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A.
A° beteekent Anna, in het jaar.
a. m., op het adres van brieven, beteekent arnica
4. manu, met vrtendenhand.
Abalzenatie, vervreemding, overgang van eigendom.
Abandon, afstand, overgave.
abandonneren , verlaten, laten varen , opgeyen.
d bas , weg, voort !
Abbe , wereldlijk geestelijke, abt in Frankrijk,
die nog Beene abdtj of prove heeft.
Abces of Absces, ettergezwel, etterbuil.
Abdera, stall in het nude Thracte.
Abderieten, inwoners van deze stad, wegens bunne onnoozelheid vermaard, onnoozele menseheu.
abderztzsch, onnoozel, belagehelijk.
Abdicatie, afstand; afdanklug. uitsluiting.
abdaceren, afstand doen, zijne aanspraak opgeven.
abimeren, to gronde rigten , in een' afgrond
storten.
abject, laag, veracbtelijk.
ab intestato , zonder uiterste wilsbeschikking of
testament.
Abjectie, wegwerping, laaghartigheid.
abnorm, tegen den regel; misvormd, ziekelijk .
Abnormiteit, de afwijking van den regel.
aboleren, afschaffen, opheffen.
Abolitie, ophefftng, afsehaffing.
abominabel, afschuwelijk, verfoeijelijk.
Abominatie, verfoeijing, verwensching.
abomineren, verfoeijen. vervloeken.
abominabel, afsehuwelijk.
Abonnement, voorafbestelling, inteekening.
Abonnent, inteekenaar.
abonneren, inteekenen , vooraitbestellen.
Abordage, aanlanding. landing; entering.
aborderen, aanlanden; aanspreken.
aboucheren, een mondgesprek houden.
Abracadabra, nietsbeteekenende, zinledige taal,
tooverwoord.
Abrdge uittrekse!, korte inhoud.
Abrogatte, Afachatling,ophelling,
abrupt, afgebroken; onzamenhangend; plotsebug, onvoorbereid.
absent, afwezig.
Absenten, afwezigen.
Absentie, afwezigbeid; verstrooidheid.
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ABSENTEREN—ACCIJS.

absenteren (zich), zich verwijderen.
Absinth, ahem, alsemdrank,
absolument, volstrekt, onbepaald.
Absolutie, vrijsprek mg. kwijtschelding van zonden.
absoluut, volstrekt, op zich zelven ; onbepaald,
onafbankelnk.
absolveren, vrtjspreken, ontbinden, voleinden.
absorberen, 1.1/igen , opslorpen, verzwelgen.
abstinent, onthoudzaam, matig.
Abstinentie, onthouding, inzonderheid van spijs
en drank.
abstract, afgetrokken, op zich zelf beschouwd
coke! gedacht
Abstractie , afzondering, verstrooidheld van gedachten.
abstraheren, afzonderen, aftrekken.
absurd, ongerijmd, rot, onverstandig, onnoozel
Absurditeit, ongertjmdheid, strijdigheid met
de rede, onzin,
Abundantie, overvloed, rijkdom,
abunderen, overvloeijeo, overvloed hebben.
abuseren, misbruik maken, misleiden; arch abuseren, zich vergissen.
abusie/', per abuis, bij vergissing.
Academie, hooge school, gezelschap van geleerden, van kunstenaars.
accableren, overladen, bezwaren, nederdrukken.
accederen, bijvallen, toestemmen.
Accent, de Coon en nadruk op lettergreep en
woord, klemtoon.
Accept, zoo veel a ls Acceptatie.
acceptabel, aannemelnk.
Acceptant, degene, die eenen op hem getrokken
wissel door zijne naamteekening goedkeurt.
Acceptatie, aanneming. Men verstaat daaronder
de handteekening eeos koopmans onder eenen
wissel, met het woord geaccepteerd; het is zoo
veet als eene formele verklaring, dat men dien
op den vervaliijd zal betalen.
accepteren, aannemen, met zijne naamteekening
voor geldig en goed erkennen.
Acces, toegang, vergunning; aanval b. v. van
eene koorts.
accessibel, toegankelijk, genaakbaar.
Accessist, iemand, die onbezoldigd wordt aangesteld met het uitzigt om eene hoogere plaats
met bezoldiging to verkrtjgen.
Accessit, de tweede prijs, byprijs.
Accident, toeval, voorval.
Accidentien, toevallige ambtsvoordeelen.
Accys of accyns, warenimpost, belasting; op levensmiddeten enz.

A CCLAilfATIE-A CTIE.
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Acclamatie, toejuiching, Inide goedkeuring.
acclim.atisenm, aan eene vreemde plaats, bemelstreek. aan het klimaat ge"venneo, inheemsch maken.

Accommodatie, schikking, toegeveodheid, inschikkelijkheiJ.

Accommodement, inrigling, toerigting, scbikking. vergelijk, inzonderheid zulk eeo, dat
een koopman met zijne schuldenaars maakt

accommoderen (ziehl, een verlleJijk treffeo, met

zijoe schuldelschers cene overeeDkomst. eene
schlkklng in der minne tretleD; - accommoderen, in orde brerJgeo.
Accompagnement, begeleiding, wat men met eeD
ander speelt of zingt.
accompagneren. begeIeiden, medespeteo'•
.Accoord. verdrag, vergelijk; overeenslemmfng,
welluideode zamenklank van speeltlligeo.
accorderen, overeenkomen, een vergelijk tretreD.
Accouchement, bevalling, verlossing.
accoucheren, bevallen, verlossen.
Accoucheur, vroedmeester.
accrediteren, in vertrou wen brengen, crediet
verscbaffen. iemand door aanhevellng bij eeDen
derde vertrouwen doen scllenken,
Accueil, ontbaal, ontvangst.
a couvert, beschut.
accuraat, naauwkeurig. sUpt, juist.
Aceuratesse, naauwkeurigheid, zorgvuldigheid.
Jiefde tot orde.
accusabel, beschuldigba ar.
Accusatie, bescbuldiging, aanklagt.
accuseren. aanklagelJ; berigt geven van de
ontvangst.
achromatisch, kleurloos.
a condition, op voorwaarde.
it conto, op rekeninll. in mindering.
a conto nuovo, op nienwe rekening.
a costi, aldaar, op uwe plaats. in uwe stade
acquireren, verkrijgen, ~ich eigflo maken,
AcqUtsitie, verwerving, verworven eigendom.
Acqnit. kwijtbrief, bewijs van oDtvangst; bij
wissels wordt Let gewoonHjk op de keerzijde
gescbreven. eo beteekent, dat men de in den
wissel staande sam ontvangen heeft.
Acrobaten. koorddansers.
Acle, handeling, bedrijf van eeo tooneeIspeI.
Ac!en. bewijsstukken in reglen, regtsverbandehogen.
Aeteur, tooneeJspeler.
Actie, bewijs van aandeeJ, van inschrijving;
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ACTIEF-AD NOTAM.

handeling; bij den krijgsman; een gevecht; in
regtszaken: eene aanklagt, regtsvordering.
defter, werkzaam, bedrijvig, in dienst.
Actier-handet, uitvoerhandel eener natie met
eigen voortbrengselen.
actieve schulden. uitstaande gelden, vorderingen.
Actienair of actionist, actiehandelaar, houder
eener actie.
activeren, in werkzaamheid, in gang brengen.
Activiteit, werkzaamheid, bedrijvigheid, levee,
your.
Actrice, tooneelspeelster.
actueel, werkelijk; dienstdoend,
aetum, gedaan, verhandeld.
Acustielf, gehoorleer; toon- of klankleer.
ad acts, bij de acten leggen, dat is, voor agedaan houden, ter zijde leggen.
a date, van heden af, van de dagteekening af.
ad decretum, volgens besluit, op bevel,
adderen, bij- of zamentellen.
addiceren, geregtelijk toekennen,
Addictie, toezegging.
Adept, goudmaker. wonderman.
Adhesie, aanklevingskracbt; in de staatkunde :
het erkennen en huldigen van een' nieuwen
meester.
ad hominem disputeren, de tegenpartij met zijne
eigen wapens bestrijden, handgemeen worden.
adieu, vaarwel, God zij met u !
a ditto, van denzelfden dag,
ad infinitum, in het oneindige.
ad interim, voorloopig, voorshands, tot nader
order.
Adjudart, medehelper, officier, die de dienstbestellingen bezorgt.
Adjunct, helper, toegevoegde ambtgenoot.
ad libitum, naar welgevallen.
ad mandatum, naar bevel en verordening.
ad mantis, voor de hand.
Administratie, beheer, waarneming.
Administrator, bestuurder, opztener, voogd,
regent.
administreren , beheeren , waarnemen , voor
eenen derde eene zaak besturen.
Admiraat. vtootvoogd, opperbevelhebber der
oorlogsvloot.
admirabet, bewonderenswaardig.
admireren, bewonderen.
Admissie, toelating, vergunning.
admitteren, toelaten, den toegang vergunnen.
Admonitie, herinnering, waarschuwing.
ad notam nemen, opmerken, in gedachten houden.

ADOPTEREN—TETHER .7
adopterett, als kind aannement ook in 't algemeen aannemen, b. v. eene meening.
Adoptie, aannemiog als kind.
adorabet, aanbiddenswaardig.

Adorateur, aanbidder.
adoreren, aanbidden, hartstogtelijk liefhebben.
ad patres gaan, sterven, tot de vaderen gaan.
Adres. aanwijzing waar to bezorgen, opschrift;
expedier a radresse beteekent: door de bemiddeling van eenen derde koopmansgoederen
verzenden.
Adresse, geschiktheid, vaardigheid.
adresseren, aan iemand rigten, het adres schrijy en, aanbevelen.
adret, gescbikt, handig, vlug.
Adspirant, zie aspirant.
advenant, naar verhouding,naar omstandigheden.
Adventtijd, de laatste vier weken voor kersmis.
Adversarzen, aanteekeningen van allerlei, memorieboek, mengelschrift.
Advertentie, bekendmaking in de nieuwspapieren.
adverteren, bekend maken, berigten door de
dagbladen.
Advies, avis, berigt. narigt.
adviseren, aviseren. berigt geven.
Advocaat, verdediger voor het geregt , pleitbezorger.
ad totem, bij bet woord.
advoceren, tot zich roepen; in regten dienen.
lEgide, schild, beschutting.
aentgmatisch, raadselachtig.
aequaat, gelijk. evenredig,
./Equatie, vergelijking.
.Equator, evennachtslijn, evenaar.
Lquinoctium, dag— en nachtevening.
Zqtavalent , vergoeding van gelijke waarde,
schadeloosstelling.
Era, tijdrekening, jaartelling,
Xrarium, schat, schatkamer.
Aerometer. luchtmeter.
Aerometrie, de luchtmeetkunst.
Aeronaut, luchtreiziger.
Aerostaat, luchtbol; ook windbutl.
Aerostatiek, luchtvaartkunst.
lEsculaap, geneesbeer,
Rstetiek, schoonheidaleer, leer van het gevoel
en den smaak.
asateteoch, smaakvol, schoon,
JEstimatze, schatting, achting.
aestimeren, achten, schatten, waarderen.
lEther, bovenlucht, iljne doorzigtige vloetstof
van sterken reuk en smaak.
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AFFABILITEIT—AGREMENT:

A ffabiliteit, minza amheid.
Affaire, zaak, aangelegenheid, voorval; gevecht;
regtshandel.
Affect , gemoedsaandoening, hartstogt , your,
warmte.
Affectatie, gemaaktheid, schijngevoeligheid.
affecteren, voorgeven, den schijn aannemen ;
etch gemaakt of gekunsteld gedragen.
Affectie, genegenheid, guest; elke indruk op
het ligchaam, anzonderheid eene ziekelijke.
Affiche, aangeplakt berigt; toegevoegd blad tot
narigt.
affigeren, aanplakken, aanslaan.
Affiliatie, vereeniging, gemeenschap, verbroedering; als kind, als ordeslid aannemen.
affilieren, vereenigen. verbroederen.
Affiniteit, verwantschap, maagschap.
Affirmatie, bevestiging,
affirmeren, bevestigen, beamen.
affligeren, bed roeven.
Afflictie, droefenis.
affreus, verscbrikkelijk.
Affront, beleediging, opentlijke boon.
affronteren, bet hoofd bieden; bonen.
Agenda, kerkenboek, waarin al de ceremoni6n
en formulieren staan aangeteekend, die de
geestelijken bij hunne ambtsverrigtingen hebben waar to semen.
Agent, zaakwaarnemer, gevolmagtigde; agent
van poticie, geregtsdiena ar.
ageren, handelen, verrigten; voorstellen als tooneelspeler; tegen remand ageren, hem geregtelijk aanklagen.
Aggregaat, opbooping, zamenvatting van vele
gelijksoortige dingen.
Agio, opgeld, meerdere waarde eener muntsoort
boven de andere, of van het bankgeld boven
het kasgeld.
Agiotage, kunstgrepen in den effectenhandel om
de prijzen to doen rijzen of dalen.
agioteren, met opgeld opwtsselen; woekerhandel drijven.
Agioteur, geldwisselaar, woekeraar met wissels,
actiehandelaar.
Agitake, gemoedsbeweging
Agitator, volksmenner, opruijer.
agiteren, aandoen, verontrusten.
Agnaten, naaste bloedverwanten van vaderszijde,
Agnitie, erkenning, b. v. van eenen wissel.
Agonie, doodsstrijd, benaauwdheid; digtophanden vervaltijd eens wissels.
Agrement, bevalligheid; kleedersieraad.

AGRESSIEF—ALDIENTEREN.
agressier, aanvallenderwijze.
Agrieultuur, landbouw.
Agronoom, agronomist, wetenschappelijk genorms,. landbouwer.
Air,gelaat, bonding; zich airs geven, zich grootseh
aanstellen.
jour, doorzigtig, getralied, opengewerkt; in het
boekhouden: tot op den loopendendaggeboekt.
Ajournement, nVstel tot een' bepaalden dag.
ajourneren, z adjoarneren.
et la bonne heure, het zij zoo!
it la frangatse, Op zijn fransch,
la mode, naar de mode, naar hedendaagsch
gebru,k.
ri la promenade, op de wandeling.
Alarm, optoop, woest getter, ontsteltenis,
alarmeren, doen ontstellen, schrik aanjagen.
opschndding maken
Alarmist, atarmmaker.
Albion, het bi- itsche rijk,
Albinos, witliogen, kakkerlakken, witte Negers
of Mooren.
Album, gedenkboek, vrtendenrol.
Alcali, loogzout.
toogzoutbereiding.
alcalisch, loo g zontaardig, loogzout bevattende.
Alchimte, scheikunst, goudmskerij,
Alchymtst, goudmaker.
Alcohol, beste wijngeest, hoogst gezuiverde wijn-

geest.

Alcoran, wet-, geloofsboek der Muhamedanen,
de boron,
al corso, naar den wisselkoers.
Alcove, alkoor, slaapvertrekje, afgesloten plaits
in eene kamer tot ptaatstng van een ledekant.
Alderman, oudste, engelsch stedelijk overhetdspersoon.
Ale, engelsch ongehopt bier.
Algebra, letterrekente g , stelkunst,
alibi, elders; zijn alibi bewijzen beteekent in
regten, dat de beschuidigde of verdachte bewijzen kan, dat hij op den oogenidik van het
gepteegde felt op eene andere plaits dan die
des mtsdrijfs was.
alienahel, vervreemdbaar, verkoopbaar.
Altenatte, vervreemding, verkoop, verpanding ,
in do staatkunde afstand van grondgebied ,
van reeten ens ; ook veistandAverbijoPring.
Alignment, rigting voigens eene regte ND,
rigtocoer,
Alimentatze, verpleging, voedmg,
alirnenteren, onderhouden, verplegen, bekostigen.
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A LINEA--AMALGAMEREN.

a linea, van de lijn af, nieuwe regd.
Allah, God.
Allarm, z. alarm.
Allegatie, aanhating van eenen schrijver.
allegeren, aanhalen b. v, eene schriftuurpiaats;
zicb beroepen.
Allegorie, zionebeeldice. verbloemde voorstelling.
calegorisch,zinnebeeldig, verbloemd, oneigentlijk.
Alliantie, verbond, verdrag, verbindtenis.
allieren, verbinden; de gealliderden, de verbondene mogendheden.
Alligatie, zamenstelling, vermenging van verschillende metalen: het toevoegsel.
altigeren, verrnengen, zamenstellen.
Alloeutie, aanspraak, toespraak,
erfvrij. onleenvoerig.
Allodzum of allodiaal goed, een eigen, vrij erfgoed, dat men vervreemden mag.
Allonge, verlengstuk.
allongeren, verlengen, uitrekken.
allons! Iaat ons gaan, voorwaarts!
Allopathie, geneesmetbode, naar welke men door
de geneesmiddelen zulke uttwerktngen zoekt
voort to brengen , welke tegenover de ziekteverschijnselen staan.
Allotria, bijzaken, vreemdsoortige bezigheden.
Allooi, het gehalte der muntspecien.
allouabel, geldtg, toe to staan.
alloueren, billtjken, toestaan,
alluderen, toespelen, stekelige zinspeltugen
ken.
Allusie, toespeling, zinspeling.
Alluvie, aanspoeling, aanstibbing.
Alluvie-regt, regt der oeverbewoners om zich bet
aangeslibde land toe to eigenen.
at mares, naar het markgewigt der munten, d.i,
naar hare eigentlijke metaalwaarde.
al pari, van geltjke waarde.
Alphabet, de lettervolgorde, het ABC.
alphabetisch, naar volgorde der letters.
alterabel, veranderbaar.
Alteratie, ontsteltems, ontroering, schrik.
altereren, veranderen (veelal ten kwade); norschrikken, ontroeren,
Alternatie, afwisseling, verandering.
Alternatier , gedwongen keus tusschen twee
moeijelijke of bezwarende omstandigheden.
alternatier, beurtelings.
alterum tantum, het d u bbele, nog eenmaal zooveel.
Amalgams , mengsel uit eenig metaal en kwik.amalgameren, naauw met kwik verbinden, zamensmelten, vermengen.

