseeren (spr.
s=z), nw.lat. steedsch, d. i. beschaafd en wel
maken ; — Urbanos, m. pl. sp.-gemanird
(v. urbano, steedsch of tot de stad behoorende)
de tot actieven dienst bestemde stads- of burgersoldaten.
urbi et orbi, lat. z. o r b i s.
Urda, f oudn. (Urdhr, eig. het gewordene, het verledene, v. verdha, worden) Myth.
eene der .Nornen z. aid.
Urëa, f. of uricum, n. (van 't gr. oeréin,
pissen, oeron, pis) de pisstof; — urekeht
uitstorting van pis in het-si,f.Med
celweefsel; — uresis, f. Med. het pissen ; —
uretéres, pi . (van den sing. ureter, de pisleiders; — ureteriseh, adj. de pisleiders
betreffende; — ureteritis, f. ontsteking der
pisleiders; — ureterodialsis, f. beleediging, verscheuring van een of van beide de
pisleiders ; — ureterolith, m. de steen in

de pisleiders; — ureterolithiasis, f. het
ontstaan van steenen in de piswegen ; — ure
-terol^si,f.
verlamming der pisleiders ; —
urethra, t. de pisbuis ; — urethraal, adj.
nw.lat. tot de pisbuis behoorende; — ure
pijn in de pisbuis; — ure -thralgie,f.
verstopping der pisbuis;-thrempáxis,f.

— urethrztis, f. ontsteking der pisbuis; —

urethroblennorrhasa, f. de slijmvloed
der pisbuis; — urethrophma, n. de
zwelling in de pisbuis; — urethorrhagie,
i de bloeding uit de vaten van de pisbuis; —
urethrornccea, f. de vloeiing uit de pisbuis ; — urethrospásmus, m. de kramp
in de pisbuis; — urethrotomie, f. de pisbuissnede, eene kunstbewerking bij den steen
in de pisbuis; — urethrotómus, m. een

mes tot opening van de pisbuis; — urétisch,
adj. (gr. urétikos, e. on) de pis betreffende;
pisafzettend, pisdrtjvend; — uretika, pl. pisdrijvende middelen.
Urédo, f. lat. (van urére, branden) brandend, jeukend uitslag; ook de brand in het
koren; — wrens, lat. Bot. brandend ; — uremia
(spr. t=ts), n. pl. Med. bijtende middelen.
Uresis, enz. -- uretisch, z . ond. u r e a.
Uri, m. arab. (eig. bekend billijk, recht
'arafa, kennen; bekend maken) een-vardig,.
turk. keizerlijk kabinetsbevel; ook een ronde
opgebolde tulband.
urgeeren, lat. (urgëre) dringen, drijven;
aandrijven, sterk op iets staan of aandringen;
nadruk daarop leggen, het al te nauw of te
gestreng nemen ; — urgánt, adj. dringend,
80
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t=ts), nw.lat. of fr. urgence (spr. uurzjáris'),

f. de dringende nood, noodwendigheid, dringendheld, nooddrang, drang der omstandigheden.
Urfan of Herr Urfan, hoogd. (spr.
oeriaan) schertsende benaming van een weinig geacht- of ten onpas verschenen mensch;
in 't nederduitsch ook de duivel.
Urias, f. gr. (v. oeron, pis) de pisfistel;
— uriasis, f. het pissen, waterloozen ; —
uricum, z. u r e a ; — uriseh, adj. píszuur.
Urias, m. hebr. (gr. Urjas, hehr. urjjdh,
van oer, vlam, vuur, ór, licht) mansnaam : de
vlam van Jehovah ; — urias-brief, een
voor den overbrenger gevaarlijk, schadelijk of
verderfelijk schrijven (naar den brief, dien David aan Joab schreef en door U r i a s overzond;
z. 2 Sam. XI, 14-17) ; — Uriel, m. de naam
van eenen aartsengel: vlam Gods of de door
God verlichte; — urim en thummim,
hebr. (pl. van oer en van thóm, volkomenheid,
onschuld) licht en recht, de borstlap van den
j 00dschèn hoogepriester, uit twaalf edelsteenen
of v. a. uit twee beelden bestaande, die op
eene ons onbekende wijze als middel tot de
godspraken dienden, welke de hoogepriester in
gewichtige gevallen uitsprak.
Urine, f. lat. (urLna) de pis ; urina cotta,
gekookte pis, welke de beslissing der ziekte
aanwijst of vergezelt ; u. cruda, rauwe pis; u.
purulénta, etterpis ; U. rubra, roode pis ; —
urinaal n. nw. lat. een pisglas ; — urinaat,
,

,

n. een meststof, bestaande uit drek en pis; —

urineeren, pissen, wateren, zijn water afslaan ; — urineus, adj. pisachtig ; — Ui-.
noir,. n. fr. pisbak, openbare waterplaats.
Urne, urn, f. lat. (urna) eene waterkruik,
een watervat ; eene aschkruik, 1(jkbus ter bewaring van de asch eens overledenen bij de
Ouden ; eene vaas tot sieraad; de stembus.
U,rocële, f. gr. (v. oeron, pis) eene pisbreuk; — uroehesie, f. een pisachtige bulkloop, pisloozing bij den stoelgang; — uroCaB1ia, f. de pisbreuk, uitstorting van de pis
in het onderlijf; — uroeysti8, f, de pisblaas; — urodochium, n. een pisvat, pisglas; — urodynie, f. pijn op 't water; —
uroklépsis, t. het ongemerkt afloopen der
urine; — urokriterium, n. een pisteeken,
beoordeeling eener ziekte uit de pis ; — urokrisis en urokritiek, f. de pisbeoordeeling, het pisonderzoek; — urokritlsche
teekenen, ziekte-teekenen, die uit de geloosde pis worden afgeleid; — urolith, m.
de pissteen; — urolithiásis, f. de pissteenvorming; — urolithise)r, adj. pisstee
betreffende; pissteenzuur; — uromá►nt,-ne
m. een piswaarzegger, waarzegger uit de pis;
— uromantie (spr. t=ts), f. piswaarzeggerij,
het waarzeggen uit de pis; — ur-ompháluS, m. de opzwelling van den navel door
pis; — uroplanie, f. de verdoling der pis,
de uitstorting der pis in andere deelen ; —
urorrhagie, f. sterke pisvloed; — uror-
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nccea, f. de onwillekeurige pisloozing, pis-.
vloed; — uroschesis, f. de pisopstopping,
— urósis, L pisziekte; — uroskoop, m.
een pisbeschouwer, piskijker; — uroskopïe r
f. de pisbeschouwing.
Urphéda, urphéde of urféhde, f.
oudd. (spr. u =oe; v. ur, uit; eig. het uitzijn
of ophouden der v e e t e (v e e d e) of vijandschap),
de zoen, zoeneed, verzekering onder eede van
Beene wraak te nemen, o o r v e e d e.
Ursinus, m. (van 't lat. Ursinus, a, um,,
van ursus, beer) mansn. : de beerachtige, de
sterke als een beer; — Ursüla, vr.naam :.
de met berenkracht begaafde ; — Ursulinernonnen, Ursulinen, f. pl. de leden eener
in de 16de eeuw ter eere van de heilige U r-,
s ti 1 a gestichte vrouwelijke orde, die zich inz.
met de opvoeding van jonge meisjes en met.
de verpleging der zieken bezig hield.
Urticaria, f. nw.lat. (van 't lat. ur(ca,.
de netel) de netelzucht, de netelkoorts ; —
urtiCátie (spr. t=ts), f. Med. het geeselen
met netels, een opwekkingsmiddel bij verlam-.
ming en gevoelloosheid der ledematen ; — ur-ticae folius, a, um, lat. Bot. brandnetelbladerig..
Uruku, z. o r l e s n.
Usage, t fr. (spr. uzáázj'), usance, f..
(spr. uzähs'; van 't lat. usus, z. ald. ), usá n-m
tie (spr. t=ts) het gebruik, de gewoonte ; het
gewoonterecht, handelsgebruik; usage du monde,
het wereldgebruik, de wereldkennis; ook de
manieren, de 'zeden, de toon der groote wereld;
— usance of it. uso (spr. oezo) m. Kmt.
het wisselgebruik, de gewone betalings- of wis
termijn van eene maand, eene<-seltrmijn,d
maand zicht ; u s o-wissel, een wissel, wei ks.
vervaltijd a uso bepaald is; — a uso, it. (spr.
oezo) of a usance, fr. naar het gebruik bij wissets, op gewoon zicht, op gewonen betalings-termijn (van 2 tot 1 weken) ; a uso dóppio,
it. of à, deux usances, fr. (spr. adeuzusáhs' }.
naar dubbelen betalingstermijn.
Usbeken of Oesbeken, m. pl. (naarmen wil dus genoemd naar een hunner khans
U s b e k) een groote tataarsche volksstam, die
in Bokhara, Balkh, Khokand, Chiwa, Toerfan,.
enz. de heerschappij bezit. Uskoken, pi. serv. (spr. u =oe ; van 't
slay. u, weg, voort, en skakáti, springen, skok,
de sprong) ontsprongenen, voortvluchtigen, sla
eeuw uit het turksch-vone,di18
gebied naar de gebergten van Hongarije en de.
Krain de wijk namen.
usque ad nauseam, lat. z. nausea.
Usquebah of usquebaugh, m. eng..
-

t

(spr. uskwibá ; van celtischen oorsprong, woor-

del(jk levenswater, van 't iersch uisge, water,
en beatha, leven ; hieruit ontstond door ver
woord whisky, z. aid.) een-basteringh
kruidenbrandewijn in Ierland, sairaanbrandewijn.
Usta, m. turk. (oestá, van 't perz. oestäd'
meester) een turksch onderofficier bij de Janitzaren.
UstaW, m. de grondwet in Servië.
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Untie, f. lat. (usu1o, van urëre, branden)
Mea de branding, het branden, ook k a u t er i s a t i e; — ustuleeren (lat. astul dre),
branden, zengen, roosten ; — ustul^tie (spr.
tie—tsie) f. nw.lat. de zenging, roosting.
Usuarius, usucapeeren, usufructeeren, enz. z. ond. usus.
Usure, f. fr. (lat. usüra, pl. usúrae, van
uti, gebruiken, usus, het gebruik) bet gebruik,

genot, het genotgeld, de rente, interesten ;
woeker, woekergeld; usura illegitimae, pl. ongeoorloofde renten ; us legitimae, geoorloofde,
gebruikelijke renten; us. prohibitae, verboden
renten ; usurarum usürae, pl. rente op rente,
interest op interest, woekerrente; — usura
een woekeraar ; usurarza pravitas,-rius,m.
de woekerende gewetenloosheid, ongeoorloofde,
strafbare renteneming.
usurpeeren, lat. (usurpare, eig. in 't
alg. gebruiken, handhaven, uitoefenen), iets
usurpeeren, zich van eene zaak meester
maken, baar bemachtigen, overweldigen, zich
op eene wederrechtelijke wijze en met geweld
iets toeëigenen of aanmatigen, aan zich trekken of in bezit nemen; — usurpántie (spr.
t=ts) f. nw.lat. de gewoonte, het overgeleverd
gebruik; — usurpatie (spr. t=ts), f. latí
de wederrechtelijke of onrechtmatige inbezitneniing, toeëigening, bemachtiging of aanmatiging,
de gewelddadige roof; het onwettig bezit; Jur.
usurpado, inz. de afbreking der verjaring ; usurpatio juris, de ongeoorloofde uitoefening van
een vreemd en ons niet toekomend recht; —
usurpator, m. of fr usurpateur (spr.
uzuur ) een overweldiger, onrechtmatig inbe.

—

zitnemer, troonroover, wederrechtelijk roover
van het oppergezag.
Usus, m. lat. (van utor, usus sum, uti,
gebruiken, zich van eene zaak bedienen), het

gebruik, de gewoonte ; usus est tyránnus, sprw. :
bet gebruik is een tyran of dwingeland; usus
epanorthoticus; Log. de tennuttemaking (vgl.
epanorthothisch); usus fors, het rechts
usus loquéndi, het spraakgebruik; ad-gebruik;
usum, ten gebruike, ten dienste, ten nutte;

ad usum transfereeren, z. ond . t r a n s f e r e e r e n ; ad pios usus = ad pios causas,
z. onder causa; -- ex usa, uit de gewoonte
of het gebruik, door oefening en gewoonte;
ook volgens het gebruik, gebruikelijk, nuttig,
dienstig; — in usu of usueel (lat. usuális,
e, fr. usuel) adj. in gebruik, gewoonlijk, ge
naar de gewoonte; — in usum, ten-bruikelj,
gebruike of ten nutte; — in usum Delphin,
ten gebruike van den franschen kroonprins of
d a u p h ij n inzonderheid gedrukt (eene aanmerking op den titel van de voormalige fransche
uitgaven der latijnsche schrijvers, uit welke de
aanstootelijke plaatsen in den tekst weggelaten,
doch aan het slot bijeengevoegd zijn) ; in usum
tirönum, ten gebruike der beginnaars (vgl. t i r o);
— usuaríus, m. een gebruiknemer, vrucht
— usucapeeren (lat. usu capére),-bruike;
zich eene zaak uit hoofde van haar lang - on-

afgebroken gebruik of bezit toeëigenen, haar
voor zijn eigendom verklaren, het verjaringsrecht
uitoefenen; — usueaptie (spr. t=s) f. (lat.
usucapto) Jur. de bezitting of verwerving van

enkel lichamelijke zaken door verjaringsrecht
(vgl. p r m s c rip t i e) ;— ususfruCtus, m.
(d. I. usus et fructus), fr. usufl"uit (spr.
uzu frwí) gebruik en genot of vrucht, het vrucht
eens anders-gebruik,dvchtnga
eigendom, lijftocht ; — usufruetueeren,
nw.lat. het vruchtgebruik trekken of dat geven ; — usus— of usufructuarius, m.
de (gerechtigde) vruchtbruiker, vruchttrekker of
-genieter, de gebruiker van een vreemd goed.
ut, lat. gelijk, zooals, b. v. ut infra, ut supra, ut retro, enz. z. infra, enz.
ut desint vires, tarnen est laudánda voldntas, lat. al ontbreken de krachten, dan is toch
de wil te prijzen.
Utensilien, pl. lat. (utensilia, van utens)'lis, e, bruikbaar) bruikbaar gereedschap, huisof kerkgereedschap, huisraad; gereedschappen,
werktuigen.

Utérus, m. lat. het moederlijf, de baarmoeder; utéri inflado, f. Med. opzetting der
baarmoeder; — uterien, adj. (lat. uterinus,
a, um) uit éene moeder geboren; van de zijde
der moeder; — uterine (seil. Fratres) pl. Jur.
kinderen van éene moeder, lijfelijke broeders en
zusters van moederszijde; — uterina, n. pl.
nw.lat. middelen tegen baarmoederziekten ; —
uterinaal, adj. tot de baarmoeder behoorende.
utile, n. lat. (van utilis, e, bruikbaar, te gebruiken, van uti, gebruiken) het nuttige, bruikbare, nut, gewin, voordeel ; utile dulci, bet nuttige met bet aangename (paren) ; utiater a cC e p t e e r e n, als bruikbaar aannemen ; — utiliteit, f. (lat. utilitas) de bruikbaarheid, aanwendbaarheid; nuttigheid, het nut, voordeel;
utilitas private, het bijzonder of eigen nut; ut.
publica, het openbaar nut of voordeel, het algemeene of 's lands welzijn; — utiliseeren
(spr. s=z) nw.lat. (fr. utiliser) ten nutte maken, aanwenden, gebruiken; — utilisatie
(spr. —za -tsie) f. de tenuttemaking, aanwending,
gebruikmaking tot nut of voordeel; — utilitáris, m. nw.lat. (fr. utilitaire) een aanhanger der nuttigheid of van het algemeen nuttige; iemand, die alleen op het nut of de schade
let, die handelingen alleen naar bet nut of het
voordeel beoordeelt ; — utilitarisme, n. het
stelsel der nuttigheid of van het algemeen nuttige, een door J. Bentham gegronde staatsleer,
volgens welke het algemeen belang zooveel mogelijk den voorrang moet hebben op bestaande
rechten en wetten.
utznam, lat. och of! och of God gave! 't ware
te wenschen, dat, enz.
ut infra, lat. z. infra.
uti possideíis, lat. zooals gij bezit (diplomatieke formule, beteekenende den oogenblikkelgken toestand van het bezit van twee oorlogvoerende partijen).
Utopia, n. gr. (van oe, niet, en tópos,
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oord, plaats) nergensland, nergenshuizen ; het lui
een enkel denkbeeldig land met bet-lekrand,
bijbegrip van eene nergens te vinden voortrefïelijkheid (het eerst door Thomas Morus in 1516
beschreven en benoemd); — utópiseh, adj.
nergenshuizig, een zoodanig land eigen of daarop
betrekkelijk, ingebeeld; — utopist, m. een
nergenst'huis, luilekkerland; een staatkundige,
die zich met onuitvoerbare verbeteringsplannen
bezighoudt.
Utralíst, z. v. a. 1atitudinarts (z. aid.)
Utraquísten, m. pl. nw.lat. de gematigde partij der Hussieten, die het gebruik des
Avondmaals onder de beide gedaanten (sub
utráque spec)e) verlangden (in tegenst. met sub
una spec)e, z. ond. species.
ut, re, mi, fa, sol, la, si, de in Italië, Frankrijk en ook hier te lande gebruikelijke benaining van de tonen der diatonische klankladder.
(Deze lettergrepen, bij welke de zevende eerst
later gevoegd is, heeten de g u id on is c h e syllaben, naar den italiaanschen Benedictijner-monnik Guido Aretinus, in de lade eeuw, die
ze uit het volgend katholiek kerkgezang nam,
waarin de heilige Johannes, als patroon der
zangers, tegen de heeschheid of schorheid wordt
aangeroepen :

Ut quéant laxis R e-son are fibris
Mi-ra gestorum F a-múli Tuorum,
Solve pollúti La-bii realism
Sande Joannes !
d. i. opdat uwe dienaren met verruimde borst
uwe groote daden kunnen bezingen, o delg de
schuld der ontwijde lippen uit, heilige Johannes!).
ut retro, lat. z. retro.
Utriculus, m. pl. utriculi, lat. (ver-

y, als romeinsch getalmerk = 5 ; in rom.
opschriften en op rom. gedenkpenningen bekleedt de plaats van de woorden : vale, vete
votum, enz.-ranus,vi ctora,
(z. die woorden), en van de eigennamen Va
en Yitellius; — ook afkorting van versus-lerius
en verte, z. aid.; — Ya. = Virginia, in NoordAmerika ; — Y. A. = votre allesse, fr. (spr.
wottraltéss') Uwe Hoogheid; — Y. A. R.
votre altesse royale (spr. —roajaal') Uwe Koninklijke Hoogheid; — V. C., z. vostro conto;
— v. c., z. verbi causa en v. g. = verbi gratja, ond. verbum ; — v. D., z. volente Deo;
— Y. D. M., z. verbi divini minister, ond. v e rb u m ; — Yerm. en Yt. = Vermont, in NoordAmerika ; — Y. T. of vet. Test., z. vetus testamentum; — vid., afkort. van vide en videatur;
— viz., z. videlicet; — v °. = verso, op de keer-,
rug- of achterzijde (van het blad) ; — vol., z.
v o 1 u m e n; — V. s., z. volti subito; — vdt. of
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klw. van uter, een lederen flesch of zak) lederen waterlleschjes; de sapvaatjes der planten ; — utriculatus, a, um, lat. Bot. blaasachtig.
utriusque, lat. (gen. van uterque, beide) van
beide; utriusque juris Doctor, doctor in do
beide (d. i. het kanonieke en het romeinsche)
rechten.
Utsjitel, m. russ. (spr u =oe ; van aetsjitj,
onderwijzen) een huisleeraar, opvoeder, hofmeester in Rusland.
ut supra, lat. z. supra.
Uvéa, f. nw.lat. (uvëa, scil. membrácna, v:
uva, druif) Med. het druivevliesje in het oog;
— uvúla, f. eïg. het druifje; het lelletje of
tapje in de keel; — uvulitis, f. de ontsteking van het keellelletje.
Uwarowiet, m. een in Siberië ontdekte
groene, chroniumhoudende granaat, naar den
russ. minister U w a r o v benoemd.
uxor, f. lat. de vrouw, huisvrouw, gade,
echtgenoot; cum uxóre, met de vrouw, benevens de gade; uxorio nomane, in den naam der
huisvrouw ; — uxoricida, m. nw.lat. de moordenaar zijner vrouw, vrouwenmoorder; — uXOriëus, adj. nw.lat. (uxoriósus) al te zeer aan
zijne vrouw gehecht, aan haar te zeer onderworpen ; — uxorium, n. lat. eene geldboete,
die eertijds te Rome betaald werd door hen,
die, tot huwbare jaren gekomen zijnde, niet
trouwden.
Uycu (spr. oeïkoe) een gegiste drank op
de Antillen, uit aardappelen en stroop of suikerriet.
Uzaltun (spr. u =oe) eene vroegere rekenmunt in perz. Georgië = r toman of 5}
à 6 centen

vt., z. vidit, ond. vide; — V. v., z. vice versa;
— Y als chemisch teeken = vanadium. — Y
als muntteeken en wel op oude fr. munten:
Amiens; op lombardisch-venetiaansche : Venetië ; op savooische : Vercelli.
va, fr. eig. ga! of het ga, het zij zoo, het
gelde ! uitdrukking der spelers, wanneer zij geld
op eene kaart zetten; va banque (spr. —bank')
bet geldt de bank! va banque spelen, alles
op het spel zetten; va tout (spr. —toe) het
gaat om al het op 't spel gezette geld, om alles te gelijk, om den ganschen pot.
Va, z. w a.
Vaag, z. vague.
Vaas, z. ond. v as.
vacant, vacantie, vacatuur, z. ond.
vaceeren.
vaccetto, it. (spr. watsjétto) Muz. gematigd,
matig snel.
Vaccine, f. nw.lat. (vaccina, scil. varióla,
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van het lat. vaccinus, a, um, van de koe, vacca)
de koepok ; koepokinenting, inenting der bevell igingspokken ; -- vaccineeren, de koepokken inenten; --- vaccinateur, m. fr. een koe
— vaccinatie (spr. t=ts) f. nw.-pokinetr;
lat. de koepokinenting, inenting der koepokken
(door J e n n e r op het einde der vorige eeuw
uitgevonden) ; — vaceinoide, f. lat. -gr. de
valsche of onechte koepok, windpok.
vaccini folius, a, um, lat. Bot. boschbesbladerig.
vaeeeren, lat. (vacare) openstaan, onvervuld zijn; — Vaeeerend, adj. ambteloos, dien
openstaand; — vacat, het ontbreekt, is-stelo,
er niet of is onbezet ; — Vacánt, adj. (lat.
vacan) openstaand, onbezet, onvervuld, onbekleed, ledig, open ; als subst. de ledige blad
achter den titel; — Vacántie (spr. t=ts)-zijde
f. nw.lat. (it. vacanza, fr. vacance) de opengevallen plaats, ook de rusttijd, beroepsvrijheid,
opschorting der werkzaamheden voor leeraars
en leerlingen, voor gerechtshoven enz.; — Vaeätie (spr. t=ts) f. lat. (vacado) de bevrijding of het vrijzijn van eerie verplichting, opbrengst enz.; ook arbeid of tijd (door rechts
andere ambtenaren) aan lets be--personf
steed; -- vacatiegeld, n. loon of salaris van
een ambtenaar voor bewezen dienst of besteden tijd; — vacatuur, f. nw.lat. of vaca
fr. de openvalling van eenen post, het
-ture,
onbezet of open zijn van een ambt of eene bediening.
Vache, f. fr. (spr. wasj's v. 't lat. vacca)
eig. koe ; koehuid, koeleder ; vandaar een met
leder overtrokken reiskoffer ; eene met leder
bekleede mand of bergplaats op koetsen en
reiswagens; — vacherie, f. (spr. wasj'ríe)
de koestal.
vaeilleeren, lat. (vacilláre) wankelen,
waggelen; wankelmoedig, dobberend of besluiteloos zijn; vacillánte, it. (spr. watsjiel—) Muz.
onzeker, weifelend; — Vaeillátie (spr. t=ts)
f. lat. (vacilla(io) het wankelen, waggelen, de
onbestendigheid, besluiteloosheid, wankelmoedigheid.
Vaco' um, n. lat. (van vacúus, a, um, ledig) de ledige ruimte, het ledig, ijdel; luchtledigheid, inz. boven den Inwendigen kwikzilverspiegel bij den barometer, ook v a e ii u m T o rricelliánum of Torrieelli's ledig genoemd; — vacuum- toestel of vacuumpan, f. verdampingspan, toestel voor het snelle
verdampen in eene ruimte, waar de lucht verdund is, inz. in suikerfabrieken ; -- Vaeueeren, z. v. a. e v a c u e e r e n (z. aid.); —
vacuíst, m. nw.lat. wie eene ledige ruimte
in de natuur aanneemt ; ook de waarnemer van
het v a c u u m bij . machines enz.; — Vaeuiteit, f. lat. (vacuitas) de ledigheid, ijlheid, het
ledig zijn; de nietigheid, ijdelheid; — Vaeüna,
f. bij de oude Sabijnen: de godin der rust en
ontspanning, aan wie de landman na volbrachten veldarbeid offerde ; ook de godin des lediggangs en der luiheid; — vacunaliën, pl.
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(lat. Vacunatia) rustfeesten, ter eere van die
godin in December gevierd; — vaeuölen, pl.
lat. holten in de geleimassa van sommige microscopische zeediertjes.
Vade, f. fr. (van 't lat. vade, ga! impera
vad ére, gaan ; vgl. va) de inzet bij het-tiefvan
spel ; het werkaandeel — vademécum, n.
nw.lat. (van 't lat. vade mecum, d. i. ga met
mij !) een voorwerp, dat men steeds bij zich
draagt, inz. een zakboek, een boek met dage
bruikbare zaken, met snedige gezegden,-lijks
anecdoten enz.; — vade in pace, eig. ga in
vrede; een monniken-kerker.
Vadem, samengetrokken vaám, nederl.
(eng. fathom, hoogd. faden; eig. dat, waarmede
men v a t t e n, binden kan; oudtijds bij ons, evenals thans in 't hoogd. draad, touw) zooveel als
men met wijd uitgestrekte armen bevatten, bereiken kan ; eene lengtemaat van 6 amsterdamsche voeten = 1,6987 meter.
Vademecum, z. ond. vade.
Vadimonium, n. lat. (van vas, genit.
vallis, de borg) Jur. de borgtocht, beloofde ver
voor het gerecht; vadimonii desertïo,-schijng
f. het verzuimen daarvan.
vae, lat. wee ! ach ! vae mihi ! wee mij ! o,
ik ongelukkige ! vae misëro! wee den ellendige!
vae victis ! wee den overwonnenen!
Vagina, f. lat. de scheede ; Anat. de moe
— Vaginaal, adj. nw.lat. tot de-dersch;
moederscheede behoorende ; — vaginapóren,
pl. buis- of pijpkoralen, bij welke eene nauwe
buis in eene wijdere steekt.
Vague, adj. (fr. vague; van 't lat. vagus,
a, um) vaag, onbepaald, onbegrensd; wijdloopig; inzonderheid, onbepaald, onduidelijk, wei
uitdrukking; Pict. dat lichte en aan--felndi
gename karakter, die toon van lucht en nevel,
welke aan de voorwerpen eene zekere geheim
geeft ; — in vago, lat. onbepaald, in-zinghed
het wild; — vageeren, lat. (vagári) omzwerven, ronddolen, landloopen; — vagant, m.
(vágans) een rondzwerver; gauwdief; — va
m. pl. in de middeleeuwen, en wel
-gánte,
sedert de 12de eeuw, rondtrekkende scholieren
en zangers, die In latijnsche liederen (vaga nt e n-1 i e d er e n) de liefde, den win en 't gezellig genot bezongen, eerst in Frankrijk, ver
ook in Engeland en Duitschland rond-volgens
aan de hoven der bisschoppen en-troken
abten een gastvrij onthaal en belooning zochten; zij werden ook G 01 i a r d e n geheeten,
naar een onderstelden bisschop Golfas, als den
stichter hunner orde; — vagabond, m. lat.
(vagabzvndus, fr. vagabónd) een zwerver, landlooper, Iemand zonder bepaald verblijf of beroep ; — vagabondeeren (fr. vagabonder)
als landlooper rondzwerven ; — vagabondage, f. (spr. —dáázj') de landlooperij ; --vagrant, eng. (spr. wéegrent) z. v. a. vagant.
Vaill., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor F. Le Vaillant (gest. 1825).
Vaisselle, f. fr. (spr. wessen'; prov. vay;
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cela, vayseiha, v. lat. vascella, pl. V. vascellum,
klein vat; van het lat. vas, genit. vasis, vat)
vaatwerk, tafelgereedschap, schotels en borden,
inz. van zilver.
Vakia, wakea of wakih, f. arab .
(wak)yat) eene rekenmunt in Abyssinië, Adowa,
Trawa, enz.; ook een gewicht van ongeveer
28 gram.
Val, 1) een oostindisch gewicht tot het
wegen der piasters en goudere dukaten = a
t o l a (z. aid.)
Val, 2) f. siciliaansch (fr. val, m. it. valle,
f., van 't lat. vallis, f.) het dal ; het eiland Sicilië bestaat uit 3 valli of dalen: Val di Mazzdra, Val di Demóna en Val di Noto.
Vala, f. oudn. eene zieneres, tooveres.
valábel, adj. fr. (valable, van valoir = lat.
valëre, gelden) geldig, geldig in rechten, rechts
aannemelijk, gegrond, b. v. eene ver-geldi;
goed allooi (van munten).-ontschuldig;va
vale ! lat. (imperatief van valëre, gezond zijn,
sterk zijn, gelden, enz. z. v a 1 e e r e n) eig. wees
gezond ! vaarwel ! — valste ! vaart wel ! ook
bene valëte! afscheidswensch in brieven enz.,
door de pausen in den vorm van een monogram onder hunne bullen gezet ; -- valediceeren (lat. valedicëre) vaarwel zeggeii, afscheidnemen ; — valedictie (spr. t=s) f.
nw.lat. het afscheidnemen, de afscheidsrede ; —
Válentijn, mansn. (bedorven tot V e l t en)
de sterke, krachtige, machtige; — Válentijns –dag, m. de lode Februari, in Engeland en Schotland de dag, waarop de jonge

lieden aan 't voorwerp hunner genegenheid (in
dat geval de Valentina) minnebrieven, zinrijke

gedichten en geschenken toezenden (een door

de Noormannen ingevoerd gebruik); — Valen
ziekte, f. de vallende ziekte (e p i-tlins–
-dans (z. ond. Veit),-lepsi),dSt.Vu
omdat de heilige Val e n t i nu s (St. V e l t e n)
daarbij als -helper werd aangeroepen ; — Valentiniánen, m. pl. eene gnostische secte,
aanhangers van het zinrijke stelsel des Alexandrijners V ale n t i n u s in de 2de eeuw; -- Va

mansnamen, Va--leriusnVaä,
leria, vr.naam : de sterke, veelvermogende; —
valeriaan, f. (lat. valeriana, hgd. baldrian)
m. kattekruid, een plantengeslacht van onder -

scheiden soorten ; — valeriaan–wortel, een
krampstillend middel.
valeeren, lat. (valere; vgl. vale) gelden,
waard zin ; — valor, m. nw.lat. (it. valöre)
of Valour, f. fr. de waarde, het gehalte, de
geldigheid eener muntspecie; valor extrinsecus,
de uiterlijke waarde eener munt; v. instrinsecus, hare innerlijke waarde; valeur en attente,
fr. (spr. —arg attáuz^t') of valeur en recouvremeat, fr. (spr. —an r'koewr'mái) in wisselzaken : waarde in afwachting ; ad valorem, naar
de waarde ; valeur recue, de waarde ontvangen, waarde genoten (op wissels); valeur recue
comptant, fr. (spr. —kontáñ) de waarde in gereed geld of in contanten genoten ; valeur en
marchandises (spr. —a' marsjandíéz') waarde
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in koopwaren; — válúta, f. it. (spr. u=oe)
de waarde ; de muntvoet ; inz. de wisselwaarde,
het wisselbedrag ; — valuteeren (it. valutáre)

ook valueeren, valveeren (uit het fr.

valuer, vgl. e v al v e e r e n) schatten, waardeeren, de waarde eener munt aanslaan ; — Valv^tie, valuátie (spr. beide t=ts) f. (fr.
evaluation) de schatting, waardeering, waardebepaling eener raunt ; — valvatie–tabél,
de waarde - lijst, het waarde - overzicht, inz. van

muntsoorten.

Valencia's, pl. (spr. c=s) sp. duurzame
winterstoffen, naar de stad Valencia in Spanje
genoemd.

Valenciennes, pi. fr. (spr. wala nsjen')
allerlei soort van kant, inz. smalle, naar de
gelijknamige stad in fransch-Vlaanderen genoemd.

Valerianus, Valerius, Valeria, va
vale.
-lerian,z.od
Vales, pl. sp . (van den sing. vale, schuldbekentenis, staatsschuldbrief, van valer, gelden,
waard zijn = lat. valëre) spaansch papieren geld
oorspr. assignatiën of aanwijzingen op de uit Ame
-rika
te ontvangen zilver- piasters.
valet, valete, z. ond. vale.
Valet, m. fr. (spr. walè; V. 't oudfr. naslet,
varlet, edelknaap; mid.lat. varoletus, varletus,
voor vassus, dienstman; z. v a z a 1) de dienaar,
bediende, knecht; de boer in het kaartspel;
ook de ijzeren stang of veer ter sluiting of
dichtvalling van sommige deuren, een deurge;

wicht ; — valet de chambre (spr. -sjá br' )
kamerdienaar; — valetaille, f. (spr. wal'tálj')
de gezamenlijke bedienden, bet bediendenvolkje
of -pak (in verachtelijken zin) .