A MATEUR—A MUSEREN.
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Amateur, liethebben,
Amazone, strijdbare vrouw, heldin.
Ami,assade, gezantschap.
Ambassadeuv, gezant,
Ambe, twee uitgekomen nommers van de vijf in
zekere loterijen.
ambieren, streven, staan, b, v. naar eenen post.
Ambitie, eergevoel, eerzucht.
ambitieus eerzucbtig.
Ambrosia, godenspijs.
Ambulance, veldlazareth. veldhospitaal.
ambulant, been en weer loopend, rondtrekkend,
ambuleren, been en weer gaan.
amelioreren, verbeteren. veredelen.
Amendement , verbetering, verandering inz. van
eene wet.
Amende. geldboete; amende honorable. openbare
schuldbelijdenis.
a meta, ter bottle; conto a meta, rekening tegen
gelijke deelen.
Ameublement, huisraad, kamertooi.
ameubleren, met huisraad voorzien.
Amsant, tie asbest.
Amicaal of amicabel, vriendschappelijk.
Amice, vriend; Amicisszme, beste vriend (als opschrift in brieven).
Ammoniak, vlugtig loogzout.
Amnestie, bet vergeven en vergeten van aangedane beleedigingen.
amnestieren, vergittenis schenken.
Amor, de liefdegod, Venus' noon.
Amortisatie, renteuitdelging, vernietiging del'
openbare schuld.
amortiseren een document voor ongeldig verklaren; eene leering rentevrij verklaren.
Amouretten, voorhijgaande minnarijen.
Amours maken. vrijen.
amoveren , ontzetten b. v. van eenen post; sloo,
pen; slechten.
Amphitheater, balfronde schouwplaats met sclaulltr
optoopende zitplaatsen tegenover het tooneel.
Ampliatie, uitbreiding; het duplicaat, dat men
van eene rekening, van andere oorkonden or
papieren geeft.
Amputatie, de af7etting van een ligchaamsdeel.
amputeren, een lid afzetten.
Amulet, voorbeboedmiddel des bijgeloofs tegert
ziekte en gevaren.
Amusement, vermaak, uitspanning.
amusant, vermakelijk,
amuseren, verrnaken.

12 ANACHRONISMUS—ANTEDATEREIV.
Anachronismus, foul in de tijdrekening bij de
opgave van gebeurtenissen.
Analecten, leesvruchten, bloemlezing, uittreksels
van het gelezene.
Analogie, overeenkomst, gelijkvormigheid.
analoog, overeenstemmend, gelijkvormig.
Analyse, analysis, ontleding, ontbinding.
analyseren, oplossen, ontbinden„
analytisch, oplossend, ontbindend.
Anarchie, regeringloosheid, wettelooze toestand.
Anathema, banvloek, kerkban.
Anatocismus, de ergerltjkste woeker, wanneer
de geldschleter verscheidene toopende wissels
en interesten bijeenvoegt, om een nieuw kepiteal daaruit to maken.
Anatomic, ontleedkunst ; ook snijkamer.
anatornisch, ontleedkundig.
anatomiseren, ontleden, inzonderheid het menschelijk ligchaam.
Anatomist, een ontleedkundige.
Ancienneteit, voorrang naar dtenstouderdom, opvolging naar de diensIjaren.
Anecdote, kleine, korte geschiedenis, historische
trek.
Anglaise, engelsche dans.
anglikaansch, engelsch, angliseren, kortstaarten.
animaltsch, dieritjk.
Animatie, bezieling.
animeren, bezielen, opwekken, asnmoedigen.
Animositeit, vijandelijkheid, verbIttering.
Annalen, jaarboeken.
annecteren, aanhangen, verbinden.
Annexa, aanhangse!s, bijiagen.
annihileren, verntetigen.
Annonce, berigt, aankondiging.
annonceren, aankondigen, berigten.
annotPren, aanteekenen, aantnerken.
annueel, jaarlijksch.
Annuiteiten, jaarrenten.
annulleren, vernietigen.
Anomalie, onregelmatigheid, afwijking van den
regel.
artontem, nameloos, ongenoemd
Anonymiteit, naamsverzwijging, ongenoemdbeid.
Anonymus, een ongenoemde.
anorganisch, onbewerktuigd; onbezield.
anormaal, onregelmatig, met den regel strijdig.
antagonist, tegenwerker, vijand, parttj.
antecederen, voorafgaan, den voorrang hebben.
,Antecessor, voorganger.
antedateren, op y roegere dagteekening stellen.

ANTIIOLOGIE—APPARENT.
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Anthologze, bloernlezing, verzameling van kleine
gedtchten of opstetteo.
Anthropologic, natutirleer van den geest en het
Itgchaam arr menschen,
anti (als grieksch voorzetsel), tegen.
Antichambre, voorkamer in de huizen der grooten.
Antichrist , tegenchristtis , bestrijder van het
christendom.
anticiperen, vooruit nemen, voornit beschikken.
b. v. over de staatsinkomsten.
Anticrittek, tegenbeoordeebng.
antiek, oud, ouderwetsch; in den smaak of trant
der Oudee.
Antimonium, spies g las, spiesglans.
Antipathie, natuurlijke afkeer.
Antipode?, tegenvoeters; wederstrevers.
Antiquarzus, oudhettikenner; handelaar met oudheden of nude boeken.
Antiquitciten, oudheden.
Apanage, jaarwedde van niet regerende vorstelijke person.), prinsen-lijftogt.
apart, ter zijde, afzondertijk.
Apartment, vertrek, kamer ; hetmelijk gemak.
Apathie, gevoelloosheid, ontspanning.
Apergu. kort overzigt hoofdlnhoud, ontwerp.
Aphortsmen, korte spreuken, stellingen, voorschrtften, regets enz. , zonder schijnbaren zamenbang.
Apocalypszs, openbaring, de openbaring van Johannes.
apocrief, verdicht, ondergeschoven, gees onvoorwaardelijk getoof verdienende.
Apocryphert of apocriefe boeken , niet geopenbaarde, door de kerk Diet erkende bijbelsche
schrift.,
apodictisch, bewijzend, overtnigend. onwederlegbaar; apodictisch bewijs , een volkomen klaar
en voldingend bewijs.
a point. eerie bankuitdrukking„die de behoorlijke
onivangst en uitgaaf eerier rekening, aanduidt.
Apostaat, afvallige, geloofsyerzaker
a posterzort, van achteren.
apostolisch, van de apostelen komend; apostolische kamer, bebeerders van 's pausen inkomsten to Rome; apostolische Wel, het pauselijke hof.
Apostroph, afkappingsteeken ('). aanduiding van
een of meer weggetaten letters.
Apostille, kantteekening, naschrift.
Apparaat, toestel, toerusting.
apparent, oogenschijulijk, duidelijk.
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APPROl'RIEREN-ARCIlJEOLO(;/E.

appropricren 1 loecigenen.
npproviandPren, van levenl'lrniddel~n v{)orzien •
•t,npel. oproeP.ing. verzamelingssein voor de 601d~len; beroep Of) eelle hoogere regtbank; vefIlltlllwde inzet

h~l

bet spel.

appellabel. hevoegd om zich op booger regtbank
te heroepen •
• Ippellant, heroepdoener. iemand, die zijne zaak
VOOT booger geregtsbof wensent behandeld (e
zien.
Appetlatie, heroep op booger reg-tbank.
appe/leren, zich vall de ultspraak eener lagere
regtbank tot die van eene hoogere wenden; op
nieuw inzetlen (bij verloren spell
Appendix, aanbangsel, toevoeg;;el.
Appeti.it. eetlu!'>t. bonger, trek.
Appiaudissement. goedkeuTmg mel bandgeklap.
opptaudi88cren, toejllichen, grooten bijval door
band/.!.'t'klap te kennen geven.
applicabel, npplicatie{, toepa!'sciljk.
Applicotie, toeplIssing: leervlijt; toerliening vaD
uilwendlge geneesmiddeleo: verband.
appoint, pasmunt. klein ere munt tot v61making
eener erootere; bi,i kooplieden: eene remise,
uit vele kleine ~'issels bestaande.
apporferen, aanbreugen. halen; - apport!
zoek op !
appreteren, toebereiden, waren toerigten, lakens
enz, glanzen.
Appretullr, loebereiding, glans.
Approbolie. goedkeuring, vergunning, inz. tot
het dru((ken van boeken.
npproberen. goedl\eureo.
opproximatie(. bij ramiolZ", benaderend.
a prima vista, op het eerste zigt.
a priori, van VoreD, zonder ervaring.
Ii prop08, juist van pas, juist ter snede, te regler tijd, geJegen.
Aquaeduct, aqueduc. waterleiding.
Aquarf'l, teekening met waterverw.
Aqua Toffana, langzalm doodend ver~ift.
Aquavita, afgetrokkell en verzoete brandewijn.
Arabesken, arabiscbe sieraden aab buizeD, gereeoschappen, meubelen enz.
Arbiter. scbeldsman.
orlJitrail'. wil!ekeurHr, eigenmaglig.
Arbitrage, bl] kooplleden: de berekening der
koersen V3n verschillende plaalsen, om den
voordeeligsten te vinden.
Arcanum, geheimenis, gebeim geneesmlddel.
Archaeolno.q~ oudheldkenner.
Archaeo/ODie, oudbeidkunde.

ARClIl EF-ASBES1',
Archief. bewaarplaats van schriftelijke

den, acteD ellz.
Archtprl, Arcftipelagus, eilalldenzee.

1S
oorkou~

Archltect. bouwllJeester.
A_Tcllltcctuur, bouwkullst.
Architraa{, onderst gedeelte der kroontijst, or.der- o[ DlIldbalk.
Archirarius. bewaarder ofopzigter v. een archief.
~a,.ctt8ch, Doordsch,
d reVOLT. tot weerziens.
Argonauten, grieksche zeebelden, dIe hel gulden vlies gillgen Yeroveren
Argnment, bewljs~rond (in scholen.)
Argumenlum ad homtnl?m. eell algtroeen hegriJpelijk, voor ieder duideliJk bewijs.
Argus-oogen, alLijd opclle. waakzame OOli{en.
Ariadne (de draad of het kluwen van). bet mld~
del om Ult eene neleiJ:.1;e omslandigbeid te geraken, een Ingewlkkeld vraagstukop le 105Se[l.
Art~tocraat, een voorstander vall de
Aristocratle\ beelscbappij der adellijkan of "'i'oorI~amell, adeilleerschappij.
aTlstocratisch, wat tot de aristocratie behoort.
A.rithmetica, rekenkunde.
arithmetulCh, rekenkuDstig.
ArmatuuT!. bewapt::ning, wapenrusting.
Armee, kUJg;;leger.
armeren, wapeneD, uitrusteD.
Arrangement, rangschikkwlZ, ordening-, imigtllllZ.
arrangeren, in orae brengen, rangsctllkken.
A Trest, vcrzekerde bewanng. inbecbtellisClewing, beslagleg!i/:ing.
Arrestant, aangeliouden pt'rsoon. gevangeot'.
Arrestatie, aanhoudlOg, besla/i:lcggiog.
GrTcsteren, aanhoudeo, vastzetteD, bestag legger!
Arrtvement, aankomst.
arrtveren, aankomen. geheuren.
arrogar.t, verwa.alld, idalduokelld.
Arrogantie, aanmatlglng, verw/Io/londbeid.
arrondercn, afronden, in orde brellgeu.
Arsenaai, tUlghuis, warellmagazijo.
Arsenicum. rottekruid.
Arles/8che putten, Reboorde welputten, die het
water uit eene diepliggende waterader opbrellgen.
ArUkel, lId, stuk, afdeelillg, hooCdpunt. balldelswaar; lidwoord.
articul8!8'Y1, duideJijk de woorden uitsprekell.
Af'hUeTt.B, zwaar gescbut. geschutkunde.

Artlilertst, soldaat. die het geschut bedient.
Arhllt, kunstenaar.
Asoe8t, eeo vezel- oIIeisteeD, die zicb als vIas laat
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ASCEET,—ATHLEET.

uiteen trekken en in het vuur onverbrandbaar
is, nob steenvlas, bergvlas, amiant geheeten.
Asceet, vrome, fijnvrome.
Ascendenten, verwanten in opklimmende lijn.
aseettsch, streng-vroom ; ascetische schriften,
stichtelijke schriften.
Aspect, aanblik, voorkomen; voorteeken,
Asphyxie, hoogste graad van onm3gt.
Aspirant, aanzoeker naar eenen post.
aspireren, naar lets streven.
Assaut, aanval, bestorming ; schermoefening.
Assemblie, voornaam gezelschap.
assenteren, toestemmen.
Assentie, bewertng, het beweerde.
Assessor, bijzitter in eene regtbank, eenen gemeenteraad enz.
assidu, aanhoudend vliitig.
Assiette, tafelbord, kleine schotel.
Assionatie, aanwijzing op betaling.
assigneren, aanwtjzing op betaling geven.
Assisen, opentlijke geregtszitttngen.
Asststent, helper.
Assistentse, help.
assisteren, helpen, bijstaan.
Associd, deelhebber, handelsgenoot.
Associatie, vereeniging, inzonderheid tot handelszaken.
associeren, zich vereenigen, in een handelsge, nootsehap treden.
assorteren, zich met waren wel voorzien,
Assortiment, warenvoorraad, toestel van bij elkander passende dingen.
Assuradeur , verzekeraar tegen schade van
brand, van zee enz.
Assurantie , verzekering , waarborging tegen
schade,
asp ireren, verzekeren, waarborgen tegen schade.
Astraal-lamp, sterre- of glanslamp zonder schaduw.
Astroloog, sterrewigcbelaar.
Astrolog2e, sterrewigchelarij, voorzegkunde nit
de sterren.
Astronomic, sterrekunde.
A stronomist, sterrek u u dige.
Asyl, toevlugtsoord, vrijplaats.
Attetier, vverkplaats Bens kunstenaars.
Athanasse, onsterfelijkheid.
Atheismus, Athessterij, godverzaking.
atheistisch, god ver7akend.
Atheneum, doorluchttge school.
Athleet, zeer zwaar gebouwd man, kampvechter,
worstelaar.

ATLAS—AUTHENTICITEIT.

i7

Atlas, verzameling van landkaarten; hooge berg
in Afrika ; zware zijden stof.
Atmospheer, de dauipkring, die de aarde onageeft.
Atom, atome, zonnestorje, volstrekt ondeelbaar
ligchamelijk bestanddeet der stof.
Atonae, verslapping, zwakte des ligchaams.
atrabilieus, zwartgallig.
Atrociteit, afschn wehj k held.
attacheren, aankleven , zeer genegen zijn, lief
krijgen.
Attachment, gehechtheid, genegenbeid.
Attaque, aanval.
attaqueren, aanvallen, aantasten.
attent, opmerkzaatn.
Attentaat, hbreuk op de regten eens anderen,
gewelddadigheid.
Attentie, opmerkzaamheid, aandacht.
attenueren. verzwakken.
Attest, attestatte, getoigschrift.
attesteren, getuigen, bekrachtigen,
attzsch, met den goeden smaak der bewoners
van Attica, de Atheners, overeenstemmend.
smaakvol, vernuftig;—attisch zout, nine scherts,
vernuftige taal.
Attitude, ligcha a mshoud
Attractie, aantrekking, aantrekkingskracht.
Attrape, valstrik, misteiding
attraperen, in een' strik vangen, beet hebben,
vatten.
Attribuut, zinnebeeldig kenteeken, b. v. de knods
in een attribuut vat, Hercules.
au courant, in den loop b. v. der maand; tegen
den loopenden prijs ; au courant zijn beteekent: met den tijd en zijne nieuwste verschijnsets gelijken tred houden; ook: den zamenhang
eener zaak begrijpen.
Auctie, openbare verkooping.
auctioneren, aan den meestbiedende verkoopen.
Audientie, gehoorgeving, toegang.
Audzieur, regter bij den kriigsraad.
au fait, in staat, ter take; au fait zijn, ergens
van weten, in eene wetenschap of kunst of gehmm ingewijd zijn.
Augias (de stal van), een moeijelijk en onaangenaam werk.
Aurora, godin des dageraads, het morgenrood.
a uso, d usance, Haar wisselgebruik.
Au porteur, aan den brenger, den toonder.
Auspiuen, voorteekens, voorgevoelens.
Auteur, schrijver, maker van een boek; hewerker, oorzaak.
Authentwiteit, geloofwaardigheid.

i8 AUTHENT1EK—BACCHANTEN.
Authenttek, geloofwaardig, in regten geldig.
Auto-biographie, eigen-levensbeschrijving.
Autocraat, zelfheerscher, b. v de russ. keizer.
Autocratie, onbeperkte heerschappij, zelfheerschappij.
Autodidactus, iemand, die lets door zich zelven
geleerd been.
Autograaph, copieermachine; ook het oorspronkelijke schrift van een bock, door den schrijver eigenhandig geschreven.
Automaat, kunstige machine, in welke alles zich
van zelf schijnt te bewegen.
auxiliaire troepen, hulptroepen.
Aral, eene acte of onderteekening, waardoor men
rich verbindt, bet bedrag eens wissels te betalen, wanneer de scbuldenaar niet betalen ban.
Avance, winst, voorschot; avances waken, de
eerste schreden, b. y , tot eene verzoenin g , doen.
avanceren, toorwaarts gaan vooruit komen ;

voorloopen.

Avantage, voordeel, winst; overhand.
avantageren, bevoordeelen.
avantageus, voordeelig.
avant
lettre, y our het onderschrift, de eerste
en beste afdrukken van koperen platen.
Aventure, zonderling voorval, avontuur.
aventureren, wagen, avonturen.
Aventurier, gelukzoeker.
Avers, de voor- of beeldzijde van een muntstuk.
Aversie, afkeer, tegenzin.
Aeiditeit, gretigheid.
a vista, na zigt, bij vertooning eens wissels.
Avoue, zie procureur.
avoueren. bekennen.
ci vow. aan u (bij het spel), op uwe gezondheid
(bij bet drinker)).
4 vue, op zigt (betaalbaar).
Axioma, onloochenbare grondstelling, onomstootelijke en klaarblijkelijlie waarheid.
Azuur hemelsblaauw , de blaauwe kleur des

bemels,

B.

Bco. beteekent banco.) Zie die woorden.
Bto. beteekent bruto
Babel, Babylon, verwarring.
Baccalaureus,gelauwerde, iemand, die de laagste
akademische waardigheid heeft verkregen.
Bacchanaten, drinkgelagen, zuippartijen.
Bacchanten en bacchantinnen, dronken dweepers en dweepsters.

BAccuANTISCH—BANQUETTEREN. 1 9
betechantisch, dronken, dol, 'wild en razend.
Bagage, het gezamentlijke reisgoed; veld- krijgs.
en legertuig; slecht y olk.
Bagatel, kleimgheid, arinzalighetd.
Bagno, gevangenis der galetslaven.
Batsse, het dalen der staatspapieren.
Balance. evenwigt, weegschalen; sluitrekening,
afsluiting der handelsboeken, balans.
balancer., , zweven, bet evenwigt houden; eene
rekenin g afsluiten.
Balcon, uitstek of buitentred voor aan den bovengevel van een huts.
Baldachin, troonhemel, draaghemel.
Balein, vischbeen.
Ballade, verbalend gedicht over eene avontuurlijke gebeurtenis.
Ballet, tooneeldans.
Balton, luchtbal.
Ballotteren, met balletjes, boontjes, enz. stemmen.
I3al pare'. staatsiebal.
Balustrade, eerie op kleine kolommen of stijlen
rustende leuning, hekwerk.
Bambochades, onnatuurlijke schilderijen, wonderitike albeeldingen van menschengestalten,
laaggrappige voorstellingen,
banaal, aan dwang onderworpen ; voor ieder
gereed, veil.
Banalitett, regtsban, dwanggeregtigheid.
Banco, muntvoet, waarnaar het geld bij de bank
berekend wordt; banes intacceren, weer in
banco op zich laten afschrijven , dart men te
vorderen heat; banco cents, het boek, dat een
koopman tot afrekening met eene bank houdt.
Bandage, heelkunstig verband, windsel, breukband.
Bandagist, breukbandmaker; oak breukmeester.
Bandelier of bandoulidre, schouderriem, draagband der soldaten.
Bandiet,landlooper, straatroover,sluipmoordenaar.
Banians, cbinescbe of oostindtsche slaaprokken
van gevvatteerde zijde.
Bankactié'n, bewijsstukken van bet aandeel, dat
temand in eene hank been.
Bankactionnatr , bankactzonzst , de houder van
,lke bewtssttikken.
Bankvaluta, hankgeld als touter verdichte of
gefingeerde rekenmunt.
Banqueroute, bankhrettlr, het onvermogen om
zijne schuld te betaten, bankroet.
Banquet, prachtig gastmaal.
banguetteren , smullen, brass y); een groat feestmaal houden.
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BANQU1ER—BATIST.

Banquier, wisselaar, wisselhandelaar, bankier ;
ook bankhouder bij kansspelen.
Baraque, veld- of legerhut, soldatenhut, barak;
ook slecht hues, krot.
baratteren, waren tegen andere omzetten, verruilen,
Baratto, de warenomzetting, ruilhandel.
Barbaar, bij Grieken en Romeinen ieder buiten!ander ; nu : een ongevoelig, wreed menscb,
woesteling,
barbouilleren, bezoedelen; kladschilderen; stotteren.
Barchent of parchent, wollen stof met linnen
ketteng.
Barden, priesters , zangers , dichters der oude
Duitschers.
Bardge, wollen, niet gekeperde stof voor shawls.
Baret, hoed of mu ts der geestelnken; doctorshoed.
Barge, nieuwe snort van volksschnit in Nederland; ook bargie, bergie gebeeteo.
Barkas, de groote hoot bij een zeeschip.
barok, scheef, vreemd, wonderlijk, belagchelijk.
Barometer, luchtzwaartemeter, wedrglas.
Barouche, rijtueg met twee wielen, halve koets.
Barquerolle, pleizierschuitje zonder mast, ook
gezang der vesschers en gondoliers in Italie.
Barricade, straatversperring, afsluiting.
Barrzere. stagboom, hek.
Basar, z. Bazar.
Basilica, domkerk, kathedrale kerk.
Basilicum, pekzalf.
Basis, grondslag, grondvlakte, zuilenvoet.
baseren, grondvesten, den grond leggen.
Basrelier, halfverheven beeldhouwwerk of gietwerk.
Bassesse, laagheid, gemeene denkwijze.
Bassin, bekken, kom; veilige ankerplaats in
eerie haven.
basta. genoeg! halt!, ook de naam van klaverenaas in sommige kaartspelen.
Bastille. voormalege staatsgevangenis to Parijs,
in 1789 vernield.
Bastion, boiwerk eener vesting.
Bastonnade, stokslagen, afrossing ; slagen op de
voetzolen (eene turksche straf).
Batailie, slag, veldslag, gevecht.
Bataillon, afdeeling van een regiment voetvolk.
Bathos, bet lage, platte en kruipende in schrijf-,
dicht— en spreektrant.
Bathometer, zeediepte-meter (een werktuig van
hollandsche vending).
Batist, de fijnste linnensoort.

PATTERIE—BETISE.
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Batterie, arlillerie—afdeeling, eenige stukkeu
zwaar geschut, batterij.
Battotogse, ijdel geklap, noodelooze omhaal van
woorden.
Bazar, warenmagazijn, oostersche marktpiaats,
de tot winkels en verkoopplaatseu bestemde
gebouwen,
Beatificatie, zabgspreking.
beau , schoon ; beau–monde , de beschaafde ,
fatsoenitjke stand.
Beautd, schoonheid, schoone vrouw,
Bedlam, naam van een groot hospitaal voor
krankzisnigen to Louden.
Bedlamset, een gek, dolleman
Bedu'isen, rondzwervende Arabieren.
Beefsteak, snel gebradeu rundvleeschlappen.
Beelzebub, opperdui vet,
Beg, oak bey, Wel v. zekere turksche beambten.
Beglerbeg, opperstadhouder van een groot landschap in Turkije
Begijnen, nonnen, die zich aan de verpleging
der zieken toewijden.
Bel–esprit , fraaije geest , zinrijk , vernuftig
mensch.
Belletrtst, kenner en vriend der schoone wetenschappeo.
belletrtsttsch, wet tot de fraaije letteren behoort.
Bellevue, Belvedere. schoonzigt, huts of plaats
met een schoon uitzigt.
berte, goed.
Benedictie, zegenspreking, priesterlijke zegen.
Beneficze, weldaad; geestelijke waardigheid met
inkomen verbonden; een tilt guns! verleend
ambt.
Beneficie–representatie. voorstelling van een
tooneelstuk, ten voordeele van een' tooneelspeler,
beneficieren, eene weldaad bewijzen.
benevole lector, goedgunstige lezer.
Benevolentie, welwiliendheid.
Bengaalsch of Indisch vuur, een mengsel van
zwavel, salpeter e. , dat eene buttengemeen
heldere, witte, sterke viam geefi.
Bercan, zekere Int geitenhaar en wol gewerkte
stof, barkan.
Berlone, ligte reiswagen.
BeRogne, bezigheid, drukte, lastig work; in de
staatstaal: eene raadpleging van ministers en
hooge ambtenaren.
besogneren, arbeiden, beraadslagen.
Me, beest, dornkop.
&Nee, donabeid, domme streek .

21

BIANCO—BLANKET.

Bianco (blanco) crediet, verlof tot het trekken
eener som op zekeren tijd onder voorwaarde
van den acceptant, de traites v6Or den Tervaltijd to dekken.

Bibliograaph, boekenschrijver ; geleerde boekenkenner.
Bibliographic, boekbeschrijviug.
Bibliornanie, de hartstogtelijke hefhebberij van
boeken.

Bibltotheek, boekverzameling, boekerij.
Bibliotheearis, opziener eener boekerij.
Bigamie, dubbele echt, tweewijverij, tweeman-

nerij.
bigarreren, bontkleurig, veelverwig makes.
bigot, schijoheilig, btjgeloovig.
Bigotterie, schfjoheiligheid, vrome buichelarij.
Bijlbrier, getuigenis der overheid aangaande
den behoorlijken bouw van een vaartuig.
Bijou, kleiuood, kostbaarheid, juweel.
Bijouterie, allerlei kostbare voorwerpen tot
opschik, galanteriewaren.
bilateraal contract, een wederzijdsch verbin.
dead verdrag.
Biljoen, slechte zilvermunt.
Boll, in Engeland een voorslag, ontwerp tottene
nieuwe wet.
Billet, briefje, billet-doux, minnebriefje.
Balioen, duizend moat duizend millioen.
Biograaph, levensbeschrijver.
Biographic, levensbesch rijving.
Biologie, levensleer, levenskunde , natuurbeschrijving der levende wezens.

bistweemaal. nog eens.
Bisier, roetbruin, tot graveren en wasschen van
teekeningen.
Bistouri, insoljdingames der heelmeesters.
Bivouac, nachtwacht in 't leger onder den blooten hemel.
bivouacqueren , zulk eene wacht houden, zonder
tenten legeren.
bizar , zonderting, wonderlijk, grillig.
Bizarrerie, ongerijmd, zot gedrag.
Blame, blaam, schimp, kwade naam. eerschennts.
blameren, in kwaden naam brengen, belasteren.
Blanco, z. bianeo ; in blanco onderteekenen gescbiedt zoo, dot men eene ruimte tot latere invulling oneeschreven laat.
Blanco-crediet, open crediet, enkel op persoonlijk vertrouwen berustend, zonder dat de credietgever gedekt is.
Blanket of blanatiet, blanc Being, eene oningevulde volmagt.

BLASE—BORDEREAU.
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Blasé, door overmatig zingenot uitgeput, vetstompt.
Blasphemie, fastening, godslastering, majesteitshoon.
blesseren, wooden, beschadigen.
Blessuur, wond, kwetsuur.
blond , ligtkleurig, ligtgeef (van het hoar).
Blondan. blondtne, een jongeling en een meisje,
met ligtkleurig hoofdhaar.
Bloquade, blokkering, insluiting van eene haven
of vesting..
bloqueren. insluiten, de toegangen eener plaats
met troepen of schepen omsingelen, afslutten.
Blouse, kiel, voermanskiel; een ruim geplootd
dameskleed; ook de blijartzak.
Boa, lange damespels; ook de konings- of muzenslang.
Bodemerij, voorschot op een verpand schip.
Bodemerij-brief, het schrittelijk verdrag omtrent
eene bodemerij gesloten.
Bolero, spaansche volksdano met castagnetten.
Bolus, lemnische aarde, zegelaarde; artsenijbal.
letje, sli kbrok.
Bombardement, beschieting met bommen of holle
werpkogels.
bombarderen , met bommen beschieten; bij lemand onstuimig aandringen.
Bombast, woordenpraal, brommende uitdrukkingen, hoogdravende , maar zinledige voordragt.
bon , goed; — een bon, aanwijzing op betaling,
hewijs van ontvang, van levering ens.
Bona. goederen, vermogen, bezitting; bona fide,
to goeder trouw.
Bonbon, suikergoed, snoepgoed, lekkers,
bon gre, mat gre, goed- of kwaadschiks, willens
of onwillens.
Bonificatte, vergoeding.
bonificeren , vergoeden.
Bonitett, goedheld, deugdelijkheid.
Bonmot. geestige set, kwtnkslag.
Bonne, kindertoezienster, gouoernante, Diet met
het onderwijs der kinderen belast.
Bonsems, gezond mensehenyerstand.
Bonton, de goede, beschaafde gezelschapstoon,
de wereldtoon.
Bontivant, vrolijke, lustige broeder.
Bordeel, huis der ontucht.
Borden..., .peciebrefje, lijat der geldsoorten,
waarmede men betaalt op handelsplaatsen, alwaar verschillende vreemde munten gangbaar
zijn.
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BORNEREN—BREVI MANU.

borneren, begrenzen, beperken ; — geborneerd,
onnoozel, beperkt, dom.
bosseren, uit gyps, was of andere weekd stof
verheven flauren vervaardigen.
bosseleren, gedreven werk op goud, zilver enz.
maken.
Boston, een naar het whist gelijkend kaartspel.
Boueanier, amerikaansche wilddief, roofjager.
boueaneren, vleesch naar Hamburgsche manlier
rooken.
Boudoir, vertrekje of kabinetje tot bijzonder gebroth van dames,
Boufiante, pofkleed, boistaand kleed, doek, das

enz.

Bouffon, windbuil, nar; grappenmaker, komiek.
Bouillon, vleeschnat, krachtig vleeschaftreksel.
Boulevard, bolwerk, walweg als wandelplaats
aangelegd.
bouleverseren, onderstboven keeren.
Bouquet, bloemruiker; kruidige geur van den
wijn.
Bouteille, flesch, bottel.
Boutique, Winkel, kraam.
Bowl, kom, drinkschaal.
boxen, vuistvechten op de engelsche wijze.
Boxer, engelsch vuistvechter.
Brabangonne, het belgisch patriottisch lied van
1830..
Braceletten, armbanden.
brageren, den pronker tangs straat spelen.
Bramarbas, grootspreker, windbuil, snoever.
Brandpiquet, soldaten, met de handhaving der
orde bid brand belast.
Bras-dessus, bras- dessous, arm in arm, gearmd.
Bravado, opgeblazenheid, snorkerij.
braveren, trotseren, Konen.
bravo! braaf; bravissimo I opperbest,
Bravo, dapper, moedig strijder, gehnurd situpmoordenaar in Italie.
Bravoure, dapperheid, onverschrokkenheid.
Bravour-aria, meesterzang
Breve, geestelijk scbrijven aan vorsten of staten.
Brevet , open geschrift, waarbij iemand eene

gunst, een titel, een penmen wordt toe.

gestaan; uitvindings-patent, octrooi.
brevetteren, zulk een octrooi verleenen.
Bremer of breviarium, gebedenboek der katholijke geestelijkheid.
Breviatuur, verkorting, kort beget).
brevi manu, kort en goed, zonder omstandigheden.

.'.i'i

BRICOL.—BIZANTIEVER.5

Bricol, terugsprong, terugstuiting van den bal
tegen den band op het biljart.
bricoleren, door afstuitiug van den baud waken;
ook shuksche wegeu gaan, oneertijk handeleu.
Brigade, legerafdeeling uit eenige regtmenten.
Brigadier, de aanv,erder van zulk eene lege,
afdeeling.
Brigantijn, galetvormig schip met laag boord,
brillant, schitterend, voortreffelijk.
Brillant, geslepen edelgesteente, de diamant,
inz, als deze zoodanig is geslepen, dat zijn
bovendeel een vlak (tatel) heeft, dat door vele
vlakken is omringd
brilleren, blinken, prijken, uitmunten.
Brocade, brocaat, zijden goad- en ziloerstof.
brocheren, innaaijen (van boeken)
Brochure, vlugschrift, geschrift van weinig ornyang.
Brouhaha, woest geschreeuw, wild gejuich.
brouttleren, oneenig waken, verwarren, onlust
verwekkeu.
Bromlion, ontwerp tot een opstel, klad, planteekening,
brunet, bruinharig, donkerhang.
Brunet en Brunette, een jongeling en meisje
met donkerkleunge haren.
brush, Dorsch, barsch, oploopend.
brusqueren, onheusch bejegenen, toesnaauwen,
brutaal, beestachtig, onbescholt, onheschaamd.
brutaliseren, onbeschoft bejegenen.
brutalitett, lomp gedrag, woeste drift, vlegelweek, verregaande lompheul.
bruto, brutto, row, de handelswaar met Naar
inpaksel to zamen.
Budget, staatskasrekening, Taming der waarschijnli,ke jaatlijksche ontvangsten en uitgaven,
Buffet, schenktafel, aanregttafel. Ufelkas.
Bull, domme streek of zet; — John Bull, een
Engelschman.
Butte, pauselijk mandaat of voorschrift, wet.
Bulletin dagberigt, legerberigt.
Bureau. schrijftafel; schrijfvertrek, kamer voor
de arnbtsbezigheden.
Bureaucratic, willekeurige heerschappij van ministers en beambten.
burlesk, koddig, kluchtig, belagchelijk.
Burnus, arabische mantel met eeue kap.
Baste, horstbeeld.
But, doel, oogmerk.
Byzantijners, geschiedschrijvers en ook marten
van het byzantijnsche (grieksche) keizerrijk.
2
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C. A —CADET.

C.

*)

C, als rem. getalmerk, beteekent 100.
c. a. beteekent cum annexis, met het bijhehoorende.
c. s, bet, cum suis, met de zijnen.
Ct. bet. courant (zie dat woord), ook cent en
centime (nederl. en fr. munt).
Ctr., bet. centenaar (gewigt).
Cabale, gebeim verbond, zamenspanning, geheime aanleg tegen iemand
cabaleren, arglistig, bedektelijk to werk gaan.
Cabane, but, stulp; scheepskooi.
Cabas, biezen vijgenkorfje; platte biezen vrouwentasch.
Cabotage, kustvaart, kusthandel.
eaboteren, kusthandel drijven.
Cabriolet , ligt rijtuig met een paard en twee
wielen; voorste zitplaats in diligences.
cache, gebeim, verborgen; — cache houden,
verbergen.
eacheren, verbergen, verhelen
Cachet, zegelstempel, briefsluiter, signet.
cacheteren, verzegelen.
Cachet, diepe, duistere kerker.
Cachoterie, geheime zamenspraak over nietsbeduidende dingen.
Cachotte, tabakspijp, zonder hieltje.
Cacique, stamhoofd bij de indiaansche volkeren in Z. Amerika.
Cacographie, het schrijven tegen de taalregels.
Cadaver, 113k, kreng.
cadaverous, lijkachtig.
Cadeau, geschenkje, kleine vriendschapsgedachtents.
Cadenee, de gelijke gang of maat in bet dansen,
zingen, redevoeren.
cadenceren, eenen volzin afronden of welluidend maken.
Cadet, jongere zone: long mensch, die voor den
krijgsmanestand wordt opgeleid op eene cadettenschool.

*) Om menigvulchge verwijzingen veer to komen zij hier aangemerkt, dat men de teoorden, die riet order deze letter to vinden zijn,
under K moet zoeken.

CADRE—CAMEE.
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Cadre, lijst, omgevende rand; het plan van een
werk; bij de militairen: de scam der regirnenten.
cadue, houwvallig, vervallen, broos, onbruikboar, vergankelijk.
(-,a ira ! dat sal gaan!
Caisson, kistwagen, legerkist, proviandwagen,
kruidwagen; kistje onder den bob van een rijtuig.
ea joleren, liefkozen, fliktlooijen.
Calamiteit, nood, ellende, ongeluk, ongemak ,
land plaag.
Calander, mangel; korenworm.
ealandreren, mangelen, glanzen, glad maken.
Calange, boete, aanhaling van smokkelwaren.
calangeren, beboeten.
Caleut of Calculatie, berekening, overslag.
calculeren, berekenen.
Cale factor, kamerstoker ; ook een oorblazer.
ealefacteren , allerlei aan de hand hebben.
Calembourg, zinrijke woord- of naamspeling.
Calico, oostindische fijne katoenen stof.
Calligraphic, schoonsebrijfk a nst.
Callzlogie, kunst om fraai te spreken, welsprekendheid.
ealmeren, sullen, bevredigen.
Cato di peso, te kart op het vereischte gewigt.
Caloriferes, warmtegeleiders, groote kagchels,
die door buiren de warmte in vele deelen van
een gebouw brengen,
Calorimeter, warmtemeter.
Catotte, priestermutsje, kardinaalswaardigheid ;
bet deksel over de onrust van een horologie.
calqueren, doorteekenen, b. v, door middel van
een met olie doortrokken papier.
Calumet, vredepijp bij de amerikaansche Wilden.
Calumnie, taster, achterklap.
calumnieren, Yalsch beschuldigen.
calumnious, lasterlijk.
Camachen, knoop- of onderkousen, slopkousen.
Camache-dienst, krijgsdienst in vredestijd.
Camarilla, in de monarchien- elke vereeniging
of klub van hovelingen, die invloed op de
staatszaken en den wit des vorsten uitoefent.
Cambiaal regt, wisselregt
cambieren, wisselzaken drijYen.
Cambio, wissel, wisseibrief.
Cctmail, bisschops manteltje.
Cambrai of Cambrick, kamerdoek.
Camee, gesneden edelgesteente . waarvan bet
verheven werk eene andere kleur heeft dan
de grand.
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CAMELOT—CANTONIVEMENT.