Valetudinaria, m. lat. (van valetúdo,

gezondheidstoestand , lichaamsgesteldheid) of valetudinair, een ziekelike, een sh.kkelende,
iemand, wien het op den duur aan gezondheid
en kracht ontbreekt; — valetudinarium,
n. een ziekenhuis.

Valour, z. ond. valeeren; — Valhalla, z. Walhalla; — vali, z. w a l i ; —

valide sultane, z. s u l t a n e, enz.
valide, adj. lat. (validos, a, um, eig. gezond, sterk, krachtig, van valëre, z. vale en
valeeren) geldig, rechtsgeldig, geldig in rechten ; — validiteit, f. nw.lat. de geldigheid,
rechtsgeldigheid eener zaak; — valideeren,
nw.lat. (fr. valider) geldig of geldend maken,
bevestigen, bekrachtigen; Kmt. geldig zijn, voor
goede betaling gelden; — validátie (spr. t=
Is) f. op wissels : de geldigverklaring, geldig making, erkenning, goedkeuring, aanneming.
Valies, n. (fr. valise, it. valigia, hoogd.
felleisen, mid. lat. vallegia ; van v e 1= lat. vellus, waarvan bet gemaakt wordt) een mantelzak , langwerpige lederen reiszak.
•

Valinga, z. wall n g a; — valkyriën,
z. walkyriën.

Vallätie (spr . t=ts) f nw.lat. omwalling,
verschansing.

Vallisneria, f. nw.lat. (naar den in 1730
te Padua gestorven natuurkenner V a 11 i s n i é r i)
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ieene zuid-europeesche waterplant, merkwaardig
wegens hare eigenaardige wijze van bevruchting.
valueeren, valuta, valuteeren, z.
-ond. valeeren.
valva, f. pl. valvae, lat. deurvleugel, slagdeur; Bot. schaal, klep, - lob, blad der bloem
valva seminális, „ zaadlob ; ad valvas-sched;
curiae, aan de deuren van het raadhuis; ad
valvas ecclesiae of templi, aan de deuren der
kerk ; — valváta, f. eene soort van zoetwaterschelpdieren; — valvúlae, f. pl. lat. (van den
sing. valvula, verklw. van valva) Anat. klapvliezen; ook in de plantkunde : klapvliezen;
valvzclae intestinlilis, de klapvliezen der Ingewanden.
Valvatie, valveeren, z. onder v aleeren.
valvulae, z. end. valva.
Vámpyr, vampir of vampier, m.
(it. vampiro, fr. vampire, sere. wdmpir) in het
volksgeloof van zuidelijk Europa : lijken, die des
nachts uit hunne graven stijgen en den menschen het bloed uitzuigen; N. H. de bloedzuiger, de groote zuid-amerik. vledermuis, die sla
bloed uitzuigt ; — vam--pendmscht
pyrisme, n. het overdreven aderlaten.
Vanadium, n. (van Vanadts, een bijnaam
van Freyja) een in ijzer- en looderts gevonden,
°op chromium gelijkend eigenaardig metaal, door
•Sefström in 1830 ontdekt; — vanadiniet, n.
natuurlijk vanadiumzuur looderts.
Vandalen, enz. z. Wandalen.
Vanille, f. fr. (spr. waniélf ; van 't sp.
-vainilla, d. i. eig. kleine peul, omdat de zaad
kleine peulen vervat zijn; van vaina-korelsin
lat. vagina, scheede, hulsel, peul) een oost.en west-indisch gewas, en de peulvormige zaad.- hulsels daarvan, die inz. tot de chocolade gebruikt worden ; — vanilline, f. de vanille.stof, een door Tiemann en Haarmann uit de
e o n If e r i n e (uit naaldhout verkregen stof) fa:briekmatig gewonnen surrogaat voor de natuur
-lijke
vanille.
Vaniloquéntie (spr. t=ts) f, lat. (vaniloquentaa, van vanus, a, um, ledig, ijdel, en
,-loqui, sprekend de pralerij, windbrekertj, pocherij,
snoeverij ; — vaniteit, f. (lat. van tas) de (jdelheid, nietigheid, vergankelijkheid; pralerij, Inrbeelding, opgeblazenheid, roemzucht ; — van)tas
-vanitätum, ijdelheid der ijdelheden, d. 1. het Is
alles ijdel; — vaniteits —stuk, eene bloem
oude benaming voor een-•ofvruchtsildej;
.zoogenaamd stilleven.
vanteeren, fr. (vanter, provene. yantar,
"it. vantare, mid.lat. vanitáre, v. 't lat. vanus,
{ ijdel, vanitas, ijdelheid) pralen, roemen, snoeven, pochen ; — vanterie, L de snoeverij, het
gepoch, de grootspraak; — vanteur, m. een
.snoever, praler.
Vapeurs, f. pl. fr. (van den sing. la vapeur = lat. vapor, m. de damp) winden, op-,stijgingen, spanningen In het onderlijf en daaruit voortkomende kwade luimen, grillen, inz. der
vrouwen; vgl. hysterisch en hypochon,

„
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drisch; ook z. v. a. spleen; ook een soort
fijne mousseline; — Vaporeeren, lat. (vaporäre) dampen, vervliegen; — vaporátie
(spr. t=ts) f. z. v. a. evaporatie; — va
n. nw.lat. de dampmeter, een-poriméte,
werktuig ter bepaling van het alkoholgehalte
van vloeistoffen • uit de spankracht der dampen;
— vaporisateur, m. fr. de verdamper, een
kleine blaaspijp om , welriekende en luchtzuiverende vloeistoffen te vervluchtigen; — vapOrisätie (spr. —za -tsie) f. nw.lat. de verdamping, vervluchtiging, de overgang van een li
Vaporiseeren (fr. va--chamtodp;—
poriser) door verdamping vervluchtigen; — Va—
poreus, adj. lat. (vaporösus, a, um) vol dampen; aan v a p e u r s onderhevig.
Vaquëros, pl. sp. boeren- of planterssigaren (uit Havana).
Vara, 1) f. sp. (vgl. 't lat. vara, dwarshout) in 't algemeen roede, staf; eene el, voor
lengtemaat in Spanje = 0,838 M.; in-malige
Portugal = 1,1 M.
Vara, 2) f. noord. Myth. de negende van
de twaalf godinnen der Scandinaviërs ; zij had
het opzicht over de geloften.
Yarding, m. eene ljflandsche rekenmunt
= 3 centen.
Vare, legiónes redde, lat. Varus, geef mij
mijne legioenen terug ! (uitroep van Augustus
na de nederlaag van Varus in Germanië).
Vareo, m. (fr. varee, varech, van 't arab.
warak, boomblad, loot; perz. barg) z. soda.
Varénne, f. fr. eene voormalige graan
-matinSvoye=2,4.
Vari of warf, n. een goudgewicht op het
eiland Madagascar = 1,3 gram.
Varia, m. pl. lat. (v. var)'us, a, um, menigvuldig, verscheiden) gemengde zaken, allerlei, velerlei; per varaos casus, per tot discri
door menigerlel gevallen, door-minaréu,
zooveel gevaarvolle leugens (een vers uit Virgilius) ; — variëeren (lat. varidre), afwisselen, veranderen; onderscheiden zijn, afwijken,
ontaarden; onstandvastig zijn, weifelen; -- Variëteit, f. (lat. varitas) de verscheidenheid,
menigvuldigheid; verschillende soort, afwijking,
speel- of basterdsoort van dieren en planten;
— variábel, adj. (later lat. variabilis, fr.,
variable) veranderljjk, afwisselend, onbestendig;
— Variabiliteit, f. nw.lat. veranderlijkheid,
onbestendigheid ; — variánte, f. pl. Variánten (lat. variántes of variae lectidnis)
verschillende lezingen van eenen tekst; -- Variátie (spr. t=ts) f. (lat. variatzo) de verandering, afwijking, verscheidenheid; Muz. de telkens veranderde herhaling van een eenvoudig
muziekstuk door ontbinding der tonen, aangebrachte sieraden, enz., waar tUsschendoor bestendig de grondmelodie klinkt, vandaar ook
In het algemeen: variaties op hetzelfde
thema (it. variazióne) ; Phys. afwissqling, on-

gelikheid, veranderlijkheid b. v. in den stand
van den barometer, der magneetnaald enz. in
den loop der maan; — con variazióni, it. Muz,
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niet veranderingen in de hoofdw(js; — variado
deléctat, lat. verscheidenheid behaagt, afwisseling baart genoegen, verandering van spijs doet
eten ; — variatie-kompas, •afwi jkingskompas, z. V. a. dee11natorium; — varidto,
it. veranderd ; -- ne varietur, lat. opdat er
niets aan veranderd worde (op acten, enz.); —
variärum, pl. (bi verkorting voor cum notis
variórum scriptórum, d. i. met aanteekeningen
van verschillende schrijvers) benaming van de
nederlandsche uitgaven der klassieke schrijvers,
met verschillende lezingen en aanmerkingen van
onderscheidene uitleggers; — varium et muta bile, lat. iets veranderlijks en wispelturigs (geregde van Virgilus, inz. op de vrouw toegepast).
Varicéllen, z. ond. v a r i o i e n; — Va-

rieocele, varicositeit, enz. z. onder
varix.
variëeren, Variëteit, z. ond. varia.
Varinas, f. varinische rooktabak (naar de
amerikaansche stad V a r i n a s in het district
Mainas van de provincie Quito)
Variólen, pi. nw.lat. (variólae, v. 't lat.
var)'us, a, um, menigvuldig, bont; fr. la petite
vérole, sp. viruela) pokken, kinderpokken; —
varioleus, adj. nw.lat. pokkig, naar pokken
gelijkende; — varioloiden, pl. gewijzigde
pokken, eene afwijking der echte, inz. bij vroeger ingeënte personen ; — varicellen, pl.
valsche pokken, windpokken, waterpokken; —

— variolith, m. lat.gr. poksteen, eene soort
van donkergroene steen met vlekken, gelijk aan
die der pokken ; ook eene soort van veldspaath.
Variorum, z.. ond. v a r i a.
Varix, f. lat. de aderspat, een gezwel,
door tegennatuurlijke uitzetting eener ader ontstaan ; — varicositeit, f. nw.lat. aderspat
voorhanden zijn van aderspatten;-tighed,
-- varicoc®le, f. lat.-gr. Med. eene ader
opzetting der aderen van-breuk,adsptig
den balzak, van den bijbal, van de zaadstreng
en van den zaadbal; — varieomphálus,
m. eene aderbreuk aan den navel.
Varnaecio, nl. it. (spr. —nátsjo) een smakelijke witte wijn op 't eiland Sardinië.

varránisch, varroniaansch, adj.
Litt. wat tot Varro betrekking heeft, aan
Varro behoort, b. v. varronische blijs p e 1 e n, de 21 blijspelen van Plautus, die door
V arro zijn bijeengezameld; varronische
é p o q u e, Varro's tijdrekening van Rome's stich
waarbij die geplaatst wordt in bet 3de-ting,
jaar der Ode olympiade of 753 jaren vóór Christus; varronische satire, de menippeesche
satire . van Varro.
Varsebalie, f. nederl. Mar. balie (kuip,
tobbe), waarin vleesch, spek, visch, enz. ver
wordt, ook vuilebras geheeten ; ook de-verscht
varensgast, die met dit werk belast is.
Varsovienne, f. fr. (spr. warsowjèn'; v.
Varsovie, Warschau) een poolsche volksdans.
Vartias,. m. pl. oostindische monniken,
-

kloosterbroeders.

Vartosbets, m . pi. armenische monniken,

VAUCLUSE

plaatsvervangers der bisschoppen of zelven bis
godsdienst - leeraars.
-schopen
varas, a, um, lat. dwars, schuin ; inz. scheef

Vares, 1), m. eene-benig,krom;—
soort van horrelvoet.

Varas, 2) m. nw.lat. pl. van, Med.
kleine, harde en roodachtige puistjes of knobbeltjes in het gelaat van jonge menschen vas
vurig gestel, venusbloemen.
vas, n. lat. (genic. vests) een vat ; pl. vase,
vaten, aderen; schuif- of trekladen; vas elec-.
tiänis, Theol. uitverkoren vat; vase chyliféra,,.
pi. Med. de chijlvaten, melksapvaten; ook Bot.
de chijlvaten der planten, z. lymphatische.
vaten ; V. sacra, heilige vaten tot kerkelijk
gebruik; V. spermat ca, Bot. de zaadvaten der
bloemen, enz. ; — vascülum, m. een klein.
vat, ader; — vascularisatie, f. (spr. —zatsie) de vaatvorming; — VasCUleus, adj.
nw.lat. vol vaten, vaatrijk, vol klieren ; --vaas, f. fr. (vase, m. spr. waaz'), v a a s, een
vat, pronkvat, kunstige bloempot; inz. een lee-men vat uit de oudheid.
i

Vasal, z. vazal.
VasCulum, enz. vase, z. ond. vas.

Vaseline, f. lat. adeps petroleï, ook o z o-k e r i n e of k o s m o l 1 n e, bij de distillatie van
petroleum, alsmede uit paraffine-olie en ozokeriet verkregen product, dat als volkomen reu
vetvrije, aan ranzigworden niet on--kelozn
derhevige zalf in de pharmacie en de industrie
in den laatsten tijd veel gebruikt wordt.
Vat, n. (van vatten, bevatten) in Nebenaming in het metrieke stelsel -derlan
van de fransche h e c t o l i t r e voor natte waren = 100 nederl. kannen; het oude vat wijn
van 4 okshoofden was = 9,3132--; het vat
traan van 12 steekkan = 2,3283—; het vat.
zout = 1,8389---; het vat melk = 9,2935—;.
het vat olijfolie = 8,695 nederl. vaten of hectoliters.

Vatel, m. eene voormalige zoutmaat la:
Lotharingen = r^ m u i d (z. aid.).
Vätes, m. lat. een ziener, dichter.
Vaticaan, m. (it. vaticáno) het pauselijk
paleis en hof te Rome op den Vaticaanschen
berg (lat. mons Vaticanus) ; ook de pauselijke
regeerfng zelve, z. Y. a. curia romana, z. aid. ;.
vandaar: de bliksem -van het vaticaan,
de pauselijke banvloek; — vaticaansch,
adj. tot het vaticaan behoorende, dat betref
fende of daarin aanwezig b. v. v a t i e a a n s c b e-Apollo, vaticaansche bibliotheek, enz.
vaticineeren, lat. (vaticiniiri, v. vates,
een waarzegger, profeet) waarzeggen, voorzegvatiCi.nium, n. pl.
gen, voorspellen ;
Vaticina, waarzeggerijen; voorspellingen,,
voorzeggingen.
va tout, z. ond. va.
—

Vaueh ., bij botanische benamingen ark..
van J. P. E. Vaucher (gest. 1841).
Vaueluse, f. fr. (spr. woklúúz'; van 't lat. .
vallis clausa, it. val chiusa, d. i. gesloten (1at),.
gene bron bij 't gelijknamig dorp in 't franseh&
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arrondissement Avignon, beroemd geworden door
den dichter Petrarcha en zijne geliefde Laura.
Vaudeville, f. fr. (spr. wod'wíél ; bedorven uit Vau of Val de Vire, d. I. het
Vire - dal in beneden-Normandië, alwaar op
het einde der 14de eeuw Olivier Basselin vroolijke drinkliederen dichtte) een volkslied met
refrein, straatlied; een klein tooneelstuk met
ingevoegde liedjes naar bekende zangwijzen; -vaudevilliet, m. een dichter van vaudevilles.
Vaurien, m. fr. (spr. wo-r9éh; ontstaan
uit vaut -ríen, deugt niets; van valoir, gelden,
waard zijn, enz.) een deugniet, losbol, leeglooper, dagdief.
Vauxhall, n. eng. (spr. wókshál) weleer
een dorp bij Londen (naar de eigenares Jane
V a u x in 1615 benoemd), later een groote,
prachtige lusttuin bij Londen op bet einde der
18de eeuw, verzamelplaats tot openbare ver
warme zomernachten onder-makelijbdn
fraaie verlichting, muziek, enz. ; ook in het
algemeen avondpartij met illuminatie, vuur
-werk,nz.
Vazal, m. mid.lat. (vasdtlus, vassallus, fr.
en eng. vassal ; v. eelt. oorspr. wallisch gwasawl, dienen, gwäs, jong man, dienaar, mid.lat.
vassus ; vgl. v a 1 e t) een leenman, leendrager,
dienstman ; in 't algemeen onderdaan, ondergeschikte, afhangeling; — vasallagium,, n_
de dienst of leenplicht, de leeneed.
Vealsteak, m. eng. (spr. wielsteek) een
kalfsstuk, geroosterd of gebraden stuk kalfsvleesch.
Vectis, m. lat. een hefboom, ijzeren koe
een wondheelerswerktuig bi het t r e--voet;
p a n e e r e n; ook lat. de benaming van het engelsche eiland Wight; — vector, m. lat.
eig. wat draagt, vervoert ; de voerman ; ook
de vervoerde, de reiziger; radius vector, z.
radius.
Veda, m. gew. pi. de veda's, sanskr.
vêda, eig. kennis, 'wetenschap, verklaring, uit
vid, weten) heilige boeken,-legin,z.va
godsdienstboeken der braminen in Indië, ten
getale van vier, welke gebeden, lofzangen en
aanroepingen aan de goden alsmede godsdienstige en zedekundige voorschriften, mythen en
wijsgeerige beschouwingen bevatten, de oudste
monumenten der sanskritlitteratuur.
vederémo, it. wij zullen zien.
Vedette, f. fr. (van het it. vedétta, wacht,
wachttoren, v. vedére = lat. videre, zien ; vgl.
v e g g h i a) de ruiterwacht, de rondgaande schild
te paard; ook het schilderhuis op den-wacht
wal eener vesting; — vedúte, f. it. (vedi)ta,
spr. u =oe) gezicht, inzicht, stad- en landtafereel
(z. v. a. prospect).
Veede, z. v e e t e.
Veelvraat, m. (hoogd. vielfrasz; niet van
V e e 1 v r e t e n, maar bedorven van het finsch
fill fras, d. i. de rots- of bergbewoner) een
naar den beer gelijkend zoogdier in de noordelijke landen.
Veem, f. (hgd. fehm of fehme, oudd. ferne,
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veme, ook feien, oorspr. straf, dan strafgericht)

eig. de afgesloten plaats, waar gerecht gehouden wordt, de rechtbank en rechtpiaats; de
bloedban of geheime rechtbank in Westphalen,
inz. in de middeleeuwen (z. W e st p h aal s c h
gericht) ; de gezamenlijke rechters, vee mr e c h t e r s; ook elk onderling verbonden gezelschap.
Veete of veede (hoogd. Fehde, deensch
leide, eng. feud, mid.lat. (aide, feida verwant
aan vechten) gevecht, strijd, vijandelijkheden
tusschen bijzondere personen, inz. ten tijde van
het vuistrecht ; wrok, haat, vijandschap, enz.;
— veedebrief, uitdagingsbrief; -- vee
adj. veilig voor veede (van eene
-delos,
plaats gezegd) ; vgl. u r p h e d a.
Vega, f. sp. (port. veiga, van 't arab. bak' áh,
eene lage plaats, waar het water stil staat,
baká', hoog en wijd openliggend land) eene
vruchtbare vlakte.
vegeteeren, nw.lat. (van 't lat. vegctus,
a, um, wakker, bezield, vegetare, kracht geven, bezielen) als plant leven, een plantenleven
leiden, als het ware ingeworteld en werkeloos
leven, enkel het leven hebben zonder meer;
— vegetabilíën, pl. planten, gewassen;
plantenspijzen; — vegetabílíseh, adj. p lant
aardig, tot de planten behoorende; vegetabilisch alkali, plantenloogzout, z. kali
vegetabilisch leven, een plantenleven;
vegetabilische spijzen, plantenspijzen,
moeskruiden ; — regnum vegetabile, n. het
plantenrijk, het rijk der gewassen ; — vege
f. de plantennatuur, eigenaardig-tabile,
planten ; — vegetariër, m. iemand-heidr
die uitsluitend plantaardig voedsel eet; — ven. de uitsluitende voeding-getarinsm,
met plantaardige stoffen ; — Vegetatie (spr.
tie=tsie) f. (vegeta(io) de planten-wasdom, levenskracht der planten, het plantenleven; —
vegetatief, adj. groeiend, wassend; kracht
en leven gevend ; — vegeto- animalisch,
adj. te gelijk dieren- en plantennatuur bezittende; — vegeto -minerdliseh, adj. te
gelijk delfstoffeltjke en plantennatuur hebbende;
— vegeto- minerale zeep, eene zeep-.
soort, uit mineraal alkali en zuivere olijfolie:
vervaardigd.
Vegghia of veglia (spr. wélja) f. it
eig. het waken, = fr. veille, veillée, provene.
velha, van 't lat. vigila, werkw. lat. vigilúre,
it. vegliáre, fr. veiller, waken) de avondtijd.;,
inz. een avondgezelsehap, avondkransje.
Vehement, adj. lat. (vehëmens) hevig,,
heftig, geweldig, vurig, hartstochtelijk, onstuimig, stormachtig ; — vehementie (spr. t=ts)
f. (lat. vehemenaa) de hevigheid, het geweld;
het vuur, de ijver, drift, onstulmigheid.
Vehikel, n. lat. (vehieúlum, van vehëre,.
dragen, voeren, vervoeren) een voertuig, toevoeringsmiddel, gelegenheids- of bezorgingsmid-del, hulpmiddel om iets tot zijne bestemmingte voeren ; Med. een vormgevend middel, eene
niet geneeskrachtige stof, waarbij men sterke
;
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;artsenijen in geringe hoeveelheid mengt, om de
.¿nassa, den vorm, enz. er van te veranderen.
Vedle, f. fr. (spr. wèlj'; van lat. vigilia,
het waken, nachtelijke viering ; vgl. vi g ii i ë n)
.de vooravond, de avond te voren.
Veilleuse, f. fr. (spr. weljéúz' v. veiller,
'waken) een nachtlampje, dat tevens dient om
warm te houden hetgene in een boven de pit
omgeplaatst voorwerp zich bevindt ; ook een klein
:rustbed.
Veit, nw.lat. Vitus, m. (= Guido, z.
-ald.) een mansn. : inz. de naam van een heilige, vandaar de V e i t s dans of St. Vitus
d a n s (chorea sancti Viti), eene soort van kramp
met zulke, hevige en menigvuldige bewegingen
en trekkingen der ledematen, dat de daarmede
behepte het voorkomen van eenen dansende
heeft. In 1274 was deze kwaal door geheel
,Duitschland epidemisch en de lijders deden bedevaarten naar den heiligen V e It, patroon van
liet klooster Korbei (z. ook b a 11 i s m e) .
Vejovis of Vedi–jovis (een verbogen
naamval van Vedius) m. rom. Myth. een der
namen van Pluto ; de naam van Jupiter als
.kind, of van Jupiter Anxur, die bij de Volscen
werd aangebeden.
vel, lat. of; vel quasi, of ongeveer zoo, of
•zoo iets dergelijks.
Velaccierre, f. it. (spr. welatsjére) een
vaartuig op de Middellandsche zee met 3 masten (aan den voorsten met razeil, aan de andere latijnsch zeil.)
Velajét, n. ook (verbasterd) vilajét, arab.
<v. weh, helper, overste ; vgl. w a 1 i) eene turkeche provincie, gebied van een stadhouder.
Veleda, z. V e l l e da.
veleeren, lat. (velare) omhullen, bedeken ; — velament, n. lat. (velaméntum of velánum ; van velare, bedekken) eig. al wat tot
-dekking gebruikt wordt; een voorwendsel, schijn .grond ; de belooning van eenen kunstenaar voor
een geleverd kunstwerk; — ve1arium, n. lat.
over een amphitheater enz. uitgespannen groot
doek; pl. velariën, ook zeil- of vlaggedoeken aan de touwen, die de verschillende masten verbinden.
Velijn of velijnpapier, n. (fr. velin,
nw.lat. charta vitulina, van 't lat. vitIlus, fr.
vean, oudfr. veel, van 't lat. vitellus, verklw.
van vitúlus, kalf, dus eig. perkament van kalfsleer; vgl. v el o t) perkamentpapier, fijn en
glad papier, naar het beste perkament gelqkende.
Veliten, m. pl. lat. (velites, van den sing.
veles) licht gewapende soldaten.
Velléda of Veléda, f. (vgl. het oudnoordesche V a 1 a) eene oudduitsche waarzegster uit
het volk der Bructeren In de eerste eeuw voor
Christus, wier uitspraken voor orakelen gehouden werden. Zij woonde aan den oever der
Lippe in een hoogen toren, zonder zich zelve
te laten zien.
velle en nolle, het willen en niet willen ; —
Vellelteit, f. nw.lat. (fr. velléité) kracht- en
;
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werkeloos willen, halve wil, die zonder uitwerking blijft.
Vellejdnum (senatus-consultum), n. lat. het
Vellejanisch (d. I. van den consul Cajus V el1 e j u s Tutor afkomstige raadsbesluit, het verbod van den vrouwen-borgtocht).
Vellon, m. sp. (spr. webj'óón, v. vello =
lat. villas, wolhaar) eig. afgeschoren schapewol, vacht ; dan : kopergeld (naar men wil, omdat op de oude kopermunten een - schaap gestempeld was) ; juister evenwel als omvorming
van billor, z. biljoen; vgl. plata.
Velociteit, f. lat. (velocttas, van veloz,
snel) snelheid, gezwindheid; velóce, con velocitá,
it. (spr. —tsje, — tsjita) Muz. gezwind, snel,
vluchtig; velocissimo (spr. —tsjies—) Muz. zeer
gezwind; — velocifère, ,f. fr. een fransche
snelwagen, ijlkoets, zeer gemakkelijke en snelrijdende wagen met lage raderen ; — velooipède, f. rijwiel, treewagen, snelwieler, wieler,
een door den Engelschman Knight uitgevonden
voertuig met drie of twee achter elkander loopende raderen, hetwelk met de voeten in zeer snelle
beweging gebracht wordt; vgl. d r a i s i n e; —
veloeipedeeren, wieleren — veloeipedist, m. een snelwielerrijder.
Velot, n. fr. (spr. veló ; van vean, oudfr.
veel; vgl. v e I i n) perkament van de huid van
oggeboren kalveren.
Velours, n. fr. (spr. w'lóér; v. 't oudfr.
velous, villuse, met ingeschoven r, van 't lat.
viillósus, hang, ruig) fluweel ; velours de colon,
katoenfluweel ; velours satiné, atlasfluweel ; —
velours–tapijten, pi. tapijten met nabootsing van fluweelweefsels; — veloutine, f.
een blanketsel uit rgstemeel en bismuth ; — Ve
(fr. velouter) fluweelachtig bewer-loutern
ken ; — veloutoire, m. (spr. w' loetoár') een
fluweelpenseel, penseelvormige borstel om gladgeworden plaatsen op olieschilderijen ruw te
maken.
Volte, f. fr. eene oudfransche vochtmaat,
ook s e t i e r geheeten.
Velten, mansn., bedorven uit V ale n t ij n
(z. ald.)
Velum, n. lat. het zeil, de sluier; velum
palatinum, Anat. het oppergehemelte, weeke
verhemelte.
Velvantine, f, fr. eene te Amiens ver
stof.
-vardige
Velveret, velvet, velveteen (spr.
—tien) n. eng. (van velvet, fluweel, oud-eng.
velouette, mid.lat. velluetum, vellütum; vgl. v e1 o u r s) acne zware fluweelachtige katoenen stof,
eene soort van manchester.
vena, f. pl. venae, lat. de bloedader, terug
ader, die het bloed naar het hart-voernd
voert, in tegenst. met a r t e r i e ; vena poëtica,
de dichterlijke ader, dichterkracht ; — veneus,
adj. (lat. vendsus, a, um) tot de bloedaderen
behoorende ; — v enmsectie (spr. t=s) f. (lat.
venae sec (io, vgl. s e c e e r e n) de aderlating,
opening eener bloedader; — venosus, a, um, lat.
Bot. geaderd.
;
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venaal, adj. lat. (venális, e) veil, te koop,
te bekomen; omkoopbaar; v e n a l e waarde,
verkoopprijs, loopende prijs; — venaliteit,
I. (lat. venatitas) de verkoopbaarheid, veilheid,
liet veilzijn, de omkoopbaarheid.
venBeseetie, z. ond. vena.
Venátie (spr. t =ts) f. lat. (vena (i o, van
ivenüra, jagen) het jagen, de jacht; — vena
adj. (lat. venator us) de jacht of de-tórisch,
.dagers betreffende, daartoe behoorende.
Vendange, f. fr. (spr. wañdáhzj'; provenc.
vendanha, v. 't lat. vindem).a) de wijnoogst; —
vendémiaire of vindemiaire, f. fr. (spr.
wande -mièr', en weñd—; van 't lat. vindemia)
de wijnmaand, eerste maand in den voorm. kalender der eerste fransche republiek, van 22
September tot 21 October.
Vendétta, f. it. (v. 't lat. vindicta, wraak)
de bloedwraak, de doodelijke haat en vijand-schap, waarin weleer geheele familiën, inz. op
Corsica, leefden, ten gevolge van een eersten
moord.
Vendidad, n. de zesde afdeeling der z e ad.
a v e s t a (z. aid.), die het burgerlijke en tevens het kerkelijke wetboek van het zendvolk
bevat ; -- vendidad–sáde (van zádah, ge
zoon) de tot liturgische oogmerken in-boren,
denen band bijeengeschreven verzameling der
drie zendboeken Y a n a, V 1 sp e r e d en V e n{-d i dad.
Vendita, f. it. (v. 't lat. en it. vendere,
verkoopen) eig. verkoop; verkoopplaats, markt
vergaderplaats (loge) der Carbonara, ook-plats;
V e n t a; alta vendita, de opperloge der Carbonari; — vendite, f. de voddenmarkt; —
venditie (spr. t=ts) f. lat. (vendido) de ver
verkoop ; — venditeeren (lat. ven-'kop-ing,
ditáre) ten verkoop aanbieden, veil hebben,
veilen ; ook hoog verheffen, opvijzelen, roemen,
aanprijzen; — vendu, oudfr. (vendue, spr.
wañdú') of vente, f. fr. (spr, wait') verknoping, vervreemding voor geld ; — vendu
m. beambte aan wien bet toevoor--mestr,
zicht over den verkoop van goederen is opgedragen.
Vendredi, m. fr. (spr. wandr' di ; van 't
lat. Yëneris dies, venusdag) de Vrijdag.
Venedienne, f. fr. (spr. wenedjeñ') eene
fijne soort van gros de. Tours.
Veneficus, m. lat. (van venenum, ver
een giftmenger; — venefica, f. eene-gift)
giftmengster; — vene$cium, n. de giftmen
vergiftiging.
-gin,
venereeren, lat. (venerdri) vereeren, eer
eerbied betoonen, zeer hoogachten; —-biedgn,
'veneräbel, adj. (lat. venerabilis, e) eerwaardig, vereerens- of eerbiedwaardig ; — het venerabzie, het hoogwaardige in de r. kath.
Kerk, de ter vereering voorgehouden gewijde
hostie; — venerátie (spr. t=ts) f. (lat. veeratio) de vereering, eerbiediging, eerbied.
Venerïe, 1) f. fr. (van véner = lat. ve°nnäri, jagen, ter jacht gaan) de jagerij, het jacht'wezen, de jacht; het jagershof, het gebouw,
,
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waar de officieren en de gansche vorstelijke
jachtstoet huisvesten ; — veneer, fr. jager.
Venerie, 2) veneriek, venerisch,
z. ond. Venus.
veneus, venosus, z. ond. vena.
venia, f. lat. de oogluiking, het verlof, de
vergiffenis, kwijtschelding; cum venia, met ver
bona venia of cum bona venia, met goed -lof;
verlof of toestemming; sit venia verbo,-gunsti
woordelijk: aan 't woord zij verlof, verschooning (gegeven); men veroorlove de uitdrukking,
of: 't zij met verlof gezegd ; venia aetiitis, gerechtelijke inschikkelijkheid omtrent den ouderdom, jarenkwijtschelding, het meerderjarigverklaren van iemand, die nog den gewonen, bij
de wet bepaalden ouderdom niet bereikt heeft;
veniam aetátis b e k o m e n, vóor den tijd meer
verklaard worden; — venia concionándi,-derjaig
het verlof om te prediken, het kanselrecht ; —
venia docéndi of legéndi, het verlof om te onderwijzen of voorlezingen te houden aan hoogescholen; -- veniam petimus damusque vicissim,
wij vragen verlof en geven het ook; — ve
adj. (lat. veniälis, e, fr. véniel) ver-niëel,
te vergeven of kwijt-geflijk,wtschdbar
te schelden.
veni creator spiritis, lat. (van venire, komen) kom, Scheppergeest ; o kom, Heilige Geest!
een met deze woorden beginnend oud kerkgezang; — veniat, hij kome ; als subst. het veniat, de gerechtelijke dagvaarding ; — veni,
vidi, vial, ik kwam, zag en overwon : gezegde
van Caesar, toen hij op koning Pharnaces bij
Zela in Pontus snel de overwinning behaalde.
Venitienne, f. fr. (spr. weni-sjènn') een
venetiaansch lied der gondeliers.
Vennoot, veennoot, veinnoot, m.
z. v. a. veemgenoot (z. veem), een medemakker, medewerker; deelgenoot, medehandelaar; — vennootschap, f. de gezamenlgke medewerking; handelsgemeenschap, han
-delsgzchap.
Vent., bij botanische benamingen afk. voor
E. P. Ventenat (gest. 1805).
Venta, f. sp. (eig. verkoop, verkoopplaats,
van vendér = lat. vendére, verkoopen) spaan
herberg, eenzaam liggende herberg aan-sche
den grooten weg ; z. ook v e n dit a ; — ven
f. (spr. —riélja) eene kleine herberg
-taril,
van dien aard.
Ventarólen, pl. it. (ventaróla, ventarnóla,
spr. went—; van venta = lat. ventus, wind)
windwijzers, weerhanen; ook plaatsen tot koel
spijzen en dranken, ijskelders. -houdingva
venter, m. lat. de buik, het onderlijf; Jur.
een zwangere buik, eene zwangere vrouw, eene
nog ongeboren lichaamsvrucht; vandaar curätor
ventris, een voogd, die te voren over een nog
niet geboren kind (na 's vaders dood) wordt benoemd; -- ventraal, adj. op den buik betrekking hebbende, daartoe behoorende of dien
betreffende ; — ventricosus, a, um, lat. Bot. buikig; — ventricuulus, m. (verklw. v. venter)
de maag; — ventricúli cordis, de hartkamers;
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-- ventriloquéntie (spr. tie=tsie) f. nw.lat.
het buikspreken; — Ventriloquist, m. een
buikspreker.