Camelot, stof uit de bares der kameelgeit.
Camera. kamer; — C. lucida, heldere kamer; C.
obseura, doukere kamer, optisch werktuig tot
teekenen.
Cameralia, leer van de staatshuishoudkunde;
wetenschappen, die over het beheer der vorstelijke inkomsten handelen,
Cameralzst, staatshuishoudkundige.
Cameralistzek, staatshuishoudkunde.
Camisade, onverhoedsche aanval des nachts of
ochtends zeer vroeg.
Campagne, landgoed; veldtogt.
Campement, stelling van een Ieger; oefeningskamp.
camperen, te veld liggen, het kamp betrekken.
Canaille, gemeen y olk, gepeupel, janhagel.
canailleus. schelmachtig, nietswaardig.
Canapd, lange leuningzetel, ruststoel, kussenbank.
Canaster of Knaster, beste soort van rooktabak.
Candelaber, arm- of kroonluchter, kroonkandetsar.
canderen, met sulker overstroaijen.
Candidaat, ambtzoeker; ieder, die zijn examen
heeft afgelegd en bevoegd is naar eene aanstelling te dingen.
Canepou, vestvormige halsdoek der vrouwen.
Canevas, geruit doek, netvormig geweven lijnwaad; eerste ontwerp van een werk.
canneleren , groeven, met groeven of gootjes
voorzien.
Canneluren, gootsgewijze groefjes op zuilen, pilasters.
Cannibalen, menscheneters; wilde, wreedaardige menscheo.
Canon, regel, wet, rigtsnoer; Manic der heiligen
in de kath. mis; kettingzang, die door verscheidene personen na elkander aangevangen
en in koor bij herhaling gezongen wordt.
canoniek, wettelijk, volgens kerkelijke wetten;
geloofwaardig, geopenbaard. — canoniek regt,
katholijk kerkeregt.
Canonisatie, heiligspreking.
canoniseren, heiligspt ekes , iemand in den canon
der heiligen opnemen.
Canonade, het beschieten met kanon.
Cano, schuitje van boomschors, indiaansch bootje.
Cantate, godsdienstig zanggedicht.
Cantine, bier- of wijnbuis in vestingen, tapperij
in werk- en verbeterhuizen.
Canton, Iandstreek, kreits, oord, district.
Cantonnement, inlegering, verdeeling van het
krijgsvolk in onderscheidene plaatsen.

CANTONNEREN—CAQUETTEREN. 29
Cantonneren, in een' bepaalden omtrek ingekwartierd zijn.
Caoutehouc, veerkrachtige gom of hars, gomelasttek.
capable, bekwaam, in staat tot iets, vatbaar, geschi
Capaciteit, inhoudsgrootte; vatbaarheid, gesehiktheld, hekwaamheid.
buizen, haarbuizen; capillair-stelsel,
haarvaatstelsel.
Capillaritett, haarbuiskracht.
Capitaine, hnofdman, kapitein, hevelhebber van
eene kompagnie, ook van een schip.
Capitatie, hoofdschatting, aanslag naar het aantal hoofden in elk gem, personeel.
Capitolium, citadel In het oude Rome; schertsenderwijs ook voor: breinkast, hoofd.
Capittel, hoofdstuk.
Capitulatie, vergelijk , verdrag, overeenkomst
tusschen de belegeraars en de bezetting eener
plaats wegens de overgave.
capituleren , een verdrag aangaan, omtrent de
overgave eener plaats handelen, zich op verdrag overgeven.
Capot, regenmantel met eene kap.
capot, sac stukken ; verslagen, ontsteld, dood ;
capot maken, in het kaartspel: alle slagen hebben.
Capote, vrouwenregenmantel ; zekere diepe dameshoed.
Caprice, gril, luim, eigenzinnigheid.
capriczeus, eigenzinni g , vol luimen, koppig.
Capriolen, bokkensprongen, gekke streken,luchtsprongen.
Captatie, het bejagen van een oo g merk, inzonderheid door sluwe middelen ; Captatio benevolentute, bede om een toegevend gehoor, om
eene gunstige beoordeelIng, gunstbejag.
Captie, verstrikking; tegenstribbeling.
captieus, slow, arglistig. verstrikkend.
captiveren, gevangen nemen; de guest winces ,
boeijen.
Captzviteit, gevangenschap.
Captuur, vangst. bolt.
Capuchon, kap, mantelkap: karpoetsmuts.
Capudan-pacha , groot-admiraal der turkscbe
vloot,
Caput, huord; eaput morlitum , doodekop; wat
bij het destilleren als dood overschot op den
bodem blij ft.
Coquet, gesnap, gewawel, gekakel.
caquetteren, snappen, kakelen.
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CARAMBOLE—CARTE.

Carambole, de roode bal op het biljart ; bet sped
met een' rooden en twee witte ballen.
caramboleren , meer dan eenen ball met den
speelbal raken.
Carambolage, het raken van meer dan eenen
bal met den speelbal.
Caramel, bruine suikerkandij, gerstensuiker.
Carbonnade, geroost vleesch aan dunne schij vet).
Carbonari , kolenbranders; ook benaming van
een gebeim politick genootschap in Italie ter
oprigting van eenen vrijstaat.
Carbonisatie, verkoling.
carboniseren, ver kolen.
Carcasse, geraamte, romp van een schip; met
zijde omwonden ijzerdraad, karkas.
cardinaa/, in zamenstellingen: het voornaamste,
eerste in zijne soort; als hoofdwoord: de voornaamste geestelijke peroon na den paus; voorts:
een drank uit wijn, oranjeappelen en sulker.
caressant, liefkozend, streelend.
Caresse, Iiefkozing. gevlei.
caresseren, liefkozen, troetelen, vleijen.
Cargadoor of Cargo, scheepsmakelaar, scheepsbevrachter, koopman op een koopvaardijschip,
die den verkoop der goederen bezorgt; — Supercargo, de opperste onder meer zulke cargadoors.
Cargaison, ook Carga, scheepslading , verkoopgoederen, ook de factuur der lading.
Caricatuur , spotprent , lachwekkende overdrijving in de afbeelding.
Carillon, klokkenspeI.
Carmagnole, fransch patriottisch lied van 1790.
Carmelieten , monniken van den berg Carmel in
Azie.
Carmozijn, hoogrood.
Carneval, week v66r de 40daagsche vasten, vasten- of wintervermaken, vasten avondsvreugd.
Carolien, goudmunt ter waarde van 11 i 12 guld.
Carotte, gele peen; ook tabaksrol, die men tot
snuiftabak raspt.
Carpette, pakdoek, vloerkleed, karpet.
Carrel, vierkant, vierhoekige slagorde.
Carreau, ruit, scbeef vierkant met gelijke zijden; ruiten op de speelkaarten.
Carriere, loopbaan, levensloop, ambtsbediening,
voile ren van een paard, — zijne earridre eindigen, sterven.
Carrosse, pracht- of staatsiekoets.
Carroussel, ridderspel , ringsteken op houten
paarden, mallemolen.
Carte, kaart, spijskaart in logementen.

CARTE L—C ASUEE L.
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Cartel, verdrag van uitlevering, vergelijk;
daging tot tweestrijd.
carteren , in een' onatrek of teekening brengen,
Carton , bordpapler; modelblad voor
tapijtwerkers e y e.; ligte band otn een bock.
cartonneren , in bordpapier bicden.
Cartouche, sclaietpatroon, kardoes; gaauwilief
Caryatzden , lastdraagsters, vrouwelijke beelden
als schoorzutlen of pilasters.
Casaque, korte refs- of rijrok.
Cascade, kleine waterval.
Casco, scheepsromp; bij bet kaartspel: het boopen der noodige kaarten, wanneer de speler,
de beide zwarte azen hebbende, zich op een
bloat toeval verlaat.
Casemat, bomvrij gewelf of kluis, kanonkelder.
Caserne, groot soldatenhnis, groot openbaar gebouw als wooing van een groot aantal soldaten.
Casimir, ligte gekeperde wollen stof, soort van
half laken.
Casino, besloten gezelschap; oak de vergaderderplaats daarvan.
Casquet, tjzeren helm, stormhoed.
Cassa, gereede geldvoorraad van een handelsnuis; per cassa, tegen gereed geld.
Cassatie, verniettging, uttdelgin,
o. ontzetting,
Cassatte-ho f, oppergeregtshof, rdat de tutspraa k
van een lager kan vernietigen,
casseren, vernietigen, voor ongeldig verklaren,
nit eenen post zetten; gecasseerd, afgezet, tutgeput, ontzenuwd.
Casserolle, kook-of stoofpan zonder voet, kastrol.
Cassette, kistje, koffertje, geldkistje.
Cassonacte, keukensulker.
Castagnetten, handklappers, klaphouten , duimkleppers.
Caste, volksafdeeling, erfelijke famieliestam
Indic.
Castel, burg, vesting, voor- en achterdek op een
schip.
Castellaan, burgvoogd, kastelein.
Castigatie, tuchtigin g; castigeren, tuchtigen.
Castraat, ontmande, gesnedene , ital. sopraanzanger.
Castratie, ontmanning.
castreren, ontmannen, verrninken.
Castrum doloris treurtooneel , catafalk voor
vorstclijkc ocr,wien•
Casualist, wa g het sielsel van een blast toeva I
als oorsprong en regehng van alle dingen aanneernt.
casueel, toevallig, bij gelegenheid, onzeker.
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CASUIST—CELIBAAT.

Casuist, beslisser van gewetenszaken.
Casus, geval, naamval,
catadioptrzsch , sehijnbaar naderend, vergrootend.
Catacomben , onderaardsehe gewelfde begraafplaats ; bewaarplaats der doodsbeenderen to
Pares.
Catafalk . rouwtooneel, lijktoestel voor hooge
nersonen,
Catatecten, verzamelde fragmenten uit Dude
werken.
cotatectisch, in fragmenten, onvolledig,
Catalogue, lijst of ',Oster van voorwerpen, inz.
van boeken bij den verkoop.
Catapult, oorlogswerptusg der Ouden,
Cataract . groote waterval; graauwe staar.
catarrhaal, zinkingachtig; catarrhale koort8, zinkingkoorts.
Catastrophe, ontknooping , ongelukkige afloop,
fortuinswending.
Catechisatie, vraagonderrigt; kinderleering,
catechetisch, vraagsgewijs, in den vorm van een
iresprek.
Catechismus. vrageboek, onderwijs door vragen
en antwoorden.
catechiseren, vraagonderwijs geven.
Categoric. verstanda- of denkvorm; kiasse of vak.
categorisch, onvoorwaardelijk, bepaald, zonder
omwegen.
eateren, doek persen, den persglans geven.
Catheder, leer- of redenaarsgestoelte.
Cothedractl, hoofdkerk, domkerk, munster.
Catoptriek, leer van de terugkaatsing der he'llstra len .
causa, grond, oorzaak, regtzaak,
causaal, oorzakelijk, redegevend.
Cautze, borgtogt, onderpand.
Cavalier , raster ; begeleider eener vrouw ; ook
in den vestingbouw: eene kat.
Cavatterie, ruiterij.
Cavalterist, soldaat to paard.
Cavent, borg, goedspreker.
caveren, borg blijven, goed spreken; — rich caveren, op zijne hoede zijn.
Caviteit. holte,
Cedent, afstanddoener,
cederen, afstaan, overlaten, zwichten.
Ceinture, gordet, lendeband.
Celebratie, viering.
celebreren, vieren, plegtig gedenken.
Cetebriteit, vermaardheid ; feestelijkheid.
Celibaat, de ongehuwde staat.

CEMEIVT—CHAOS.
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Cement, bindmiddel, metselkalk, mortel, tras,

Cenabret, kloosterbroeder.
Cenotaphium, grafteeken, praalgrat.
censeren, beoordeelen, onderzoeken, berispen.
Censor, beoordeelaar, recensent.
Censuur, meening of oordeel over eene zaak, inzonderbeid over boeken; boekengerigt van wege
den Stoat, daarna ook de toestemming tot uitgave door de drukpers.
Cent, centum, honderd, het honderdste gedeelte
van den gulden; pro cent, ten honderd.
Centime, het honderdste gedeelte van den frank,
centraal. tot het middelpunt behoorenrie ; van
daar Centraal-Amertka, Midden-Arnerika.
Centrum, mtddelpunt, punt van vereenigIng.
Centralisatie, zamentrekktng in 6ën punt, vereeniging van de magt der regering in Cell middelpunt, in eene hoofdstad enz.
Ceremonie, gebruik van wellevendheid , hot of
kerkgebruik ; plegtigheid.
Ceremonie'el, het bepaald gebruik of gevorderde
bij plegtigheden, feesten enz.
Ceremoniemeester, regelaar der ceremonies ten
hove, bij maaltijden enz.
ceremonie.us, vol phgtplegingen, lastig beleefd.
Ceres, godin des landbouws en der veldvrucbten; ook eene planeet.
cerneren, insluiten, ornringen.
Corte (charte) partie, contract tusschen den bevrachter en den reeder of scheepseigenaar.
Cerftflcaat, getuigschrift.
certificeren, verzekeren, bevestigen, getuigschrift
geven.
Cessie, afstand, overlating van een regt.
Chagrin, verdriet, kommer, Teed; ook voor sa.
grip, vischhuid of haaijenvel ; sagrijutaf,
chagrineren, bedroeven, kwellen, krenken.
Chaine, keten in de danskunst, kettingdans.
Chaise, stoel; ligt rijtutg met twee wielen.
Chalons, wollen stof tot voering.
iaam
mberre., kamer; chambre garnie, gemeubeieerd u
C lk
Champignon, kampernoelje, paddestoel; ook iemand, die suet en onverwacht fortutn maakt.
Chluaknkeee n, .kans, mogelijkheid van gelukken of misChange, ruil, verwisseling.
ehangeant, veranderlijk ; met een' werschijn,
changeren, veranderen, verwisselen; versebieten
(van kleuren).
Chaos, warrel- of mengelklomp, bajert; een wal hoe!.
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CHAPEAU—CHIRURGlE

Chapeau, hoed; damesgeleider; — Chapeau bas,
den hoed onder den arm.
Chapitre, hoofdstok; voorwerp des gespreks.
char-d-banes, open bankwagen, met zitplaatsen
tangs de zijden.
Charade, lettergreep-raadsel.
Charge, eerepost, ambt; last, vracht.
Chargé d' affaires, zaakgelastigde.
Charitd , liefdadigheid , ziekenverpleging ; een
hospitaal, ziekenhuis.
Charitinnen, Bevalligheden, Gratien.
Charivari, kattenmuzijk, getter, geschreeuw.
Charlatan, kwakzalver, windbuil.
charmant, bekoorlijk, innemend.
charmeren, verrukken, betooveren.
Charons-boot, de dood, overgang tot een ander
Leven.
Charpie , pluksel, uitgerafeld linnen.
Charter of Charte, oorkonde , grondwet of constitutie.
eharta bianca, volmagt op een onbesel,reven
papier.
Charybdis, gevaarlijke draaikolk tusschen Calabrie en Sicilie.
Chasse, jagt; in de muzijk: een klein jagtstuk.
chasseren, voort-, wegjagen.
Chasseur, j a ger.
Chatouille, geldkist, privaatkas van den vorst.
Chaussee, straatweg, steenweg, kunststraat.
Chef, opperhoofd, aanvoerder.
Chef-d'oeuvre, meesterstuk.
Chemie, chymie, scheikunst, leer van de bestanddeelen der Itgchamen.
chemisch, scheikunstig; Chemist, scheikundige,
Chersonesus, schiereiland.
Cherub, hemelgeest van den 2den rang, y ourof vlammenbode.
Cheval, paard; cheval de batailte, strijdpaard;
ook remands lievelingsonderwerp.
Chevatier,r1dder; Chevalier dl industrie, fortuinzoeker, geslepen bedrieger.
Chicane, regtsverdraaijing, haarkloverij.
chicaneren, regtsverdraaijingen gebruiken; vitten,
het iemand lastig makes.
hicatteur, pleitziek mensch; haarklover.
Chifronniere, ladekas, hooge latafel.
Chiffre, schriftteeken, cijfer , willekeurig teeken
in plaats van den naam, geheimschrift.
Chiliade, duizendtal.
Chimaera of Chtmere, inbeelding, herschenschim.
Chiromantie, waarzeggerij uit de lijnen der hand.
Chzrurgie, wondheelkunst.
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Chirurgu8, ChiTurg iin. wondlleeler ,heelm.eester.
Chloor. loutzuur gas; Chloorkalk, verbindmg vau
de cbloor met kalk.
Cholera, aziatiscbe braakloop.
cholertek. cholerisch, !italzuchtig, driftig.
choqueren t aaostootelijk zijn, tegen de borst stui~
ten.
Choro.Qraap~, landschapsteekenaar.
Chorographw, bescbri,ivmg van landeu en oordell.
Chorometer, land meter.
Chose, zaak. ding; I?,rap.
Chou-ans, aanhaul2:ers der Bourbons ten tijde der
fransche revolutie van 1789.
Chrestomathie. uittreksels uit veleboeken, bloem~
iezllIg ':lit prozil-schrijvers.
Chromahek, kUDst der kleurenmenging.

chroma tisch, in verscbeidene hal ve toonen open afdalend.

Chromium, hard, bros metaal, bijna bleek~rijs.
Chronique scandaleuse, scha.ndgeschiedeois, kJetsD
praatjes eener stad.
chronische ziekten, langdurige. slepende ziekten.
Chronologie, lijdrekenkuDoe. tijdleer.
chronologisch, tiJdrekenkundig.
Chronometer, tijdmeter, zee-horologie.
chut ! stil, zwijg!
Chylus, Chijl, bet melksap, een Tocht, dat gedurende de spijsverterio~ door de melkvaten
der darmen wordt opgeslorpt.
Chymie, z. chemie.
Ch't!mus, CIHjm, sp~ispapt de brij in de maag,
Ult de gebruikte spijzen bereid.
Cicero ... D3am eener 500rt van drukletter',_ Ci~
c.erone, wegwijzer of leidsman tier vreemde.
lurgen.
Cichorei, surrogaat of plaat~veITaDgen'l mid del
V~D de koffij, sllikerij.
Cic'lsbeo, dames~eleider, verlrouwde vriena el.
gezelschaphouder eeDer gebuwde italiaansche
l'rouw.
Cid, heer, opperhoord.
Cider, appeldrank, ooftwijn.
Ci~devant. eertijds. wijlen.
Ciqarro, Ctgaar, tabaksrolletje om te rooken.
CZJ'1'l8, schatting, beiastlDg.
Cllinder, cimbaal zie cy.C~tl~erB, afgezwavelde steenkoleD, cokes.
G.tPler, gevallgenbewaarder.
Ct~l]a. omtrent, ongeveer.
C~rca8sicnriC, fijn gekeperde wollen stot
Czree. eene verleideJijke boeleersler.
circulair, kringvormig, rondachtig,
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Circulaire, rondg-aande brief.
Circulatie, kringloop, b.v. van bet bloed.
circulere». in omloop zijn.
Circumferentie, omvang-, omtrek.
Circumspectie, omzigtigbeid.
Circumstantie, omstandigheid.
Circus, ronde schouwplaats, strijd·, renbaan.
C'trkel, vlak, door eene re~elmat1g kromme Hjn
ingesloten.
Cirque olympique, rijbaan voor kunstrijders,
paa rdeD!~pel.
cis, aan deze zUde.
ciseleren, met de g-raveerstift werken.
Cisterne, waterbak, regenput.
.
Citaat. aangebaalde plaats Ult een geschrlft,
Citadel, burg, kleine vesting bij eene stad, stadsvesting.
citeren, aanhalen, b. v. een boek, eene scbrlffuurplaats; voor bet geregt dagen, dagvaarden.
cito, met spoed; citMsime, in allerijl.
civiel, burgerlijk; beleetd; billijk in prijs; civiele
Lijst, de hofboudingskosten of beboeften.
citnliseren, beschaven, verlicbten.
Civili,'1atie, beschaving, verfijning der zeden.
cLair·voyant, helderziend.
clandestien, heimelijk, naar de wet verboden.
Clarinet, scheltluit.
classiek, classisch, voorbeeldig, tot model die·
nende, voortreffelijk.
classificeren. afdeelen, in klassen ordenen, splitsen.
Clausa. eel, klu;~, wonmg eeDS kluizenaars.
Clausude toevoegsel tot eell voorscbrift, een contract brizonderheid waardoor bijzondere puuteu beperdef of uitgebreid wordc~
Ctavis, sleUle
ctaves. toetseen, klavieren van een sna,reninslrumeI1t.