Ventiel, n. (mid.lat. ventile, van 't lat.
ventus, wind) eig. de lucht- of windklep, een

mechanisch toestel om toegangen voor lucht,
gassen, dampen, vloeistoffen, enz. te sluiten en
te openen ; — ventileeren, lat. (ventilare)
eig. luchten, lucht aanwuiven; zorgen dat voortdurend versche lucht toestroomt ; Jur. oneig.
iets rijpelijk overleggen, van alle kanten beschouwen, onderzoeken, ziften, schiften ; gerechtelijk behandelen ; — Ventilatie (spr. tie=tsie)
L (lat. ventilaao) eig. het luchten, de lucht
zifting, schif--verniuwgof sch;de
ting, het nauwkeurig onderzoek, de uitvoerige
uiteenzetting; ook de schatting der goederen,
die men deelen wil
Ventiltor, m. een
luchttrekker, windvang, windinlater, windrad,
een toestel om weg te zuigen en in te drijven,
in het algemeen om lucht en andere gassen in
beweging te brengen en te verwijderen, inz. toestel, waardoor voortdurend versche lucht wordt
aangevoerd; — ventilogium, n. lat.-gr. een
windaanwijzer, windwijzer, weerhaan; — ven
m. fr. (spr. wañtooz') de windmaand,-tóse,
9de maand in den voorm. kalender der fransche republiek, van den 19den Februari tot den
2Osten Maart ; — ventouse, f. (spr. wayatóéz' )
een lucht- of trekgat; Chir. kop, laatkop.
Ventjager, m. nederl. Mar. vaartuig, dat,
langs de schepen varende, eetwaren, drank,
enz. uitvent, en dikwijls gestolen touw, zeil
ijzer, enz. in betaling aanneemt ; ook ha--doek,
ringjager, licht vaartuig, dat de eerstgevangen
haring binnenbrengt.
ventre bleu, fr. (spr. wañtr—), ventre-saintgris (spr. —séñcgri) te drommel ! alle duivels!
sakkerloot ! enz.
Ventriculus, ventriloquentie, enz.
z. ond. venter.
Venus, f. lat. (genit. Venëris) Myth. de
aanvallige godin der schoonheid en liefde, bij
de Grieken A p h r o d ï t e, de dochter van Jupiter en moeder van Cupido ; oneig. zinnelijke
liefde, schoonheid en aanvalligheid; ook wellust, onkuischheid; verder: de naar haar genoemde planeet, de naaste bij de zon na Mercurius, de morgen- en avondster; Chem. het
koper; de Venus van Medïcis of medic e e s c h e Venus, de schoonste voorstelling
van de godin Venus, een van de grootste mees
oude beeldhouwkunst, dat zich-tersuknd
in de kunstkamer der groothertogen van Florence uit de familie der Me di c e ë r s of het
huis van Medici bevond; de Venus van
M i 1 o, een ander standbeeld van groote schoon
te M i 1 o ontdekt door fransche-heid,n1826
zeelieden, en thans in het museum van het
Louvre ; — Venus vulgivága, lat. (van
vulgus, volk, gemeen, en vagdri, rondzwerven)
of gr. Pandömos, de gemeene rondloopende
wellust, de allemans-Venus, eene straathoer ; —
venerisch of veneriek, adj. (van 't lat.
; —
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venerëus, a, um, Venus of de liefde betreffende,,
.enz.) wellustkrank, met de venusziekte besmet, tot de venusziekte behoorende, daaruit
voortkomende ; — venerische ziekte,
venusziekte, venuskwaal, f. eene uit
ontucht en uitspatting voortkomende aanstekende ziekte, het gevolg van een onreinen.
vleeschelijken omgang, bij de Franschen ook,
m a 1 d e N a p 1 e s (z. aid.) geheeten ;— ve
m. zandbal, een zeker venerisch ge-nusbal,
zwel aan de teelballen ; — venusberg, m.
Anat. voorste gedeelte van het schaambeen; bij.
de c h i r o m a n t e n de vleezige verhevenheid
in de hand onder den duim; — venushaar,
n. vrouwenhaar, eene plant (Polytrichum comimune, L.) — venusheuvel, z. v. a. v en u s b e r g; — venusschelp, z. v. a. porseleinschelp; — venus-vliegenknip, z.
v. a. d i o n w a (z. ald.) ; — venuliet, m.
nw.lat. versteende venusschelpen.
venust, adj. lat. (venústus, a, um) schoon,
bekoorlijk, aanvallig; — venüstas, f. de schoonheid, aanvalligheid.
verabuseeren [zich], nederl.-fr. z. v..
a. zich abuseeren.
veraccijzen
zen of veraccijnzen, nederl. lat. (vgl. a c c ij s), belasting op pacht opleggen,.
met accijs bezwaren ; den accijs betalen.
veraccordeeren, nederl. -fr. (vgl. a ce o o r d) bepalen, voorwaarden maken, een ver
-gelijk
treffen.
veraciteit, f. nw.lat. (van 't lat. veraz,.
genit. verácis, waarachtig) de waarachtigheid,
oprechtheid, geloofwaardigheid, waarheidsliefde._
veradoniseeren, nederl. -gr. optooien,
opsmukken, zoo schoon als een Adonis (z.
aid.) maken.
vera incessu patuit dea, lat. haar gang doet
haar kennen als een echte godin (gezegde van,
Virgilius betreffende Venus).
veralimenteeren, nederl. -lat. z. a l i
-mentr.
Veranda, f. (eng. veranda, en dit het
naast van 't port. varanda, sp. baranda, ver
barandilla, maleisch baranda, boeranda,-klw.
sanskr. waranda, hindost. en perz. bar-ämadah,,,
van 't perz bar, op, opwaarts, en ámadah, gekomen, van ämadan, komen) eene open vooriaal of een zomerpriëel langs een huis; in 't.
alg. een vooruitgebouwd, open gedeelte van,
een huis.
verassureeren, nederl. -fr. z. v. a. a ssureeren, assecureeren, z. aid.
Verátrum, n. lat. nieskruid; — Vera-trine, of s a b a d ill ï n e, f, eene bijzondere
plantvormende stof, uit het sabadilzaad of nies-kruid (Verdtrum sabadilla) verkregen.
verauetioneeren, nederl. -lat. z. onder
a u c t i e.
Verba, verbaal, enz. z. ond. v e r b u m.
verbarrieadeeren, nederl. -fr. (vgl. Barr i c a d e) versperren.
Verbéna, f. (lat. verbenaca ; daarentegen
verbëna, een heilige tak van laurier-, olijf- en.
;
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myrteboomen) ijzerkruid, een pronkgewas van
verschillende soorten ; bij de oude Romeinen
'het loof, dat bij de godsdienstplechtigheden
gebruikt werd.
verbereeren, lat. (verberäre, v. verber,
Th geese!) geeselen, slaan, afrossen ; schokken,
,doen trillen; — verberátie (spr. t=ts), f.
(lat. verberati o) eig. de geeseling, ranseling;
,de luchtschudding, luchtgolving, door het geluid
veroorzaakt.
verbi causa, z. ond. verbum.
Verbum, n. pi. verba, lat. het woord;
inz. Gram. het werkwoord, tijdwoord, het
w o o r d bi uitnemendheid; het v e r b u m is
óf onovergankelijk, zonder voorwerp (i n t r a n-sitivum, neutrum), b. v. ik slaap; of over
gankelijk (trans i t i v u m), b. v. ik prijs, en
staat wanneer het tot de laatste soort behoort
óf in den bedrijvenden vorm, als bedrijvend
werkwoord (activum), b. v. Ik prijs u, Of
in den lijdenden vorm, als lijdend werkwoord
. (pa ssivum), b. v. gij wordt geprezen ; bij
zijn : het terug--sortenvahium
werkende of wederkeerende (ref 1 e x i v um),
b. v. ik verheug mij, en het wederzijds werkende of wederkeerige (r e i p r ó c u m), b. v.
wij beminnen elkander; — verbum anomúlon
of anomiilum, een onregelmatig werkwoord; V.
auxiliare, een bulpwerkwoord; V. defectivum,
een in de vervoeging gebrekkig of onvolledig
werkwoord; V. deponen, een (latijnsch) tweeslachtig werkwoord in lijdenden vorm met bedrijvende beteekenis; V. desideratïvum, een begeerend werkwoord, b. v. Bongeren; V. factitivun, een werkwoord van bewerking, b. v,
berooken, beslapen; V. frequentativum of iteratávum, een werkwoord van herhaling of voort-during, b. v. klapperen, wandelen ; V. imitatí'vum, een nabootsend werkwoord, b. v. blaten;
V. impersonñle, een onpersoonlijk werkwoord,
b. v. het regent ; V. inchoativum, een werkwoord, dat den overgang in eenen toestand
aanduidt, b. v. het daagt, hij ontslaapt ; V. intensivum, een versterkend werkwoord, b. v.
knijpen van nijpen; — verbi causa (eig. wegens het woord), bij voorbeeld ; verbi divini
minister, afgek. V. D. M., dienaar van het
goddelijke woord; verbi gratia, bij voorbeeld;
in verba magistri zweren, op de woorden
des meesters of leeraars zweren, d. 1. diens
stellingen en uitspraken onvoorwaardelijk aannemen; verba minitantia, pl. dreigende woorden ; v. praescripta, voorgeschreven woorden;
v. precaria, biddende, verzoekende woorden;
a verbis ad verbéra, van woorden (of twisten)
tot slagen (of vechten komen, overgaan) ; de
verbo ad verbum, van woord tot woord; —
•verba et voces, praetereaque nihil, woorden en
nog eens woorden en anders niets (citaat uit
Ovidius) ; verba volant, scripta manent, woor-den vervliegen, het geschrevene blijft; — ver.
baal, adj. (lat. verbälis, e), en als adverb.
verbaliter, woordelijk, de woorden betreffende,
het tegengest. van r e a al ; letterlik, van woord
,
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tot woord; — verbale definitie (spr. t =tsj
f. de woordverklaring, woordbepaling; — ver
exegese, f. de woordverklaring ; ---bale
verbale injuriën, beleedigingen met woor•
den; — verbale nota, f, een mondeling
voorgedragen (niet schriftelijk overhandigd) diplomatiek schriven; — verbaal substantief of substantivum verbale, n. een van het
werkwoord, inz. van den infinitief en het partipicium onmiddellijk afgeleid zollst. naamwoord;
— verbaliseeren, nw.lat. (fr. verbaliser),
mondeling behandelen; ook onnutte woorden
gebruiken, snappen; — verbaliteit, f. de
woordelgkheid, letterljkheid; — verbiántie
(spr. t=ts) f. of fr. verbiage (spr. —áázß' ),
de woordenvloed, snapachtigheid, woordenkramerij ; — verbiageeren, fr. (verbiager) onnutte, overtollige woorden gebruiken, zwetsen;
— verbeus, adj. lat. (verbösus, a, um, fr.
verbeux) woordenrijk, wijdloopig; — verbo
f. de woordenrijkheid, snapachtigheid,-site,
woordenomhaal, wijdloopigheid; — verboténus,
nw.lat. woordelijk, van woordje tot woordje.
Vercoaken, z. ond. c oaks.
verde antico, n. it. (v. verde = lat. virzdis,
e, groen) oud of ouderwetsch groen, een met
kalksteen vermengde soort serpentijn; V. di
Corsica, een met het gabbro verwant groenachtig gesteente op Corsika, enz. ; V. d'Egittc
(spr. deedzjito) eig. egyptisch groen, een soort
cipollienmarmer.
verdestilleeren, nederl. -lat. (vgl. d es t ill e e r e n) verdampen, vervluchtigen ; verspillen, verkwisten, doorbrengen.
Verdhandi, f. oudn. Myth. eene der
Nornen, z. aid.
Verdict, n. eng. (van 't lat. vere dictum,
iets waars gezegd) de uitspraak, de beslissing,
verklaring, inzonderheid de uitspraak der gezworenen, de jury-uitspraak.
vergalopeeren, nederl. -fr. (vgl. galop,
enz.) zich —, zich overijlen of voorbijloopen,
een misslag begaan uit onbezonnenheid of drift.
Verge, f. fr. (spr. werzj'; = lat. virga)
eene roede, meetroede ; eene oude lengtemaat
= 44 pari fische el ; — vergette, f. (fr. ver
spr. werzjétt') de borstel, schuier (oor -gets;
rijshout gemaakt) ; oneig. geschoren-spr.van
voorhoofdhaar, kort afgesneden voorharen.
vergeeren, lat. (vergére) neigen, wenden,
keeren; zich ergens heen neigen, overgaan.
verhypothekeeren, nederl. -gr. z. ond.
hypotheek.
Verieles, pi. fr. (spr. weriékl' v. verre,
glas, lat. vitrum) valsche steepen, valsche diamanten.
verificeeren, nw.lat. (van 't lat. verus,
a, um, waar, en facére, maken) ook Veri$ëeren, fr. (vérifaer) waar maken, bewaarheden, de deugdelijkheid eener zaak staven, bewijzen, bevestigen, bekrachtigen, . doen blijken;
— veriñcátie (spr. t=ts) f. de waarheidstaving, het waarheidsonderzoek, de bevestiging,
echtverklaring, het bewis; — veriñeátor,
;
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nw.lat. of fr. veri$cateur, m. een waarheidsonderzoeker, echtheidsonderzoeker, naspoorder en bevestiger der waarheid of echtheid en
juistheid van oorkonden, rekeningen, enz.
Verf nteresten, neder]. -lat. (vgl. inter e s t) de renten van het kapitaal laten oploopen ; ook : den interest verliezen door het kapitaal of pand ongebruikt te laten.
Veritaine, f fr. (spr. weritèn') een soort
van wollen kamelot.
veritas, f. lat. (van verus, a, um, waar),
de waarheid; verftas documénti, de waarheid
of echtheid eener oorkonde ; veritas forénsis of
juridica, gerechtelijke waarheid; veritas odium
pant, de waarheid verwekt haat of maakt gehaat; — veritátem sequi et tuëri justitïam,
(men moet) de waarheid zoeken en ook de
gerechtigheid niet uit het oog verliezen ; — en
vérité, fr. (spr. añ werité) in waarheid, waar
werkelijk, inderdaad; — veritable, adj.-lijk,
waarlijk, werkelijk; oprecht, echt, onvervalscht,
ongehuicheld.
Venus, n. fr. (spr. werzjú; van vert,
groen, onrijp, en jus, sap) eig. eene zeer zure
druif, bordeleezer druif (bordelais) geheeten;
zuur sap uit onrijpe druiven, waarmede men
sommige spijzen toebereidt, sauzen aanmaakt, enz.
Verkeer, n. (oorspr. nederl.: v e r k e e r e n, met zinspeling op de spoedige fortuinswisseling ; v e r k e e r b o r d, fr. verquier) een in
't Oosten bij de Arabieren, Turken, enz. gebruikelljk bordspel, op de wijze van het damen schaakspel ; ook eene soort van triktrak-spel,
tijdens het regentschap in Frankrijk uit Duitschland ingevoerd, verkeerdspel ; eng. b a c k g a mmo n.
verlatiniseeren (spr. s=z) neder]. -lat.
(vgl. 1 at in i s e ere n) verlati finen, in het latijn
brengen.
verluteeren, nederl. -lat. (vgl. l u turn,
enz.) dichtsmeren, een vat, pot of iets dergelijks, dat men in het vuur wil gebruiken, met
een juist passend deksel sluiten en met kleefdeeg dichtmaken, opdat er niets uitdampe.
vermaledijen, verbastering van mal ed i c e e r e n (z. ald.) in de volkstaal soms saam getrokken tot verdijen.
Vermeil, n. fr. (spr. wermélj ; prov. vermeil, port. vermelho, it. vermiglio, van 't lat.
vermicúlus, wormpje, dus eig. z. v. a. k e rmes of cochenille, z. ald. en vgl. verm i 1 j o e n, ond. vermis) roodachtige kleur, ver
zilver.
-guld
vermis, m. lat. de worm ; pl. vermes; ver,nis digiti, m. de zoogenaamde fu t aan den
vinger; — vermieélli, pl. it. (spr. wermitsjélli) eig. wormpjes; worm- of draadvormige
meelknoedels, eene soort van deeg in dunne en
lange reepjes, italiaansche knoedels ; — vermiculair, adj. nw.lat. wormvormig; —
vermiculátie (spr. t=ts) f. de wormsgewijze beweging der ingewanden; — vermiculieten, m. pl. versteende buizen der ringdieren
Vermiljoen, n. (fr. vermilion)
;
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scharlakenworm; f jngewreven en toebereide cinnaber ; — vermnia, f. lat. buik- of darmpijn
als van wormen ; — verminätie (spr. t=ts)
f. het darmwee; verwekking van ongedierte;
-- vermineeren, lat. (vermináre) wormei
hebben ; nw.lat. wormen verwekken; — ver
adj. lat. (verminósus, a, um) vol
-mineus,
wormen.
vernaal, adj. lat. (vernális, e, van vert
lente) tot de lente behoorende, voorjaarsachtig;
— vernátie (spr. t=ts; lat. vernatio, vary
vernáre, lente hebben, zich in de lente als vet jongen) de verjonging, het vervellen van zekere
dieren.
Vernier, z. v. a. nonius (z. ald.)
Vernis, n. mid.lat. (vernix; fr. vernis, enig;
varnish, van fr. vernir, blanketten, verlakke;',
als ware 't wellicht gevormd van een lat. vitrinïre, van vitrum, glas ; vgl. echter ook het
sanskr. varea, verf) zeer dun, doorschijnend
blinkend bestrijksel of lak; uiterlijke glans; —
vernissen, met vernis overdekken.
Verole, f. fr. (spr. werool'; v. 't nw.lat.
vartiola, z. v a r i o 1 e n) nauwkeuriger : la grande
vérole, de venusziekte; la petite vérole, de kinderpokken.
Veroneesehe of verónische aarde,
fr. (véronite) aarde van V e r o n a, een tot stof
geworden berggroen, dat bij gemelde stad gevonden wordt.
VeronTea, nw.lat. vr. naam : (it. en sp.
Verónica, fr. Yéronique, nw. gr. Beronikc, van
't macedonisch Berenike, voor 't gr. Phenerikc)
de zege aanbrengende; inz. de hei 1 i g e V er o n i c a, volgens de legende eene vrome vrouw,
die den kruisdragenden Christus haren zweetdoek aanbood, op welken zich bij het afdrogen het aangezicht des Heilands afdrukte (van
waar ook de naam van verum icon, d. i. het,
ware beeld, wordt afgeleid; vgl. ikon) ; eereprijs, eene plant van onderscheiden soorten, die.
deels als artsenijplant, deels als pronkgewas ge-bruikt
wordt.
Veronisehe aarde, z. Veroneescheaarde.
Verp, n: eene oude graanmaat in Oost- Friesland = 47,8 L.
verpauisadeeren, nederl. -fr. z. p all i-sadern.

verprocedeeren, verprocessee- ren, nederl. -lat. (vgl. p r o c e d e e r e n) door
processen of rechtsgedingen verliezen. Verrerie, f. fr. (spr. wèrerie ; van verre,
glas, van 't lat. vitrum) glasvaren ; — Ver— rillon, n. (spr. wèri- ljóyc) glasspel, z. v. a.
h a r m o n ï c a;— verroteri e, f. (spr. wèrot'
rie) allerlei kleine glasvaren, b. v. glaskoralen,
glaspaarlen enz.
verrúcae, f. pl. lat. (van den sing. verrüca`%
Med. wratten, inz. aan het oog; — Verruqueus, adj. (lat. verrucasus, a, um) wrattig; -- verrucositeit, f. nw.lat. de wrat
-tighed.
Vers, n. (van 't lat. versus, m. pl. versus,
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d. I. eig. wending, omkeer; van vertére, z. v e rt e e r e n ; vervolgens : vore, rij, regel) een gedichtregel, eene rhythmisch geregelde woordenrij in een gedicht ; ook wel minder goed
gebruikt voor strophe, stanze en couplet
(z. die woorden), ja voor een geheel gedicht;
iedere met een nommer geteekende kleine afdeeling van een hoofdstuk des bibels; versus
cancrinus, m. een kreeftvers, k r e e ft d i c h t
Qe. aid.), z. v. a. het gr. p all n d r o m o n; ver
pl. geheugenverzen, verzen, die-sumeoriäl,
bet geheugen moeten te hulp komen of ondersteunen; si natura negat, facit indignado versum, al ontzegt ook de natuur den dichtergeest,
zoo doet toch de verontwaardiging een vers
(een gedicht) maken (naar den lat. dichter Juvenalis) ; verso sciolto (spr. —sjólto), pl. versi

sciolte, of verso libero (scil. della rima), pl.
versi liben, meestal elflettergrepige rijmlooze
verzen (fr. vers blancs, spr. wir blañ, eng.
blank verses); — versetto, m. it. of verset,
fr. (spr. wersè) eene afdeeling van een gedicht
(st r o p b e); — versétten, pl. tusschenspelen,
inz. in zangwijzen op orgels; — versifex,
m. nw.lat. een verzenmaker, rijmelaar; — versiñeeeren, lat. (versificare) verzen maken;
iets in verzen brengen ; berijmen ; — Versi$Cätie (spr. t=ts) L de versbouw, de verzenvorming; — versiñcátor, m. of fr. versificateur, een verzenmaker, iemand, die den
versbouw verstaat.
Versaal-letters, z. versaliën.
Versade, f. fr. (spr. wersáád; van verser, uitgieten, omwerpen) het omwerpen, omvallen met eenen wagen.
Versaliën of versaal-letters, pl. nw.
lat. (van versus, regel, afdeeling) groote aanvangletters, beginletters.
versatiel, adj. lat. (versatilis, e, van ver
draaien, omwenden) beweeglijk, wankel--sáre,
moedig, veranderlijk, wuft, wispelturig, onbestendig, aan verandering onderworpen ; — ver
f. nw.lat. de draaibaarheid, buig--satile,
baarheid, gedweeheid; veranderljkheid, wispelturigheid, onbestendigheid, wuftheid.
verseeren, lat. (versäri, d. 1 eig. zich
omdraaien, van versare, omdraaien) , zich met
lets bezighouden, daarmede omgaan ; i n g ev a a r v e r s e e r e n, gevaar loopen, In gevaar
zijn ; in eene zaak geverseerd zij n, daarin
geoefend, ervaren, bedreven zijn.
Verset, versiñceeren, enz. z. ond.
vers.
versicólor, versie, versio, enz., verso, enz.,
versura, enz. z. ond. verte eren.
verso, enz. z. ond. v e r t e e r e n.
versus, z. vers.
verte, z. ond. v e r t e e r e n.
vertebraal, adj. nw.lat. (van 't lat. ver
voor gewricht, wervelbeen, inz. rugge--tëbra,
wervel) Med. wervelbeenig, tot de wervelbeenderen behoorende; — vertebraal-artérie,
f. de wervelslagader ; — vertebraal-systeem, n. • het van het ruggemerg uitgaande

VERTUMNUS

gedeelte des zenuwstelsels; — vertebráta,.
pl. gewervelde dieren; — vertebrieten, m.
pl. wervelsteenen.
verteeren, lat. (vertére) wenden, keeren,
omwenden, omdraaien, omkeeren; overzetten,
vertalen, vertolken; — in succum et sanguinem
vertére, z. s u c c u s; — vertätur of verte, afgek.
Y., keer om, sla om (het blad, inz. muziekblad); — verte, si placet, afgekort v. s. pl., keer
om, als 't u belieft ; — verso fotto, op de keerof rugzijde; versicólor, bontkleurig, van meni-gerlei kleur ; als subst.: een kleurwisselaar..,
naar-den-mond-prater, jabroer; — versie, f.
(lat. versio) de wending; de vorm of richting
van een verhaal, bericht enz.; de vertaling,,.
overzetting ; — versio interlineäris, overzetting
tusschen 'de regels; versio in rem, Jur. de aanwending tot iemands voordeel, gebruik eenerzaak tot hare eigenlijke bestemming, ook v. in.
utilitátem ; V. utéri, Med. de omkeering van
de baarmoeder; — verslira, f. het omwenden; het geldopnemen, borgen; Kmt. de omzetting van waren ; in Polen de tijd om Sint-.
Jan, wanneer de grondeigenaars in de groote steden komen om allerlei zaken af te doen;
— versureeren, nw.lat. omzetten, omslaan.
Vertex, m. lat. (genit. verticis) het aspunt der wereld; een draaikolk; dwarrelwind;..
de schedel, kruin, top, tinne ; — verticaal,
adj. nw.lat. schedelrecht, loodrecht (z. v. a,.
perpendiculair);. — verticaal vuur, n.
werpvuur, de in hooge bogen gerichte schoten
met bommen, granaten, enz. ; -- verticaal
vlak, n. loodrecht staand vlak ; — vertí- eäle cirkel, m. de groote cirkel des hemelbols, die door het schedel- en voetpunt (zenith en nadir) van den waarnemer gaat;
verrekijker met loodrechte cirkelverdeeling ter
waarneming der sterren; — verticale lijn,.,
eene loodlijn of loodrechte lijn ; — verticale
hoek, een loodrechte of schedelhoek; — verticiteit, f. de richtingskracht, b. v. der mag-.
neetnaaid.
Vertigo, f. lat. de duizeling, zwijmeling,,.
draaiing van het hoofd; — vertigineus, adj.
(vertiginósus, a, um) duizelig, suizelend, zwijmelend.
Vertugáde of vertugále, f. ook ver
tugadin, m. fr. (spr. —gaden ; ontstaan uit.
vertu-garde, vertu-gardien, d. 1. deugdhoeder ; in.
't eng. daarvan misvormd farthingale) een hoe-pel aan vrouwenkleederen, een hoepelrok ; een
klein kussen, door de vrouwen boven de beu--pen onder den rok gedragen.
vertuien, nederl. (van t u i, een touw omde schepen vast te leggen ; eng. to tie, binden;
t u i e n, vastbinden, vasthouden) Mar. het tuianker uitwerpen; een vaartuig zoodanig voor .
twee ankers leggen, dat het aan geene te groote.
slingeringen is blootgesteld.
Vertúmnus, m. lat. (van verfere, wenden) Myth. de keergod, god der verandering, der wisselende jaargetijden enz.; ook de tuingod, wiens geliefde P o m 5 n a was; — ver - ,

,
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tumnaha, n. pl. de feesten, die ter eere
van dezen god in October gevierd werden.
Verve, f. fr. (spr. werw'; van later lat.
eerva, ramskop, wegens het phantastisch uiterlijk daarvan; vgl. wat de begripsontwikkeling
betreft caprice; v. a. van lat. fervor, gloed)
eig. wonderlijke luim; geestdrift, geestvervoering, verbeeldingsgloed, die den dichter, rede
toonkunstenaar, beeldhouwer in de com--nar,
positie bezielt, begeestering, vuur, kunstenaarsvuur, dichtvuur.
vesania, lat. of vesanie, f. verstandsverbijstering, uitzinnigheid, dolheid.
Vescovádo of vescováto, m. lt. (_
lat. espiscop ñ tus, z. e p i s k o p a a t) het bisdom,
de bisschoppelijke waardigheid.
vest-ca, f. lat. de blaas, de pisblaas; blaar;
-- vesicale arteriën, pl. de pisblaasslagaders; — vesicantia (spr. t=ts) n. pl. nw.
lat. Med. blaartrekkende middelen, trekmiddelen; — vesicátie (spr. t=ts) het blaartrekken ; — vesieatorium, n. eene trekpleister,
spaanschevliegpleister, spaanschevlleg; — ve–
sieulair–systeem, n. lat. -gr. de blaasjesleer, volgens welke het opstijgen der dampen
In de lucht en de ophouding daarvan in de gedaante van nevels en wolken uit het ontstaan
'van holle blaasjes wordt verklaard.
Vesper, f. lat. vesper, m. en vespéra, f.)
feig. avond, late namiddag; de namiddaggodsdienst, avondmis; in de r. kath. Kerk: de voor
kanonische horen (vgl. hora) of-latsedr7
daggetijden, tusschen de none en de complete;
-- siciliaansche vesper, z. end. sic i
vesperbrood, lat. -nederi. het na--1an;—
middagbrood, vóoravondbrood; — vesperpredikátie (spr. t=ts) de namiddagpreek;
— vesperen, in den vooravond eten; Ves
m. (van 't lat. vespertinus, a, um,-pertijn,
wat des avonds geschiedt, 's avonds) bij de R.
Kath. namiddag- of avondprediker; — ves
f. lat. eig. eene vleermuis, nacht--pertilo,
raaf; iemand, die beter bij schemerlicht dan
bij dag kan zien ; oneig. iemand, die het licht
schuwt wegens zijn kwaad geweten.
Véssel, n. eng. (fr. vaisseau) een schip.
Vesta, f. lat. Myth. de godin van bet vuur,
van den huishaard, van het huisvuur, het zin
huiselijk geluk, de zedigheid-nebldvaht
en kuischheid, bij de Grieken H e s t i a, eene
dochter van Saturnus en R h e a; ook eene
door Dr. O 1 b e r s in 1807 ontdekte planeet ; —
vestaliën, n. pl. (lat. Vestalia) de romein
feesten, in de maand Juli ter eere van-sche
Vesta gevierd; — vestalen, vestaalsche
maagden (lat. Vestfiles, seil. virgines) priesleressen van Vesta, maagden van onkreukbare
kuischheid en strenge ingetogenheid, die bet
altijddurende heilige vuur in den tempel dezer
.godin moesten onderhouden, enz.
Vestiarius, m. lat. (van vestis, kleed)
een kleerenkoopman ; bij de R. Kath. een opzichter over de kerkgereedschappen en misgewaden; — vestiaire, m. fr. (spr. vèstjèr')
-

,

—
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bewaarplaats voor kleederen, garderobe (in
gerechtshoven, enz.).
Vestibúlum, n. lat. fr. vestibúle, f.
de voorhof, ingang in het huis ; de voorzaal,
de ruimte bij den ingang van het hotel, enz.,
welke als toegang dient tot . de andere vertrek
-ken,ht
voorhuis ; ook wel voorkamer.
Vestigiën, pl. lat. (vestig`áa, van den sing.
vestigium) voetstappen, sporen, overblijfsels;
vestigia me terrent, de voetstappen verschrikken
mij, d. i. ik vrees verder te gaan (dus sprak
de vos tot den zieken leeuw in de bekende
fabel) ; vandaar nec te vestigia terrent, laat naderende gevaren u niet verschrikken, zinspreuk
van verscheiden groote mannen; — e vestigio,
op staanden voet, terstond; — vestigeeren
(lat. vestigäre) nasporen.
Vestituur, f. nw.lat. (v. vestere, kleeden, van vestis, kleed) de kleeding, inkleeding.
Vesuvius, m. lat. een vuurspuwende berg
bij Napels; — vesuviaan, n. nw.lat. eene
aan den granaat verwante steensoort van den
Vesuvius, enz.
Veteraan, m. lat. (veterdnus, van vetos,
genit. vetéris, oud) een oud-soldaat, uitgediend
krijgsman, oud, beproefd krijgsman; een oud,
ervaren of beproefd geleerde, handelaar, kunstenaar, enz. ; — veterántie (spr. tie=tsie)
f. nw.lat. de dienstrust, de stand des uitgedienden.
Veterinarius, m. lat. (van veterinae,
sd l . bestiae, of veterana, scil. animaba, lastof trekvee, v. veter"inus, dragend of trekkend,
van last- of trekvee gebezigd, waarsch. sacien
uit vehiterinus, v. vehére, voeren, dragen,-getr.
trekken) of veterinair (fr. vétérinaire) een
veearts, dierenarts, paardendoctor, enz. ; — veterinair, adj. (lat. veterinarius, a, um) eig.
last- of trekvee betreffende : op de veeartsenijkunde betrekking hebbende; v e t e r i n a i r e
s e h o o 1, veeartsenijschool.
veto, lat. (intin. vetlire) ik verbied, verwerp,
willig niet in; het formulier, dat te Rome ieder
volkstribuun gebruikte, wanneer hij zich tegen
de besluiten des senaats verzette; vandaar het
Veto, het verbod, de misbillijking, verwerping;
het verwerpings- of ontkenningsrecht, b. v. van
eenen monarch de wettige bevoegdheid om door
zijne tegenspraak een besluit, door eene ver
genomen, krachteloos te maken ; men-gaderin
onderscheidt het a b s o 1 u t e v e t o, het vol
onvoorwaardelijke verbodsrecht en het-strek,
suspensieve veto, een opschortend verwerpingsrecht ; libërum veto, het vrije ontkenningsof weigeringsrecht; — Monsieur et Madame
Veto, fr. spotnamen, die de demokraten in de
fransche revolutie dikwijls aan Lodewijk XVI
en Maria Antoinette gaven, Mijnheer en Mevrouw
Veto; — vetoteeren, nw.lat. afkeuren, zijne
goedkeuring weigeren, verwerpen.
Vettüra, f, it. (van 't lat. vectüra, voertuig, v. vetei, voeren, rijden) een voertuig, eene
huurkoets ; — vetturíno, m. (spr. u =oe)
een vrachtvoerman, huurkoetsier in Italië.

VETUS

1281

vetus Testaménium, lat. afgek. vet. Test., of
Y. T., het oude Testament, z. testament,
find. testeeren.

Veuf, m. fr. weduwnaar; — veuve, f.
weduwe.

vexeeren, lat. (vexáre) plagen, kwellen,
verontrusten, verdrukken, onrecht aandoen, niet
met vrede laten ; foppen, beet hebben ; v e x e e rbeker, vexeer-doos, vexeer-spiegel,
enz., physische voorwerpen, kunstig Ingericht
om iemand te misleiden, te foppen; — Ve
(spr. t=ts) f. (lat. vexatto) de plager(,-xátie
fopperi, kwelling, verontrusting, verdrukking,
het verdriet, de ergernis; krenking.
Vexen, z. v. a. fexen.
Vezier of eig. veezier, doorgaans minder goed Vizier, m. (arab. wesir, wastr, eig.
steun, lastdrager, v. wasara, dragen) een ondersteuner, staatsdienaar of minister des turkschen keizers; — groot–vezier (turk. westri
asem en westr asem) opperminister, de opperste staatsambtenaar in het turksche rijk.
vezzosaménte, it. (spr. wetzo—; van vezzo,
aangewende verkeerde gewoonte, aanwensel,
fout; lust, liefkoozing, bekoorlijkheid, sp. vezo,
vicio, provenc. vetz, van 't lat. vitium, fout,
ondeugd) Muz. teeder, weekelijk.
vi, lat. z. ond. vis.
via, f. lat. de weg; het middel; de wijze,
manier; via, op brieven, reispassen, enz.: over,
door (aanduiding van den te nemen weg); via
crucis, de kruis- of kruisigingsweg, bij de R.
Kath. een bidweg met beelden uit de lgdensgeschiedenis van J. C. ; via facti, Jur. eigen
eigendunkelijk, gewelddadig; via gra--machtig,
tiae, op den weg der genade; viae servttus,
z. servitus; — in via, in den weg, d. I. door
het middel, b. v. in via executiönis, op den
weg der gerechtelijke uitvoering of executie;
in via juris, op den weg der rechten ; — per
viam, op den weg, door middel, b. v. per viam
actidnis, door middel eener aanklacht; per viam
appellatiónis, door beroep op een hooger gerecht ; per viam exceptiónis, door middel van
eene tegenwerping; per viam supplicatiónis,
door middel van eene herhaalde -opheldering en
daarop herhaald verzoek; — viaduct, of
beter vieedúet, m. nw.lat. (viaeductus), fr.
viaduc (spr. wiadúúk), een kunstig aangelegde
weg, eene boogbrug over eenen poel, een dal,
eene rivier, enz. gelegd, ter dienste van eenen
spoorweg; — viaticum, n. lat. een reispenning, teerpenning; het laatste avondmaal,
dat bij de R. Kath. den stervenden wordt toegediend; ook het laatste oliesel; -- viatoruum, n. een wegmeter, z. v. a. h o d o m e t e r.
Viádro, m. z. w i a d r o.
Viaduc, viseduct, viaticum, z. ond.
,

via.
vibreeren, lat. (vibr?ire) schudden, zwaaien,
slingeren, schommelen, z. v. a. o s c i 11 e eren ;
sidderen, beven, trillen ; — vibráto, it. Muz. bevend, sidderend, trillend; — vibratiliteit,
i. nw.lat. de afwisselende spanning en verslapVIERDE DRUK.
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ping van lichaamsdeelen; — Vibr &tie (spr.
t=ts) f. (vibrado) de schommeling, slingering,
z. v. a. o s c i 11 a t i e ; het sidderen, trillen ; —
vibratie–systeem, n. elke leer, die zekere verschijnselen (b. v. die des lichts) uit
schommelingen verklaart, welke zich in
eene veerkrachtige middelstof (medium) voort
betrekking tot de lichtverschijn--plante(m
selen ook undulatie -theorie gebeeten) ; —
vibroskoop, m. de trillingswaarnemer, een
door A. Töpler te Riga vervaardigd instrument.
vibrioüen, pl. in onzuiver water, in het
bezinksel van bier, enz. ontstaande schimmel
-padenstol.
Viburnum, n. lat. de meelboom, sneeuw
zekere kleine heester, een bekend pronk -bal,
gewas.
Vicars, m. lat. (vicar) us, a, um, plaats
vice, z. aid.) een ambts- of-verangd,
plaatsvervanger, waarnemer; inz. een plaats
hulpgeestelijke; — Vicar, m. (spr.-verangd
wikker) in Engeland een onderpredikant, een
landpredikant, een geestelijk, die alleen de kleine,
en niet zooals de re c t o r de geheele tienden
ontvangt; — r ij k s v i c a r 1 s, rijksbestuurder, regent ; vicaraus apostoticus, een vicaris van den
paus, een plaatsbekleeder van de hoogste geestelijke macht, waar geen eigenlijke bisschop is;
V. a. castr6nsis, een r. kath. opperste veldpriester, opperveldproost; — vicariaat, n.
of Vicario, f. nw.lat. de plaatsvervanging,
ambtsvervanging; bet waarnemend bestuur; —
ViCariaat, inz. het bisschoppelijk oppergerechtsbof, dat in den naam des bisschops of
des aartsbisschops uitspraak doet; -- vicariëeren, eens anders plaats bekleeden, zijn
ambt waarnemen.
vice, lat. (van eenen niet gebruikelijken nomin. vicis, wisseling, beurtwisseling, enz.) eig.
in de plaats, in plaats ; in samenst. onder- of
waarnemend, b. v. vice–admiraal, ondervlootvoogd; — vice–directeur, onderbestuurder, waarnemend of plaatsvervangend bestuurder; — vice–koning, onderkoning, enz.;
— vice versa, of afgek. v. v., omgekeerd, heen
en weer, naar eene plaats heen en van daar
terug, in het tegengestelde geval; — vices,
pl. beurtwisselende ambtsverrichtingen, plaats
iemands vices beklee--verangi,b.
d e n, zijne plaats, zijn ambt of zijne bediening
waarnemen.
Vice, m. eng. (spr. wais) eig. ondeugd,
kwaad; de hansworst van het oude eng. drama.
Vicenniu n, n. lat. (van vicies, twintigmaal, en annus, jaar) eene tijdruimte van twintig jaren.
vicesimeeren, nw.lat. (van 't lat. vicesimus, a, um, de, het twintigste) den twintigsten man uitloten en veroordeelen of ter dood doen
brengen (vgl. decimeeren);—VieeSifl1d►tie (spr. t=ts) f. lat. (vicesimatio) oud-rom.
uitloting van den Sosten man, om dien, bij
overtreding van velen, terecht te stellen.
viciöu8, z. vitiëus ond. vitium.
81
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lat. -nederl. (van 't lat.

vicinális, e, naburig, vicinus, nabuur, buurman,
enz.) buurt- of bijwegen, die geene post- of
hoofdwegen zijn.
vicit vim vírtus, do deugd heeft het geweld
overwonnen (omschrift van het stadswapen van
Haarlem) .
Vieogne, z. vigogne.
Vicomte, m. fr. (spr. wikóñt'; ontstaan
uit vice comte, mid.lat. vicecomes, eng. viscount
[spr. weikount], vgl. vice) eig. z. v. a. vicegraaf, ondergraaf, zoon van een graaf, bij het
leven zijns vaders zoo genoemd; de bezitter
eener heerlijkheid (vicomté) in Frankrik ; ook
bloote adellijke titel.
Vietaliën, liever v i c t u a 1 ï ë n, z. onder

victus.

Victor, m. lat. (van vincére, overwinnen)
mansn.: de overwinnaar, zegepraler; -y Vietoría, f. de zege, zegepraal, overwinning;
Myth. de zegegodin, z. v. a. gr. Ni k e; ook
eeti vr. naam : de zegepralende ; Astron. een in
1850 door Hind ontdekte asteroïde ; — Victoria regia, f. de koningin der waterplanten , een groote en schoone soort van waterroos (Nymphaeacëae), ter eere van koningin
Victoria van Engeland zoo genoemd; — Vietoriäus, adj. (lat. victoriösus, a, um), zege r ij k , zegevierend, zegepralend, overwinnend; —
vietoriseeren, nw.lat. overwinnen, de zege
behalen, zegevieren, zegepralen ; — Vietrix,
f. lat. de zegepralende, de overwinnares, een
bijnaam van Venus, omdat zij, door Paris tot
de schoonste godin verklaard, Juno en Minerva
overwon.
victus, m. lat. (v. vivëre, leven) leefwijze;
levensmiddelen, onderhoud, voedsel; victus et
amictus, m. voedsel en kleeding ; — Victualiën, pl. nw.lat. levensmiddelen, eetwaren,
vietuáliebroeders, vimondvoorraad ;
—

talienbroeders of vitalianen, pl. gevreesde zeeroovers der 14de en 15de eeuw in
de Oost- en Noordzee ; oorspr. burgers uit
Rostock en' Wismar, die op bevel van hunnen
hertog schepen uitrustten en van de hen ontmoetende vaartuigen v i c t u ah i ë n afvorderden,
die zij den belegerden inwoners van Stokholm
toevoerden ; — victualiewant, n. Mar. al
wat aan boord als schaftgereedschap gebruikt
wordt: potten, pannen, lepels, vorken, enz.,
ook kommaliewant geheeten.

Vieunna, z. v i g o g n e; — eidar, w i-

dar.
`
Vidame, - m. fr. (ontstaan uit het lat.
vice-dom)nus; hoogd. vicedom of vizthum) een'
officier, die den bisschop als tijdelijk heer ver
een stadheer, stadhouder, een-tegnwordi,
bestuurder van geestelijke goederen, opperambtman.
Vidangeur, m. fr. (spr. zjeur) sekreetof beerputruimer.
vide of videátur! afgek. v. of vid., lat. (v.
videre, zien) zie, zie na, zie er op na, men
zie ! (namelijk de aangehaalde plaats van een
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boek, enz.) ; vid^ant consúles, ne quid respublica detriménti capiat, mogen de consuls toezien, dat de staat geen schade lijde ! (bij de.
Romeinen het nemen van een besluit, waarbij
aan de consuls in gevaarvolle tijden grootere macht verleend werd ; thans meer een vermaning tot voorzichtigheid) ; — video meliora pro-boque, deteriora aeq'uor, ik zie het goede, ik
keur het f goed en doe het kwaad (citaat uit
Ovidius en inz. op den mensch toegepast) ; --videlicet, afgek. viz. (ontstaan uit vidére licet,
d. i. men kan of mag zien), gelijk licht te zien
is; namelijk; vidütur, het schijnt, blijkt, mij
dunkt ; — het vidétur, de meening, het gevoelen, b. v. zijn vidBetur geven, zijne meening of zijn gevoelen over iets uitbrengen;
— vidi, ik heb het gezien ; — vidit, afgek. vt.,
hij heeft het gezien, doorgezien; — vidímus,,
wij hebben het gezien, doorgezien en vergele-ken; — Vidimus, n. eene goed- of echtverklaring, schriftelijk bewijs van bekrachtiging ;
een bekrachtigd afschrift van een oorspronkelijk
stuk (met dit woord geteekend) ; — Vidi-meeren, nw. lat. bekrachtigen, voor echt
verklaren, gerechtelijk betuigen en bevestigen,
dat een met het origineel vergeleken afschrift
nauwkeurig of gelijkluidend is; — Vidima-tie (spr. t=ts) f. de bekrachtiging, goedverklaring, vergeliking en bevestiging van een geschrift; 'pro vidimatióne, voor doorziening en
vergelijking, het bepaalde loon daarvoor.

Vidualitium (spr. t=ts) m. nw.lat. (van

't lat. vidúus, a, um, gescheiden, beroofd; gadeloos; vandaar vidúa, weduwe) het weduwgeld, het aan eene weduwe naar haren stand
verleende onderhoud; — viduiteit, f. lat. (vidutas) de weduwstaat, het weeuw- of weduw--naarschap, het gadeloos zijn.
Vie, f. fr. (lat. vita) leven.
Viellesse, f. fr. (spr. vjèljès) de ouderdom.
View, n. eng. (spr. vjoe) het uitzicht, ge
-zicht;.dsolvng
vif, adj. fr. (spr. wief; van het lat. vivus,
a, um) levendig, wakker, fiksch, vlug, opgewekt, vurig.

Vigesimo–formaat, n. boekformaat,
ontstaande als men een vel tot 20 bladen vouwt.
Vigie, f. fr. (spr. wizjíe ; v. lat. vigilia,'
het waken, de wacht) de uitkijk op den mast;
— vigileeren, lat. (vigiláre, v. vigil,' wakker) waken, waakzaam zijn, scherp waarnemen,
oppassen ; — vigi1á nt, adj. waakzaam, opmerkzaam, oplettend, omzichtig, bi de hand;
vigilantibus leges sunt scriptae, voor de wakenden zijn de wetten geschreven, d. , i. om zijn

recht te handhaven moet men waakzaam zijn;,
— vigilánte, als subst. f. een openbaar rijtuig tot vervoer van personen in groote steden,

oorspr. uit Brussel; — vigilántie (spr. t=ts)

f. lat. (vigilancia) de waakzaamheid, zorgvuldigheid ; — Vigile, f. (lat. vigilia) het waken, nachtwaken ; bij de Romeinen ook de
nachtwake, het vierde gedeelte van den nacht,
een tijdduur van drie uren; de waakzaamheid;,
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c r. naam : de waakzame ; -- vigiliën, pi. (lat.
vigiliae) nachtwaken ; in de r. kath. Kerk. voor
feesten, voorfeesten, ziel--avonderhg
missen, nachtelijke gebeden voor het zieleheil
eens overledenen voor de beaarding ; — vigilarfus, m. nw.lat. een kloosterlijke ochtend
ondergeestelijke, wiens taak het is-wekr;d
tot de nacht- of ochtendgebeden te wekken.
VigintiVir, m. lat. (van viginti, twintig
en vir, man) een twintigman, medelid van het
VigintiViraat, magistraatscollege, regeeringslichaam van 20 man.
Vigna, it. of vigne, f. fr. (spr. wienja,
wienj' van 't lat. vinéa, scil. terra, v. vinum,
wijn) een wijnberg; landelijk lusthuis; — Viguette, f. (spr. wi - njétt') of vignet, n.
druksieraad, drukroosje, klein plaatje als sie
bij het begin of einde van een boek, hoofd--rad
stuk enz., waartoe men voorheen inz. wij ngaardblaadjes gebruikte.
Vigogne, f. fr. (spr. wigónj') of sp. vicufa (spr. wikóénja; oorspr. peruaansch) het
schaapkameel in Peru, het peruaansche schaap
van de grootte eener geit; ook de schoonste,
fijnste wol daarvan, v i g o g n e-w o 1.
vigor, m. lat. (v. vigëre, leven, levendig zijn)
of vigueur, f. fr. (spr. wigéür) de levens
kracht tot handelen, sterkte, kloekheid,-kracht,
nadruk; — vigore, uit kracht, krachtens, enz.,
b. v. vigöre commissiánis, Jur. uit kracht van
den ontvangen last ; vigore mandiiti of rescripti,
vigorous,
krachtens hooger bevel enz.;
nw.lat. of vigoureux, fr. (spr. wigoerëü)
sterk, rustig, krachtvol, vol levenskracht, Ievendig, kloek, wakker, vroolijk, frisch; — vigoróso, vigorosaménte (spr. s=z) en con vigóre,
it. Muz. krachtig, met nadruk en levendigheid.
Viking, m. (spr. wi—) oudnoord. (vikingr)
een strijder, held, inz. zeeheld; vandaar v ik i n g e r-t o c h t e n, de avontuurlijke zeetochten
der Noormannen.
vilain, adj. fr. (spr. wileh ; oorspr. villain,
d. i. boer, boersch, gemeen ; provenc. vilan, it.
en sp. villano, mid.lat. villanus, v. villa, dorp;
vgl. villa) laag, gemeen, leelijk, schandelijk,
snood, smerig, vuil, slordig, onzedelijk, ontuchtig.
Vilajét, beter v e l a j et (z. ald.)
vilis, e, adj. lat. veil; gemeen, laag, verachtelijk, zonder waarde; — vilioris conditidnis,
lat. van slechte gesteldheid of geringe deugdelijkheid; experimentum in corpóre vili, Med.
een proef op een waardeloos lichaam, d. i. toepassing bij wijze van proef van een gevaarlijk
middel op dieren van geringe waarde; — Vilifietie (spr. t=ts) f. nw.lat. de vernedering,
Vilipenverlaging, smadelijke behandeling
deeren, lat. (vilipendére) geringschatten; —
vilipendéntie (spr. t=ts) f. de verachting,
geringschatting; — viliteit, f de geringe
waarde, onbeduidendheid.
Villa, f. lat. (villa, oorspr. verklw. v. vicus, dus dorpje, plaatsje ; fr. vine, stad) een
oudrom. of ital. landhuis of landgoed; eene
schoone buitenplaats van nieuwere bouworde
;

—
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en minder uitgebreid dan een kasteel of slot;
sp. (spr. wi -lja) een vlek, eene stad zonder
stadsrechten en bisschopszetel (in tegenst. mei
ciudad).
Villancico, m. sp. (spr. wi- ljansiko ; V.
't sp. villano = mid.lat. villanus, fr. vilain, z.
ald.; oorspr. een landelijk lied, volkslied) een
spaansch kerklied met muzikale begeleiding op
zekere feestdagen, inz. kerstlied.
Villanélla, f. it. of villanélle, fr. (v.
't it. villáno, mid.lat. villúnus, boersch, lande
een herdersliedje, eene soort van oude,-lijk)
landelijke of den volkstoon nabootsende liederen ; eene soort van boerendans ; -- Villeggiatura, f. it. (spr. wiledzjiatóéra; van villeggiáre, op het land leven; vgl. v i 11 a) fr. Villegiature (spr. wileezjiatuur) landlust, landgenoegen; het doorbrengen van het schoone
jaargetijde op het land, op buitenplaatsen enz.;
zomerverblijf in Italië.
Villeus, adj. lat. (villösus, a, um, van villus, lang dierenhaar) vlokkig, harig, vezelig, ruw ;
villösa tuncca, f. nw.lat. ruige huid; — villositeit, f. ruigheid, vlokkigheid.
viminalis, lat. Bot. recht; teenachtig; stafof roedevormig.
vin, m. fr. (spr. wei'& ; v. 't lat. vinum) wijn;
vin brúlé, gebrande wijn, een mengsel van rooden wijn, suiker, foelie, kaneel, koriander enz.,
op gloeiende kolen met een eetlepel rum, dien
men boven den wijn aansteekt ; vin de Bourgogne (spr. —d'Boergonj') bourgogne-wijn; vin
de champagne (spr. — sjahpánj') champagne-wijn
enz.; — vinaigre, m. (spr. winègr'; d. i. eig.
zure wijn, van aigre, zuur) wijn-azijn, azijn;
vinaigre à l'estragon, dragon-azijn; vinaigre des
quatre voleurs, fr. (spr. —dè kattr' woleur) eig.
vier-roovers-azijn, spitsboeven-azijn, pest-azijn,
een door 4 roovers uitgevonden azijn, uit ruit,
salie, alsem, munt en lavendel bereid, waarmede zij zich, naar men zegt, gedurende eene
pest tegen besmetting beveiligd hebben ; vin de
toilette (spr. — toalét) geurazijn, schoonheidsazijn; vin sans pareille (spr. sah parèlj) de
fijnste tafelazijn; — vinaigrerie, f. de azijn
; — vinaigrier, m. (spr. winègrjé)-makerij
een azijnhandelaar; de azijnflesch; Vinaigrette, f. eene koude azijnsaus, gemaakt van
azijn, olie, peterselie, enz. en zout en peper;
het vleesch met die saus bereid; Vinaliën,
pl. lat. z. ond. vinum; — Vinásse, f. fr. halfwijn, nawijn, z. v. a. p i q u e t t e.
Vinca, f. lat. maagdenpalm, vinkoorde, een
pronkgewas van vele soorten.
Vincént, m. nw.lat. Vincentius (van vincére, zegevieren, overwinnen) mansn.: de overwinn aar, zegepraler.
Vinctuur, f. lat. (vinctüra, van vincirc,
binden) het bindsel, de band, zwachtel; — vi]3.Culum, n. een band, eene boei; vinculurs
conjugale, de huwelijksband, echtknoop; —
vinculeeren, nw.lat. verbinden.
Vindemiaire, z. vendemiaire.
vindiceeren, lat. (vindicare) eig. wre—

—
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ken, straffen ; redden, verdedigen, beschutten;
iets v i n d i c e e r e n, als eigendom aanmatigen,
toeëigenen, in bezit nemen, als eigendom opeischen of terugvorderen ; — Vindicátie (spr.
t=ts) f. (lat. vindicado) de wraak, redding, ver
rechtmatige toeëige--deign,r ;
ning, opeisching of terugvordering eener zaak,
de aanspraak daarop als een eigendom; v i n d ic a t i e-r e e h t, het terugvorderingsrecht van waren, wanneer de trooper in de betaling faalt;
— vindicatief, adj. nw.lat. straffend, wrekend, wraakzuchtig, wraakgierig; — vindiciPn, pl. (lat. vindiciae) z. v. a. vin di cat i e ; — vindicta, f. wraak, bestraffing; openlijke vervolging en bestraffing der misdadigers;
eisch wegens toegebrachte schade; bij de oude
Romeinen ook de staf, waarmede een slaaf,
wien men de vrijheid schonk, werd aangeraakt.
Vinea, f. lat. eig. wijnberg; een schutdak
voor belegeraars.

Vingolf, z. Wingolf.

vingt-un, n. fr. (spr. wen- tuin') een en twintig, een bekend kansspel met fransche kaarten.

viniferus, viniñcator, vino, enz. z.
ond. vinum. '

Vintem, vintin, m. port. (spr. wienteñ ; van einte = lat. viginti, twintig) eene rekenmunt in Portugal = 20 reis of ongeveer
5 centen.
vinum, n. lat. wijn; vinum admissidnis, intreewijn, het gastmaal van eenen nieuw aan
domheer; V. merum, z. merum; V.-genom
missiile, de miswijn, wijn, die bij de mis gebruikt wordt ; vino greco, m. it. - eig. grieksche
wijn (omdat de wijnstokken daarvan uit Griekenland zijn gekomen); vino secco, m. it. wijn
van gedroogde druiven, vgl. sec; vino tinto,
z. tinto• — Vinal^.en,
'
n. pl. lat. (vinatia)
het wijnfeest, bi de oude Romeinen op den sten
April en den l9den Augustus ; — vinifle átor,
m. nw.lat. eig. wijnmaker; wijnbereider, een
buisvormige blikken toestel tot besloten gisting
van den wijnmost, uitgevonden door Gall te Cov

i

blenz, in 1826; -- Vini$cätie (spr. t=ts) f.

de wijnbereidingskunst; — viniferus, a, um, lat.
Bot. wijngaardachtig; — vinolént, lat. (vinoléntus) wijndronken ; — vinoléntie (spr.
t=ts) f. lat. (vinolentia) de wijndronkenschap,
wijnroes; — Vinométer, m lat.-gr. een wijnmeter; werktuig tot onderzoek van de hoedanigheden des wijns; — vinophobie, f. de
wijnschuwheid, de haat tegen win.

Viola, enz. z. v i o o i.
violacëus, a, um, lat. Bot. paars, violet.
violeeren, lat. (violare) sehenden, ontheiligen, verkrachten, schoffeeren, met geweld onteeren; overtreden, de wetten breken; violare
?us territoriale, het recht van den landheer te
kort doen; — violata, f. eene geschondene, ver
ontmaagde ; — violatie (spr. t=ts)-krachte,
f. de schending, onteering, ontwijding; verkrachting, schoffeering, gewelddadige ontmaagding;
eerroof; — violént, adj. (lat. violéntus, a, um
'fr. violent) geweldig, gewelddadig, hevig, on;
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stuimig, driftig, vinnig, als adverb. ook violénter ; violéntum stuprum, z. st u p r u m, enz.; —
Violentie (spr. t=ts) f. (lat. violentia) het
geweld, de gewelddadigheid, geweldenarij, hevigheid, onstuimigheid.
Viool, 1) f. of als verklw. viooltje, n.
(lat. viúla, It. vióla, boogd. vióle, fr. violétte)
ook violét, de bekende kleine welriekende
lentebloem van donkerblauwe purperkleur, het
zinnebeeld der bescheidenheid en nederigheid;
viólli matronális, het vrouwen- of maagdenviooltje, gevulde nachtschade; — violenstroop, Pharm. eene kinderartsenij uit viooltjes enz. bereid, als borstmiddel tegen de spruw
enz.; — violenwortel, een eenigszins bittere, geneeskrachtige wortel met een lieflijken
viooltjesgeur; — violaan, n. nw.lat. een tot
de kiezelzure verbindingen (silicaten) behoorend
mineraal van vioolblauwe kleur; — Violet,
adj. (it. violétto, fr. violet) violetkleurig, paars;
— als subst. f. (it. violétte) eene soort van paarse
perzik zonder dons, met loszittenden steen; —
violine, f . nw.lat. de vioolstof, een in verscheiden soorten van viooltjes aanwezige brakingwekkende stof.
Viool, 2) f. (proven'. viola en viola, it.
en sp. viola, fr. viole, mid.lat. vitula, v. 't lat.
vitulári, springen als een kalf, zich vroolgk
aanstellen; vandaar lat. Vitúla, de godin der
vreugde, des triomfs) algemeene benaming van
verscheiden snarenspeeltuigen, welke met eenen
strijkstok gestreken worden, strgkinstrumenten;
inz. z. V. a. viola di (a) braccio, f. it. (spr.
—bratsjío) of viola alta (vgl. alt a v i o 1 a) armviool, altviool (in het hgd. gewoonlijk Bratsche
geheeten); viola di (a) gamba, de knieviool, basviool, z. g a m b e ; viola d' amóre, f. it. of viole
d'amour, f. fr. (spr. damóér) d. i. eig. liefdes
een naar de viool gelijkend speeltuig van-viol,
liefelijken toon, vroeger met 12 tot 14 snaren,
waaronder eenige van metaal, later slechts met
7 snaren bespannen ; — Vioolsleutel, m . die
aanwijzing der toongraden, volgens welke de
eensgestreepte g op de tweede lijn komt; —
vioolblok, n. Mar. een langwerpig dubbel
blok (om zijnen vorm dus genoemd); — vioolstukken, zware beplankingen vóor den kap
van den boegspriet gespijkerd om, des noodig,
den kluiver te steunen ; — violetta, f. it.
eene kleine viool; — Violine, f. (it. violino,
m., fr. violon, m.) de discantviool, gewoonlijk
kortweg viool of vedel geheeten; — violinist,
ook violist, m. (it. víolionísta) een vioolspeler; — violino piccólo, m. it. de kleinste viool,
quart-viool ; violino primo, de eerste viool ; V.
secúndo, de tweede viool; — violon, m. fr.
(spr. wiolóñ, eig. de viool ; naar het ital. vio
de basviool (vgl. c o n t r e b a s), de bas;-lóne)
— Vi010niSt, m. een basspeler; — violon-

cé11o, m. it. (spr. --tsjéllo) of violoncél,
n. (spr. wiolohsjél) de kleine basviool, knie
viola di gamba (ook e e 11 o,-viol,z.a
s c h e 11 o, hoogd. ); — violoneellíst, m een.
basvioolspeler.
.
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Vioolsteen, m. een schilferige steen, die bij
het wrijven eenen geur van viooltjes van zich geeft.
Vipera, lat. (samengetrokken uit vivipúra,
d. I. levende jongen barende) eene soort van
giftige slangen, die gezegd worden levende jongen te baren ; ook in algemeen : kleine, ver
-gifteslan,dr.
Vir, m. lat. man ; vir bonus, braaf man,
z. viriel, enz.
Virágo, f. lat. een manachtig vrouwspersoon, mannin, grof gespierde, sterke, vierkante,
manhaftige vrouw; gem. ook wel vrouwelijke
huzaar, dragonder, driedekker, draak.
Virelai, n. fr. (spr. wi-r'lè; van virer,
draaien, wenden en lai, lied) een oud-fransche
liedervorm met korte verzen en wederkeerende
rijmen; — virement, n. (spr. —máñ) het
wenden van een schip ; virement des parties
(spr. —dè parti') Kmt. het afrekenen, vereffenen van schulden de eene tegen de andere, afen aanschrijven der posten, overwijzing, overdraging, z. v. a. s c o n t r o.
sirens, virescens, lat. Bot. groenachtig.
Viréy, m. sp. (spr. wireï van lat. vice,
z. ald., en rex, sp. rey, koning) de vice-koning,
onderkoning, stadhouder.
virgatus, a, um (vgl. vir g u l a) lat. Bot.
roedevormig.
virginëus morbos, m. lat. (virginëus, a, um,
maagdelijk, van virgo, genit. virgins, maagd)
de maagdenziekte, vr(jsterziekte, bleekzucht; —
Virginia, vr. naam : de ongerepte, maagdelijke ; Astron. een in 1857 door Ferguson ontdekte asteroïde ; — Virginianus, a, um, lat. Bot.
uit Virginië (Vereen. Staten); — v`irginiteit,
f. (lat. virginitas) de maagdelijkheid, maagdelijke staat, zuiverheid, reinheid, onbevlektheid,
ongereptheid, maagdom ; — virgo, f. de Maagd,
het zesde teeken des Dierenriems.
Virgouleuse, f. fr. (spr. wiergoeléúz' )
de glanspeer, ijspeer, eene soort van zeer sappige winterperen (naar het dorp V i r g o u l é e
bij Limoges).
virgúla, f. lat. (verklw. v. virga, takje, rijsje,
roetje) eene kleine roede, een staafje ; een klein
streepje, komma; virgúla mercuriälis of devinatoria, wichel- of tooverroede, in den vorm
eener Y, waarmede men voorgaf, verborgen
schatten en mijnen te kunnen ontdekken; —
virguleeren, nw.lat. aanstrepen, met streep
-jesofanhligtk(„")
insluiten.
viribus unitis, z. ond. unie.
viridis, lat. groen; — viridescens, Bot. groenwordend; — viridiforus, a, um, groenbloemig.
Viriel, adj. lat. (virilis, e, van vir, de man)
mannelijk, manhaftig, kloek, tot den man beboorende; — viriele stem, z. votum virile;
— pro parte virili, eig. naar mannelijk aandeel, d. 1. volgens krachten ; Jur. naar de hoofden, in gelijke deelen; virilis port%, f. z. ond.
portie ; - virilescéntie (spr. t=ts) f. nw.
lat. het te voorschijn treden van mannelijke
eigenschappen bij vrouwelijke dieren in den
ouderdom. inz. bij vogels; — viriliteit, f.
;

(lat. vírilitas) de mannelijkheid, mannelijke staat
of ouderdom, voorttelende kracht; manmoedig
mannelijke erven ; — viripoténtie (spr.-heid;
t=ts) f. nw.lat. mannenkracht, manbaarheid, mannel(jk vermogen ; -- viritim, lat. man voor man,
een voor een, hoofd voor hoofd.
Virole, f. fr. de spiraalrol in het horloge.
virosus, a, um, lat. Bot. venijnig.
virtus, f. lat. (genit. virtütis) werkende kracht,
degelijkheid, dapperheid; deugd; virtus nobitttat, deugd adelt (zinspreuk der orde van den
Nederlandschen Leeuw); virtus post numinos, de
deugd na het geld, d. i. het geld geldt (bij hem,
enz.) meer dan de deugd; virtüti et merito, aan
deugd en verdienste (zinspreuk der sp. Karelsorde) ; virtüti in bello, aan de dapperheid in
den krijg (opschrift op het kruis der kon. saks.
militaire St. Hendriksorde); vicit vim virtus, z.
vi c i t, enz.; — virtuaal, adj. en als adv.
virtualïter, nw.lat. of Virtueel (fr. virtuel)
krachtig, innerlijk vermogend ; naar de kracht
of beteekenis, begripmatig, volgens zijn wezen
geldend; virtueele snelheid, de berekende
snelheid, zonder acht te geven op de vermindering door wrijving en weerstand van het mistdel; virtueele kracht, eene wel voorhanden, maar voor het oogenblik niet werkzame
kracht (in tegenst. met actueel); v i r t u e el
(spiegel- of lens-) beeld, . zoodanig beeld, dat
alleen door geometrische achterwaartsche ver
stralen gevonden wordt (in tegenst.-lengidr
met werkelijk of physisch beeld); —
virtualiteit, f. de vermogende kracht, het
werkingsvermogen; wezenlijke geldigheid; —
virtuoos, m. (van 't lt. virtuóso, d. i. eig.
krachtig, degelijk) een meester in zijne kunst,
inz. In de muziek, groot kunstenaar, kunstheld,
kunstmeester, toonkunstmeester; — virtuóse,
f. (it. virtuósa) meesteres, groote kunstenares
enz.; — Virtuositeit, f. de kunstvaardigheid,
het kunstmeesterschap, de meestervaardigheid,
meesterkracht, volkomenheid in de uitoefening
eener kunst.
virulént, adj. lat. (viruléntus, a, um, van
virus, n. sap ; poelstank, vergift) etterig, venijnig, vergiftig, vol scherpe, kwaadaardige sappen; — Viruléntie (spr. t=ts) f. (later lat.
virulentia) de etterachtige gesteldheid eener
wond, vergiftigheid, boosaardigheid; de bittere
wrevel, wrok.
vis, f. lat. de kracht, macht, het geweld; —
vi, met geweld, gewelddadig; ook krachtens,
ten gevolge, uit kracht; vi absolutiónis, uit
kracht der vrijspraak; vi attjudicatiönis, krachtens de toewijzing; vi cessiönis, krachtens den
afstand ; vi commissiönis of mandáti, uit kracht
van den bekomen last ; vi coáctus, door geweld
gedwongen; vi praesidii, uit kracht van het
voorzitterschap en bet voorrecht als voorzitter;
— in vim, krachtens, uit krachte, ten gevolge;
in vim concipuéndae sententiae, krachtens het
opmaken van het vonnis ; in vim revisi nis, ten
gevolge der doorziening; -- vis armáta, de gewapende macht ; vis centri fúga, z. v. a. c e n-
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trifugale kracht (z. ond. centrum); vis
comica, de komische kracht, het vermogen om
te doen lachen (b. v. in blijspelen enz.) ; vis
compulsiva, aandrijvende kracht; vis expulsiva,
uitdrijvende kracht; vis inertiae, de kracht der
volharding, traagheid, het volharden in denzelfden toestand, het volhardingsvermogen; vis le(Jis, kracht van wet ; vis major, z. f o r e e m aj e u r e; vis mötríx, nw.lat. de bewegende kracht,
beweegkracht ; vis probándi. de bewijskracht.
Vis, ook bis, bisse, wis, een goud- en
zilvergewicht in Birma en Pegu = 1,6n."3 kilo,
door de inboorlingen p e s t a of p a i t h a geheeten ; een ba.ndelsgewicht in Voor- en AchterIndië, inz. te Madras = m a u n d of m u n
= 1,4e kilo.
Visa, n. fr. (van 't lat. visa, iets geziens,
IL van visum, partic. van visiere, zien) het geziene, de getuigenis van iets gezien te hebben
en te billijken ; vgl. v i s e e r e n; — Visage,
n. (spr. wizáázj') het gezicht, aangezicht, gelaat, de gezichtsvorm; de persoon; — vis à vis
(spr. wizawi) eig. aangezicht tegen aangezicht,
tegenover : als subst. een tegenover, eene smalle
koets in den vorm eener b e r 1 i n e, doch die
voor en achter slechts éene zitplaats heeft; een
persoon, die tegenover een ander is geplaatst,
bij bet dansen, aan tafel, enz.; Muz. een dubbelvleugel, dubbelklavier, een door Hoffmann
in 1779 uitgevonden speeltuig.
viscéra, pl. lat. de ingewanden ; — ViSeeraal, adj. nw.lat. tot de ingewanden behoorende of die betreffende, b. v. v is c e r a a lartsenij of visceraal-elixir, artsenij tot
versterking der ingewanden of van het verte
-ringsvemo.