Claviatu;ur, het.Ujleel der tOi!lsen, toetserrhord.
Clem8ff.ti6., zaebtmoedigbeid, goederlierenheid~
Cle-nous, geesteJijke,
Cl.erwi. Clerezie, ile geestelijkheid.
cl1cheren. afkloppen, aCgieten, afstampen (van
een' vorm of matrijs in gesmolten en afgekoeld
meta ai, om er zoo den afdruk van te krijgen
C,{~che, de langs dien weg verkregen afdruk.
•
Chent, beschermeling-. degene, die eenen pleit~
nezorger heeft aaDg-enomen.
Clima, klimaat, aard-, lucbtstreek, luchlsgesteldheid, temperatuur.
clinische .8chool, zulk eene, waar men de zieklen
op de zleken-zelven leert kennen.
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zamenheuling, spitsbroederschap, verbinding tot een slecht oogmerk.
Cloak, mantel.
Clown, hansworst, grappenmaker.
Club, besloten gezelschap.
Clubbist, lid eener club.
coactier, dwingend, gewelddadig.
e0a9uleren, stollen.
Cooks, verkoolde of ontzwavelde steenkolen.
coaliseren, verbinden, vereenigen.
Coolitie, vereeniging, verbond.
Cocorde, hoedstrik, band of roos van bepaalde
kleur als veld- of partijteeken of als lens eener
Halle.
Cocon, het weefsel, de pop des zijdeworms.
Code, Codex, wetboek, oud handschrift.
aanhangsel of toevoegsel tot een testatn ent.
cocr
ceren e ntiddelen, dwangmiddelen.
coercitief, hedwingend.
Coeur, hart; harten op de speelkaarten.
Cognac, eene soort van franschen brandewijn.
Co;i naten, aanverwantcn door vrouwelijke afstamming.
CognoRsement, zeevrachtbrief, ladings- of vrachtbrief des schippers.
Cohaerentie, kracht can cohaesie, zamenhang,
kracht, waardoor de zamenstellende deeltjes
der ligchamen worden bijeen gehouden.
Caltzer, schattingslijst, schattingsboek.
Cohorte, krijgsbende, schaar, rot.
,ifferen, happen; Coiffeur, kapper.
Cm ffure, kapsel,
coionreren, smadelijk bejegenen, koejonneren,
Cokes, hetzelNe als Cooks.
Colc3 re, loom, gramschap.
colerzek oploopend, haastig.
Coliseum, benaming van groote prachtgebouwen
tot openbaar vermaak in de groote steden.
Collaborator, medebewerker,
cottateroat, — ,.//opraie erfgenamen,
ervende zijverwanten; — colloterale success.,
erfenis, die aan een' zijverwant des gestorvenen overgaat.
Collatie, vergelijking van geschriften; ooh het
regt om eenen cost, inzonderheid eene predthauls- of schoolrneestersplaats to begeven.
collat2o4ren, booker), schritten, rekeliingen enz.
met elkander vergelijken.
Collation, ververschings-, verfrisschingsmaal.
Collectaneum, scbriftelijke verzameling van verscheidene taken.
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Collectant, inzamelaar van giften.
Collette, inzameling van giften, belastingen, enz.;
het ingezamelde geld-zelf.
collecteren, inzamelen, ophalen voor de armen
of noodlijdenden.
Collecteur, de door het rijk aangestelde verkooper van loterij-loten.
Collectie. verzameling, aantal.
collectie f., verzamelend, gemeenschappelijk.
Collega, ambtgenoot, medeleeraar.
Cotlegie, ambtsgezelschap• ook de vergaderplaats
zelve; de lessen der professoren aau de akade.
mien en athenueen.
Collet, rijbuis, ruitervest, kolder.
Colli, verzeudingsgereedschappen, als kisten, eaten, fusten, balen enz.
collideren, zamentreffen, tegen elkander werken.
Collisw, botsing, het tegen elkander druischen
van wetten, pligten enz.; beklemdheid, nood.
Collier, halssnoer.
Colloquium, zamenspraak, mondeling voorloopig
onderzoek van de protestantsche geestelijken.
Colonel, overste, aanvoerder eener colonne.
coloniale waren, waren uit de volkplantingen.
b. v. koffil, suiker, rijst, katoen enz.
Colonie, YOlk planting.
Colonist, planter.
Colonnade, zuilenreeks of -rij, op zuilen rustend gebouw.
Colonne, zuil, pilaar, kolom; lange strijdbende.
eoloreren, kleuren, met verwen dekken.
Coloriet, kleurgeving, kleurmenging.
Colorist. kleurgever, kleurmenger.
Colos, Colossus, groot standbeeld, reuzenzuil ;
onbehouwen groot voorwerp.
colporteren, waren tangs de deur venten.
Colporteur, marskramer, straatkoopman.
Combinatie, verbinding, zamenstelling,
combineren, vereenigen, zamenvoegen.
Comedze, blijspel; ook wel voor schouwburg.
Comeet, staartster.
Comfort, gemak, welbehageo, tevredenheid.
comfortable, behagelijk, genoegelijk.
Comitaat, geleide, gevolg ; kreits in Hongarije.
Comitd , verzameling van beraadslagende personen of gecommitteerden,
Commandant. bevelhebber, inz. eener stad of
vesting.
commanderen, bevelen.
Commandment, bevel, gebod, magt van gebied.
Commandeur, bevelhebber ; opperste eener rid-
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derorde, of ridder uit de hoogere ordesklassee.
commandite, bijhandel, door een handelshuis
in eene andere plaats opgerigt.
Commando, bevel, hoogste magt, regt om te
bevelen.
comme it Taut , zoo als 't behoort, in orde.
Commensaat, dischgenoot, kostganger.
Commentair, verklaring, uitlegging.
Commentator, uitlegger, verklaarder.
commenteren, verklaren, ophelderen, van nitleggingen voorzien.
Commerce, Commercie, handel, koophandel; omgang, verkeer.
Commerce, zeker kaartspel.
commerceren, handel drijven.
commerczed , teat tot den handel behoort.
Commas, Commies, kantoorbediende, factoor ,
lands- of stadsambtenaar,, die tegen smokkelarij moat waken, accijns- of impostwachter.
Commissariaat, het ambt van commissaris.
Commissaris, gelasttgde, volmagthebberde; ook
een bezorger, aanteekenaar der brieven, goederen enz. aan de veren.
Corn niissie, last, taak, bestelling, boodschap; de
personen, die in last hebben, zekere zaak gemeenschappelijk uit te voeren, te onderzoeken ; ook hetgeen een koopman voor de be-zorging eener zaak aan zunen lastgever in reke y ing brengt.
Commattent, lastgever; gecommitteerde,lasthebber.
committeren, last geven , aanvertrouwen, volmagt geven.
commode, gemakkelijk.
Commode, latafel, ladekast.
Commoditeat, gemak, geheim gemak.
Commodore, bevelvoerder over een klein ornaldeel of escader.
commun, gemeen, laag; gemeenschappelijk.
Commune, gemeente.
Comrnunicatie, inededeeling; gemeenschap, verbinding.
communicatief, mededeelzaam, gewoon of geneigd zich mede te deelen.
communiceren , mededeelen; ten avondmaal
gaan.
Communie, gemeenschappeltjk bent of levee
het heilig avondmaal.
Communzsmus, het stelsel der gemeenselt iv
van goederen.
compact, vast of digt ineen gedrongen,
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Compact, compactum, vergelijk, verdrag, overeenkomst.
Compagnie, gezelschap, vereeniging, handelsgezelschap, vennootschap; afdeeling onder eenen
kapitein.
Compagnon, gezel , deelnemer, medearbeider,
bandelsgenoot.
Comparatie, vergelijking.
comparatief, vergelijkender wijs; ook de vergelijkende trap (in de taalkunde).
Comparent, de verschijnende partij,
compareren, vergelijken; zich voor het geregt
stellen.
Comparitie, verschijning voor het geregt; bijeenkomst ter beraadslaging.
Compartimenten, regelmattg afgedeelde vakken,
Compa gnie, medelijden.
compatzbel, vereenbaar, zamenpassend.
compelleren, dwingen, drijven.
compendzeus, kort, ineengedrongen, gemakkelijk.
Compendium, kort begrip eener wetenschap.
Conpensatie, vergoeding, vereffening.
compenseren, vereffenen.
competent, bevoegd, geregtigd. geldig.
Competent, mededinger naar een ambt,
Competentie, bevoegdheid; mededinging; refit om
to spreken.
competeren, regtmatig toekomen; mededingen.
Comparatie, bet uit allerlei schrijvers bijeengebraete, zamengevoegde, verzametwerk.
Compilator, verzametaar, bijeenbrenger.
comptleren, zamenbrengen hetgeen in andere
boeken staat tot een nieuw geheel.
Complaisance, gedienstigheid, vriendelijk, voorkomend gedrag.
complaisant, dienstvaardig, beleefd, toegevend.
compleet, volledig, voltallig, ongeschonden.
Complement, aanv ulsel.
completeren, aanvullen, tot een geheel brengen.
Complexie , ligchaamgesteldheid , gemoedstoestand, gelaatskleur, uitzigt.
Complwatie, ingewikkeldheid , zamenloop van
verscheidene dingen van verschillenden aard.
Complicen, medepligtigen, medeschuldigen.
compliceren , verwikkelen, verwarren ; gecompliceerd, ingewikkeld, bezwaarlijk.
Compliciteit, medepligtigheid.
Compliment, beleefdheidsbetuiging, groet.
complimenteren, begroeten.
Complot, rot, zamenrotting, geheime verbindtenis
tot cone strafbare onderneming,
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complotteren, zamenrotten, iets heimelijk
wen,
componeren, zamenstellen, vereenigen; een muzijkstok vervaardigen.
Componiet, toonzetter, toondichter.
Comportment, gedrag, levenswijze.
Compositie, menging , zamenstelling , metaalmengsel; ordening eener schildertj, toonzettmg, minnelijk verdrag
Compositeur, zamensteller, letterzetter.
Compote, compot, met sulker ingemaakte en gestoofde vruenten.
Comprehensie, bevattingskracht.
compres , vast, zamengedrnkt, digt ineen,
Compresse, Compres, zamengevouwen doekje op
eerie woad.
comprimeren, zamendrukken, in loom houden.
compromig , heslissing van een handelsgeschil
door zelfgekozen scheuislieden,
compromitteren, iemands eer aangrijpen, verdacht maken, remand in het spel, in de beslommering trekker).
Comptabilitett, verantwoordelijkheid.
Cons plant, contant, gereed, Naar geld.
Comptoir, kantoor schrijfkatner , werkvertrek
eens koopmans, bankiers enz.
Comptorzst. kantoorhediende, kIerk, boekhouder
Computatie, overslag, berekening.
Computeren, een' overslag makes, uitrekenen,
Comte, groat, — Comtesse, gravin.
Comtoir, beter Comptoir.
con amore, met liefde, lust, hartelijkheid
concaaf. hol, holrond, b.v. de binnenvlakte van
een horologie-glas.
concederen, toestaan, bewilligen.
concentreren, op het middelpunt zamenloopen,
in een brandpunt verzamelen; digter maken,
versterken
concentrisch, een gemeenschappelijk middelpunt
hebbende.
Concept, schriftelijk ontwerp: nit zijn concept
gebragt worden, in den loop zijner gedachten
gestoord worden.
Conceptie, bevatting, begrip , gedachte, korte
zamenvatting van eon geschrift.
Concert, toonspel, eenparig spel van verscbeidene
muzikanten op v erschillende instrumenten.
concerteren, wedijveren, op ten concert merlespelen.
Concertmeester, bestuurder van een gezelschap
toonkunstenaars.

4 2 CONCESSIE—CONDITIONEREN.
Concessie, verlof om eene burgerlijke zaak to
drijven,
Concetti, schijnbaar geestige invallen of zetten,
valsche, overdrevene figures.
concevabel, begrijpeli,jk.
Conehyhen, schaaldieren, schelpdieren.
Concierge, gevangenbewaarder, .pier.
Conciergerie, burgvoogdij, cipierswoning.
concilieren, verzoenen, bemiddelen.
Concelium, vergadering, inc. kerkvergadering.
conczpieren, opstellen, ontwerpen maken, nederschrijven,
concis, bondig, beknopt.
Concisie, bondigheid, beknoptheid.
Conclave, gesloten vertrek ter verkiezing van
een' nieutven pans.
concluderen, besl u i ten.
Conclus2e, besluit, gevolgtrekking, slot.
Concordaat, verdrag, overeenkomst van wereldlijke vorsten met den pass.
concordant, overeenstemmend.
Concordantie, overeenstemming , alphabetische
lijst der in de heilige Schrift vervatte spreuken, met aanwijzing van de plaats, waar zij
staan.
concorderen overeenstemmen.
Concordia, eendragt, overeensternming.
Concours, verklaring van het onvermogen tot
betalen , zamenkomst der schuldeischers ter
deeling van het vermogen des schuldenaars.
concreet , vereenigd; geronnen, gestold; een concreet begrip is zulk een , dat de eigenschap
met het voorwerp vereenigd bevat (in tegeustelling met abstract); het concrete getal, het
benoemde getal,
Concurrent, mededinger.
Concurrentie, wedijver, mededinging.
concurreren, mededingen, wedijveren.
Condemnatie, veroordeeling.
condemneren, veroordeelen.
condenseren, verdigten, zamendringen in eene
kleinere ruimte.
Condensator, verdigter, zeker werktuig in de
natuurkunde tot vereeniging der verstrooide
electrieke stof.
toegeeflijkheid.
Condescendentie,
Condiscipel, medescholier.
Conditie, voorwaarde, toestand; voorslag; bediening, post, stand.
conditioneel, voor waa rdelij
conditioneren , bedingen ; de behoorlijke ge-
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steldbeid oC deugdelijkhetd geven; dit boek is
wel qeco.'fldttioneerc:t, IS nog ill goeden staat.
condtho SlnCl qua non, de onvermijdelijke voor ..
waarde.
Condoleant-ie, rouwheklag.
condoleren, deelneming in cen verlies betuigcD.
Conduct. begeleldlng, geieide.
Conducteur. gel eider ; de persoon, die op diligences, stoombooteo em:. voor het gemak eu
de velligheid van personen en goedereu zorgL
Conduite, gedrag; opzigt, leidlng.
Con(ederatie, verbond, bondgenootschap.
con{edereren, verbindeD.
Con(erentie, zamenkomst en beraadslaging over
zakcn.

confpreren, vergelijken; beraadslagen.
Con(e'Jsie, beIijdenis, bekentenis, geloofsbelijdeDis; geloofspartij.
Con(es8ionariu8, biechtvader.
Conftance. vertrouwen.
Confidentie. vertrouwelijke mededeeliDg.
confidentie'el, vertrouwelijk. auJ.
confieren , vertrouwe0 1 loeverlrouwen.
Confinement. buis- of stads-arrest, verbanning
aan eene bepaalde plaats.
Con/irmandu8, de JODge Christen, die als medelid der cbristelijke Kerk is aaDgeDomen en
iOQ'ezegend, vormkind.

Confirmatie, bevestiging, inwijding of opnemiDg'
onder de leden der Kerk.
con/irmatie(, bekfilcbtigend,
con/irmeren, bekracbtigeo. iDzegeoen.
Con{iscatie, verbeurdverklaring, in besiagneming
vall goedereD.
con/isqueren, geregtelijlt intrekkeo, verbeurd
verklaren, aanbaleo.
conti/ear, ik beken~ belijd.
Con{ituren, ingemaakte dingen, b. v, vlncblen.
8nikerj,tocd, cnz.

Confiturier, ~ankelbakker.
Conflict, botslDg, strijd, werking en tegenwerkJOg.
Confl.u.entie, zamenvloeijinlr.
conform, overeeostemmend, in orde.
Con(ormisten. aanbangers der heerschende bisscboppelijke kerk in Engeland,
Con (ormiteit, gelijk,ormigbeid, overeenstemmmg.
ConrrateT, medebroeder, ambtQ'enoot.
Confrontatie, tegeDelkander~ of tegonoverstelliog.
confunderen, verwisselen. verwarren.
Conru8ie, verwarringi beschaamdheid,
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Confutatle, wederlegging.
confuteren, wederleggen.
con fuus, verward; vertegen, verbiuft.
Congd, ontslag, afscheid.
congedieren, afscheid geven, wegzenden.
Congestie, aandrang, tegennatuurlijke ophooping,

b, v, van het bloed.
zamenhooping van yerschillende
bestandleelen.

Conglomeraat,

Congratulatie, gelukwensch.
congratuleren, gelukwenschen.
Congregatie, y erzameling, geestelijke vereeniging.
congregeren, verzamelen, verbroederen.