Vischnoe, Vischnou, Wischnoe,
m. ind. eig. de doordringer, waarsch. de nether,
als bezielend beginsel des heelals, de behoudende, beschermende godheid der Indiërs, een
der leden van de T r i m o er t i, gehuwd met
Lackma (vgl. Krischna en Siwa).
Viseine, z. ond. viscus.
Viscount, m. eng. (spr. wáikount; -=
fr. v i c o m t e, z. aid.) een engelsche ondergraaf.
Viscue, m. of Viscuni, n. lat. de vo
— Viseíde, adj. (later lat. visc)dus,-gelijm;
a, um), taai, kleverig (inz. van lijm) ; — ViSeine, f. een kleverige plantenstof in vogellijm; — viscosus, a, um, lat. Bot. slijmig, smerig; — Viscositeit, f. nw.lat. (viscosátas)
de kleverigheid, taaiheid, taaie slijm.
Visveren (fr. eiser, van 't lat. visére), afzien, mikken, het oogpunt nemen, turen, doelen ; op 't mikijzer nemen (vgl. v i z i e r); ijken,
roeien of rooien, den inhoud van een vat met
den viseerstok onderzoeken en meten ; eenen
pas en dgl. doorzien en door onderschrift en
zegel goedkeuren en bekrachtigen, er zijn vis a
onderschrijven ; — viseerder, m. een vatmeter, ijker, rooier, ijkmeester; een onderzoeker van passen en dgl. ; — Viseerkunst,
de ijkkunst, vaatmeetkunst, de kunst om den
inhoud van een vat te bepalen; de kunst van
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wel te mikken, mikkunst; — Viseersehot,
n. bij de artillerie : het hoogste boogschot,
waarbij het geschut tot in den eersten graad
verhoogd wordt ; — viseerstok, een maat
-stok
voor vaatwerk, roei- of rooistok.
viset— of fisethout, z. f u s t i k h o u t.
Visíbel, adj. lat. (visibilis, e, fr. visible,
van 't lat. visum, vidëre, zien) zichtbaar, openhaar, oogenschijnlijk, klaarblijkelijk; — VisibLliteit, f. zichtbaarheid, oogenschijnlijkheid.
Visie, I. lat. (vicio, v. visiere, zien) eig.
het zien, de aanblik; gezicht; inzage b. v.
ter visie liggen (van, stukken, bestekken,
enz.) ; Log. de aanschouwing; -- Visioen.,
n. lat. (visio) een gezicht, droombeeld, nacht
hersenschim, inbeelding,-gezicht,spokn
droomerij ; — visionair, m. nw.lat. (fr. visionnaire) een ziener, geestenziener, dweper,
droomer, iemand vol zotte grillen, inbeeldingen
(vgl. phantast).
visis actis, lat. Jur. na ingeziene asten of
na inziening der strijdschriften.
visiteeren, lat. (visitáre, eig. bij herhaling naar iets zien, van vidëre, visëre, zien;
fr. visiter) onderzoeken, doorzoeken, bezichtigen, bezoeken, een bezoek geven, gaan zien;
— Visitätie (spr. t=ts) f. de onderzoeking,
bezichtiging, huiszoeking; bezoeking, tuchtiging;
het bezoek der maagd Maria aan Elizabeth;
bezoek van kerken enz. door hoogere autoriteiten ; — de orde der Visitatie-nonnen of der Visitandinen, eene orde
van geestelijke zusters, gesticht door St. Franciscus de Sales te Annecy in 1610, om de zieken te bezoeken en te ondersteunen ; — Visitátor, m. nw.lat. een doorzoeker, gerechtel(jk onderzoeker of bezichtiger van koopwaren,
enz. de kloosteronderzoeker; — Visite, f. (fr.
visite) het bezoek, de opwachting; het bezoek
der artsen bi de zieken ; het onderzoek of de
opneming (der koopwaren, enz.) ; ook korte damesmantel; — pour faire visite (spr. poer fir'
wiziét') afgek. p. f. v., om bezoek af te leggen, om zijne opwachting te maken; — Visite—kaartje, bezoek-kaartje; — visite—
kamer, bezoekkamer enz. ; — Visiteur,
m. fr. onderzoeker, kornmies, beziener, peiler
(der koopwaren, scheepsladingen, enz.) ; bij
sommige orden de geestelijke, die het opzicht
heeft over vele gestichten van dezelfde orde,
de pater-visitor; ook een vrijmetselaar, die eene
loge, waarvan hij geen lid is, bezoekt, een
broeder - visiteur ; in 't algemeen iemand,
die dikwijls bezoeken aflegt.
Vislino, z. ragusino.
Visney, m. eng. (spr. wisni) de met brandewijn vermengde tintwijn, kersenbrandewijn.
Visorium, n. nw.lat. (van 't lat. vidëre,
zien) het gezichtsdoel; bij letterzetters : de handschrifthouder, het vizier, een plankje, waarop
de te zetten copie wordt vastgestoken.
Vista, f. it. (spr. wiesta ; van het lat. vidire, zien) Kmt. zicht, vertooning van eenen
wissel; — a vista, dadelijk op zicht, op vertoo-
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ming des wissels (te betalen ; vgl. a prima vista,
-Und. p r i m u s); — vistaménte, zeer snel.

zwind; — Vitésse, f. snelheid, gezwindheid.
vitéllus, m. lat. (eig. kalfje, verklw. van
vititlus, kalf) bet ei-geel, de dooier; —. vitellinus, a, um, lat. Bot. geel als eierdooiers;
dooiervormig.
vitiligo, f. lat. (van vitilis, gevlochten,
van vire, vlechten) eene soort van huiduitslag, witte huidvlek, inz. de levervlek (vitiligo

Visuaal, visueel, adj. nwlat. tot het
.zien behoorende, het gezicht betreffende; —
visuaal-lijn, de gezichtslijn; — visuaalp u n t, het oogpunt, gezichtspunt ; v i s u a al'2 e n u w, de gezichtszenuw ; — Visualiteit,
>de zienskracht, het ziensvermogen.
visum, n. lat. (van videre, zien) het geziene, hepatica) .
viti folius, a, um, lat. Bot. wijngaardbladerig.
•äe aanblik, oogenschijn; ook Z. V. a. v i s a (z.
Vitilitigátor, m. lat. (van vitium, z.
a1d. ); — visum repértum, n. een bezichtigings-of onderzoekingsbericht, het verslag van eenen aid. en litigáre, z. l i t i g e ere n) een opzettegeneesheer of wondheeler over den toestand, lijk of moedwillig tegenspreker, twister (c h iwaarin hij gewonde of doode lichamen heeft c a n e u r), een bediller, schreeuwer, blafkaak;
..gevonden, een schouwbericht; — visus, m. het — vitilitigium, n. nw.lat. gezwets, geblaf.
Vitium (spr. ti=tsi) D. lat. pl . vita,
zien, het gezicht, de zienskracht; visus abnór-mis, m. gebrekkig zien ; V. coloratus, kleuren- eene fout, feil, een gebrek, verzien, eene ver
dwaling, ondeugd, zonde ; vitium cano -gisn,
-zien, z. v. a. chrupsie; V. defiguriitus, z.
een lichaamsgebrek, waardoor iemand-nicum,
v. a. m e t a m o r p h o s i e; V. dimidiatus, z.
tot het vervullen van eene geestelijke bediev. a. hem i o p i e ; V. duplicátus, z. v. a. d i
ning in de r. kath. Kerk ongeschikt wordt
V. lucYdus, z. v. a. photopsie; v.-ploie;
.-nebulósus, nevelzien; v. reticulátus, net- of gerekend; vitium congenitum, een aangeboren
vormingsgebrek, eene onregelmatigheid, afwij:lloerszien.
vita, f. lat. het leven ; vita ante -acta, het king; vitium natúrae, een natuurgebrek, aangeboren gebrek ; vit. remissions, Muz. het ge"voorheen geleide leven, de vorige levenswandel ;
„vita brevis, ars Tonga, het leven (is) kort, de brekkig dalen der zangstem; vit. subreptiönis,
Jur. het vergrijp der valsche, eenzijdige voor
kunst lang; v. sedentaria, z. sedentarich
vit. tremüli, het sidderen der stem-steling;
ond. sedes ; acta de vita, het levensbewijs, bet
In rechten gevorderde bewijsstuk, dat iemand, bij het zingen; — vitiëus, adj. (lat. vitiosus,
b. v. die eene jaarwedde trekt, nog in leven a, um), gebrekkig, gebrekkelijk, verkeerd ; ondeugend, verdorven, goddeloos, slecht, zondig;
is; vitae curriculum, n. de levensloop; vitae,
-non scholae, discéndum est, voor het leven, — vitiositeit, I. (lat. vitiosátas) de gebrekkigheid, verkeerdheid, boosaardigheid of verdor
niet (enkel) voor de school, moet men leeren;
bederf.-venhidatmscl(jkehr,b
ivitam impendére vero, zijn leven aan de waarvitresceeren, vitrificeeren, enz. z.
.held wijden (citaat uit Juvenalis) ; ad viam
;aeternam, voor het eeuwige leven d. 1. In ond. vitrum.
Vitriool, n. (fr. en provene. vitriol, sp.
--alle eeuwigheid; — vitaal, adj. (lat. vitá,lis, e), tot het leven behoorende ; levend, voor vitriolo, it. vitriuolo, mid.lat. vitriólum, vitreó.leven geschikt, met levenskracht begaafd; le- lum; van 't lat. vitreolus, vitréus, a, um, van
vengevend, levenwekkend, levenbevorderend of glas, glasachtig, v. vitrum, glas, wegens zijnen
-onderhoudend; — vitaal principe, de glasglans en zijne glasachtige gesteldheid) een
,grondoorzaak des levens; — vitale warmte, gekristalliseerde verbinding van zwavelzuur met
het oxyde van een zwaar metaal, inz. van ko;levenswarmte; — Vitaliánen, pl. z. v. a.
per, izer, zink, lood en kobalt; vandaar k o°Victualie-broeders; — vitalisme, n.
.de leer van het levend zijn van schijnbaar Ie- per-, ijzer-, zink-, lood- en kobalt -vivenlooze lichamen door daarin werkende gees- triool of naar de kleur: blauw, groen,
ten, de klopgeesterij, de tafeldans; =- vita- wit enz. vitriool ; — Vitriool-eether, m.
list, m. aanhanger dezer leer ; — vitaliteit, of Vitriool- naphtha, f. op het hoogst gezuiverde wijngeest met zwavelzuur gedistilleerd,
. J. lat. (vitalitas) de levenskracht, het levens
ten uiterste vluchtig, licht ontbrandbaar en van
leven, het tijdstip, waarop het-vermogn,ht
eleven aanvangt ; legale vitaliteit, dat tijd- sterken, doordringenden reuk (vgl. w t h e r); —
.stip, waarop het kind wordt gerekend tot le- vitriool-olie, zwavelzuur ; — vitriool—
ven geschikt (viabel) te zijn, en waarvan de kies, zwavelkies, ijzerkies; — vitriooleerste term bij de wet bepaald is op den 182sten spiritus of vitriool-geest, oudere naam
dag; — vitalitium, n. mid.lat. het levens- voor verdund zwavelzuur; — vitriolescee-onderhoud, de lichaamsbehoefte ; het schenken ren, barb.lat. tot vitriool worden; zich in
van zijn vermogen aan iemand, om daarmede vitriool veranderen; — vitriolisätie (spr.
een ander levenslang te onderhouden; — vi- —za-tsie) L de zwavelzuur-bereiding, de verantaliseeren, nw.lat. levenskracht geven, be- dering in vitriool.
vitriolátus morbus, m. lat. z. v. a. e p i
zielen.
-lepsi(z.ad)
vitalba, lat. Bot. vuilwit (b. v. Clematis vivitrum, n. lat. glas ; vitrum antimoñzi, spies.talba).
vile, fr. (spr. wiet'; oudfr. viste, it. visto, glansglas ; v. plumbi of v. Satúrni, loodglans ;
sispo, flink, vlug) snel, gauw, ras, vlug, ge- — vitreseeeren, nw.lat. tot glas worden,
-

,

-

,
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verglazen ; — vitresefbel, adj. (fr. vitrifiable),
verglaasbaar, wat door de werking des vuurs
in glas kan veranderen ; — vitreseibiliteit,
f. de verglaasbaarheid ; — vitrificeeren,
tot glas maken of smelten, In glas veranderen,
verglazen; — vitri$Cátie (spr. tie=tsie) f.
de verglazing, verandering In glas ; — Vitreus, adj. glasachtig, glazig; — Vitrine,
f. glazen kast om waren uit te stallen; — vitrometer, m. lat.-gr. een glasmeter, straal brekingsmeter, een werktuig, waarmede men
de verschillende graden van breking en ver
welke de lichtstralen bij hun--spreidngmt,
nen doorgang door de onderscheidene soorten
van glas ondergaan ; — vitrotypie, f. de
kunst om lichtbeelden op het glas voort te

brengen
vittatus, a, um, lat. Bot. met banden of
breede strepen, bandvormig, met gekleurde
strepen.

vitupereeren, lat. (vituperare) laken,
misbillijken, wraken, misprijzen; — vituperábel, adj. (lat. vituperabilis) lakenswaard,
berispenswaardig ; — vituperátie (spr. tie=
tsie) f. de Taking, wraking, mispri jzing, ver
-smading.

Vitus -dans [Sint-] of St.-V e r t s d a n s,
z. Valentijns-zi.ekte,. ond. vale.

Vitzliputzli, m. (mexicaansch Huitzilopochtli, samengesteld uit huitzitzilin, kolibrie,
en opochtli, links, omdat het beeld van den
god aan den linkervoet kolibrievederen had) de
krijgsgod der oude oorspronkelijke inwoners van
Mexico, wiens feest in de lente gevierd werd;
de mexikaansche duivel.

Vitzthum, z. v i d a m e.

viva, enz. lat. vivaciteit, enz. z. onder

vivus.

Vivandier, z. ond. v i v r e s; — vivarium, z. ond. vivus.
vivat! lat. (van vivëre, leven) of lt. viva!
hij (zi, het) leve ! lang leve .... ! vivat ami
vivat amor! enz. lang leve de vriend-cita!
lang besta de liefde, enz. ; het vivat,-schap,
het heilwenschend vreugdegeroep : hij leve!
vivant, dat zij leven ! vixi, Ik heb geleefd;
vixit, hi (zij, het) heeft geleefd; — vivëre parvo,
van weinig leven ; — vive valeque, leeft en
vaarwel; — vivit sub pectore vulnus, de wond
leeft In het diepst zijns harten.
vive l'empereur, fr. (spr. aiip'reur), leve de
keizer!

Vivérren, f. lat. (viverrae), stinkdieren,
een naar den marter gelijkend dierengeslacht,
ook moufette en conepatl (z. aid.).
Viveur, m. fr. (v. vivre, leven ; vgl. v i
-vres),z.abonitd

Vivianiet, vivi$catie, viviparen,
vivisectie, z. ond. v i v u s.
Vivres, pl. fr. (spr. wiw'r; van vivre =
lat. vivére, leven) levensmiddelen, mondvoor

— vivandier, m. (spr. wiwaizdjè;-rad;
van mid.lat. vivanda, vianda, vivenda, it. vivanda, fr. viande, levensmiddel, spijs, vleesch
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tot voeding, van lat. vivëre, leven) een veldkramer, legerhandelaar met levensmiddelen, zoetelaar, marketenter; — vivandière, t (spr.
—djèr') zoetelaarster, marketenster.
vivus, a, um, lat. (it. vivo, fr. vif) levend,,
levendig; viva vox, f. de levende stem, het
levendige woord, het mondeling onderwijs; viva
voce, met levende stem, d. I. mondeling; intervivos, onder de levenden, zoolang men no
onder de levenden Is of nog leeft, tijdens het.
leven; — vivace (spr. wiwátsje; van 't lat. vi-,
vax, genit. vivácis, lang levend; levendig) ook
vivo en con vivézza (spr. —vétza), it. Muz.
levendig, vurig, met levendigheid; — vivacissimo (spr. —tsjíés—), hoogst levendig; -- Vi-VaCiteit, lat. (vivacitas), of fr. vivacité, f.
de levendigheid, vlugheid, vinnigheid, vurigheid,
wakkerheid, bedrijvigheid, vroolijkheid; -- Vivarium, nw.lat. eene bewaarplaats voor levende dieren, eene diergaarde; — ViViaan,
m. n. Viviane, f. nw.lat. namen : de waklevendige; — Vivianiet, n. phosphor- -ker,
zuur izer, spathig of bladerig ijzerblauw, uit
phosphorzuur ijzer en water bestaande; — Vl-vi$C^tie, f. later lat. (vivificatio, v, vivificáre, levend maken, bezielen) de bezieling, levend- en levendigmaking; — Vivipáren (lat.
vivipäri, v. parëre, baren) pl. levendbarenden,
dieren, welke levende jongen ter wereld brengen; — viviparísme, n. of vivipariteit,
de staat of gesteldheid der dieren, die levende
jongen baren; — viviseceeren, nw.lat. (vgl.
S e c e e r e n, enz.) levende dieren ontleden (voor
physiologische proeven); — Vi~isectie, f.
nw.lat. (spr. t=s) ontleding van levende dier

-

lichamen; -- viviséCtor, m. de ont---lijke
leder van levende dieren.
vix credo, lat. nauwelijks geloof ik het.

vdvi, vixit, z. ond. vivat.
Viz, m. eene rekenmunt in Bengalen =
;-, zilverropij of 3 ct. courant; op Coromandel = l., zilverropij of 3 cent.
viz., afkort. van videlicet, z. ond. vide.
Vizier, 1) of eig. w e z i r, m. arab. z.
op vezier.
Vizier, 2) n. (it. visiéra, f. fr. la visiere,van 't lat. vidêre, zien, visum, gezien) het voor
kijkgaten, dat-stukvanehlmd
men kan opschuiven om beter te zien of ruiadem te halen, de helmschuif, helmklep; -mer
het oogpunt, mikijzer aan schietgeweer; aan
meetkunstwerktuigen : de kijkspleet, z. v. a.
diopter; ook voor oog, gezicht, b. v. iets•
in 't vizier krigen, het in 't oog krijgen;
Iemand Iets In 't vizier zeggen, hem'
In 't aangezicht iets beleedigends, grofs, onaangenaams, enz. toevoegen.
vlaamseh, van Vlaanderen, wat tot Vlaan-.
deren behoort, daaraan eigen is ; ook weleervoor : nederlandsch, toen Vlaanderen het be-.
langrijkste gewest der Nederlanden was (gelijk
men later hollandsch voornederlandsch
zeide en zegt), b. V. de vlaamsche school,
de nederlandsche schilders, de schilders van da-
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nederlandsche school ; een pond vlaamseh,
nederl. gefingeerde munt, = 6 gulden; — Vla
-nige,
bewoners der provincie Vlaanderen ; weleer ook Nederlanders.

Vládika of wládika, m. (van 't slay.
wladati, russ. wladiétj, heerschen, verwant aan

het duitsche walten, heerschen, Bewalt, geweld, macht) titel van den vorst van Montenegro.
Vleet, f. nederl. (van vi l e t e n, drijven)
een vliet- of drijfnet voor de haringvangst, het
haringnet als 't in zee ligt ; ook allerlei vischtuig; een groot, ter walvischvangst uitgerust
schip; een net vol, en vandaar de niet-getelde
menigte, waarbij de kleine visch verkocht wordt;
b ij de v 1 e e t, bij menigte, in groote hoeveel
te gelijk (als haring in het net).
-heid
Vlieboot, f. nederl. oorspronkelijk eene
zeeschuit, die de wateren van 't VI i e bevoer ;
later de naam van de vaartuigen der Watergeuzen; een licht, wijdbuikig vaartuig van 80
tot 100 ton, inz. voor de haringvangst.
Vlies, n. nederl. nauw verwant aan vel,
v all e s) in 't alg. zeer dun vel; de huid van
een dier met de haren, de vacht van een schaap,
schapevacht; het gulden of gouden vlies,
eene fabelachtige ramsvacht (z. A r g o n a u t e n) ;
de orde van het gulden vlies, eenebourgondisch-spaansche en oostenrtjksche ridderorde,
in 1439 ingesteld door Philips den Goeden, hertog van Bourgondië, welker ordeteeken een
gouden lamsvel is.
Vloot, f. nederl. (van vlieten, vlotten;
fr. en hoogd. floste, eng. fleet) eene menigte
btjeenbehoorende schepen, tot een doel bestemd
en doorgaans onder den gemeenschappelijk bevel staande ; — vlot, n. eene menigte aaneengehechte drijvende balken, inz. zoo als die
uit Duitschland naar Nederland komen, h o u t-

v1ot

;

—

vlotschuit, vletsehuit, t eene

soort van platboomde lichters, ten dienste van
groote schepen, inz. te Amsterdam.
Vocaal, f. (van 't lat. vocalis, f. scil. littëra, van vocális, e, klinkend, geluidgevend,
van vox, stem) een zelfklinker, klinker, eene
klinkletter, b. v. a, e, i, enz. (in tegenst. met
consonant) ; als adject.: wat met de stem
of overluid geschiedt, b. v . vocaal gebed,

een gebed, dat overlaid gedaan wordt in (tegenst. met mentaal gebed) ; — vocaal
concert, n. een concert waar alleen gezangvoordrachten gehouden worden ; — vocale
muziek, gezang (in tegenst. met i n s t r umentale muziek); voeáliseh, adj.
zelfklinkend; — voealísme, n . de gezamenlijke zelfklanken en haren aard en verhoudin—

gen ;

—

Vocalisátie (spr.

—

za tsie) of vo
-

ealiseering, f. het teekenen van het hebreeuwsche schrift met vocaal-teekens.
vocabúlum, n. lat. pl. vocabúla (v. voc^cre,
roepen, noemen) een woord; voeabularium, n. fr vocabulaire, een woordenboek, eene woordenopgave, woordenlijst, inz.
om van buiten te leeren in de scholen; —
—

.

VOL

vocabulist, m. een woordenboekschrijver;,
een woordenkramer.

vocalisch, vocalisme, vocalisatie,
z. orid. vocaal.
Vocatie, vocatief, z. ond. v a c e e r e n.
voce, f. it. (spr. wootsje ; van 't lat. vox,.
genit. vocis) stem, zangstem; voce di petto,
borststem; voce di testa, hoofdstem, fausset stem (fa 1 s e t) ; a voce sola, voor éene stem ;.
— voce, vocera, lat. z. ond. vox.
voceeren, lat. (vocáre) roepen, noodigen,
dagvaarden, voor de rechtbank roepen; — vo
-cätie(spr.
t=ts) f. (lat. votado) de noodiging, ontbieding, dagvaarding; de roeping, neiging, aanleg ; het beroep of de beroeping tot
een ambt ; het ambt, de post, werkkring ; —
vocativus of vocatief, m. Gram. de
roeper, z. c a s u s; ook een schalk, looze vogel
(dien men dikwijls berispend of waarschuwend
moet toeroepen).
Vociferetie (spr. t=ts) f. lat. (vocit'eratio, V. voci feräri, schreeuwen) het luide roepen,
schreeuwen, geschreeuw.
Voet, m. eene voorm. nederl. lengtemaat;
de rijnlandsche voet = 0,3139 —, de amsterdamsche voet = 0,8831 meter;, ook
eene lengtemaat in zeer vele andere landen,
die meestal iets meer of minder dan 3 palmen
of decimeters lang is.
Voetlaan (spr. t=ts) m. aanhangers van
Voet of Y o e t ï u s, een bekend godgeleerde,
die in de 17de eeuw te Utrecht leerde ; iron.
een voetganger, voeteerder.
Vogue, f. fr. (spr. wógq'; van voguer, it.
vogáre, roeien, varen = het hoogd. wogen)
eig. golvende of schommelende beweging, vaart,
loop, gang; omloop, gebruik, zwang, mode,
trek, toeloop, naam, roem, achting, aanzien;
in v o g u e of en vogue (spr. añ—) z ij n, in
zwang zijn, In goeden naam staan, gezocht.
worden, veel aftrek hebben; toeloop hebben
vogue la galère, vare de galei daarheen ! d. 1.
't mag gaan zoo 't wil ! er mag van komen
wat er wil, 't worde gewaagd ! daar gaat het!
voici, fr. (spr. woasi) ziehier, hier is, hier;
voilà (spr. woald), ziedaar, daar is, daar ; voilà.
tout (spr. toe), dat is alles.
Voie, f. fr. (spr. woaj'; eig. weg, straat,
= lat. via) een voer, voeder, eene voormalige
fransche inhoudsmaat voor hout, gips, steenkolen, enz. = 1,9e M 3 .
Voile, f. fr. (spr. voál'; van 't lat. velum,,
n. voorhangsel, gordijn, sluier; zeil) sluier, doek
van dunne, doorzichtige stof, die door de dames inz. voor het gelaat wordt gedragen.
Voisinage, f. fr. (spr. woazináázj'; van
voisin = lat. vicieus, buurman, nabuur) donabuurschap, nabijheid, buurt.
Voitüre, f. fr. (spr. woatthir'; van 't lat.
vectúra, het voertuig, v. vehëre, voeren) een
voertuig; inz. een rijtuig, wagen, eene koets;.
voiture de platt (spr. d'plaas)., een stationeerend huurrijtuig, z. V. a. f i a k er.
vol., afkorting van volumen (z. aid.).

VOLABEL

vo1^be1, adj. nw.lat. (v. voldre, fr. voler,
`vliegen) vluchtig; ook fr. (volable, van voler,
stelen) steelbaar, besteelbaar; — volabiliteit, f. nw.lat. de vluchtigheid; -- Volaille,
t. fr. (spr. woldij') gevogelte, pluimgedierte; —
Volánt, adj. (lat. vólans, fr. volánt) vliegend,
fladderend ; m. fr. (spr. wolán) een pluimbal; — volánte, f. een lang, licht vrouwe kleed; een lichte, niet gevoerde vrouwenover'r ok; — volatiel, adj. lat. (volatilis, e) vliegend, gevleugeld; vluchtig, -licht vervliegend,
verdampend; — volatiliteit, I. nw.lat. de
vluchtigheid, vervliegbaarheid; veranderl ij kheid,
wankelmoedigheid; — volatiliseeren (spr.
s=z) nw.lat. Chem. vervluchtigen, vluchtig ma,

-

ken ; — volatilisátie (spr.
vervluchtiging.

,
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za tsie) f.

—

-

de

Volapuk, n. (spr. v=w ; u=uu) eene
^zoogenaamde. wereldtaal (vole, gen. van vol,
wereld, puk, taal) uitgedacht door pastoor J.
M. Sclileyer te Lizzelstetten bij Constanz in
Baden, die daarvoor Bene spraakkunst en een
woordenljst heeft gegeven; thans te Parijs en
elders zeer in de mode en op enkele plaatsen
aan inrichtingen van onderwijs als leervak - ingevoerd.
Vol–au–vent, m. (spr. vol -owáñ) pastel
welks (boter)deeg hol (d. I. zonder -den inhoud)
.gebakken is.
Volborthiet, n. een naar Dr. V o 1 b o r t h
In Petersburg benoemd mineraal in Rusland,
vanadiumzuur koperoxyde.
vol d' oiseau, fr. (spr. —doazó) vogelvlucht;
a vol d' oiseau, in vogelvlucht, d. i. voorgesteld
of afgebeeld, alsof de teekening van de plaats,
het landschap, enz. uit het gezichtspunt des
overvliegenden vogels genomen ware.
Vole, f. fr. (van voler, stelen, snel weg
vgl. v o 1 e r e) In het kaartspel; het-nem;
balen van alle slagen door den speler, ook to u t
geheeten; la vole annoncée of déclarée of s o 1 o
t o u t, de bij den aanvang van 't spel aangekondigde of verklaarde v o 1 e.
V01CC, f. fr. (v. voler, vliegen) Bene vlucht,
menigte, een zwerm; Bene bui; de staat, rang,
jaren ; la première volée of haute volée, lieden
'van den eersten rang, de hoogere klassen der
maatschappi, de voornamen; — à la volde,
;ter vlucht ; in 't wild, onbezonnen.
volente Deo, volenti, enz. z. ond. volo.
VOlerie, f. fr. (spr. wol'ri'; van voler,
stelen ; afgek. dan 't lat. involáre, in de vlucht
wegnemen) dieverij, spitsboeverij ; — voleur,
in. een dief, gauwdief, roover, spitsboef.
Vo1et, n. fr. (spr. wolè) een blind, ven
-sterblind.
Volière, f. fr. (spr. wo -ljèr'; van voter,
,

vliegen) Bene vogelvlucht, besloten ruimte, waar

men allerlei vogels tot zijn vermaak houdt ; groote
vogelkooi, duivenslag.

Volik of wolik, f. turk. (wolyk) een
klein turksch vaartuig met denen mast, tot de
kustvaart bestemd, Bene bark.
VOlitie (spr. t=ts) L nw.lat. Philos. de

werking, door welke de wil zich tot iets be.
paalt, de wil, wilsuiting.

Volkaan, z. vulkaan.
Volkameria of volckameria, f. (zoo
,genoemd naar Joh. G. V 01 c k a m e r, een botanicus te Neurenberg, gest. 1693) een pronk
velerlei soorten, waarvan ééne (Vol--gewasvn
. kamera flágrans of Clerodéndrum lagrans, ook
Volkmann' a apontca) de welriekendste bloemen
draagt.

Volkmar, oudd. mansn.: de volksbero.emde, volksroem.
voto, lat. ik wil; sic voto, sic jubéo, zóó
wil, zóó beveel ik het, of in plaats van alle
gronden, zal mijn wil gelden; volénte Deo, lat.
afgekort V. D., als God wil, met Gods wil; —
volénti non fit injuria, aan den willende geschiedt geen onrecht, of wie het zoo hebben
wil, dien wedervaart recht.
Volontair, m. (spr. wolohttr; fr. volon(aíre, van 't lat. voluntarius, a, um, vrijwillig)
een vrijwilliger, (soldaat) ; iemand zonder dienst
of meester, aan zich zelven overgelatene ; —

volontairement, fr. (spr woloñtèr'máñ)
.

ongedwongen, vrijwillig, uit eigen vrijen wil,
zonder dwang; — volonté, f. fr. (spr. wolohté, van 't lat. voluntas) de wil, het willen,
believen, welbehagen ; — à volonté, naar believen, naar welgevallen ; — payable d volonté
(spr. péjábl'—) betaalbaar als de houder (van
den schuldbrief) de betaling verlangt; — vo
wolohtjé) gaarne, ge--lontiers,adv.(p

willig, gereedel(jk.

Volsella, vulsélla, f. lat. Chir. Bene

korentang, een haartrekker; ook tentijzer, peil
-ijzer.
Volseen, Volaken, m. pl. een oud italiaansch volk in Latium, aan beide oevers van
de Liris, wier hoofdstad Antium was.
volta, it. Muz. maal (op de partitiën gebruikt om herhaling aan te dulden: prima volta,
seconds volta, enz.).

Voltaire, m. (spr. woltèr) een, wellicht
naar den beroemden franschen dichter Voltaire
geb. 1694, gest. 1778, genoemde soort van gemakkelike stoel ; — voltairianisme, n. de
geest, de gevoelens, het stelsel van V o l t a i r e;

— voltairiaanseh, adj. wat Voltaire betreft, inz. de neiging, overhelling, zucht tot
spottende ongeloovigheid.

Voltwische zuil of batterij, z. ond.
g a l v a n i s m e;— voltarisch pistool, een
door de elektriciteit af te schieten pistool; —
voltaisine, z. v. a. galvanisme ; —
voltaïet, n. een naar Prof. Volta genoemd,
aan ijzeraluin verwant mineraal van de Solfa
bij Napels; — voltaméter, m. een-tar
naar denzelfden natuuronderzoeker genoemd toestel, om de door elektrolyse van het water
ontwikkelde hoeveelheden van waterstof- en
zuurstofgas en daardoor (met inachtneming van
den tijd) tegelijk de sterkte van den galvanischen stroom te meten.
Volte, f. fr. (it. volta, van 't lat. volütus,
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a, um, gerold, gedraaid, enz., van vole ére, z.
V
volveeren) de wending of de zwenking, het
kringsgewijze omrijden met een paard op de
ribaan; een oude dans, waarbij men, na zijne
-dame verscheiden wendingen te hebben doen
maken, haar behulpzaam is in het doen van
een luchtsprong ; de muziek tot dien dans ; in
het schermen eene zekere beweging of kunst
om de stooten der partij af te keeren;-grep
ook het onderslaan der kaarten, de kaartkeering, kaartruiling, eene kunstgreep van goochelaars en geoefende kaartspelers; vandaar de
v o it e slaan ; volte -face (spr. volt' fáas') m ak e n, zich plotseling tegen den nazettenden viand
wenden en hem bet hoofd bieden, geheel omzwenken; — volti of volto súbito (spr. u=oe),
volti presto, it. afgek. v. s. of v. p. (op muziekbladen) keer snel om ! of snel omgekeerd!
-- si volti, men keere om, sla om.
voltigeeren (apr. woltizjeeren) fr. (volti
It. volteggiare) heen en weder zweven,-ger
fladderen ; zich op een paard slingeren of wer
afwerpen ; kunstsprongen doen ; —-pen,o
het volt,igeeren, het kunstspringen, op- en
.afspringen van een waard : — Voltigeur, m.
(spr. woltizjéúr) een kunst- of luchtspringer,
slingeraar op de koord (vgl. ae q u i 1 i b rist); pl.
voltigeurs, ook eene soort van licht voetvolk, geplaatst op den linkervleugel van het
bataljon en voornamelijk bestemd om te tirailleeren en zich snel heen en weder te bewegen.
vollibel, adj. lat. (volubális, e, van vol
1 v e e r e n) eig. rolbaar, draaibaar;-vére,z.o
buigzaam, beweeglijk, lenig, vloeiend; — VOlubiliteit. f. (lat. volubil(tas) de beweeglijkheld, lenigheid, buigzaamheid, gladheid, radheid
of vaardigheid van tong, vlugheid, vloeibaarbeid in 't spreken; veranderlijkheid, onbestendigheid; — Volubilis, f. Bot. soort van slingerplant.
Volumen, n. afgek. vol., pl. volumina,
lat. (van volvére, z. v o l v e e r e n; fr. volume)
eene boekrol, papierrol, samengerold geschrift;
seen pak of bundel geschriften ; vandaar ook
voor boek, boekdeel, band of deel van een boek;
ook de omvang, ruimte, lichamelijke inhoud of
omvang, de grootte, dikte, massa van een lichaam ; — volumenometer, m. eene ruim
een door Kopp uitgevonden instrument,-temr,
om den ruimte-inhoud van vaste en vloeibare
lichamen te bepalen ; — VOlumeter, m. een
physiologisch toestel om ruimteveranderingen aan
,afzonderlijke deelen van het levende menschenof dierenlichaam te meten; Chem. toestel tot
maat-analyse ; — Voluinetrie, f. ruimtemeetkunst ; in de physiologie : de meting van ruimteveranderingen van enkele deelen van het menschelijk of dierlijk lichaam; Chem. chemische
maat-analyse ; — VOlumifeus, adj. nw.lat.
(fr. volumineux) veeldeelig, uit vele boekdeelen
bestaande ; veel plaats beslaande, dik of diklijvig, van aanzienlijken omvang; — VOluminositeit, f. lijvigheid, dikte, grootheid van
omvang.
;

,
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volúntas, f. lat. (van volo, z. ald.) de wil;
stat pro ratiöne voluntas, de wil of de willekeur geldt voor rede of grond ; tarnen est lau
Lamen, enz.; — voluntarie,-dánavoluts,z.
adv. Jur. vrijwillig, van zelf.
voluptuous, adj. lat. .(voluptuösus, a, um,
van volúptas, geneugte, wellust; fr. voluptueux)
wellustig, aan de zinnelijke vermaken overgegeven, vermakelijk, genoeglijk, genot-ademend.
Voluspa, z. ond. W 01 e.
volveeren, lat. (volvére) wentelen, rollen, draaien, wikkelen (vgl. ook in v o l v e er e n) ; — Volute, f. (lat. volüta) Arch. de
wrong, eene krul of een sieraad aan bet kapiteel der zuilen; N. H. de rolslak, toot, een
slakkengeslacht ; — volutieten, m. pl. nw. lat.
eene slakkenversteening met rolvormige draaiingen; — vOlvulus, m. Med. de darmkronkel,
het miserere.
vomeeren, lat. (vomére; fr. vomir) braken, overgeven, spuwen, uitbraken; — Vomitus, m. het overgeven, braken; — vomito negro , m. sp. het zwarte braken, de gele koorts;
--- vomi.tief, n. nw.lat. en vomitorium,
n. lat. (van vomitorios, a, um, braking opwekkend) een braakmiddel.
Vowiea, f. lat. eene zweer, bloed- of ettergezwel ; inz. een longgezwel ; — nux vomita,
z. ond. nux; — Vomiqueus, adj. (lat. vomicósus, a, um) vol zweren, etterig of etterend;
.— vomitorius, a, um, lat. Bot. braakwekkend.

Vomitief, vomitarium, vomitus,
z ond. vomeeren.
Vora, f. noord. Myth. de 10de der twaalf
scandinavische godinnen.
Voraciteit, f. lat. (voraciias; van vorax,
vraatzuchtig, gulzig) de vraatzucht, gulzigheid.
Vorm, m. lat. forma, z. ald.
vortex, m. lat. (z. v. a. vertex) de wieling,
draaikolk; wervelwind; vortex puruléntus, m.
Med. de etterprop.
vostro, ital. (= lat. vester, enz.) uw, uwe;
vostro conto, it. afgek. v. C., Kmt. uwe rekening; — per vostro (stil. conto) voor uwe
rekening.
Votum, n. pl. vota, lat. (van vovére,
z. v o v e e r e n) eene gelofte; een zegenwensch;
in 't alg. een uitgesproken wensch; vandaar
eene stem, kiesstem, goedkeuring, toestemming;
ook de stemuitbrenging; advies, de meeningsuiting ; — vota eolligeeren, stemmen inzamelen ; — cum voto, met stem of stemrecht;
cum voto illimitúto, met onbeperkte stemgeving; — ex voto, naar wensch ; ten gevolge
eener gelofte ; vandaar : een geloftegift, een geschenk ter vervulling eener gelofte; — sub voto
remissionis, met den wensch der terugzending;
— meo voto, naar mijnen wensch of naar mine
stem, wanneer het op mij aankomt ; — votum
castitátis, de kloostergelofte van kuischheid;
votum consultativum, eene beraadslagende, raadgevende stem; v. decisivum, eene beslissende
stem; v. obedientiae, de kloostergelofte van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid; v. paupertä-
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t-is, de gelofte der armoede, door welke men
zich allen persoonlijken eigendom ontzegt; V.
virile, eene stens, die iemand afzonderlijk heeft
voor zich alleen, niet voor verscheidenen te zamen; — vota majóra, pl. de meeste stemmen,
stemmenmeerderheid; per vota majóra, door
meerderheid van stemmen V. saniöra, pl. de
doelmatiger stemmen of voorslagen V. secúnda,
de tweede echt; — voteeren, nw.lat. (it.
votdre, fr. voter) stemmen, zijne stem geven;
door meerderheid van stemmen beslissen ; —
votánt, m. een stemmende, stemhebber, stemuitbrenger, stemgever ; — votátie (spr. tie=
tsie) of voteering, f. de stemgeving, stemming, stemopneming; — votief, adj. lat. (votivus, a, um) door eene gelofte beloofd, volgens of krachtens eene gelofte; — votief
votief of exvóto, n. (vgl.-geschnk,
boven ex voto) een gelofte-geschenk, een geschenk, dat ten gevolge eener gelofte aan eenen
tempel, eene kerk enz. gedaan wordt; — Votief-tafel, de gelofte-tafel, op welke de aard
van zulk een votief wordt opgeteekend; —
votieve mie, zulk eene mis, die niet tot
den dienst van den dag behoort, maar aan eenig
bijzonder oogmerk is toegewijd, als b. v. voor
eenen zieke, eenen reiziger enz.
Voua of vouah, z. w a.
Voule, f. (van het madicassisch voula,
cola, zilver) op Madagascar een spaansche daalder, p la s t e r; ook een gewicht, ongeveer 1
kilo.
voveeren, lat. (vovére) gelofte doen, iets
door gelofte beloven, plechtig verklaren of beloven; wijden, toewijden.
vox, f. lat. (genat. vocis) de stem, klank; ook
het woord; vandaar ad voceen, bij het woord
(valt mij te binnen, enz.); assa voce (lat. assas,
droog, bloot, enkel) met enkele stem, zonder
begeleiding van een Instrument; sub voce, onder of bij het woord; sub hac voce, onder of
bij dat woord (inz. bi verwijzingen naar een
woordenboek); vox clamántis in desérto, de stem
des roependen in de woestijn (Johannes de Dooper); oneig. een woord der waarheid, dat geen
weerklank vindt en geen uitwerking heeft; vox
humäna, f. de menschenstem, een orgelregister;
vox hybrida of hibrada (vgl. h i b r i d a) een
mengelwoord, een woord uit twee of meer talen samengesteld, b. v. v e r i n t e r e s t e n; —
vox popüli, vox Del, lat. sprw.: de volksstem
(is) Gods stem ; vox virginëa, maagdenstem,
een orgelregister, dat nog liefelijker en een octaaf hooger is dan de vox humana; — viva
vox, de levendige stem, het levendige woord,
het mondeling onderricht; viva vox doset, de
levendige stem onderwijst, d. I. -heeft onderrichtende kracht; viva voce, met levendige stem,
mondeling.
Voyageur m. fr. (spr. woájazjéúr; van
voyager, reizen, voyage, reis, van 't lat. viaticum, het reisgeld; later lat. de weg, de reis;
It. viaggio, sp. viage, provenc. viatge; vgl. yo i e)
reiziger, reizend man ; wandelaar, pelgrim, zwer;

;

;
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ver; — guide des voyageurs, m. (spr. pied' dè—)
gids der reizigers, reisboek, wegwijzer.
Voye, z. voie.
voyons, fr. (spr. woajóñ, v. voir, zien) laat
ons zien; — vu, fr. (spr. wu') gezien (gewoon
reispassen); — vue, f. (spr. wu') de aan--lijkop
blik, het gezicht, uitzicht, landelijke streek; inzicht, oogmerk, doel; à vue, op zicht (op wissels); — payable à vue (spr. pejábl'—) betaal—
baar op zicht, d. I. zoodra de wissel den betrokkene wordt aangeboden ; de vue, na zicht,
b. v. payable d 6 jours de vue (spr. —si zjoer—)
_betaalbaar 6 dagen na zicht ; — à perle de vue,
zoo ver het oog reikt, onafzienbaar.
Voyou, m. fr. (spr. voajóé vgl. v o i e) parljsche straatjongen; leeglooper, lanterfanter.
Vuilebras, nederl. z. v a r s e b a l i e.
Vuleánus of Vulkaan, m. lat. Myth.
in het gr. H e p h ae s t o s geheeten, zoon van
Jupiter en Juno, om zijne leelijkheid door zijn
vader uit den hemel gesmeten en op het eiland
Lemnos nedergekomen, van welken val hij kreupel werd, enz.; hij was de god des vuurs en
der metaalarbeiders of smeden, wier werkplaats
men in den vuurspuwenden berg Etna stelde;
vandaar vulkaan of volkaan, m. een
vuurspuwende berg, brandende berg; a a n Vulcanus of Vulkaan offeren, in het vuur
werpen; — vuleanaliën, pi. (lat. vulcanatia) romeinsche feesten ter eere van Vulcanus;
-- vulcäniseh, adj. (lat. vulcan)us, a, um)
Vulcanus betreffend; vuurspuwend, van vuurspuwende bergen herkomstig (b. v. v u 1 c a n ische producten); vuurhoudend;—vulcaniseeren (spr. s=z) nw.lat. in vuur zetten,
verhitten; horens opzetten (met zinspeling op
hetgeen Venus, de gemalin van Vulcanus, zich
met den krijgsgod Mars veroorloofde); ook Chem.
met zwavel mengen en door groote hitte zoo
verharden, dat de stof ook bij hooge temperatuur niet meer kleeft, b. v. het v u l c a n i s e er e n der caoutchouc, der gutta-percha; — vulCanísme, n. het naar boven dringen van vurig gloeiende steenmassa's uit het binnenste der
aarde; het wetenschappelijk gevoelen der Vulcanisten, z. ond. N eptun 1 s t e n ; — VulCanísti8eh, adj. met dit gevoelen overeen
daarop gegrond; — vulcaniet, f.-stemnd,
de afstamming of afkomst van vuurbergen ; ook
de door de werking des vuurs teweeggebrachte
gesteldheid.
Vulgus, m. en n. lat. het volk, inz. gemeene volk, de gemeene man, de groote hoop,
het gepeupel, grauw, janhagel; — pro/'anum
vulgus, het oningewijde gemeen; — vulgo, eig.
bij het volk, in het volk; gemeenlijk, gewoon
doorgaans, naar het gemeene spraakgebruik,-lijk,
In 't gemeene leven; vulgo quaesitus, m. Jur.
een hoerenkind; vulgus amicitias utilitüte probat, het gemeen schat de vriendschap naar het
voordeel (dat zij geeft); — vulgair, adj. (lat.
vulgáris, e) gemeen, alledaagsch, gering, laag,
onbeschaafd; — vulgaris, Bot. gewoon, gemeen;
-- Vulgarisme, n. Neol. gemeenheid ; ge;

,
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meene uitdrukking, gedachte ; — vulgariteit,
f. (later lat. vuclga)tas) de gemeenheid, laag
platheid, plompheid, ruwheid, onbeschaafd --heid,
held; -- vtllgeeren (lat. vulgare) en vulgariseeren (spr. s=z) nw.lat. bekend of
ruchtbaar maken, onder de ménschen brengen,
uitstrooien, verspreiden ; — Vulgata, f, de
door het concilie van Trente als juist erkende
gemeene latijnsche bijbelvertaling, waarvan zich
1e R. Kath. bedienen ; in het algemeen de gewone, gebruikelijke tekst van een geschrift ; —
vulgivaag, adj. (lat . vulgivágus, a, um)
naar den genreenen, lagen trant; omzwervend,

rondloopend;

—

Venus vulgivaga, z , ond.
-

Venus.
vulpus, n. pl. vulnera, lat. eene wonde; vul sa us complicatum, n. eene samengestelde wond;

V. letále, eene doodelijke wond; V. letále per
se, op zich zelve doodelijke wond; V. per acc^dens letale, eene door een toeval doodelijk
geworden wond ; vulnërum spasmus, m. wonde kramp ; — vulneraria (medicaménta) pl. wondmiddelen, wondartsenijen; — vuinereeren
(lat. vulnerari) wonden, kwetsen ; — Vulne-

WAGGON

rábel, adj. (lat. vulnerabilis, e) kwetsbaar;
— vulnerabiliteit, f. nw.lat. kwetsbaarheld; — vulneránt, m. (lat. vulnérans) de
wondtoebrenger; — vulnerant omnes, ultima necat, lat. alle kwetsen, het laatste doodt (van
de uren sprekende; oud opschrift op wijzerplaten van klokken); — vulneraat, m. (lat. vul
de gewonde, gekwetste; — Vulne--nerátus)
rátie (spr. t=ts) f. (lat. vulnerado) de ver
-wondig,
kwetsing.
Vulpimet, n. met kwarts gemengde korrelige a n h y d r i et (z. aid.), naar de plaats,
waar zij gevonden wordt, V u l p i n o In Lombardije, benoemd.
Vultispex, m. nw.lat. (van 't lat. vultas,
gelaat en specére, beschouwen) gelaatbeschouwer, z. v. a. physiognomist.
Vulva, f. lat. Med. het vrouwelike schaamdeel, de uitwendige opening der moederscheede,
de schaamspleet ; — vulva clausa, de gesloten
moederscheede ; — vulvaria, f. nw.lat. Bot.

schaamkruid ; —

vulwo-uterinisch (vgl.

uterus) tot de schaamte en de baarmoeder
behoorende of die betreffende.

w
W. = West, soms ook = wissel ; — W. I.
West- India; — Wisc. = Wisconsin, in Noord Amerika ; — W. L. = Westerlengte ; — W. W.
= Wiener Währung, Oostenrijksch papiergeld;
— W als chemisch teeken = wolframium. —
W als muntteeken en wel op fr. munten : Lille
of Rassel; op oostenr(jksche : Weenen ; op vróegere silezische en pruisische: (Wratislavia) Bres
Wezel.
-lau;opKefschnTri:
Wa, va, vouah, m. de eenheid van de
siameesche lengtemaat =$ k e n = 4 s o k
=2M.

Waardijn, m. (hoogd. wardein, eertijds
ook guardein; van waardearen, schatten, de waarde bepalen ; v. a. van het mid.lat.
en it. guardare, fr. Barder, bewaken, dus eig.
z. v. a. g a r dia a n, z. aid.) een beëedigd metaaltoetser (bergwaardij n) en inz. munt-

Waal, 1) m. pi. Walen, fr. Wallons,

ondiepe plaatsen in de Noordzee aan de friesche
kusten en elders ; vandaar waddenvaar
soort van platboomde, weinig diep-ders,n
hebbende vaartuigen ter bevaring van die-gan
kusten.
Wadi, n. arab. het dal, rivierdal, de rivier; vandaar als bestanddeel van geographische namen, b. v. Wadi Moesa, d. I. dal van
Mozes, in Steenachtig Arabië.
Wádlnal, n. zw. (deensch vadmel, van
angels. vaed, ondn. vdd, kleederstof, wat) een
soort grove, ongeschoren wollen stof in Zweden
en IJsland.
Wads, pl. eng. (van to wade = waden)
overkousen voor visscbers en jagers.

hoogd . Wallönen (van 't oudd. walah, oudn.
val, een vreemde, buitenlander; vandaar walisc,

ñoogd. w äl s c h, vreemd, inz. van de Galliërs
gebruikt) naam, dien men gaf en nog geeft aan
-de bewoners van België tusschen de Schelde
en de Maas, welke van ,franschen oorsprong
.zijn ; vandaar ook wel voor Franschen ; —
,

waalsch, walsch of wallónsch, n. de
taal van gezegde, Belgen, een oud -fransch dialect, met hollandsche eá spaansche woorden
vermengd; de w a a l s c h e kerken, die kerken of gemeenten in Nederland, waarin de
dienst in de fransche taal wordt verricht en
die van de vervolgingen der Hugenoten onder
Lodewijk XIV dagteekenen.
Waal, 2) f. nederl kolk, walende (draaiende) stroom; ook met palen omgeven kant,
-als ligplaats voor schepen in een zeehaven;
vandaar de naam der nederl. rivier en van
,eenige der stadsgrachten te Amsterdam.

toetser (muntwaardijn), belast met het onderzoek van den aard en de waarde der metalen, van het gehalte van goud en zilver.

Waehtparade, z. parade.
Wadden, f. pl. (hoogd. watten, lat. sing.
vadum, ondiepte ; verwant aan waden, wed)

Wag, z. wog.
Wages, pl. eng. (spr.. oededzj's) loon, ar=
beidsloon.

Waggon of wagon, m. eng. een wagen , lastwagen, eene landkoets;- inzonderheid
spoorwagen, de groote wagens voor perso-
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nen, die op spoorwegen gebruikt worden.
Wagneriet, n. een in het Salzburgsche
gevonden mineraal, uit phosphorzure bitteraarde
en fluormagneslum bestaande.
Wahabi of Wehabi, ook Wahabieten en Weehabieten, m. pl. arab. (Wahdbi) volksstammen van het geloof des sjeiks
Mohamed, zoon van Abd-el-Wahab, die in de
18de eeuw leefde en niet dan gedeeltelijk de
geloofsvoorschriften van den koran aannam.
Wahl. en Wahlbg., bi natuurwetenschappeltjke benamingen afk. voor G. Wahlenberg (gest. 1851).
Waidalótten of Waidelóten, m. pi.
eene priesterklasse van de oude heidensche
Pruisen.
Waisja'S, pl. sanskr. (waisja of wis) leden van de derde kaste bij de Indiërs, waartoe
de burger- en boerenstand behooren.
Waiter, m. eng. (spr. oeëeter) eig. wachter; bediende in een logement, oppasser, tafel
r'c o n, het-dekr,z.vahtfnsceg
duitsche kellner, ons Jan.
Wajang, mal. tooneelspel, tooneelvoorstelling.
Wakea en wakih, z. v a k i a.
Wakoef, n. turk. •arao. (vakoef, vaki) eene
vrome erflating, vrome stichting; eigendom eener
moskee, als leengoed den moskeeën cijnsbaar.
Waláehen, pl. z. v. a. Roemenen.
Walek., bi natuurwetensch. benamingen
afk. voor C. de Walckenaer.
Wáldemar, oudd. mansn. (oudhoogd. Wal
de met roem heerschende.
-domär)
Waldénzen, m. pL (fr. Vaudois; aanhangers van Petrus W a 1 d u s, een burger te Lyon ;
v. a. eig. dallieden, dalbewoners, van 't lat.
vallis, fr. vallée, dal) eene in de 12de eeuw
ontstane stille en zedelijk-gestrenge godsdienstpartij in Frankrijk.
Walen, pl. z. Waal
Walengang, m. Mar. gang op groote
schepen, die op het koebrugdek tegen boord
het schip rondloopt (er rond w a a 1 t), en dient
om den timmerman bij een gevecht de grondschoten te doen stoppen.
Walhalla, f. noordsch Valhöll (d. 1.
hal of zaal der verslagenen, van 't oudn. vair,
angels . väl, oudd. wal, hoop der verslagenen,
nederlaag der liken op het slagveld, slag, en
oudn. hält, nw.hoogd. halle, koninklijk slot)
oudn. Myth. de hemel, het paradijs der oude
noordsche volken, waarin slechts diegenen konden komen, die eenen bloedigen dood in den
krijg stierven (vgl. N e f1 h e i m); naam van een
door koning Lodewijk I van Beieren in 1830
gestichte eeretempel bij Donaustauf aan den
Donau.
Wali, 1) m. arab. (weh, eig. nabij, vriend,
helper, voorstander enz., van vela, nabij zijn,
helpen, besturen) onderstadhouder of gouverneur eener turksche provincie, door welke de
emirs in de hun toevertrouwde provincie het
opzicht over de inwoners en het innen der be-
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lastingen lieden houden; -- wali–alandi,
m. arab. (eig. welf- al-ahá of weli-and, v. and,
verdrag, verbintenis, verplichting) de troons-opvolger.
Wali, 2) noord. Myth. zoon van Odin 'én
Binda, een zeer bekwaam boogschutter, de 11de
god uit het geslacht der A s en (men heet hem
ook Well).
Wilime, f. arab. (waltmeh) gastmaal, smul
bruiloftspartij bij de moslems..-partij,nz.e
Walínga, f. russ. liever wolúnka (van.
wol, os, omdat het instrument uit de huid van
een jongen stier gemaakt is) eene russische zak-pijp, een doedelzak.
Walkover, m. eng. (spr. walk—; van ta
walk over the course) bij wedrennen : eene gemakkelijke zegepraal (door onklaar worden der
mededingers).
Walkuren, Walkren of Walkyriën, ook V a l k y r i On, f. pl. (oudn. valkyrja,
angels. välcyrie, v. oudn. valr, hoop der verslagenen, en kibra, kera, kiezen ; vgl. w a lh a l l a) oudn. Myth. noordsche strijdgodinnen,
de noodlotsgodinnen der strijdenden, welke vooraf,'
diegenen bepaalden, welke in den slag moesten
vallen, boodschapsters van Odin en dienaressen
der gevallen helden in Walhalla, wien zij
den godendrank toedienden.
Wall., bi botanische benamingen afk. voor
N. Wallich (gest. 1854).
Wállach, m. hoogd. een gesneden hengst
(zoo geheeten, omdat men de eerste uit W al11 a c h i e en uit Hongarije leerde kennen; van-.
daar ook de fransche benaming hongre).
Wallons, z. Waal.
Wallosine, f. het uit spaansch riet kunstmatig bereid balein.
Wallr., bij botanische benamingen afk. voor
K. F. W. Wallroth (gest. 1857).
Walpúrga, of gew. Walpúrgis, f.
oudd. vr.naam (van wal, z. W a l h a l l a, en
purag, burg) eig. dooden- of lijkenburg, bescherm
strijd ; eene heilige in de r. kath.-sterind
Kerk, de dochter van den engelschen koning
Richard in de 9de eeuw, die als abdis te Eichwegens het standvastig doorstaan der ver -städ,
onder de heiligen geplaatst en als.-volgine,
behoedster tegen de tooverkunsten der heksen
vereerd werd; vandaar W a 1 p u r g i s-avond,
W al p u r g i s-nacht, de eerste aan haar toe-gewijde mei-nacht, waarvan het bijgeloof weleer zooveel verdichtte.
Wals, m. (hoogd. Walzer, fr. valse) een
wel bekende oorspr. duitscbe dans van vroolij--ken aard; — walsen, eenen wals dansen.
Wälsehland, n. hgd. (v. wälsch, vreemd ;.
vgl. W a a 1) Italië.
Walther, oudd. mans. (oudhgd. Walthari,
Waltheri, van walten, besturen, harf, her, heer,
leger) W o u t e r, de over 't leger gebiedende,
de heeraanvoerder.
Wampum, n. een gedenksnoer of -gordel
der noordamerikaansche wilden, uit veelkleurige,
schelpstukjes samengevoegd.
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Wandalen, m. pi. (lat. Vandali, Vandatïi)
een duitsch-gothische volksstam, die sedert de
3de eeuw na Chr. de Romeinen aan den Rijn
beoorloogde, zich later in Pannonië (Hongarije)
nederzette, doch in de 5de eeuw Gallië, Spanje
en Italië als overstroomde en in 455 Rome veertien dagen lang plunderde en alle kunstwerken
vernielde ; vandaar in 't alg. voor ruwe, ver
barbaren ; — Wandálísme, n.-nielzuchtg
de ruwheid der Wandalen, barbaarsche vernielingswoede, aan kunstwerken gepleegd, kunst
-stormeij.
Wanen, pl. oudn. Myth. naam van een
denkbeeldig volk, welks wijsheid zoo groot was,
dat het soms door de goden zelfs geraadpleegd
werd.
Wangkang, f. kleine soort van chineesche jonk.
Wangsi, n. ind. (sanskr. wangsa, wangsi)
het riet, bamboesriet, de rietstok.
Wánja, russ. (verklw. van den mansnaam
Iwán, Johannes) Jan, Hans; — Wánjka,
Jansje, Jannetje, Hansje.
Wara, f. oudd., War of War, oudn.
(eig. verbintenis, verdrag ; verwant met war,
waar, bewaarheden, enz.) oudn. Myth. de godin der beloften, overeenkomsten, verdragen en
eeden, inz. der bruiloften en huwelijken ; zij
was de Ode godin uit het geslacht der Asen.
Waránde, f. eig. een deelwoord van het
oude waren, bewaren) gaard, diergaarde;
lustwarande, eene bekoorlijke dreef, een
bevallig landschap.
Warandeurs, pl. (fr. = garandeurs, van
garantir, oudnederl. w a r a n d e e r e n, waarborgen) te Duinkerken de naam van de door de
regeering aangestelde lieden, die het toezicht
voeren over het zouten van de haring en die
de haringtonnen met het stadswapen stempelen.
Ware, f. eng. (spr. oeëer) de waar; —
ware-house, n. (spr. —Mus) winkel, magazijn, verkoopbuis, pakhuis.
Warf, z. van.
Warnfried, oudd. (v. warnón, d. i. oorspr.
bewaren, beschermen) mansn.: de bewaarder of
behouder van den vrede.
Warp, eng. z. lea.
Warplines, pi. eng. (spr. oearplains) kettinggaren.
Wárrant, n. eng. (= garant, gar antie, z. ald.) de volmacht ; het bevel tot inhechtenisneming; — warranted, op eng. fabrikaten : gewaarborgd, gegarandeerd.
Warwiekiet, n. een bij Warwick In
New-York voorkomend mineraal, uit verbindingen van fluor met titanium, ijzer en yttrium
bestaande.
Wasa-Orde, f. eene zweedsche ridderorde, als belooning voor nuttige uitvindingen
ingesteld in 1772 door koning Gustaaf III.
Wassilij, m. russ. mansnaam (gr. Basilius) afgek. Wassja of Wassjka; —
Wassilissa, f. russ. vrouwennaam.
Watagen, pl. russ. (watága, schaar, fa-
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mille, van tataarschen oorsprong) de nederzet-tingen der visschers aan den Oeral en aan de
Kaspische zee.
Watercloset, n. eng. (spr. oeaterkloos't,
v. water, water, en closet, z. ald.) eene soort
bestekamer met een waterleiding ter wegspoeling van het vuilnis; — Waterproof, eng.
(spr. oeaterproe f) proefhoudend of bestand tegen
het water; vandaar als subst, m. een regenmantel; — Watertwist, n. (vgl. twist) garen van spinmachines, die door water in beweging gebracht worden, watermolen-garen.
Waterlanders, m. pl. naam van de ge-.
matigdste partij der Mennonieten (z. ald.).
of Doopsgezinden, sedert het midden der 16de
eeuw (omdat hare eerste gemeenten in W at e r l a n d in Noord-Holland waren) ; ook iron.
voor tranen.
Watteeren, nederl. met vreemden uitgang,
opvullen met watten (zwak gewalkte katoen
of zijde) ; — gewatte end, adj. met watten
opgevuld, gevoerd; — wattons, pl. kussens van watten ter opvulling van lichaamsvormen.
Wavelliet of Waweuiet, n. een naar
den ontdekker Dr. Wavell genoemd; uit aluminiumfluoride, phosphorzure kleiaarde en water bestaand mineraal.
W aynángs, pl. chineesche tooneelspelen
met dans.
Wealdenformatie, f. eng. -lat. (spr.
oeelden—) een grondformatie, die in vele lan--den tusschen de witte jura- en de krijtformatie in ligt (b. v. in het gedeelte van de graafschappen Kent, Surrey en Sussex, dat the
Weald, het Woud, genoemd wordt ; vandaar de naam).
Web., bi botanische benamingen afk. voor
F. Weber (gest. 1823).
Weehabieten, pi. z. W a h a b i.
Weda, m. (= W o d a n, z. aid.) een krijgsgod der oude Friezen, afgebeeld met vleugels;.
z. ook Veda.
Wedana, m. jay. een districtshoofd.
Wédgwood, n. eng. (spr. oeèdzjwoed)-.
eene soort van eng. aardewerk of steengoed, .
naar zijnen uitvinder Josiah W e d g w o o d (geb.
1730, gest. 1195) benoemd.
Wedro, m. russ. (wedró ; vgl. w la d r o)
een emmer, eene russ. maat voor natte waren.
van 10 kroesjika of 8 stoof = 12,3 L.
Wega, m. (v. arab. el nesr el wahi, de
vallende adelaar) een prachtige witglanzende
ster der eerste grootte in de lier van Orpheus
Wehabi, z. W a h a b i.
Weigeliánen, m. pl. leden van eene x
secte in Duitschland, op het einde der 16deeeuw, gesticht door Valentijn Weigel, die
onder anderen de erfzonde en de tegenwoordigheid van Jezus Christus in het avondmaal
ontkende.
Weigh, z. w e y.
Weiler, m. en j n. hoogd. een - klein dorp,
slechts uit enkele huizen bestaande; een gebucht in Opper-Duitschland
;
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Weimouthden, m. z. W e y m o u t hpijnboomen.