Congres, zamenkomst, vereeniging tot gemeenschappelijke beraadslaging (tiisscben vorsten
of Ifunne gezanten),
congruent, overeenstemmend, gelijkvormig.
Congruentie, overeenstemming, getijk- en gelijkyormigheid.
conisch, kegelvormig.
eonjectureren, vermoeden, raden.
Conjuratie, vervoeging der werkwoorden.
conjugeren, vervoe gen, tijdvoegen.
Conjunctures, zamentreffende omstandigheden.
Coniunctivus, aanvoegende wijs der werkwoorden.
Conjuratie, zamenzwering.
Connexie, zamenhang, verbinding; invloedrijke
kennissen of betrekkingen.
eonniveren, door de vingers zien.
Connossement, zie cognossement.
Conquete, verovering.
Conrector, tweede leeraar op latijnscbe scholen.
Conscientie, geweten, bewustzijn.
conseientieus. naauwgezet, gemoedelijk.
conscriberen, opschri)ven, ligten.
Conscript, dtenstpligtige, loteling.
Conscriptie, ligting, toting tot de krijgsdienst.
Consecratie, inzegening, inzonderheid van het
brood en den wijn bij bet heilig avondmaal,
bij het msioffer.
consecreren, wijden, inzegenen.
consecutier, naar den tijd op elkander volgend.
Conseil, road, raadsvergadering.
Consent, toestemming; vergunningsbriefje.
consenteren, toestemmen, goedkeuren.
consequent, overeenstemmend, zich-zelven gelijk.
Consequentie, gevolgtrekking; het getrouw big-yen aan zijne beginselen.
Conserr, krutdersutker, geneesmiddel uit saprijke planten en kruiden bereid.
Conservatie, bewaring, behoud.
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ConRervatieven, stijfboofdige aavbabgers van bet
oude.
conserveren bewaren, in acht nemen, beschutt en .
considerabel, aanmerkelijk, gewigtig
Constderatie , overweging , inschikkelijkheid,
boogachting, aanzien.
Consignatze, aanwijziug eener hoeveelheid koopwaren tot verkoop voor rekening des toezendet s.
Consigne, isswoord, parool; aanteekeuboek der
vrachtgoederen en geleicihrteven.
consigneren , zulke waren aanwijzen, verzenden;
een schtldwacht constgneren, hem bet vow-schrift van zijnen post mededeelen ; soldaten
in de kaserne consigneren, bun verbteden de
kaserne to verlaten.
consistent, dtgt, vast, duurzaam.
Consist one, kerkenraad, hoogste geestelijke overheld.
Console, wand- of pitaartafeltje, spiegeltafeltje.
Consolatte, troost, vertroosting.
consoleren, troosten, opbeuren.
consolideren, vast en duurzaam /taken; fondsen
aanwijzen om de betaling b. v. van openbare
fondsen of renter, to dekken.
consonant, eenstemmtg, eenslutdend.
Consonanten, medeklinkers.
Consorten, medestandets, dednemers (in kwaden
zin).
Conspiratie, zamenzwering.
conspreren, zamenzweren.
Constabel, geregtelijk poltcie-dienaar.
constant, bestendig, volhardend.
Constantte, standvastigheld.
constateren, vast stellen, klaar bewijzen.
Constellatte, zamenstelling; sterrebeeld.
Consternatte, ontstettenis, verslagenbetd
consterveren, doer ontstellen, verhaasd stian.
constitueren, vaststellen, verordenen ; de vergadering heeft snob geconstztueerd, heeft rich voor
wettig en voltallig verklaard.
Constitutie, vaststelling, verordening, staatsregeling, grondwet,
constitutioneel, grondwettelijk.
Constructie , zamenstelling, bouworde; wooedschikking.
Constructeur, scheepsbouwmeester.
construeren, oprigten, verbinden, opbouwen; in
de taalkunde: de woordvoegiug ontwikkeien.
Consul, agent, gevoimagtigde eener regerieg aan
eene buitenlandsche handelplaats, die met de
waarneming en handhaving van de handelsbelangen zOner natio is belast.
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Consulaat, ambt en waardigheid eens consuls.
consuleren, om raad vragen.
Consulent, raadgever.
Consult, Consultatie, beraadsla ging, raad plegi ng.
consulteren, overleggen, beraadslagen.
Consultum, bestuit, raadsbesluit.
Consument, verbruiker, verteerder.
ronsumeren, verteren, verbruiken.
Consumtte, Consumptie, verbruik van de noodwendigheden des !evens.
Contact, aanraking, zamenkomst van twee ligchamen.
Contagic, besmetting, pest.
contagieus, besmettelijk.
Contant, gereed, baar geld.
Contanten, gereed geld.
Contemplatie, beechouwing, bespiegeling.
contemporatr, gehjkajdig.
Contenance, bonding; bedaardheid van geest.
content, tevreden, vergenoegd.
Contenten, in zeesteden de lijiten der met de
schepen aangekomen waren.
Conterfeitsel, afbeeldsel, portret.
contesteren, bestrijden, betwisten
Context, redeverbinding, zamenhang.
Continent, vasteland.
continentaal , wat tot het vasteland behoort;
continentaal stelae!, afsluiting van het vasteland door Napoleon.
Continentie, matiging, onthouding.
Contingent, verschuldsgd aandeel in troepen,
oorlogslasten enz.
Continuatie, voortduring, voortzetting.
continueren, voortzetten, voortduren.
Cents, rekening; a conto, op rekening; cents is
de ruimte, die de rekening van eenen handelsvriend in het grootboek beslaat; conto corrente of courant. de loopende rekening; conto
Ante, gefingeerde rekening; cents a meta, voor
halve rekening.
contra, tegen.
Contraboek, tegenboek, bet bock, waarin de contrdle der ' rekeningen wordt gehouden; dat.
waarin de uitgetrokken prijzen der staatsloterij
staan opgeteekend.
Contract, verdrag, verbindtenis; speelmerk.
contract, zamengetrokken; verlamd, lam
contracteren, een verdrag aangaan; ook zooveel
a Is contraheren.
contradiceren, tegenspreken.
Contradtcent, tegenspreker, wet
Contradictie, tegenspraak, tegenstrijdigheid.
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Contrafact, namaaksel. nadruk.

eon trahrren, zamentrekkeD.
Contrainte, dwang.
mitraore. tegengesteld; ongunstig, rampspoedig,
au contratre, in tegendeel.
contrarzeren, d warshoomen.
eontrasigneren, mede onderteekenen.
Contrast, te genstelling, verschillendheid van tegenover elkadr gestelde vooro erpen.
contrasteren, tegen elkander afsteken.
cont7aventeren, strijdig met wet of verdrag handelen, overtreden.
Contraventie, overtreding.
contre, tegen.
Contrebande, smokkelwaar, sluikgoederen.
Contrebatzd t er, slulkhandelaar.
Contrebas, groote basviool.
Contrebalet, tegenhriefje, tegenbewijs.
contrecarrieren, tegenwerken,
Contredans. veld- of rijdans met 4-8 paren,
Contremarque, tegenteeken, tweede kaartje in
schouwburgen enz , dat men na afgifte van
het eerste ontvangt om weder binnengelaten
to worden.
Contremarsch, rugwaart=che togt.
Contre-order.. tegenbevel.
Contre-revolutie, tegenomwenteling, omverwerping eener nieuwe constitutie ter herstelling
van de oude,
contribueren, bijdragen, medewerken.
controbuabel, schatpligtig, belastingschuldig.
Controbutie, gemeenschappelijke bijdrage; oorlopslasten, brandschatting.
ContrOle, opzigt, tegenrekening, dubbelregister,
contrOteren tegenrekening of toezigt houden.
ContrOteur, toeziener, ambtenaar, belast met bet
toezigt, bet houden :an het tegenhoek van de
belastingskantoren enz.; tegenspreker.
Controverse, geleerde strijd, twistzaak, inzonderheld over het punt van godsdienst.
Contubernalen, zamenwoners, kamergenooten.
Contumacie, weérspannigheid, ongehoorzaamheid aan geregtelijke bevelen; on contumaciam
veroordeeten, wegens met verscbijnen voor 't
geregt of hij •erstek veroordeelen.
Convalescent, een genezende, iemand, die aan
de beterhand is.
con enabet, passena, welvocoluk,
Convenientie, convenance, overeenkomst ; gepast hei d
convenieren, overeenkomen; aanstaan, passer).
betamen, welvoegelijk zijn.
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Convent, Conventie. zamenkomst, vergadering.
Conventie, overeenkomst, verdrag,
conventioneet, waaromtrent men overeen gekomen is, verdragswijze.
convergeren, toenaderen, tot elkander neigen.
Convereatie, gesprek, omgang.
converoeren, verkeeren, onderhoud met elkander hebben.
Canversie, omstempeling der munten; veraedering van de renten der staatsschuld, verwisseling van oude schuldbrieven tegen nieuwe;
ook bekeering.
converteren, verwisselen; bekeeren.
convex, bolrond, gewelfd, lensvormig,
Convictie, overtui ging.
Convocatie, zamenroeping.
convoceren, zamenroepen.
Convooi, begeleiding, hedekking door gewapende magt; — Convooibrie/je, geleibriefje.
Convooi loopers, afgevers der tut- en mvoerbiljetten to Amsterdam.
Cooperator, medewerker.
cotipereren, mede-arbeiden.
Copse, afschrift, nadruk; bet voor de pers bestemde handschrift eens schrijvers.
Copieboek, koopmansboek, waarin de afschriften der brteven en wissels zijn to vinden.
copieren, afschrijven, nateekenen.
copzeus, rijkelijk, in menigte voorhanden.
Copulatie, verbinding, koppeling, paring.
copuleren. verbinden, pares, koppelen.
coquet, bebaagziek, verliefd makend.
Coquette, eene behaagzieke vrouw, bartevangster.
Coquetterie, laakbare behaagzucht, minnaarsjagt.
Coquin, set/elm, schoft.
cordaat, hartelijk, rood. opregt, vertrouwelijk.
cordzaat, hartelijk; bartsterkend.
Cordon, snoer, boedeband; grensbezetting, verweerlinie.
Corduaan, marokijn, spaansch leder uit geitenvellen.
Cornet, vaandrig bij de rutted).
Corporatie, gezamentlijke leden van een gezelschap; gild, broederschap.
corporeel, ligcbameliik, lijfelijk.
Corps, hgchaam; vereeruging van vele personen onder Ufa hoofd; legerafdeeling, heirbende.
Corps de garde, wachthuis, hoofdwacht.
Corps de reserve, spaarbende, noodcorps.
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Corps diplomatique, de gezamentlijke gezanten
aan een hof.
corpulent, zwaarlijvig, gezet.
Corpulentie, zwaar lij v igheid.
Corpus devil, het voorwerp, waarmede eene
misdaad is begaan,
correct, zuiver, vrij van fouten.
Correctie, verbetering; kastijding.
Correctheid, juistheid, zuiverheid van taal
druk, teekening enz.
Correctie-huts, verbeterhuis, tuchthuts.
correctioneet, wat tot verbeteriog moet en kan
dienen.
Corrector, verbeteraar, inc. van drukproeven.
Correctuur, de verbetering van drukproeven.
Correlatze, wederzijdsche of wisselbetrekking.
Correspondent, handelsvriend, the met een' anderen in briefwisseling staat.
Correspondentie, briefwisseling.
corresponderen, bridwisseling houden; overeenkomen, gemeenschap hebbeu.
Corridor, smalle, gedekte gang tusschen twee
rijen kamers.
Corruptie, bederf, verdorvenheid; omkooping,
verleiding; vervalsching.
Corsaire, zeeroover, kaper.
Corso, tours, prijs van het geld of van de wissels; de renbaan; al torso, Haar den tegenwoordigen loopenden prijs van het geld of de
wissels.
Corvee, leendienst; bij de krijgslieden: zekere
werkzaamheden, die beurtelings door de manschappen eerier compagnie verrigt worden;
een ondankbaar werk.
Corvette, jagt, snelzetlend klein oorlogschip
adviesjagt, korvet
Corydon, acme herder.
Coryphee, koor- of reiaanvoerder bij de Ouden;
volksmenuer, raddrijver.
Cosmetiek, verfraaijingskunst; middel ter verfraaijing van bet vet of de haren, blanketsel,
reukwater, pommade eoz.
cosmzsch, de wereld of het heelal betreffende.
Cosmogoilie, leer der wereldschepping.
Cosmographic, wereldbeschrijving,
Cosmotogie, wereldleer.
Coamopolitaan, wereldburger.
Cosmopolitismus, wereldburgerschap.
Cosmorama, wereldschilderij, soort van panorama.
Costuum, ambtskleeding, plegtgewaad, y olksdragt , tooneelkleeding.
8
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COTELETTE—COURTIER.

Cotetette, ribbestuk, gerooste rihbetjes.
coteren, teekenen, merken, pagineren.
Coterie, kransje, besloten gezelschap, babbelclub.
Cottllon, fransche gezelschapsdans; ook onderrok.
Cotisatie, overslag, aandeelsbepaling.
coti.eren, schatten wat ieder zal betalen.
couche! zwijg, leg stil !
coucheren, to boek stellen, opschrijven; doen
liggen.
coolant, vloeijend; toegevend, gedienstig.
Coulant, kleinood aan vrouwelijke halssnoeren.
Couleur, kleur, verw ; troefkleur; voorwendsel;
schijngrond.
Couleur de puce, vlooijenkleur.
Coulisse, beweegbare wand op het tooneel.
Coup, slag, stool, houw, steek, snede, schot,
teug enz.
Coup de main, overrompeling, verrassing.
Coup d'oezt, oogopsiag; snot overzigt.
Coupabet, schuldig, strafwaardig.
Coupe, zekere danspas; halfkoets; de voorste afdeeling der diligences of de cabriolet.
couperen , afsnijden; kortstaarten; afnemen (van
kaarten), troef inlegeen, bannen.
coupez 1 bij bet kaartspel : neem a f.
Couplet, aideeling van een zanggedicht, strophe;
lied, spotlied.
Coupon, rentebriefje, interestbiljet bij de obligatien; ook lap, snipper.
Cour, bof, opwachting hij vorsten; cour maken,
naar iemands guest streven
Courage, moed, dapperheid; — courage! moed
gevat, mood gehouden!
eourageux, moedig, manhaftig.
courant, loopend, gangbaar, geldig; courante waren, ligt verkoophare waren.
Courant, omloopende gangbare grove zilvermust; nieuwsblad.
Courantier, nieuwsbladschrij v e r , -drukker, -nitgever.
Courier. renbode, staatsbode to paard.
Coors, loop, omloop, waarde, koers; cours houden, den regten weg vervolgen.
Coursen, den koers rigten; schatten, ramen ; ten
uiteoer brengen, blares.
Courseren, in omloop of gangbaar zijn.
Court, geregtshof.
Courtage, makelaarsloon.
Courtier, makelaar.

COURT1SAN—CROYAREL.
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COUrti8an, hoveling; Courtisane, bofdame; aanztenlijke vrouw van ongeregelde zeden.
courtzseren, alt baatzucbt vleijen.
Courtaisie. ridderlijke hoffelijkheid jegens vrou.
wen, beteefdheid
Cousin, neef, broeders of lusters loon.
Couvert, brievenomslag, hulsel; tafelgereedschap
voor een' persoon
Couverture, deksel, omslag.
cracheren, spuwen, uitwerpen.
Crastinatte, het versehuiven tot morgen.
Crater, groote drinkschaal; trech!er ran een'
vuurspuwenden berg.
Crates, rnisvorond mensch.
Cravate, halsdoek, das.
Crayon, teekenstIft, potlood, griffet, stifthouder.
Creatuur, schepsel; gunsteling van een' groote,
gering, gemeen persoon.
Crediet , getoof, vertrouwen, aanzien, goede
naam als stipt betaler; gegeven tijd van betaling.
eredtteren, op vertrouwen geven , borgen of
teen en,
Crediteur, schuldeischer.
Crectutitett, ligtgeloovigheid,
creeren, scheppen, henoemen, aanstellen.
Crane, room: het Neste van eene zaak.
Creool, afstammeling der Europeanen in Ame rtka.
in,. tegen tandpijn.
Creosot, bekend
Crêpe, krtp, krultloers.
creperen, ellendig omkomen; ergeren.
Crettns of Cretinen, kropmenschen in Zwitserland, Savoye, Plemont.
Crimen, misdaad.
crirritneet , misdadig , lijfstraffelijk; erinnneet
refit, strafregt.
Crisis, beslissende wending eener zaak, beerpunt, scheiding der ziekte.
Criticaster, verachtelijk recensent, muggezifter.
Cre2.13, kunstregter, boetienregter.
Crttiek, beoordeeling. toetsing, kunstbeoordeeling; kunstregterschap.
crittek, hagchelijk, zorgelijk.
crttiseren, beoordeelen; vitten.
Crock, a. grog.
Croquis, ruw ontwerp van eene sebilderij,
Croup, vliezige keelontsteking.
Croupier, n3edestander van den bankhouder
bet faro-spel.
croyal,et, geloofbaar.
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CRUCIFIX—CY CLUS.

Crucifix, ktuisbeeld, beeld van Christus aan
bet kruis.
Crudttett, raauwhetd, onverteerbaarbeid.
cruel, wreed, oumenscbelijk.
Crusado, portugesche count.
Crustaceen, schaaldieren,
cubiek, teerling- of dobbeisteenvormig,
Cubus, tending.
calbuteren, buttelen; in 't verderf storten; overhoop werpen.
Cul-de-Paris, opvulsel, om de dameskleedjes
van achteren to does uitstaan.
cutinair, wat tot de keuken behoort.
Culmtnatie, grootste hoogte, doorgang der sterren door den ineridtaan.
Culminatie-punt, hoogste standpunt; hoogste
graad van mAgt, aanzten en.
culmineren, de grootste hoogte bereiken.
Culotte, broek, korte broek.
Culpa, schuld; mea cutpa, mijne schuld.
Culpabiliteit, strafbaarhetd.
Cultivateur, landbouwer, hoer.
culttveren, bouwert, aanbouwen, aankweeken;
beschaven, oefenen, beoefenen.
Cultus, eeredienst, uitwendige godsvereering.
Cultuur, aanbouw, veldbouw; bescbaving, veredel!ng, oefening van den geest, van de vermogens van verstand en hart.
cum, met, - cum Deo, met God.
Cupiditeit, begeerlijkheid.
Cupido, de minnegod. Amor.
Curabel, geneeslijk, beelbaar.
Curapao, likeur utt oranje-appelen.
Curatele, voogdijschap, ambt van eenen curator.
Curator, voogd, toeziener op iemand, die zijne
eigen taken met ban beheeren; schoolvoogd.
cureren, genezen, herstellen.
Curie (roomsche), de pauselijke regering, het
hof van den pans, alle pauselijee beambten en
geregtshoven to kerkelnke taken.
curlew, nieuwsgterig; zeldzaam,
Curiositeit , nteuwsgterigheid ; merkwaardigheld.
Cursief, scheefltggende drukietter.
Cursus, loop; leergang; lessenreeks over eon
bepaald oak.
Custos, opzigter, bewaker, koster, kerkwachter.
Cycloop, reusachtig knecht van Vulcanus, met
den road oog in 't midden van 't voorhoofd.

Cyclus, kring, tijdkring, zeker aantal jaren, on
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verloop van welke dezelfde verschijnsels weder plaats hebben.
Cylinder, rot, ronde zuil, wall.
cylindrisch, cyllndrlek, rolvormig.
Cymbaal, klankbekken; belletjes; hakbord.
schaarnteloos, ?edeloos mensch.
cynisch, onbeschaamd, onwelvoe,gelijk.
Czaarewitsch,, zoon des russischen keizers
grootvorst
Czako, hooge soldatenhoed, veldmuts.
Czar of Czaar, voormalige titel des russiscben
keizers.