Welájét, wilajét, z. v e l a] é,t.
Welfen, ook Guelfen of Guelphen,
pl. oudd. (vgl. Guelph), naam van eene beroemde vorstenfamilie, die, in de 11de eeuw uit
Italië naar Duitschland verplant, eenen tijd
lang over verscheiden gewesten van Duitschland heerschte en in ' het huis van Brunswijk
nog voortleeft ; In ruimere beteekenis ook de
machtige partij, die zich in de middeleeuwen
'tegen de keizers en hunne aanhangers, de Gi1 e l 1 ij n e n, verzette.
as, m. russ. (van welikfj,
Welikij knjas,
naja, oje, groot en kasjas, z. ald.) de grootvorst,
titel der prinsen uit het russ. keizershuis; —
welíkaj a kn j aghínga, f. de grootvorsten, titel der gehuwde of weduw geworden
prinsessen; — welikaja knashna, f. (spr.
sh=sj) de, grootvorsten, titel der -ongehuwde
prinsessen uit het russ. keizershuis.
Welweléh, n. turk. (van '-t arab. welwe.let, en dit van walata, treurig zijn, walwala,
huilen, weeklagen) het klaaggeschrei der turkeche vrouwen om eenen doode.
Weneesláus, m. slavonisch (pooisch Wenceslaw, van wieniec, krans, kroon, en slawa,
roem) mansn.: de met roem bekroonde.
Wenden, m. pl. een tak der S l a v e n
of S 1 a v o n e n (z. ald.) in noordelijk en oostel(jk Duitschland sedert de Ode eeuw, waartoe
de Obotrieten, Hevellers, -Pommeranen, Lausitzers, enz. behooren.
Wendt., bij botanische benamingen afk.
voor J. C. Wendland (gest. 1828).
Wera, f. russ. (eig. geloof, vertrouwen, v.
wernuj, oja, oje, trouw, waar = lat. veras)
russ. vrouwennaam.
Werner, oudd. (warndri, v. warna, wacht,
warnón, bewaren, hoeden) mansn. : de wachter,
of eig. schutsheer (oudhoogd. Warinhari).
Werneriet, n. een naar A. G. Werner
genoemd mineraal = s k a p o l i t h.
Wersjok, m. russ. (wersjók, eig. top, spits,
g arsjine =
einde) eene russ. lengtemaat,
1 russ. duim = 44,445 mM.
Werst of liever werste, f. (russ. werstd)
eene maat voor afstanden = 500 vadem of
ssasjen (z. ald.) = 1066,8 M.
Wesir, z. v e z i e r; --- wesir asem,
z. v. a. grootvezier.
Wesnánka, f. russ. (v. wesná, de lente)
de lentedans der Kleinrussen.
Westnik, m. russ. (spr. weestnik van
wéstj, bericht) de bode, de berichtgever, de
kondschapper; vandaar titel van russ. couranten.
Westphaalsch gericht, veemg er i c h t, naam van eene geheime rechtbank, die
in Duitschiand tijdens de middeleeuwen bestond
en welker instelling men tot den tijd van Karel den Grooten brengt; zij deed onderzoek naar
dp misdaden en wanbedrijven, door de machtige
I ._ sanen gepleegd, en liet den schuldige door
-eene onzichtbare hand treffen. Zij bestond uit
,

=r

;
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een groot getal ingewijden, onderling door vree
verbonden; men noemde deze ook-seljkdn
vrijr echt ers.
Wey of weigh, n. eng. (spr. wee) in
Engeland een oud, maar nog gebruikelijk eng.
wolgewicht = .- r last = 182 eng. pond =
82,554 kilo.
Weymouths-pijnboomen, eene soort
van groote naaldboomen, door den _eng. lord
W e y m o u t h het eerst uit Virginia en Canada
naar Europa gebracht.
Whig, 'm. eng. (spr. hoe-ig) pl. Whigs
(door sommigen afgeleid van 't schotsch whig,
zure wei, als drank der laagste volksklasse in
Schotland; of van whiggam, een schotsche toeroep om de paarden aan te driven, whiggamor,
een paardendrijver of voerman, dewijl een deel
dier mannen in 1648 onder aanvoering van den
markies van Argyle op Edinburg aantrok, om
den koning wederstand te bieden ; v. a. nog
de voorletters der woorden we hope in God,
wij hopen op God, als motto der club, uit
welke de whigpartlj ontstond) vrijheidsmaneen,
vrijheidsvrienden, wier grondstelling is : bescherming van de rechten des volks met beperking
der koninklijke macht, de tegenpartij der t or i es (z. to r y) in Engeland ; in de Vereenigde
Staten verstaat men daaronder de aristocraten,
vgl. tor y; — Whiggíslne, n. barb.lat. (eng.
whiggism) hunne grondstellingen en gevoelens.
Whim, ' m. eng. (spr. hoe -im) eene gril,
luim, zonderlingheid, een vreemde inval.
Whipper, m. eng. (v. to whip, zwepen)
de zweper, een machine om boomwol losser
te maken ; — whipper–in, m. eng. ook
enkel whip, de zweper, lozweper, eig. een
jachtterm, de man, die 't opzicht over de hon
heeft en ze in de jachtlinie drijft ; dan-den
oneig. een persoon, die er voor te zorgen heeft,
dat het noodige getal ministeriëele medeleden
zich in 't engelsche Lagerhuis bevindt, dus de
bijeendrijver van de ministeriëele medeleden tot
stemmingen; ook de oppositie heeft dergelijke
whips.
Whisky, 1) m. (vgl. us que b ah) in Schot.
land en Ierland : koren- of gerstenbrandewijn.
Whisky, $) f. eng. een eng. open wagen
met zeer hooge kap, door één paard getrokken.
Whist of whistspel, n. een oorspr.
eng. kaartspel tusschen 4 personen (van 't eng.
whist, d. i. st. ! stil! dewijl het groote oplet
daarom stilte vordert) ; — een-tendhi
drank van thee, suiker, citroen en rooden wijn.
Whiteboys, pl. eng. (spr. hoewditbois,
van white = wit, en boy, knaap) partijnaam
van de armere r. kath. volksklasse in Ierland,
wier bondssein de witte kleur is.
Wiádro, m. poolsch (= russ. wedro, z.
ald.) eene poolsche inhoudsmaat = 20 kannen
of liter.
Wichtje, n. nederl. benaming van het
fransche g r a m m e, het 1 w deel van het
kilo gram of nederl. pond, verdeeld in 10
korrels of decigram.
.
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Wiclefísten of Wiklefieten, m. pl.
aanhangers van den eng. godgeleerde Johannes
Wiclef of Wiklef, eig. Wiklyfe, een
voorlooper der kerkhervorming in de lide eeuw,
die leerde, dat de paus de antichrist was, voorts
het vagevuur ontkende, de nietigheid van adaten en de aanroeping der heiligen beweerde en
in nog andere punten van de r. kath. leerbegrippen zeer afweek; 40 jaren na zijnen dood
(1387) veroordeelde het concilie van Constanz
zijne leer en liet zijn gebeente opgraven en
openlijk verbranden; — wielefísme, n. de
leer van Wiclef.
Widar, m. oudn. Myth. Odins zoon, de
god der stilzwijgendheid.
Wiedm., bij natuurwetenschappelijke benamingen afk. voor Dr. Wiedemann (gestorven
1840).
Wigwam, (uit de Algonkin-taal) eene legerhut of tent der Indianen in N. Amerika,
gewoonlijk van buffelhuiden gemaakt.
Wiking, z. viking.
Wiklefieten, z. W i c l e f i s t e n.
Villa, f. naar 't servisch volksgeloof: eene
soort van zeer schoone, vlugge nimfen met lang
golvend haar en luchtig wit gewaad.
Wilhelmus, Willem, m. (oudd. Wilihelm, v. willo, de wil, en helm, helm) eng.
William, mansn.: de wilsterke helm, d. i.
de beschermer, beschutter of verdediger; —
Wilhelmína, Willemina, Wille
vr.naam: de beschermster; — Wil-míjn,
m. pl. aanhangers van de-helminá,
boheemsche zieneres W i lb e 1 m i n a in de 13de
eeuw, die voorgaf den heiligen Geest in zich
te hebben; -- Wílibald, m. (van 't oudd.
balt, eng. bold, koen, stout, boud) de wilkoene, die sterk van wil is.
. Wilis, f. pl. (vgl. Wil a) naar 't slavonisch
volksgeloof: bruiden, die, vóór den bruiloftsdag
gestorven zijnde, in 't graf geen rust vinden,
maar als hartstochtelijke danseressen te middernacht uit hare graven stijgen, aan eenen
kruisweg bijeenkomen en den man, dien zij hier
aantreffen, noodzaken, zoo lang met haar te
dansen, tot hij van uitputting dood nedervalt.
Willd., bij botanische benamingen afk.
voor C. L. Willdenow (gest. 1812).
Willem, z. Wilhelmus.
Willemiet, n. natuurlijk kiezelzuur zink
naar onzen koning Willem I aldus ge--oxyde,
noemd.
William, z. Wilhelmus.
Willk., bij botanische benamingen afk.
voor W. Willkomm.
Wina, m. de koemissbrandewijn, vgl. k o emiss.
Wingolf, m. oudn. (vingólf, d. 1. vriendenzaal) Myth. het paleis der godinnen, de woonplaats van vriendschap en liefde, inz. F r e y a's
woning ; ook z. v. a. W a 1 h a 11 a in 't alg.;
ook eene studentenvereeniging ter bevordering
van een christelijk leven.
Winibald of Winnibald, m. oudd. (v.
VIERDE DRUK.
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wini, vriend en balt, koen) mansn.: de koene
vriend.
Wischnoe of Wischnu, z. V i s c hnoe.
Wismuth, m. (spr. wíésrnoet), de duit
benaming van bismuth (z. aid.).
-scbe
Wist, z. vis.

Witfried, Witolf, Witold, Wittekind (oudd. Wituchint), oudd. mansnamen
(v. witu, angels. vudu, éng. wood, hout, woud,
af te leiden), de woudvrede; woudwolf ; de over
't woud heerschende ; de in 't woud geborene.
Witheriet, n. koolzure zwaaraarde of
natuurlijke koolzure baryt, eene steensoort met
zeer vergiftige eigenschappen, door Werner naar
Dr. Wit h e rin g benoemd, die het eerst koolzure barytaarde in dit mineraal aantoonde.
Wittenagemot, m. letterlijk : vergadering der wijzen; naam van een staatkundig lichaam, dat het parlement in Engeland voorafging, en welks instelling door sommige geschied
aan Eduard den Belijder wordt toe--schrijve
geschreven; anderen beweren, dat het veel
ouder is.
Wittínen, pl. (poolscb wicina) vlotten
van balken met schuin afdak, die uit het russische gouvernement Litthauen, behalve het hout
zelve, koren, hennep, vlas, enz. naar Pruisen
brengen.
Wj atsj eslaw, m. oudslay. en russ. mansnaam voor Wencislaus (poolsch Wenceslaw) .
Wjetkaer, m. lid van eene secte, die
eenen tak van die der R a s k o 1 n i k s uitmaakt,
en haren naam ontleent van het eiland W j e t k a,
werwaarts hare aanhangers de wijk namen om
godsdienstvervolgingen te ontgaan.
Wjoega, fr. sneeuwstorm, z. s a m e t.
Wladika, z. Vladika.
Wladimir, m. slay. mansnaam voor W a ld e m a r, z. aid. (v. wladiétj, heerschen en mir,
de wereld, de menschheid) ; als verklw. W alódja en Walódjenka; — Wladimirorde, f. eene russische zoo militaire als burgerlijke ridderorde, in 1782 door Catharina II
ingesteld ter gedachtenis van Wladimir den
Grooten.
Wloka, f. poolsch, eene hoeve lands, eene
veld- of vlaktemaat van 30 morgen of 16,8 hectaren.
Wodan, liever Wuotan, m. oudhoogd.
of noordsch 0 din, oudd. en oudnoord. Myth.
de door alle germaanscbe volksstammen vereerde
opperste god, die de zege verleent ; vandaar
W o d a n s d a g (eng. Wednesday), Woensdag,
dag van Wodan of Odin.
Wodka, poolsch en russ. (wódka, spr.
poolsch woedka, verklw. van woda, water)
brandewijn.
Woelock, z. orang-oetang.
Woerali, z. v. a. Urari.
Wöhleriet, n. een naar den beroemden:
chemicus F. Wohler genoemd mineraal,
verbindingen van kiezelzuur en tantaalzuur metí
zirkoonaarde, kalkaarde . en natron bestaande.
82
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Wóilok, m. russ. (v. waliátj, vilten, vollen) eene dikke viltstof uit koehaar of wol,
die inz. in Rusland tot dekens, mantels, onderbedden, enz. gebruikt wordt.
Wojt, m. poolsch: de dorpsschout.
Woiwóde of wojewóde, m. (poolsch
en russ. wojewóda, van 't russ. woi, leger,
heer, en woditj, voeren) eig. heervoerder, heer
hertog; voorm. vorst van Moldavië en-vorst,
Wallachije; stadhouder in 't voorm. koninkrijk
Polen ; ook turk. pachter der belasting van een
district ; — woiwodschap, n. een stadhouderschap, landschap.
Wokszáll, m. russ. (verbasterd uit V a u xh a 11, z. ald., zooals een sedert 1838 aan het
station te Pawlowsk bij Petersburg zich aansluitend tuinlokaal heette; nu algemeen voor:)
station, wachtkamer op russ. spoorwegen.
Wóldemar, z. V. a. Waldemar, z. ald.
Wo1e, f. oudn. (völa, vdlvä) Myth. de beschermgeest der aarde, de overoude zieneres;
vandaar woluspa of voluspa, f. (oudn.
völuspá, völvuspá; verwant met s p i e den,
bespieden) d. I. het gezicht van Wo la,
benaming van het oudste gedeelte der E d d a,
(z. ald.), dat hoofdzakelijk de schepping en den
ondergang der wereld schildert.
Wolfgang, m. oudd. mansn. van Wolf.
dat in samengest. eigennamen koenheid, stoutheid beteekent) : de stout voorwaartsgaande,
koen vooruitdringende, de ondernemende; —
Wolfhart, oudd. mansn.: de sterke, stoute
als een wolf; — Wolfram, m. oudd. mansn.
(ontst. uit wolTraban, de wolfraaf) ; — wolframium, n. het zwaarsteen-metaal, in 1871
in geoxydeerden toestand (als wolframzuur) ontdekt en 1785 het eerst daaruit verkregen donkergrijs, zeer zwaar, en moeilijk smeltbaar metaal (van w o if, en r a m, roet, dus eig. w o l f sr o e t, omdat het als een roofgierig erts den
metalen hunne smeedbaarheid ontneemt ; ook
de in de natuur voorkomende verbinding van
wolframzuur met ijzer- en mangaan-oxyde.
Wolik, z. volik.
Wollastoniet, n. tafelspaath, schaalsteen,
een naar W. H. Wollaston genoemd mineraal,
uit kiezelzuur en kalkaarde bestaande; — Wol
lijnen, pl. de door Wollaston-lastonche
in 1808 het eerst ontdekte gekleurde strepen
in de prismatische kleurenbeelden.
Wolost, of beter Wóloatj, f. russ. (v.
wlastj, vrijheid in het handelen, macht, heer
een uit verscheiden ge--schapij)etdr,

meenten bestaand gebied in de W o 1 o s t v e rg a d e r i n g door afgevaardigden der gemeenten
vertegenwoordigd, welks jaarlijks voor rechts
wier waarde beneden de 100 roebels-quaestiën,
bedraagt, een w o 1 o s t g e r e c h t verkiezen ; —
wolostnoi–starsjina, m. (van sstarsjiná,
oudste, opperhoofd) het gemeentehoofd, de
schout; vgl. staresjinen.
Wolunka, z. w a l l i n g a.
Wolverings, pl. eng. (liever w o i v er i n s, v. wolverin, de amerikaansche veelvraat)
amerikaansche veelvraatshuiden.
Wombat, n. eene soort van nieuwhol
buideldieren, zoo groot als een das-landsche
(nw.lat. Phascolómys).
Wood, n. eng. (spr. woed) het hout; het
bosch.
Woolcord, m. eng. (spr. woelkoord ; v.
wool, wol, en cord, koord), w o l k o o r d eene
vaste, gestreepte engelsche wollen stof inz. voor
broeken; — woolsack, m. (spr. woelsek)
«wolzak" : de zetel van den lord-kanselier in
het Hoogerhuis van het eng. parlement (een
groot vierkant kussen, met rood laken bedekt,
en zonder rug- of zijleuning).
Woorara, z. v. a. u r a r i.
Wootz of wooz, n. eene voortreffelijke
staalsoort in O.Indië bij Bombay, indisch staal,
gedamasceerd staal.
Weir, z. Wara.
Wora, f. noord. Myth. de 10de der twaalf
scandinavische godinnen, de godin der wijsheid,

=

onbekende grootheid. — X als muntteeken op fr. munten sedert 1579: Amiens, vroéL
ger: Villefranche.
X of i x e, m. fr. een tabouretje of vouw-

X als getal in het grieksch ' = 60, ,

60,000; in het latijn X = 10; X = 10,000; —

als afkorting in rom. geschriften = 10 a s of
een d e n a r i u s; x in de mathesis voor eene

voor

wie niets verborgen blijft.

Work, n. eng. het werk ; — workman
(spr. —men), een werkman ; — workhouse
(spr. —hous), n. werkhuis.
would–be, eng. (spr. woed-bie) eig. »zou
gaarne zijn" : die gaarne het genoemde zijn zou,
maar bet niet is, zich noemend, b. v. een
would-be aristocraat, enz.
Wrak, n. (van 't angels vrecan, breken)
in 't alg. iets gebrokens, beschadigds ; inz. de
scheepsoverbl(jfselen, de romp van een gestrand
schip; — wrakgoed, de van een gestrand
schip geredde goederen ; beschadigde waren ; —
wrackers, m. pl. eng. (spr. rékkers) stranddieven aan de engelsche kusten.
Writ, n. eng. (spr. rit) het geschrift, het
schrijven, inz. een otñciëel stuk, de dagvaar
gerechtelijk bevel, ook de uitschrij--ding,het
ving der verkiezing, enz.
Wuotan, z. W o dan.
Wychuchol, z. d e s man.

XACA

stoeltje, waarvan de pooten de figuur eener X
vertoonen.
Xaca of S i a k a, m. een god der Japaneezen ; ook de van hem uitgevloeide godsdienst,
welke de sterke dranken verbiedt, bet dooden
van ieder dier veroordeelt, enz. ; — Xaco of
S i a k o, m. algemeen opperhoofd der bonzen,

in Japan.
Xacara of, naar de tegenwoordige spaan
x en j=ch ; port.-schepling,Jar(s.
xacara, chacara, van 't arab. schakara, danken,
loven) eene soort van romance, die gezongen
wordt; de zangwijs van zulk eene romance;
een dans naar die wijze.
Xeenorphxka, f. gr. (v. xainein, krassen, strijken, en o r p h i k a, z. ald.) de klavierviool, toetsviool, een door R ö 11 i g uitgevonden
speeltuig, met strijkstok en klavieren voorzien.

Xang, z. s j a n.
Xanthippe, f. gr. (van xanthós, e, ón,
geel, en hippos, paard) woordelijk: het gele
paard ; naam van de twistzieke, booze vrouw
van Socrates; vandaar een kwaad wijf, huisdraak, eene helleveeg, een huiskruis, eene broekdraagster; — xanthaan, n. overzwavelcyaan; — xanthine, f. de geelstof, gele kleur
meekrap, het krapgeel; -- xantho--stofder
genium, n. Ghem. een in de bladeren en
bloesems vervatte stof, die met alkaliën geel
wordt; bij sommige scheikundigen vroeger ook
voor zwavelkoolstof; — Xanthogenium
een meestal gele verbindingen ople--zur,n.
verend organisch zuur, dat zich bij het ver
een geestrijke kalioplossing met-mengva
zwavelkoolstof vormt ; — xanthokoon, n . (v.
gr. konis, stof, wegens de gele kleur van zijn
stof op den toetsteen) een uit zilver, zwavel en
arsenik bestaand erts; — xanthophylle,
f. het bladgeel, de kleurstof der geeiwordende
bladeren ; — xanthorrhaeáhars, n. geel
hars uit den stengel van Xanthornccea arborea van Botany-bay in Nieuw-Holland; — xanthogenium, n. Chem. zwavelkoofstof; —

xanthoxylon, n.
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geelhout.

Xaráffen, pl. eene soort van wisselaars,
die te Goa op de straten, alsmede in de steden van Malabar hunne zaken drijven ; men
vindt ze ook te Constantinopel (z. s a r a f).
Xárob , m. eene rekenmunt in Fez, waarvan de twintig een mitskal of ongeveer 75

centen doen.
Xaverius en Xaveria, arab. (sp. Xaviér, Javiér) mans- en vr. naam : de schitterende,
glinsterende.
Xebeka of Xebeek, f. andere spelling
van s j e b eck (z. ald.).
Xenelasle, f. gr. (v. xénos, de vreemde
gast, en elaunein, verdrijven) de verdrij--ling,
ving der vreemdelingen; — xenïon, n. pl.
Xenia of Xeniën, pl. gastgeschenken, geschenken voor gasten, die men na den maal-tijd aanbood; oneig. eene soort van punt- of
hekeldichten ; inz. die van den rom. dichter
Martialis, en de in Schillers Muzen-almanak

van 1797 verschenen disticha, in welke Goethe
en Schiller verscheiden letterkundige verschijnselen en richtingen van hun tijd geeselden ; —
xenlos of Xefius, m. de gastvrije, beschermer der gasten en der gastvrijheid, een
bijnaam van Zeus; — xenodoehium, n.
(van déchesthai, opnemen) eene inrichting tot
opneming van vreemden, herberg, een nachtverblijf, pelgrimshuis; ook z. V. a. ziekenhuis,
hospitaal ; — xenodochus, m. (gr. xenodóchos) een opzichter daarvan ; — Xen.ographie, f. het vreemde schrift ; de kennis
der geschreven vreemde talen ; — xenograaf,
m. wie zich oefent of wie bekwaam is in het
lezen van bet schrift der vreemde talen ; —
xenokratie (spr. t=ts) f. de heerschappij
van vreemdelingen; — Xenomanie, f. de
vreemdenzucht, overdreven liefde tot, verkleefd
aan of verdediging van vreemdelingen ; —-heid
Xenophilïe, f . de liefde voor vreemdelingen;
— xenösis, f. (v. xenoen, vreemd maken,
vervreemden) de vervreemding, het vreemd worden; — xenotaphium, n. (v. táphos, graf)
eene grafstede voor vreemdelingen, begraafplaats
voor vreemdelingen.
Xerafin of Xeraphín, m. (van 't port.
xeraf m, spr. sjera fiéñ, d. i. seraphim) eene
rekenmunt te Goa en op Malabar = p a r d o a,

z. aid.

Xeranthémum, n. gr. (van xë rós, á,
ón, droog; en ánthemon = ant/tos, bloem) de
papierbloem, stroobloem, de roode i in m o rt e l le; — xeraphiun, n. Med. een droog
geneesmiddel tegen uitslag; — xeras e, f.
of xerásme, n. (v. xeraínein, drogen) Med.
de haarverdroging, dunharigheid, gedeeltelijke
uitvalling der haren, kaalhoofdigheid.
Xereswijn, Xeressec, z. sherry.

Xerif, m. arab. (spr. sjeríéf, naar portug.
schrijfwijze z. v. a. s j e r i f, z. ald.) eene rekenmunt te Marokko, = 8 o k i a's (z. ald.).
Xer^on, n. gr. (van xerós, á, ón, droog)
een droog geneesmiddel, inz. een strooipoeder,
kruidenmatras, enz. ; — Xeróma, n. of xerótés, f. gr. Med. droogheid, inz. der oogen;
— xerométer, m. de drogingsmeter, een
werktuig om de gewichtsvermindering bij het
drogen te meten ; — Xeromykterie, f. (vgl.
m y k t e r e s) bet droogzijn van den neus ; —
xerophagie, f. de droge voeding, droge
kost ; het gebruik van gedroogde vruchten en
brood gedurende de vasten (bij de eerste Christenen) ; — xerophthalmie, f. Med. de
droogheid der oogen, droge oogontsteking, eene
met roodheid en pijn verbonden oogziekte; —
Xerophthálmos, m. een droog, ontstoken
oog; ook z. v. a. xerophthalmïe; —Xe
drogen, uitdrogen ; — Xeró-rosi,f.het
tisch, adj. uitdrogend, verdorrend ; — xerotribie of Xerotrfpsis, f. het droge
wrijven van een lijdend deel.
Xinto of Sinto, eene van de drie hei
godsdiensten in Japan ; vgl. S i n t o. -densch
Xiphxas, m. gr. (v. xíphos, zwaard), de

XYLIS

zwaardvisch, een eetbare visch, inz. bij Sicilië,
welks ingezouten vinnen c a 11 o heeten ; — xiphodónten, pl. (van odoes, tand) zwaardtanden, eene soort van zoogdierversteeningen
uit de eerste wereld ; xiphoides of xiph^ödes, adj. zwaardvormig.
Xylis, f. gr. de zwaardbloem, waterbloemlelie, het wandluizenkruid, stinkende lisch.
Xylander, m. gr. (van x'lon, hout en
ané r, gen. andrós, de man) mansnaam: boutman ; — xyliet, n. een bijzondere soort van
houtgeest ; ook een uiterlijk op berghout gelïjkend mineraal, uit kiezelzuur, ijzeroxyde, kalken bitteraarde bestaande; xylobalsamuM, n. gr. balsemhout; xyloglyph,
m. (vgl. glyph, enz.) een houtsnijder, hout—

—

—

graveur — xyloglyphiek of xyloglyptiek, f. de houtsnijkunst ; — xylographie,
;

f. de houtschrijfkunst ; het drukken met houten
letters en platen; ook de kunst van het overdrukken op hout ; xylographeeren,
z. v. a. decalqueeren; — xylográphisch, adj. met houten letters gedrukt;
door overdruk op hout voortgebracht, of zich
daarmede bezig houdende, daartoe behoorende ;
—

—

YATSI
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xyloides of xyloidisch, adj. hout -

achtig, naar het hout gelijkende; — xyloïdine, f. een houtvezelachtige stof, door inwerking van sterk salpeterzuur op zaagsel,

Y als getalteeken gr. v = 400, ► = 400,000;

lat. Y = 150, y = 150,000; in de wiskunde

de tweede onbekende grootheid; Y
als chemisch teeken = yttrium. — Y als munt
wel op fr. munten : Bourges ; op-tekn
engelsche : York.
Yacht, n. (eng. spelling van 't neder
jacht, van jagen) eene soort van-landsch
klein snelzeilend schip, snelzeiler, postschip ; —
yacht–club, f. zeil- en roeivereeniging (vgl.
club).

Yack, z. yak.
Yagoube, m. een turksch geneesheer.
Yak of gack, m. de knor os (Bos grunniens) ' de buffel met een paardestaart, in de
bergen van Thibet en in Midden-Azië bij de
Mongolen, Kalmukken, enz.
Yakos, eene in Afrika te buis behoorende
-

uitspa ziekte.

Yam, eng. (spr. jene) of yamswortel,
m. (westind. ihame, maleisch oebi, oostind.
oebies, vgl. ea b i s w o r t e 1) de broodwortel, een
dikke, ronde eetbare wortel van eene buiten
plantensoort (Dioscorea), in Oost- en-landsche
1drest-lndië een gewoon voedingsmiddel; vgl.
igname.
Yamaki's, f. pl. turk. (van yamak, hulp,

boomwol, lijnwaad, enz. verkregen; — xylolatrie, f. de aanbidding van houten beelden;
— xyloláter, m. een aanbidder van houten
beelden; — xylolith, m. versteend hout; —
xylologïe, f. de leer of beschrijving der
houtsoorten ; xylopha,gus, in. de houtworm; xyloph3l1a, f. houtblad. een
struikachtig gewas uit Z. Amerika, met schoone
—

—

waaiervormige bloemen ;

—

xylorgenon of

xylorganum, m. (vgl. orgaan, enz.) de
strooviool, het hamerorgel, een speeltuig uit
verschillende droge, met stroorollen verbonden
houten staven samengesteld, dat met kleine
stokjes of hamertjes als een hakkebord wordt
geslagen.
Xysis, f. gr. (van xyein, schaven, scha
maken, polijsten, zacht bewerken)-vendgla
het schaven, krabben, kratsen ; — xysma,
n. het geschaafde, schaafsel ; ook z. v. a. c h a rp i e; — xyster, m. een schaafje, vijltje, krab
(gr. xystós, seil. drómos,-ijzer;—xysto
d. I. eig. geef ende baan) of lat. xystus, m.
een overdekte zuilengang, een zaal, strijdzaal,
als vecht- of kampplaats der athleten in den
winter, ook tot wandelplaats dienende ; — xyst^eus, m. een vechter in zulk eene strijdzaal ; — xystárch, m. de opziener of bestuurder van oenen xystos of eene strijdoefenplaats.

gezel, enz.) grieksche danseressen, die door rijke
Turken onderhouden worden.
Yankee, m. eng. (spr. jénkie; vgl. J on a t h a n) pl. Yankees, spotnaam, waarmede
de Engelschen gemeenzaam en niet eene soort
van minachting de bewoners der onder den
naam van Nieuw-Engeland begrepen Staten van
Noord-Amerika aanduiden, in Europa in 't alg.
voor Noord-Amerikanen (ontstaan uit english,
dat de Indianen op gebrekkige wijze als jenglis,
jengli uitspraken) ; yankee doodle, n.
(spr. —doel' l) het volkslied der Noord-Amenikanen, met eene zeer vroolijke, oorspronkelijke
zangwijze; het kwam allereerst als zegelied na
den slag bij Bunkershill (17 Juni 1775) voor,
vervolgens als marsch tijdens de nederlegging
der wapens door 't britsche leger bij Saratoga
—

–

(16 October 1777).

Yard, m . eng. (spr. jaard ; eig. g a r d, roede)
de engelsche el, eene maat van 3 eng. voeten
of 0,91139 M.
Yassa, het wetboek der Tataren.
Yatagan, z. jatagan.
Yatsi, liever yatsoe, turksch (van yátmak, liggen, zich nederleggen) de tijd van het
naar-bed-gaan bij de Turken, omtrent 2 uren
na

zonsondergang.
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Yaws, n

eng. (spr. jas; eig. het wanke
tuimelen) de venusziekte ; eerie pestaardige-len,
ziekte, die dikwijls in Afrika en West-Indië
heerscht.
Yellow-gum, z. a c a r o ï d h a r s.
Yembie of Jembie, n. arab. een lang,
krom, tweesnijdend, zeer scherp mes der zuidelijke Arabieren.
Yen, m. sedert 1871 de rekeneenheid in
het keizerrijk Japan = 100 s e n = 2 gid. 50
centen.
Yenke, f. turk. (van 't arab. yengeh of
engen) de bruidgeleidster, die de jonggetrouwde
naar 't huis des mans geleidt.
Yeoman, m. eng. (spr. jómen) pl. yeomen, een eng. niet-adellijk landeigenaar, bezitter van een goed, een groot pachter; hof
lijfwacht, koninklijke trawant; —yeo--bedin,
manry, f. (spr. jómenri) Bene koninklijke lijf
ook de engelsche uit grond -wachtvn250m;
gevormde bereden landweer, tot stil -eignars
-lingva
onrust, enz.
Yerba–mate, f. (sp. yerba, kruid = lat.
herba) de Paraguya-thee, z. mate.
Yeridi's, m. pl. duivelaanbidders in Koerdistan, Armenië en den zuidelijken Kaukasus,
die wel Allah als God erkennen, maar toch
den duivel vereeren.
Yggdrasil, noord. Myth. de heilige esscheboom, onder welke de bouw der wereld en
deze zelf werd ten aanzijn geroepen, de grootste en heerlijkste aller boomen, bij welken de
goden dagelijks vergaderen om gericht te houden.
Yin, een chineesche lengtemaat = 24,556
M.; ook een chin. gewicht, z. g i n, 2e art.
Y–king, m. chin. eig. het boek der ver
een der oudste voortbrengselen der-anderig,
letterkunde van China, Bene soort van encyclopxdie, welke over natuurkunde, zedeleer en bovennatuurkunde handelt; men schrijft het aan
keizer Fo-bi toe.
Ylang–ylang, f. chin. (spr. ilansjilan)
een voor fijne reukwateren gebruikt, als hyacint riekende olie, die uit Bene op het eiland
Manila groeiende orchideënsoort (Unona odoratissima) gewonnen wordt.
Ymer, m. noord. Myth. de stamvader van
het reuzengeslacht of van de noordsche g iganten.
Ynka, z. i n k a.
Yo, de chineesche fluit ; ook een inhoudsmaat.

rei) ik de koning
(onderteekening des konings van Spanje).
Yoeng, f. een bekkenachtig speeltuig bij
de Chineezen, waarmede, door aanslaan met een
houten klepel, de afwisseling der daggetgder►
wordt aangeduid.
Yoeroek (vgl. het turk. yoeroek, landlooper, ornzwerver) tataarsche ruiterij, die, in plaats
van soldij te trekken, met landerijen betaald
wordt.
Yoes-basji, m. turk. (van yoes, honderd
en basc,'i, hoofd, aanvoerder; vgl. basch) letterlijk : hoofdman van honderd, een officier van
liet turksche leger.
Yogi, pl. ind., naam, dien men aan ind:sche monniken geeft, welke zich ongevoelig pogen te maken voor alle uitwendige indrukken,
uren lang onbeweeglijk op de punt van hun
neus staren, langs dien weg in den reuk-ne
van heiligheid komen en soms tot den rang
der brahminen geraken.
Yokola, het vischbrood der Kamtsjadalen
in oostelijk Siberië; gedroogde en toeberei ►ie
visch, die bij hen de plaats van brood vervangt.
Yonke, z. jonk.
Ypsilon, n. (gr. y psilón, d. i. eig. naakte,
niet aangeblazen y) de grieksche v of y ; —
ypsilolde, f. Anat. de wiggenaad, de derde
naad in het bekkeneel, dus geheeten wegens
hare overeenkomst met de grieksche u ( r).
YSop, z. hyssop.
Ytteriet of g a d oil n 1 e t, n. een zwarte,
ondoorzichtige en glanzende, tot de silicaten
behoorende steen te Y t t e r b y in Zweden. Godalin ontdekte het eerst daarin Bene bijzondere
aarde, de ytteraarde ; — yttrium, ook
wel ytterbium, n. de door Wähler het
eerst gevonden metallische basis der ytteraarde;
— ytterspaath, n. natuurlijke phosphorzure
ytteraarde ; — yttertantaal of yttrotantaliet, n. en yttrotitaniet, n. verschillende mineralen, waarin ytteraarde als bestand
-del
voorkomt.
Yucca of liever yuca, f. sp. (uit de taal
van Haïti) de adamsnaald, Bene zeer pracl►tigr
noordamerikaansche plant van verschillende soorten ; ook de broodwortel, z. m a n i o k.
Yugada, f. (van 't sp. yugo, juk) Bene
veld- of vlaktemaat in Spanje.

Z, als getalteeken in het grieksch: = 7,
= 700; in het lati ajn soms = 2000; — z in de
wiskunde de derde onbekende grooth e i d ; — z als afk. op lat. opschriften = 3 as,
zz. = 3- a s ; — Z. = Zuid ; in grieksche manuscripten bet lecken van Z ij ré t, zoek, bij

verdachte plaatsen; — Z. B. = Zuiderbreedte;
-,- z. e. = zijns erachtens; — z. i. = zijns inziens ; — Z. o. = zie ommezijde ; — Z. R. _
zilveren roebel ; — Z. z. (in catalogussen) = zeldzaam; — Z. Z. z. = zeer zeldzaam ; — Chemische teekens zijn : Zn = zincum, zink ; — Zr

Yoe, m. chin. z. v. a. n e p h r i e t, z. all.
yo el Rey, sp. (spr. ïó el
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= zil'COnlum . — Z als muntteeken op fr. munten : Grenoble.
Zabbathaïeten, m. pl. leden van eene
joodsche secte, die in de Vide eeuw eenen Jood
Z a b b a t h a i A s e v i voor den Messias erkende.
Deze verkondigde, dat hij gekomen was om de
Jollen van de overheersching der Turken te
verlossen, en vond vele leerlingen; doch gevangen genomen zinde, werd hij, om niet gespietst
te worden, muzelman.

Zabi®rs, z. S a b ae e r s, 2); — zabeeis-

me, z. sabaeisme.
Zabra, f. (bask. zabra) een spaansch schip
van 60 tot 70 ton, eene soort van fregat, dat
in de golf van Biscaye gebruikt wordt.
Zacah, m. arab. bij de Muzelmannen dat
gedeelte hunner goederen, 't welk de koran hun
gebiedt den armen te geven, en welks hoegrootheid de wet niet bepaalt.
Zacharias, m. bebr. (Sekarjah of Sekarjáhoe) manso.: Jehova (jáh of jáhoe) gedenkt
(salcar); — Zachceus, mansn.: (hehr. sakkai)
de reine, onschuldige, vrome.
Zaffer of zafi'ra, n. (fr. zafre, safre,
sa/fre, sp. zafra, it. zá fPera) ter bereiding van
het smalt gereedgemaakt, geroost en geklopt
kobalterts.
Zagaai, f. z. sagaai.
Zagál, m. sp. (eig. een sterke, kloeke jonge
man, van 't arab. za'ila, wakker, kloek zijn)
de helper van den mayoral, z. ald.
Zaïd en Zaïde, arab. (van záda, vermeerderen, aanwassen) mans- en vr.naam: de toenemende, aanwassende.
Zalm, m. arab. (zaïm, eig. een borg, van
za -ama, spreken, goedspreken) een vorst; leen
bezitter van een krijgsleen, een tot den-her,
ruiterdienst verplicht leengoedbezitter in Turkije; een turksche scherprechter, uitgezonden beul.
Zaire, f. arab. (van zárah, bezoeken) vr.naam : de bezoekende.
Zak, m. eene voorm. inhoudsmaat in ver
gedeelten van Nederland; de a m--schilend
s t e r d a m s c h e zak was = .^ last of 83, liu l
liter.
Zalot of liever zolot, m. (turk. zolote
of zolotha, vgl. s o 1 o t a) eene oude turksche
munt = 30 para's.
Zambo, m. sp., pl. zambo's of zamben, naam, dien men in Amerika geeft aan
de afstammelingen van Amerikanen en Negers;
— zambaigo's, gambaígen, ook zam–
boelaro's, m. pl. afstammelingen van Zambo's en Indianen.
Zamboek, f. klein vrachtvaartuig in denf
Archipel.

Zambónische zuil of kolom, Phys.
droge galvanische kolom, uit afwisselende lagen van onecht goud- en zilverpapier bestaande
(naar haren in 1846 te Verona gestorven uitvinder Z a m b o n i benoemd).
Zamíre, f. arab. (zámirah, van zamara,
op een blaasinstrument spelen) vr.naam: de
spelende.
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Zampogna, f. it. (spr. —ónja) de schalmei, herdersfluit.
Zanána, perz. (zenáneh, d. i. vrouwelijk,
vrouwenvertrek, van zen, zan, vrouw) vrouwenhof, vrouwentimmer der burgerlijke Perzen
(vgl. harem).
Zanella, f. soort stof, inz. voor para
gebruikt.
-pluies
Zannetta, f. eene napolitaansche rekenmunt = 1 c a r l i n o (z. ald.)
Zanni, m. it. (volgens sommigen van 't lat.
sannio, waarschijnlijk echter uit den naam Giovanni, Johannes, ontstaan, daar de bewoners
van Bergamo pi als z uitspreken) de potsen
grappenmaker, arlekijn, hansworst of-maker,
goochelaar in het it. blijspel (vgl. b o u f f o n).
Zapata, f. sp. (van zapato, de schoen)
het gebruik om voor de kinderen en de bedienden op den dag van St.-Nicolaas een geschenk
in de schoenen te leggen; — zapateádo, m.
sp. (van zapateár, met den schoen slaan) een
eenigszins onzedelijke spaansche dans, waarbij
de maat met den schoen of op de schoenzool
geslagen wordt.
Zaptieh, m. arab. en turk. de politiesoldaat.
Zarab –khane – emini, m. turk. de algemeene opzichter of intendant-generaal van de
munten en mijnen in bet Turksche rijk.
Zaraguélles, pl. sp. (spr. —éljes) witte
broek, wijde pantalon.
Zarandéo, m. sp. soort dans met een heen
en weer gaande beweging als die eener zeef.
Zarbat, m . arab. (van zaraba, slaan) eene
soort van ratel of klapper, om de oostersche
christenen (wien 't gebruik van klokken verboden is) tot het gebed te roepen.
Zaréba, f. arab. een versterkt kamp.
Zarf, n . turk. -arab. een metalen blad, waarop
men in Turkije bij 't koffiedrinken de kleine kopjes zonder ooren aanbiedt, een presenteerblad.
Zarzuéla, f. sp. een tooneelspel van niet
meer dan twee bedrijven.
Zatoe (in de taal van Madagascar eig. honderd, maleisch saratoes) eene graanmaat op Madagascar van 100 w o e 1 s = ongeveer 24,5 kilo.
ZaWiye, f. arab. (záwiyeh, eig. eene ver
plaats, van zawa, verwijderen, verber--borgen
gen) eene kluis, cel, een klooster; een armhuis
bij de moslems.
Zea, f. gr. (dzeá of dzeiá) spelt, turksche
tarw, maïs (Zea mais); — zeilithoi.de, f. de
graansteen, eene uit graan bereide harde stof,
waaruit men door oplossing en gisting bier verkrijgt; — zeilla, f. een bijzonder plantvormend
beginsel uit het zaad van Zea mats verkregen.
Zebaoth, hebr. (zebá6th, pi. v. zábá, heerleger, v. zaba, ten krijg uittrekken) de hemel
heerscharen, d. i. de hemellichamen bij -sche
sterren, de wereld ; vandaar -eng:oi,d
God of Jehova-Zebaoth, z. J e h o v a.
Zeboe, m. de oostindische hult -os, de door
de Hindoes als heilig vereerde bultkoe, met eenen
vetbult op den rug.
•
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Zebra, m. (sp. en port. zebra, it. zebro
de naam is zuid-afrikaansch) een tot het geslacht van het paard behoorend fraai geteekend
-dier in Zuid- en Midden-Afrika, kaapsche ezel,
gestreepte ezel; — zebrinus, a, um, lat. Bot.
:zebra-achtig, gestreept, met min of meer regelmatige witte en gele strepen.
Zechine, f. (it. zecchino, m. van la Zecca,
liet munthuis te Venetië, waar deze munt het
-eerst in 't jaar 1280 werd geslagen ; zecca zelf
is van arab. oorsprong, van sekkah, de stem,pel, de gestempelde munt) eene voormalige gouden rekenmunt van verschillende waarde in
Italië, Barbarijë, Arabië, Egypte, enz.
Zedekia, m. hehr. (Zidkijjahoe, v. zedek,
zedäkäh, gerechtigheid, en jähoe, voor Jehovah)
.mansn.: Jehova's gerechtigheid.
Zedoarwortel, m. (nw.lat. Amómum zedoaraa; fr. zédoaire, eng. zedoary; arab. perz.
en hindost. dsjadwár) een oostindische bittere,
specerijachtige wortel met verwarmende en oplossende kracht, maagwortel ; — zedoarzaad
(nw.lat. semen cinae of santon cum) zeverzaad,
wormzaad, wormkruid, groengeel roodachtig zaad,
-onaangenaam van reuk en van bitteren smaak,
van den perzischen alsem of bijvoet, een der
krachtigste wormverdrijvende middelen.
Zeeuur, m. een inwoner der nederl. provincie Zeeland; ook z. v. a. zeeuwsehe
rijksdaalder, een voorm. nederl. zilveren
muntstuk = 2 gld. 60.
Zeilaniet, n. ijzer-spinel, zwarte spinel
van Zeilan; ook pleonast.
Zeïne, z. ond. z e a.
Zeke, f. bong. een korte hongaarsche wapenrok.
Zekiät, n. arab. (v. zaká, vermeerderen,
ivroom zijn, aalmoezen geven) de door den koran voorgeschreven armenbelasting, die uit het
veertigste deel van het inkomen bestaat.
Zelamire, arab. vr. naam : de stralende.
Zelósis, f. gr. (van dzclos, ijver, naijver,
ijverzucht ; dzeloen, naijverig zijn, benijden) de
naijver; nijd, jaloerschheid; — zelóso of con zelo,
git. Muz. met ijver of inspanning, nadrukkelijk;
— zeloot, m. gr. (zelótes) een ijveraar, wetsof geloofsijveraar; — zelotisme, n. de ijverzuchtigheid ; de gezindheden en grondstellingen
.eens geloofsijveraars; — zelotypie, f. iverzucht; in 't alg. hartstochtelijke ijver, waanzin
ijverzucht, jaloerschheid, die in verstands--nige
verbijstering ontaardt.
Zelota, Zelotte, z. v. a. I z e 1 o t t e en
Solota, z. ald.
Zema, n. gr. (dzéma, van dzéein, koken,
zieden) iets gezodens, gekookts, afgekookts, het
afkooksel.
Zembi, z. Kauri.
Zembos, z. v. a. z a m b o s (z. ald.)
Zemindar, m. perz. (zemïndär of zemi.dár, d. i. eig. landhouder, van zemin, aarde,
land, en dar, houdend) de boofdwachter en opziener eener landstreek in Oost-Indië onder de
inono oolsche heerschappij.
;

,
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Zemstro, f. russ. landdag, provinciale ver
-tegnwordi.

Zend–avesta, f. oud-perz. (zend, zand,
zindah, levendig, leven, zinel, ziel, en wasta,
abasta, vuur) eig. het levende woord, het hei

boek of godsdienstboek van het zend--lige
volk, d. i. van de oude Perzen en hunne nah omelingen de Parzen, Gaueren of G e b e r e n,
dat de leer van Z o r o a s t e r (z. ald.) bevat;
— het zend, de zendtaal, de oud-perzische taal, tot de arische talen behoorende, in
de oorspronkelijke schriften van Zoroaster gebezigd en later de heilige taal der Perzen.
Zendale, m. it. de sluiers der vrouwen
te Venetië.
Zenith, n. (van 't arab. semt, weg, pad;
vandaar voluit semt-oer -ras, weg des hoofds,
schedeloord, van ras, hoofd) het schedelpunt,
kruinpunt, toppunt, d. i. liet punt in het vlak
des hemelkloots, dat recht boven den schedel
des waarnemers is ; het daartegenoverstaande
punt des hemels heet nadir of voetpunt; vgl.
azimuth; — zenithäal, adj. in het zenith
zich bevindende, b. v. z e n i t h a l e ster.
Zenobïus en Zenobia, gr. (eig. door
Zeus leven hebbende) mans- en vr.naam : de
levenskrachtige.
zenöniseh, adj. wat overeenkomstig is
met of behoort tot de leer van Z e n o, stoïcijnsch; zenonische punten, ondeelbare
punten in de wijsbegeerte van Zeno, de in on a den van Leibnitz ; — zenonisme, n. de
leer van den wijsgeer Zeno, den stichter van
het stoïcisme (z. s t o ï c ij n s c h e school, enz.);
— zenonist, m. aanhanger van Zeno's leer,
stoïcijn.
Zent, zentgerieht, enz. z. cent, 2).
Zenzerli, ni. eene turk. rekeninunt = 32
piaster; in Alexandrië ongeveer = 4 gld.
Zeolith, m. gr. (van dzéein, koken, en
lithos, steen, wegens het schuimen bij het smelten voor de soldeerpijp) de schuim- of bruissteen, meestal schitterend wit, stralig of bladerig, inz. op IJsland en in Zweden, uit waterboudende verbindingen van kiezelzuur met
kleiaarde, natron en kalkaarde bestaande.
Zephyr, m. (gr. dzéphyros, in 't alg. westen- of nauwkeuriger noordwestenwind) een
koele, zachte westenwind, een aangenaam koeltje, eene liefelijke zomerkoelte ; ook (gew. zephir) eene soort fr. lichte troepen, meest uit
lichtzinnig, teugelloos volk bestaande; — pas de
zéphyre, m. fr. (spr. pa d' ze/ier') een danspas,
die uitgevoerd wordt door zich op denen voet
te houden en met den anderen naar voren en
achteren te balanceeren; — zephyriseh, adj.
zacht waaiend, suizend; — Zephyríne, vr.naam : de zachte, zachtmoedige; — zephyrshaWls, pl. kleine vierkante sjaals ; — ze
n. lijn dameslaken; — zephyr--phyrlaken,
garen, n., zephyrwol, f. fijn, zacht wol
bonte stikwol.
-lengar,
Zer, z. gueze.
Zerimahboeb, of enkel m a h b o e b, m
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turk. (van 't perz. zer, goud, en het arab. mahgeliefd, liefelijk; dus eig. liefelijk goud)
het zuiverste goud ; ook eene vroegere gouden
rekenmunt in Egypte en Turkije, ongeveer 3
gld. waard.
Zero, m. fr. (ook it. en sp. zero, v. 't arab.
ca (roen, ci froen, ledig, nul ; vgl. e ij f e r) de nul
in het cijferen.
Zeroembeth, perz. (zeroernbad, zeroembä)
wilde gember.
Zésis, ' f. gr. (van dzéein, koken) bet kolken, zieden, afkoken; — zest e (van zestós,
e, ón, gezoden, ziedend beet) of zette, pl. gr.
warme dampbaden; — zestolusie, f. bet
kookbad, het baden of wasschen in heet water.
Zest'half, m. (voor z e s d e h a 1 f) eene
voorm. zilvermunt in Nederland = 7 Ç ct., later verminderd tot 25 ct.
Zetetiek, f. gr. (van dzétézn, zoeken, navorschen) de navorschingskunst, de kunst om
gemeenschappelijk met anderen door vragen
naar onbekende waarheden te vorsehen; — ze
adj. zoekend, vorsehend (vgl. s o k r a--tëiseh,
tisch en dialogisch).
Zeugma, n. gr. (van dze-ugnynai, onder
den juk vereenigen, verbinden) juk, band, ver
verbinding of vereeniging-bandmiel;Log.
van twee zindeelen of ook naamwoorden door
een werkwoord, dat slechts bij een past ; eene
figuur, door welke een woord, dat in het eene
lid van een voorstel staat uitgedrukt, in het
andere bij wijze van ellips er onder verstaan
wordt (b. v. het evangelie schijnt min
eenige regel, de voorbeelden van J.
C. mijn model, voor • schijnen mij mijn
model).
Zeus, m. gr. Myth. de opperste god, koning en vader der goden en menschen, zoon
van Kronos en Rhea, bij de Romeinen : J upiter.
Zeveaag, m. N. H. de goudwolf, inz. in
Noordelijk Afrika en zuidelijk Azië
Zeybeks, pi. turk. eig. landloopers, vagebonden; klein-aziatisch gepeupel uit de streek
van Aïdin, als ongeregelde turksche troepen gebezigd.
Zian, m. eene algerijnsche goudmunt = 100
aspers.
Ziangi, m. eene oostindische rekenmunt
van zilver.
Zigeuners, m. pl. (it. zingani of zingari;
boheemsch cykani; bong. czigány; reeds in de
15de eeuw zigani of zingari geheeten, waarsch.
een indische naam ; vgl. de tegenwoordige
T s j i n g a n e n aan den mond van den Indus)
benaming, die de Duitschers geven aan het
rondzwervend volk uit Indië, dat wij Heiden s
(z. aid.) noemen.
Zigzag (hoogd. zickzack) benaming van
eene reeks van lijnen boven elkander, die scherpe
hoeken maken, Z-vormige lijnen; gelijk b. v,
de loopgraven vormen.
Zilla, f. hebr. vr.naam (zilláh, geklank,
gezang. van zálal, klinken) de zangrijke.
boeb,

ZODI A CUS
Zimarra, z. s i m a r r e.
Zimbi, pl. kleine zeeschelpen, die in An-

gola, op de Maldivische eilanden en in bet rijk
Congo als munt of kleingeld dienen.
Zin, z. tong-tsien.
Zinekeniet, n. een naar den bergraad
C. Zincken genoemd, in den Harz voorkomend
erts, uit lood, antimonium en zwavel bestaande.
Zindikieten, pl. arab. (sing. zendik ot
zindik) de vrijgeesten en atheïsten onder de
Mohamedanen.
Zingaresca, f. it. (van zingaro, z. Z i g e u n e r s) een zigeunerlied.
Zing(h)aleezen, z. S i n g h a l e e z e n.
Zink, n. (oudd. zinko; waarschijnlijk verwant met tin, hoogd. z i n n) een witblauwachtig enkelvoudig metaal, ook s p i a u t e r; —
zinkograaf, m. een zinkbeeldsnijder; —
zinkographie, f. de kunst om beelden in
zinkplaten te snijden en af te drukken; -z i nkographeeren, die kunst uitoefenen; —
zinkvitriool, n. zwavelzuur zinkoxyde ; —
zinkeniet, n. eene verbinding van 't zink
met zwavelspiesglans.
Zinnie, f. (nw.lat. zinnia, benoemd naar
den botanicus Joh. Gottfried Zinn te Göttingen, 1750) eene zomerbloem uit Zuid- Amerika,
van verschillende soorten, met violette of gelee
straalbloemen.
Zinzolin, fr. (van 't arab. djoeldjoelán,
spr. dzjoeldzjoelán, sesam-zaad; sp. aljonjoli,
it. giuggiolena) roodachtigblauw, violetrood ; —
zinzolineeren, violetrood verven.
Zion, m. hehr. (Zijjón, oorspr. heuvel) de
hoogste, zuidwestelijkste heuvel van Jeruzalem
met de burg (van David) en de bovenstad; oneig. ook de kerkelijke gemeente, de kerk, met
het bijbegrip van rechtzinnigheid; vandaar Z io n s w a c h t e r, een gestreng voorvechter van
't oude geloof; — Zionieten of Zionsbroeders, pl. noorweegsche dwepers, die
het koninkrijk Zion wilden stichten en in 113
uit het land verbannen werden.
Zirkoon, m. (ook jargon) een roodachtig bruine edelsteen, uit kiezelzure zirkoonaarde
bestaande, die met den hyacinth tot hetzelfde
geslacht behoort ; — zirkoonaarde, eene in 1789 door Klaproth ontdekte bijzondere aarde,
die in den zirkoon voorhanden is; -- zireonium, n. de metallische basis van de zirkoonaarde.
zitti of zitco, it. (spr. tsiét—) stil ! st ! (een
uitroep in italiaansche schouwburgen).
Z1ó, zlot, zlotus, m. poolsch (v. zloto,
goud) pl. zloty, voorniali;e poolsche gulden,
nauwelijks 30 cents waard.
Zmala, z. Smala.
Zoanthropie, f. gr. (van dzóon, dier, err
ánthröpos, mensch) eig. diermenschheid ; Med..
het vaste denkbeeld van Benen melancholischen
lijder, dat hij in een dier is veranderd.
Zoeeolánten, z. Soeeo1anten.

Zodiácus of zodiák, m. gr. (dzodiakós, seil. kyklos, van dzddion, verklw. van.
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1zöon, dier) de dierenriem, de cirkel of gordel
aan den hemel met de meestal naar dieren
(r a m, s t i e r, k r e e f t, enz.) benoemde 12 ster
welke de zon jaar -renbldofhmtks,
ijles doorloopt (vgl. e k l i p t i k a) ;— zodia--l
caal licht, het dierenriemslicht, eene naar
liet noorderlicht gelijkende lichtschemering, van
(le zon bij haren op- en ondergang in de richting des dierenriems opwaarts gaande.
Zoeaven, Zouaven, m. pl. eig. de bewoners van het district Zoeavia in de prov.
Constantine, die gaarne voor soldij in den
krijgsdienst van de bewindvoerders in Algerië,
Tunis en Tripoli treden; vandaar de op ara
wijs gekleede voetsoldaten in Algerië,-hlsce
welke door Franschen onder de inboorlingen
aangeworven en onder fransche regimenten ge.token zijn.
Zoeleíka, f. arab. (zoeleïchd, zelïchá) een
costersche vr. naam ; oorspr. de naam der vrouw
van Potipbar (in Jozefs lotgevallen volgens den
Bijbel), wier geschiedenis door de oosterlingen
romantisch omgewerkt is.
Zoemboeroeks, pi. kameelkanonnen bij
-de Sikhs in Oost-Indië.
Zographie, f. z. zoographie.
ZOiäter, m. gr. (v. dzöon, dier, en iátrós,
arts) een dierenarts, veearts; — zoïatrle, f.
de veeartsenijkunde.
ZOilus, m. gr. een bittere, nijdige of wangunstige berisper (naar den eigennaam eens bedilzieken griekschen geleerden omstreeks 279 vóor
Christus, die de gedichten van Homerus op
boosaardige wijze gispte en daarom ook H om e r o m á s t ix, d. i. geese! van Homerus, geheeten.
zoïsch, adj. gr. (dzöikós, é, ón, van dzöon,
dier, en van dzóé, leven) diersch, dierlijk : van
dieren afkomstig; levenbehoudend, levenvoedend;
— zoïsme, n. het dierlijk levensproces.
Zoisiet, n. een grijze soort van e p i d o o t
{z. aid.)
Zolhan, z ond. h a i k; --- zolot, z. z a l o t.
Zomos, n. of zomidium, n. gr. (dzömós, dzömidion) eene voedzame soep, vleeschnat.
Zone, f. (gr. dzöné, lat. zona) de gordel;
de aardgordel of aardstreek, een door twee parallelcirkels (z. aid.) ingesloten gedeelte der
,aardoppervlakte; zona frigtda, lat. de koude aardgordel, van de poolkringen tot aan den noorden zuidpool; z. temperöta borealis, de noorde
gematigde luchtstreek, en z. temperáta-lijke
austrális, de zuidelijk gematigde luchtstreek,
tusschen de keerkringen en poolcirkels; Z. torîida, de heete luchtstreek, de heete aardgordel tusschen de beide keerkringen; — zonatus,
.a, um of zonalis, e, lat. Bot. gegordeld, met
parallel loopende gordelvormige strepen.
Zonnar, m. (nw.gr. dzdnári, gordel, van
't oudgr. dzánárion, verklw. van dzönè ; vandaar ook arab. zondr, zonnár) een zwartlederen koord of gordel, welken de Christenen en
Joden in Turkije ter onderscheiding van de
Mohamedaner om het lijf dragen.
-
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Zoochemie, f. gr. (spr. zo-o—, tweelettergrepig, van dzöon, levend schepsel, dier;
van dzáein, dzén, leven) de scheikunst van
dierlijke lichaamsdeelen, Bierchemie, dierlijke
scheikunde; — zoodynamie, f. het dierlijke
levensvermogen, de dierlijke levenswerkzaamheid; — zoogeea, f. dierlijke aarde als eind
verrotting ; — zoogenie, f. de-producte
dierverwekking, de leer of wetenschap van de
dierkweeking, van het ontstaan des dierlijken
levens; — zoogenion of zoogethum, n.
eene gelei (gelatine), door chemische middelen uit beenderen verkregen, eene uitvinding
van den spaanschen natuurkenner G i m b e rn a t ; — zoogeographie, f. dat deel der
aardrijksbescbrijving, dat van het voorkomen
van de dieren op deze of gene plaats handelt,
de leer van het vaderland der dieren; — zOOglyphiet of zoomorphiet, n. een dierenafdruksel in steen; — zoogonie, f. het
baren van levende jongen; — zoographie,
f. de dierbeschrgving en -afbeelding; — zoográphiseh, adj. dierbeschrijvend; — zooïatriek, f. z. v. a. zoïatriek en zootheF a p i e ; — zooláter, m. (v. látris, loonarbeider, dienaar) een dieraanbidder, diervereerder; — T eolatrie, f. de dierendienst, de dier
aanbidding der dieren; — zoolíth,-vergodin,
m. (van lithos, steen) de diersteen, versteen t
dierlijk lichaam. eene versteening van een dier;
— zoologie, f. de dierleer, dierkunde, natuurlijke geschiedenis, of juister, natuurbeschriajving der dieren; — zooloog, m. een Bierkenner, een kenner en leeraar van de natuur
der dieren; — zoológisch, adj. dierkundig,
tot de dierkunde betrekking hebbende ; zoolo g i s c h e t u i n, dierentuin ;— zoomagnetisme, n. het dierlijk magnetisme (z. aid.);
— zoomórphen, pl. op dieren gelijkende
lichamen ; — zoomorphisme, n. de Bier
— zoomorphiet, z. z o o g l y--vorming;
p h i e t ; — ZoOnOmie, f. de leer van de levenskracht, de kennis van de wetten des dierlijken levens; — zoonosologie en zoopathologie, f. de leer van de ziekten der dieren ; — zoopheemenologie, f. de leer van
de levensverschijnselen der dieren in den gezdnden en zieken toestand; — zoophagie,
f. het vleescheten, vleescbgebruik, de vleeschnuttiging; — zoopháagen, pl. dierenvleescheters ; — zoophágisch, adj. vleeschetend;
— zoopharmakologie, f. de kennis van
de veeartsenijen; — zoophielen, pl. dierenvrienden ; — zoophórisch, adj. (v. phérein,
dragen) dierdragend; b. v. z o o p h o r i s c h e
z u i 1, eene zuil, waarop een dier staat ; —
zoophysiologie, f. de natuurleer der dieren; — zoophyten, pi. (van phytón, gewas,
plant) dierplanten of plantdieren (poliepen);
— zoophytolíthen, m. pi. versteende dierplanten; — zoophytologie, f. de leer der
dierplanten of plantdieren ; — zooplást, in.
navormer van dierfiguren ; — zooplastika,
zooplastiek, f. navorming van diergestal•
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ten ; — zooplastisch, adj. dergelijke navormingen betreffende of bevattende, b. v. z o oplastisch kabinet of museum, een ver
opgezette dieren; — zOÓSis, f.-zamelingv
(van dzöoen, bezielen) de levensredding, het
levensbehoud; — zootheologie, f. de erkenning van God uit de beschouwing der dieren; — zootherapie, f. dierheelkunde; —
zootine -zout, n. gr.-nederl. natuurlijk voorkomende salpeterzure soda; — zootOka, pi.
gr. (van tokós, het baren, van liktein, baren)
levendbarende dieren; zootokie, f. het Ievendbaren, het ter-wereld-brengen van levende
jongen; — zootomie, f. (v. tome, de snede,
témnein, snijden) de dierontleding, ontleding der
dieren ; — zootrophëion, n. gr. een plaats
ter dierenverpleging; — zootypolith, m. een
steen met den afdruk eens diers.
zoppo, it. lam; vandaar: alla zoppa, Muz.
(spr. — tsóppa) .hinkend, ongelijk, met den strijk
-stok
rukken gevende.
Zopyron., n. gr. (van dzóós, e, ón, levend, en pyr, vuur) brandstof; in 't alg. een
bezielend, aanwakkerend middel, dat de voort
zaak, inz. die van het zwakke-duringe
leven, onderhoudt; — zopyrie, f. de weder
vuur, verlevendiging der-anwkerigvht
krachten, enz.
Zoroáster of perz. Zerdust (oud-perz.
Zarathustra, d. i. goudster) een leeraar der
wijsheid in het oude Perzië (ongeveer 600 jaren vóor Chr. geboorte) en verbeteraar van den
volksgodsdienst, wiens leer tot op onze dagen
onder de G e b e r e n (z. aid.) in Perzië en Indië is in stand gebleven ; vgl. zend-a v e s t a.
Zöster, m. gr. (van dzónnynai, omgorden,
vgl. zone) een gordel; Med. de streek onder
de ribben, en een uitslag in deze streek, de
gordelroos.
zotisch, adj. gr. (dzotikos, e, ón, v. dzáein,
dzén, leven) levend, het leven betreffende of
dat bevorderend, bezielend; — zotika, f. (gr.
dzótikë, seil. dynamis) de dierlijke levenskracht.
Zouaven, z. Z o e a v e n.
Zubik of zybik, m. russ. eene theekist,
1 á 2 pud thee bevattende.
Zurlo, z. s u r l o.
Zuurzak, m. nederl.-ind., naam voor de
-T
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vrucht van -4rtocarpus integri¡olia (inlandsch
nangka).
Z-vormig, gevormd als eene Z, zigzagsgewijs (zie zigzag); ook van een mensch : krom
en mismaakt.
Zwaardmagen, m. pl. bloedverwanten.
van vaderszijde (vgl. s p i 1 m a g e n).
Zwavel-tether, m. nederl. -gr. (vgl.
m t h e r) een in den laatsten tijd in gebruik
gekomen middel, waardoor men den lijder in
eenen staat van volslagen verdooving en gevoelloosheid bracht en hem in dien toestand de
gewichtigste kunstbewerkingen deed ondergaan
(vgl. chloroform).
Zwingliaan, m. een aanhanger van de
leer van Zwinglius; — zwinglianísme, n.
de leer van den zwitserschen hervormer U 1rich Zwinglius.
Zyg, a, f. gr. (van dzygón, juk, verbinding)
de echtsluiter, bruiloftsgodin, een bijnaam van
Juno ; — zygóma, n. (van dzygoen, onder
een juk vereenigen, verbinden) het jukbeen;
— zygomátiseh, adj. tot het jukbeen behoorende.
Zyma of zyme, f. gr. (zyme) de giststof, het zuurdeeg; — zymisch, adj. door
gistingstof veroorzaakt; — zymologïe, f. de
leer van de gisting, gistingleer; — zymóma,
n. (van dzymoen, verzuren, in gisting brengen)
een gistingmiddel. (z. v. a. ferment); — zyma sis, f. de gisting (z. v, a. f e r m e n t at i e); — zymosiométer, m. de gistingmeter of afmeter van de verschiilende graden der
gisting; — zymoskoop, m. een gistschouwer, werktuig om gist te keuren; — zymOtechni e o., zymotechniek, f. de gis
kunst der gisting; — zy---tingsku,delr
moteehnieus, m. een kenner van de gis
zymctisch, adj. gistend, gisting-ting;—
voortbrengend ; — zymurgie, f. de gistingschemie, de leer van de gisting.
Zythos, m. gr. een door gisting bereide
drank, inz. gerstafkooksel, bier; ook azijn, enz.;
— zythogála, n. (van gala, melk) bier- en
azijnwei; — zythopcoie, f. de bierbrouwerij y
— zytoteehnicus, m. bierbrouwer ; — zytotechnie en zytotechnlika, f. de bierbrouwkunst, de kunst van bierbrouwen.