D.
D. romeinsch petal, gelijk 500; oak afkorting
van Don en Dom., van Doctor (Dr.) en Dominus (Ds.).
verkorting van I)eo optimo maxima.
D. 0.
aan den besten en hoogsten God.
da capo (d. c.), nog eens, herhaald.
Dactyloloaie, vingerrekerkunst, vingerspraak.
daedatisch, kunstig, scbrander ultgedacht.
Daemon, geest, kwelgeest, boo,e geest.
Daguerreotype, lichtbeeld, naar de uitvinding
van Daguerre voortgebragt,
daguerreotyperen, atbeeidsels door de enkele
inwerking van het zonnelicht op eene chemisch
toebereide metaaiplaat voorthrengen.
damasceren, viammig etsen, ijzer- of staalwerk
met good of nicer inleggen.
Damast, zijden, wollen of linnen stof, die met
bloemen en sieraden is doorweven.
Dame, vrouw van rang; koningin of vrouw in
bet schaak- en kaartspel; de dam in 't damspet; — dame d' honneur, eeredame aan het
bof.
Dandiden (het vat der) vulten, een' vergeefschen zwaren arbeid doen.
Dandin, onnoozei mensch, zotskap.
Dandy, modegek, naletjonker; spotnaam der
Engelschen in Amerika.
dangereus gevaarlijk.
Dantes, speet- of rekenpenningen.
Data, gegevens, daadzaken.
dateren, dagleekenen, tijd en plaata van het
opstel aangeven.
data, heden: - a data en de data, van den dag
der onderteekening of des opstels af.
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Datum, tijd- en plaatsaanduiding, dag van bet
opstellen, schrijven en verzenden van een'
brief.
Dauphin, voormalige titel der kroonprinsen van
Frankrijk; Dauphine, zijne gemalin.
Daviaan, veiligheidslamp voor de mijnwerkers
van Davy.
deba!!eren, ontpakken, uitpakken.
deballotteren, bij stemming afkeuren.
debanderen, verstrooijen, uit eIkander teepee.
debangueren, de bank doen springen.
Debardage, ontlading van een vaartuig.
debargueren, aanlanden; ontschepen, lessen.
debarrasseren, losmaken, ontwarren.
Debatten, woordenwisseling, twistredenen,
debatteren, strijden met woorden, redetwisten.
Debauche, uitspatting, ongebondenheid.
Debauchd, doorbrenger, wellusteling.
debaucheren, zwelgen, Iigtmissen.
Debet, (meervoud debent), de schuld, hetgeen
betaald meet worden; de linkerzijde in 't
grootboek des koopmans.
debiet, zwak. magteloos.
Debiet, aftrek, vertier van waren.
Debitant, warenafzetter, slijter, kramer; verkeeper van loterijbriefjes voor den collecteur.
debiteren, afzetten, verkoopen, afleveren.
Debiteur, schuldenaar.
debloqueren, entzetten, de yersperde toegangen
openen.
deborderen, uit de oevers treden.
Debauchd, uitweg uit een' naauwen pas; bij
kooplieden , de weg of het middel om waren
of to zetten.
deboucheren, uit eene engte, eenen bergpas oprukken.
Debours, uitbetaling, voorschot, handelsonkosten.
deboureeren, voorschieten, uitbetalen.
Debut, aanvang, eerste optreding van een' tooneelspeler; eerste pleidooi eens advokaats.
Debutant, wie het eerste proefstuk zijner bekwaambeid pert.
Decadence, verva1, afneming.
decamperen, opbreken; aftrekken, zich wegpakken.
decatiseren, aan het Iaken den duurzamen pers.
glans geven.
Deceneee, welvoegelijkheid, zedigheid.
decent, welvoegelijk, gepast; eerbaar.
Deceptie, bedrog, misleiding.
decerneren, geregtelijk toekennen, besluiten.

DECESS1E — DECOREREN.
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Decesste, bet aftreden.
Decessor, de afgetredene.
Decharge , onthding; ontlasting , vtijspreking
van eenesatauld; losbrandtng van vuurmonden,
salvo.
d,echargeren, afladen; kw ijtschelden, uitdelgen;
losbra n d en .
decnausseren, de voetbeltleeding atleggen.
dee!. ffreren , ontcijteren , oplossen, ontraadselen.
deczderen, beslissen, eerie uitspraak doen; — godeetdeerd, besloten; vastberaden.
deetmaal, tiendeehg.
dectmabel, tiendpligtig.
Dectmatze , vertiending , tiendregt, toting am
den tienden man.
Dectme, de tlende toon van den grondtoon afgerekend.
decipteren, misleiden, bedriegen,
Dectsie, besliss,ng, beslutt, regterlijke uitspraak.
deczsief, beslissend, steltig.
Declantatie, kunstrede, mondelinge voordragt.
Declamator, kunstmatig spreker ; ook woordenpraler.
Dectamatoriurn , rede-oefening, kunstvoorlezing.
declanteren, kunstmatig voordragen, met smaak
en uitdrukking ,ets rnondeling voordragen.
Declaratte. verklaring, nekendmakIng; aangifte
van koopwaren of goederen aan tolkantoren
enz.; het bewijs cher aangifte.
declareren , verktaren, zijn besluit openbaar
maken; waren of goederen bij het kantoor
aangeven.
Dectinatie, afwijking, inzonderheid der rnagneetnaald; woordbutgtng (in de spraakkunst); afwijzing van een verzoek.
declineren, afwijzen, van de hand wijzen; een
woord verbuigen.
Decoct, afkooksel, kruiderdrank.
decomponeren, nit elkander semen, ontleden,
ontmengen.
decompteren, afrekenen.
deconcerteren, vertegen makes, van zijn stuk
brengen of geratien.
decootenanceren, in de war brengen, bedremmeld maken.
Decoratie, versiering, tooneelversiering; ordeteeken.
Decorateur, tooneelschilder, versterder.
decoreren, versieren, met een ordelint beschen-
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ken; een gedecoreerde, iemand, die een ordelint, eerekruis draagt.
Decorum, het welvoegelijke, gebruikelijke; bet decorum bewares, min fatsoen houden.
decourageren, ontmoedigen, den lust benemen.
Decourt, !totting op eene rekening of factuur.
Decreet , besluit , verordening der overheid ,
refits-, of raadsbesluit.
Decretaten, pauselijke besluiten op bisschoppelijke aanvragen.
decreteren, geregtelijk besluiten, vaststellen, bevelen.
decrotteren, reinigen, poetsen.
Decrotteur, schoenpoetser.
Dedicatee, opdragt, toewijding.
dedommageren, schadeloos stellen.
deduceren,
bewijzen.
Deductie, aftrekking, aftrek van eene SOM.
de facto, daadzakelijk, werkelijk.
defavorabel, ongunstie, afkeerig.
Defect, gebrek, to kort.
defect, onvolledig, onvoltallig.
defectief, gebrekkig, beschadigd.
defenderen, verdedigen.
Defensie, verdediging.
defensief, verdedigenderwijs, bescherMend.
Defeneor, verdediger.
Referent, aangever; afvorderaar van eenen eed.
Deferentie , inschikkelijkheld , gehoorzaamheia
uit achting en ontzag.
defereren , aangeven ; verleenen, toekennen;
eenen eed opleggen.
Deft, uitdaging, veetebrief.
Deficit, te kort op eene rekening.
Defile, naauwe pas, holleReg.
defileren, in stnafle gelederen, met klein front
optrekken; uit eene engte trekken.
definieren, verklaren, naauwkeurig bepalen.
Definitte, hepaling, duidelijke omscbrijving.
definilief, beslissend, onherroepelijk.
deform, wanstaltig, misvormd.
De formiteit, rnismaaktheid.
Defraudant, belastingontduiker.
Defraudatie, slutkhandel, verborgen hedrog.
derrauderen, srookkelen, het land te kort does.
degage, gedegageerd, vrij, ongedwongen; vrijmoedig.
degageren, ontslaan, vrij of los makes.
degarneren, bet boordsel, versiersel afnemen,
het huisraad wegnemen.
Degeneratie, ontaarding.
degenereren, ontaarden.

DEGOUT—DELOGEREA.

57

Degout, walging, afkeer,
degoutant, walgelijk, onuitstaanhaar.
degouteren, tegeunn, afkter inboezemen; walgen.
de grace, ei lieve. met verlof.
Degradatie, verlaging, untzetring van eenen post.
degraderen, veriagen, van amht of waardigheld
ontzetten, een' lageren rang geven,
de gusttbus non est dzcputandurn , over den
smack volt met to twister'
Dehors, buitenzwie; triterloke welvoegelijkheid.
Deismus, godgeloof, redegeloot ( y onder open–
baring).
Deist, godbeliider.
Dejeuner , Dejeune, onthijt ; Dejeuner ci la
fourchette, vork-ontbijt, koud-voormiddageten,
dejeuneren, ontimiten.
de jure, van regtswege.
Delatze, aanbrengIng btj de uverheid.
Delator, aanbrenger, vrrkltkker.
del credere, op trouw en geloof, op crediet,
borgtogt bij verkoop van goedereu, bij wisselzaken,
dele, dela sit, — deleator, men delge utt, nerve
weg (nameluk letters en woorden op drubproeven, bi) verkorting dr),
Delectatie, verlustigiug.
delecteren, vermaken, verheuzen.
Delegaat of Gedel ,geerde, afgevaardigde; aangewezen schuidenaar
Delegatie, afvaardiging; overwijzing der schuld.
detegeren, afzenden, afvaardigen ; overdragen,
overwijzen, b, v, een reg,, eene schuld.
Deliberatte, beraadslaging,
delzbereren, beraadslagen, overleggen ; ad dciiberandum, in overweging nemen,
delicaat, teeder, weekelijk, kiesch; welsmakend; nob bedenkelijk.
Delicatesse, teederheid; lekkernij; vertroeteldheld.
Delice, geneugte, vermaak.
dellcieua, kostelijk, boogst aangenaam, aanvallig.
Delictum, misdrijf, euveldaad.
Deltneatie, teekening, schets, grontheekening.
deltneamt, hij heeft het geteekend.
Delinquent, nveareder, arrne zondaar.
Deltratie of Delirium, waanzin, geestverwarring.
delirieren, ijlen, raaskallen.
dilivreren, bevrijden, verlosseu.
delogeren, verdrven , tat de wooing verjagen;
verhuizen.
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deloyal, onredelijk, woordbreukig,
deluderen, bespoiten, voor den gek houden.
Demagoog, volksleider, oproerstoker.
demagogtsch, volksverteidend.
demanderen, toevertrouwen, opdragen.
demanteleren, de muren eener vesting siechten.
Demarcatie, begrenzing, seheidtng; Demareatietijn , grenstijn , scheidslinie — Demarcatietroepen, greustroepen.
Demarehes, maatregelen.
demasqueren, ontmaskeren, de mom afnemen,
Demele, kletne twist, kibbelpartij.
demdleren, verwarde taken utteen doen,
demeneren (ztch), levendtge, wIlde gebaren ma—
ken.
Dementi, logenstraffing, zelfwederspreking; zieh
een dementi geven, mit tegenspreken, zijn
woord terug nemen.
demeubleren, bet huisraad wegnemen.
Demisste, vriendelijkheid jegens geringeren; beseheidenheid; ook afdanking, ontslag tut een
ambt (voor dit laatste beter dimtsste).
Democraat, aanhanger der volksregering.
Democratte, volksheerschappij, volksregering.
democratisch, vriiburgerlijk, tot de volksregering behoorende.
Demoiselle, jufvrouw, jonge doehter.
demotieren, slechten, afbreken.
Demolitie. Demolisering , stooping, nederhaling,
omverwer ping.
Demonstratte, bewijs, hetoog; houding van aanval, dreigende hooding; het openbaren van
een zeker oogmerk door gemaakte bewegingen.
detnonstreren, betoogen, voor oogen leggen.
demonteren, oil den zadel ligten; weerloos, onbruikbaar waken.
de mortuis nil nun bene, van de dooden moet
men niets dan goed spreken.
Demoralisatie, zedenverbastering,
demoratiseren, onzedelijk maken, verderven.
demoveren. wegruimen. afzetten.
denationaliseren, van den volksaard berooven.
denaturatiseren, bet burgerregt onttrekken.
Denominatie, benoeming,
denomineren, benoemen, aanstellen.
denonceren, hetzelfde als denuncieren.
de novo, op nieuw.
Dentist, tandmeester,
Dentitie, het tanden krijgen.
Denunciant, aangever, aanbrenger.
Denunctatie, aangifte, aanwiizing, verklikkertj.
den uncieren, IA het geregt aangeven, aanklagen.
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Departement, ambts- of werkkring, vak, bedriff.

beheer; bevoegdheid; de verschillende afdeeInnen van de staatszaken, ()rider de ministers
verdeeld : Departement van oortog, van 3ustitie enz.; landsafdeeling; afdeeting van eene
miatschappij, b. v. van 't Nut van 't Algeeneen.
departementaal, wat de departementen betreft.
Dep q rtitte , verdeeling.
Depeches. met spoed verzondene amhtsberigten,
atvaardigingen, verordeningen van de regering
en herigten aan doze, staatsbrieven.
depecheren, snel afvaardigen; bespoedigen, haasten.
Dependentie, afhankelijkheid.
dependeren, afhangen, afhankelijk zijn.
Depense, uitgave, onkosten; verkwisting.
depeneeren, uitgeven. verteren, verkwisten.
depeupteren, ontvolken.
Deptt, spijt. ergernis, hartzeer.
deplorabet, beweenenswaard, jammerlijk.
deployeren, ontvouwen, uiteeu slaan, ontwikkelen (bij de troepen).
Deponent, in bewaring gever; getuige.
deponeren, nederleggen, in bewaring geven; geregtelijk getuigen.
Depopulatie, ontvolking.
Deportatie, uitbanning, vervoering naar eene
strafkolonie.
deporteren, verbannen, naar een bepaatd oord
als ballingplaats brengen.
Deposito-bank, bewaarbank. die kapitalen tegen
matige interesten aanneemt, om ze tot hosgere weder uit te geven
Depositie, de afzetting: nederteeging van voorwerpen ter bewaring : ook getuigenis.
Depositum, het aanvertronwde goed.
Depravatie, bederf, verslimmering.
Depressie, onderdrukking, nederdrukking.
depretteren, vernederen, te gering schatten.
Depri, bij een belastingkantoor : schriftelijke
opgave der waren, die men buiten 'a lands verkoopt of doorvoert,
deprimeren, onderdrukken, nederdrukken.
DeputatiP, alvaardiging, bezending.
Deputatus of Gedeputeerde, afgevaardigde, y olksvt,rt,ec ti wnordig., en zankvnerder.
deputeren, afvaardigen, afzenden.
derazsonnabet, onredetijk.
deraisonneren, onverstandig spreken.
Derangement, stoornis, wanorde.
derangeren, in wanorde brengen; — gederan-
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geerd zijn, ontsteld van hersenen zijn, in bedenkelijke fortuinsomstandigheden verkeeren.
Dertsie, bespott 'pg.
Dertvatte, afleiding. afstamming.
deroberen, ontvreemden, verbergen.
Derogatie, afhreuk, krenking; atschaffing.
derogeren, afbreuk doen henaddelen; opheffen.
Derwtsch, arme muhamedaansche monntk.
desabuseren, uit de dwaltng helpen.
desagreabel, onaangenaam.
descalieren (itch), beneden zijnen stand trouwen.
desappointeren, to leer stellen.
Desapprobatie, a fite uri n g.
desartneren, ontwapenen.
Desastre , rampspoed, slag.
desastreus, rampspoed lg.
Deaavantage, verlies, schade, radeel,
desavoueren, loochenen, herroepen, niet erken-

nen.

Descendenten,

linie.

afstammelingen in de afdalende

Descendentie, afstamming, nakomelingsChap.
Descensie, nederdahng, afdaling.
Descriptie, beschrijvIng.
descriptier, beschr ij v end.
deserteren, wegloopen, zijn vaandel verlaten, zich
wegpakken
Deserteur, weglooper, overfooper, afvallige.
Desertte, verlating, bet weg- of overloopen.
Deservieten, het loon eens zaakvoerders of pleithezorgers.
Deshabille, ochtendgewaad, huisgewaad.
deshonorabel, onteerend,
deshonoreren, onteeren.
deshonnet, oneerlijk, onfatsoenlijk.
desiderabel, begeerenswaard.
Desideratum, Destderaat, vereischte; gaping,
Designatie, beteekening, voorloopige benoeming.
designeren, beteekenen, aanwijzen. iemand tot
iets hij voorraad benoemen.
Desinfectle, reiniging van smetstof.
desinficieren, van smetstof zuiveren.
destrabel, wenscbenswaard.
destreus, begeerig,
desobedieren, ongehoorzaam zijn.
desobttgeant. onvriendelijk, norsch,
desolaat, verlaten, verwoest; treurig, troosteloos.
desolattt, hedroevend, hoogst vervelend.
Desolatte, verwoestmg; groote droefheid.
Desordre wanorde; zedelooshetd.
Desorganisatie, verwoesting, ontaarding, om-

stemming.
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desorietg eren, van den regten weg afleiden; verleeen maken,
Despect, verachting, smaad.
despeeteren, verachten, genngschatten,
desperaat, wanhopig, radeloos.
Desperatze, hopeloosheid, vertwijfeling.
despereren, wanhopen.
Despoot, IN illekeurtg vorst, zelfheerscher, d ingeland.
Despotic. willekeurige heerschapptj.
despotiseh, onheperkt, willekeurig en eigenmagtig, tyranntsch.
Despotism., eigendunkeliike beerschappij.
Desseln, vooruemen, oogmerk, opzet; outwerp,
schets.
Dessert, nageregt.
Desservant, waarnemend geestelijke.
Dessin, teekening, schets, ontwerp.
Destzllateur, Destilleerder, brander, sterke El
drankstoker.
Destillatze, het overhalen, stoken.
destzlleren, overhalen; doorzijsren, doorapelen.
Destinatze, besternming, plaats der bestemming,
lot, noodlot.
destineren, bestemmen, tot iets hepalen.
Destruette, verwoesting, vernieling.
destructtef, vernielend.
destrueren, verntelen, omverhalen, nederrukken.
desunteren, oneens maken, verdeelen.
Detachentent, afgezonden troep of commando
soldaten.
detacheren, afzonderen en afzenden; losmaken.
Details. het omstandige, ultvoerige, bijzondere
van eene zaak.
detailleren, uiteen zetten, omstandig verhalen,
beschrijven ; — gedetait leerd of en detail, om
-standig:bjfzoerlkn.
Detailhandel, kleinhandel, kramerij.
Detentze, opsluiting, hechtenis,
Detentte-huis, gevangenbuts.
deteneren, terug houden, gevangen houden.
Deterioratie. verergerde toestand eener cask.
determinahel, bepaalbaar,
Determinatze, bepaling, beschikking, beslutt,
determthatief, bepalend.
determmeren, bepalen, vaststellen; begrenzen,
Determintsmus. leer der soar beschikking.
detestabet, verfoeilelr; k, gruweink.
detesteren, verfoeijen, verwenschen.
Detonatie, het valschzingen; ontploffing.
detoneren, valsch zing.; ontploffen.
Detour, omweg, bogt: ultvlugt, voorwendsel,

62 DETOURNEREN—DIALECT1EK.
detourneren. afleiden, afwijken.
Detract, wat er van een uitlandsgaand vermogen wordt argetrokken.
Detracteur, lasteraar, achterklapper.
detraheren, aftrekken; iasteren.
Detresse, hood, angst, verlegenheid.
detromperen, de dwaling benemeu, uit den droom
of dut helpen.
detto (beter maar minder in gebruik dan dito),
hetzelfde, het vrocger genoemde, of desgelijks,
evenzeer.
detur, het worde gegeven.
Deus ex machirea, God uit de (tooneel-)machine,
de onverwacht gelukkige verschijning.
devaliseren, plunderen, uttschudden.
Devalvatie, verlaging van de waarde eener mont;
het ongangbaar !oaken eener munt.
devanceren, vooruit gaan. voorbij streven.
Devastatte, verwoestmg, vernleltng.
devasteren, verwoesten, omkeeren.
developperen, ontwikkelen, onhelderen.
devesteren, van de priesterlijke bekleeding of
bisschoppelijke beleening berooven.
Devestztuur, berooving, intrekking.
Deviatie , afwijking eens ligchaams van zijne
baan, afdwaling, verzeihne.
Devise, Deviee, zinneheeld met eene spreuk. zinspreuk, gedenk-, tijfspreuk; een wissel op eene
buitenlandsche wisselptaats.
Devolutie, aanbevalling, overgang, versterf van
een goed of refit.
devolveren, op een ander vervallen.
devoot, vroom, vol godsdienstige aandacht.
devoreren, verstinden. doorzwelgen.
Devoten, de fijnen, overregtzinnigen.
Devotie, vroomheid. schijnheiligheid; volkomene
overgave,
Dexteriteit, behendigheid, vaardigheid.
Dey, opperregter, titel van de betteerscbers der
afrikaansche roofstaten.
Diable, Diabotus, de duivel.
Diaboltsch, duivelsch, duivelachtig.
Diaconie, armhestuur; gezameutlijlie armverzorgers of diakenen.
Dzadeem, koninklijke wron g of voorhoofdsband;
kroon; zeker vrouwelijk haartooisel.
Diagnose, de onderscheiding der ziekten near
hare kenteekenen.
Diagonaal, hoekpuntsliin.
Dialect, tongval, spreekmanier.
Dialectiek, verstandsleer, denkkunst, disputeer-

kunst,
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Dialectieus, geleerde redetwi3ter,
dialogisch, bij w ijze van zamenspraak.
diaiogzseren, in den gesprek,orm inkteeden.
Diatoog, ondethoud, zamenspraak.
Diameter, doorsnede, middelltjn.
Diana, jaglgodin, maangodtn; zilver.
diaphaan, doorzigtig.
Diartum, daghoek, koopmans-kladboek.
Diarrhoea, buikloop.
Diatribe, geleerde utteenzetting, verhandeling,
bittere, hevige kritiek.
Dictata, de op 't hooren nageschreven stukken.
Dictator, opperst regeringspersoon in bet Dude
Rome; onbepaald gezagtiebber.
dictatorisch, gebiedend, als magthebbend.
dicteren, in de pen zeggen, voorzeggen; opleggen, toewijzeu, b. v. eene straf.
Dictie, bijzondere zeggenswijze, voordragt.
Dictionnaire, woordenboek.
dictum, factum, gezegd, gedaan.
Dzdactrek, leer-, onderwijskunst.
didactiRch, leerend, onderrigtend.
dzdactisch gedicht. leerdicht.
Duet, levensregeling
gezondheidsverzorging,
tnaathoudtng to spijs en drank.
Dieu, God; Dieu et mon droit, God en mijn refit
dzffamant, lasterlijk, eerroovend.
Dtffamatie, eerroof, smaadrede.
Daffamator lasteraar.
diffarrteren, belasteren, eerrooven.
Differend, strijd, geschil, oneenigheid,
different, verschillend, onderscheiden.
Differentie, onderscheid, verschil, versebeidenheld.
differeren, verschillend zijn; uitstellen.
difficiel„ moeijelijk, lasttg; knorrig, wonderlijk.
Mfficulteit, zwarigheid, bedenkelijkheid.
dtfficulteren, zwarighetd maken bedenkingen
opperen.
difform, wanstaltig, mismaakt.
difformeren, misvormen.
Difformzteit, wanstaltigheid. misvormdheid.
diffuus, wudloopig, verstrooid.
digereren, verteren (het voedsel); verkroppen,
b. v eene beleediging.
Digestie, spijsvertering.
Thgnitett, waardigheid. ceramht.
Digressie, afwijking. uitstap of omweg.
Dr/atre, verschuiving, uitstel. termijo.
Dilemma, netelige toestand, keus tusschen twee
onaangename dingen; dubbele sluitrede.
Dtlettant, kunstliefliebber, kunstvriend.
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Diligence, naarstigheid, vaardigheid; snel- of
postwagen.
Dimensie, afmeting eens ligchaams naar lengte,
breedte en dikte (de 3 dimensien).
dimznueren. verminderen
Dzminutte, vermindering. aftrek van eene som,
Diminutier, verk lei nwoord.
Dirnissie, ontslag, Wanking, afscheid.
Diner, dine, mindagmaal, middageteu.
dineren, middagmalen.
Dlopter, kijkspleet aan meetkundige werktuigen.
Dioptriek, doortigtkunde.
Diorama, rood doorschijnend kunsttafereel.
Diphthong; tweekiank, b. v. ou, ui.
Diploma, oorkonde, benoemings-, aanstellingsbrief.
Diplornaat, staatsman, die do onderlinge betrekkingen en de wederzijdsche belangen der Staten en vorsten kent.
Diplomatic, kunst der staatsonderhandelingen,
gezantichapskunst.
Diplomattek, oorkondenleer of -kennis.
diplomatzsch, volgens oorkonden; tot bet gezantschapswerk of de staatsonderhandeltng behoorende.
direct, regttoe, regtstreeks, onmtddelbaar.
Dtrectie, opz)gt, bestuur, opp,rtoezigt, regering.
Directorium, opperst staatsbewind,
dirigeren, besturen, schikken, iurigten
Disborso, voorschot, uitleg.
Distant, de hoogste stem, eerste zangstem.
Dascernement, onderscheidiag, welwikkend oordeel.
discerneren, onderscheiden, beoordeelen.
Discipel, teerling, scholier.
Discipline, tucht en orde, school-, krijgstucht;
leer. wetenschap of kunst.
disciplineren, aan tucbt en orde gewennen; —
gedisciplineerde troepen, geoefende, aan tucht
gewende soldaten,
discontent, ontevreden, misnoegd.
disconteren, eel) wissel, die nog Diet vervallen
is, odor den vervaltijd met aftrek van zekere
percenten tegen gereede betahng koopen of
verkoopen.
Disconto, afrekening, aftrek der renten bij betating van nog niet verschenen wissels.
Discordantie, wanklank, wanluinendheid; twist.
discorderen, oneens zijn, kwalijk bij elkander
passen.
Discordia, tweespalt, tweedragt,
discoureren, een gesprek voeren.
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Discoure, gesprek , onderhoud; redevoering,
voorlezing.
Discrediet, gebrek aan crediet, kwade naam.
dzscrediteren, van achting of vertrouwen berooven, to kwaden naam brengen.
discreet, beschetden, bedachtzaam, stilzwijgend,
terughoudend ; in zich-zelven onderscbeiden
of gedeeld.
Discrepantie, verschillendheid, misyerstand.
Discretie, bescheidenheid, uijle terughouding;
goedvinden; grootmoedigheid, genade en
ongenade.
Discretie-dagen (respijt-dagen) worden bij
wissels die dagen genoemd, die na den vervaldag eens wissels beginners en die eerst
moeten verloopen zijn, alvorens de bonder
hetating mag vorderen.
discutperen, ontschuldigen, regtvaardigen,
discursie f, gesprekswijze, bij manier van spreken.
Discussie, uiteenzetting, rijp onderroek; wetenschappelijke of politieke geschilvoeringen.
dzscutieren, na au. keurig onderzoeken. eene
zaak door woordenwisseling wikken en wegen.
Disgrace, ongenade.
Disharmonte, wanklank; oneenigheid, twist.
disharmonteren, oneens zijn, niet hijeenpassen
thsparaat, ongelijkslachtig, ongelijksoortig.
Dispensatie, vrijspreking, vrtjsteliing van bet
opvolgen eens algemeenen repels.
dispenseren, uitdeeten; vergunning geven, ontbinden, ontheffen.
Disponent, beschikker, gevolmagtigd zaakgelastigde.
disponeren, ontwerpen, indeelen; beschikken,
heheeren.
disponibel, beschikbaar.
Dispositie, schikking, inrigting, plan; beschikking, gebod; ligchamelijke aanleg; gemoedsstemming; neiging, geschiktheid; testament.
Disproportie, wanverhouding, onevenredigheid.
Disputant of Disputator, twistrede-voerder.
Disputatie, geleerde twistrede, redestrijd.
dtsputeren , wetenschappelijk woordentwisten,
een openbaar twistgesprek houden
Dispuut, woordenstrijd, krakeel, kibbelpartij.
Disquisttie, onderzoek, navorsching.
Disregard, geringschatting.
Dissectze, ontledmg van een ligchaam, lijkonening.
Dissersie, verscheidenheid van meeningen. twist.
Dissenters, andersdenkenden; in Engeland alle
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Protestanten die niet tot de episcopale Kerk
bebooren.
dissentieren, van andere meening zijn, afwijken.
Dassertatie, geleerde verhandeling, strudschrift.
disserteren of dissereren, grondig en geleerd
over iets redeneren.
Dissimulatze, veinzerij.
dissimuleren, veinzen, zich vermommen.
Dtssipatie, verkwisting, dwaze vertering.
dzssiperen, verb wisten, doorbrengen.
Diseolutie, oplossing, ontbinding, ophefflng.
dzssolveren, oplossen ; opheffen, doen uiteen
gaan.
Dissonantie, wanklank; misverstand.
dissoneren, kwaluk lutden, niet overeenstemmen,
dtssuaderen, afraden, uit het hoofd praten.
distitteren, enz. zie dent—.
Distantie, distance, afstand, verte.
distinct, onderscheiden; duidelijk, verstaanbaar.
Distinclie, afzondering; onderscheiding door eer
en aanzien, verdienste enz.
dietingueren, onderscheiden, den voorrang geyen.
Distractie, afgetrokkenheid, verstrooidheid van
gedachten.
distribueren, uitdeeten, verdeelen, indeelen.
Distributie, verdeeting, rangschtkking.
District, landstreek, gebied, departements—af.
deeling.
Disturbatie, stoornis, verwarring.
dito, z. delta.
Devon, hoogste staatscollegie bij de ottomansche Porte, turksche staatsraad; lage sopha
met tapijten en kussens in het Oosten.
divergeren, afwijken, eene verschillende rigting
nemen, uit elkander loopen.
divers, onderscheiden, menigerlei.
Diversie, afleiding, andere wending.
Dtversiteit, verscheidenhetd, menigvuldighetd.
diverteren, verlustigen, vermaken.
divertissant, verrnakelijk, tijdkortend.
Divertissement, verlustiging, uitspanning.
Dividend, evenredtg aandeel van elken belangbebbende bij actie-maatschappijen, banken enz.
divineren, deelen, verdeelen.
divide et impera, verdeet en heersch.
divin, goddelijk, overbeerlijk.
Divinatie, het waarzeggen; voorgevoel.
divineren, raden; voorgevoelen; waarzeggen.
Divisie, deeling, indeeling.
Divulgatie, ruchtbaarmaking, uitstrooijing.
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dtvulgeren, bekend maken, verbreiden. sitstrooijen
dixi, tk heb gezegd.
Docent, leermeester.
doceren, leeren, onderwijzen.
dociel, leerzaarn, vatbaar, gedwee.
Dociliteit, leerzaamheid, vatbaarheid.
Doctor, Ieeraar; hoogste akademische graad;
inzonderheid een geneesheer, arts.
Doctoraat, de waardigheid van doctor.
doctoreren, doctor worden; de geneeskunde uitoefenen.
Doctrtnairen, politieke partij in Frankrijk, die
het midden houdt tusschen liberalen en royalisten.
Document, oorkonde, bewijsstuk.
Doge, hertog, titel van bet voormalig hoofd der
regering te Venetie en Genua.
Dogma. leerstelling, geloofsartikel.
Dogmatiek, leerkunst, geloofsleer,
dogmatise/I, leermatig, leerstetlig.
dogmatiseren, leerstellingen, geloofsartikelen
voordragen.
Dolearitie, bezwaar, klagt.
doteren, zijne bezwaren inbrengen, inzonderheid
over te hoogen aansla g in de belastingen,
Dollar, daalder in Noord-Amerika, geldende
omtrent twee en een' halven gulden.
Dotttnan of dotiman, huzaren-wambuis.
Dollmetscher, talk.
Damon, erf-. kroon- of kamergoed, eigendom
van vorst of staat.
Domestieken, dienstboden, huishedienden.
Donn cztte, wooing of verblijfplaats; domietlic
kiezen, plaats en woning aanwijzen, waar men
te bespreken, te dagvaarden is.
domicilieren. woonachtig zijn; ook eenen wissel,
die betaalbaar is op eene plaats, watt- geen
wisselhacide/ is of waar de acceptant geese
fondsen heeft, ter betaling op eene wisselplaats aanwlizen; de wissel-zelf beet dan
gedomicilteerde
dominant, heerschend. de overhand hebbende.
Dominatie, heerschappij, overmagt, geweld
waarmede men in NeDomine, Mijnheer,
derland de protestantsche geestelljken aanspreekt.
dommneren, beheersehen, gehieden.
Dominium, vrije eigendom, heerschappij.
Dominus, beer, boofd des buize3; predtkantstitel.

68

DON—DUELLIST.

(spaansch), Dom (portugeesch), beer, eeretitel der mannen.
Donatie, scbenking, overgave.
Don

Donateur. Donatrice, bij of zi), die scbenkt,
vermaakt, of vrijwillige hijdragen tot instandhouding van een genootschap geeft.
Don gratuit, vrijwillige gift of opbrengst.
Dona (spaansch), Donna (portug.), eeretitel der

vrouwen.

Donum, gave, gift, geschenk.
dorso, keerzijde (van een' wissel).
Doris, gift, inzonderheid artsenijgift;

aandeel,

dosseren, hellend. glooijend maken.
Dossertng, de belling, glooijing, b. v.

van een'

hoeveelheid.

wal, never. enz.

Dotatie, doterinq, beoiftiging; schenking, inzonderheld van landerijen of goederen.
Douane, tot, tolhuis, tolkantoor.
Douanier, tolbeambte.
Douairiere, aanzienlijke weduwe, bezitster van
een' weduwengoed, lijftogt of douarie.
Douche, drop-, sproei- of glethad,
doubleren, verdubhelen; met voering voorzien.
Doublette, een dubbel voorhanden stuk.
Doublon, dubbele pistool, spaansche gondmnnt,
doucement ! zoetjes. zacht wat, bedaard aunt
Douceur, geschenk, drinkgeld.
Drachma, munt der onde Grieken; ook een

apothekersgewigt, gelijk aan 3,845 grammes
of wigtjes.

Dragoman, tolk hij de Turken.
Draisine of Velocipede, snellooper, loopwielen.
Drama, tooneelspel.
Dramatiek, dramatische kunst, tooneelkunst.
dramatisch. tooneelkunstig, tooneelmatig.
Draperie, Draperinq, voorstelling van de kleeding der geschilderde of eebeitelde figtiren;
plooijing der gewaden, stoften, waarmede ledekanten, glasramen enz. versierd en bekleed
zijn.
dresseren, afrigten, oefenen.
Dressuur, afrigtine, drilling.
Drogeman, hetzelfde als dragoman.
Druiden, priesters der Dude Cetten in Gallib enz.
dubious, twtifefachtig, on7eker.
Dubitatie, twiifeling, onzekerheid.
dubiteren, twijfelen.
Duel, tweegevecht,
duelleren, een tweegevecht houden.
Duellist, die een tweegevecht aangaat; vechter

van beroep.
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Duet. dubbelgezang, tweespel.
Dukdalven, zw, , re aaneengeklonken palen ter
vastlegging van de sehepen.
Dulcinea, beminde,
Duodecimo, boekformaat, waarbij het vel In
twaalf gedeelten verdeeld wordt en 24 bladzijden op een vet komen (120),
duodecimaal, twaalfdeelig.
Dupe, bedrogene; blued, sukkel.
duperen, bedriegen, beet hebben.
Duperie, bedriegerkj, fopperij.
dupteren, verdubbeien.
Duptiek, tweede verweerschrift.
Duplicaat, lets dubbels, dubbel afschrift.
Dyarchie , dubnelbeerschdppii , regering van
twee vorsten op denzelfden troon, zoo ale in
't oude Sparta.
Dynast, magthebber, heerscher.
Dynastic, volgrij van regerende vorsten uit hetzelfde geslacht, regerende vorsten-familie.
Dysenterie, perstoop, roode loop.

E.
E. beteekent Eminentie, Exellentte (tie die
woorden).
E. M. beteekent Edelmogende, titei der generale Staten.
e. o. bet. ex officio (zie dat woord).
eta, bet. et cetera, en zoo voorts.
Eau, water, eau de Cologne , keulsch water ;
Eau de tavande, lavendelwater; Eau de la
retne, koninginne-water (loderijn).
Ebauche, schets, ontwerp.
ebaucheren, vlugtig ontwerpen, schetsen.
Ebenist, kunstwerker in ebbenhout, schrijnwerker.
ebtouisseren, verblinden, verbazen.
ebranleren, doen
besluiteloos makeo.
Ecartd, zeker kaartspet tusschen 2 personen.
ecarteren, verwijderen, verstrooijen; eene kaart
ter zijde leggen.
ecce, zie ; ecce homo zie, well een mensch I
beeld des Heilands met doornen gekroond.
Eectesia, de kerk.
ecclesiastisch, kerkel ijk.
Echange, wissel, roiling.
Echappade, ontsnapte Pout, overijling.
echapperen, wegloopen, ontsnappen.
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Echarpe, sjerp, lilf gordel, eeregordel.
echaufl'eren, verhitten, toornig worden.
Echeance, vervaltijd eens wissels.
Echec, schaak, scoot, slag, schade; en eehee houden , den vijand in de klem, in werkeloosheid
houden.
Echelle, toonladder; ook handel- en stapelplaats
in de Levant.
en echelon, in kleine opeenvolgende afdeelingen,
als zoo vele sporten eener ladder, opmarcheren.
Echo, wedrklank, terugkaatsing,
eclaircisseren, helder maken, ophelderen.
Eclat, glans, opzien, gedrutsch,
ectatant, schitterend, opzienbarend.
eclateren, ruchtbaar worden, aan den dag komen.
Eclips, verduistering aan zon of maan.
eclipseren, verdulst_ren, zich uit de voeten waken.
Eclipica, zonneweg, dierenriem.
Economic, spaarzaamheid, landhuishoudkunde.
economtsch, huishoudelijk, zuinig.
Economist, huishoudkundige, spaarzaam mensch.
Ecossatse, schotsche dans.
ecoutez I hoor eens 1
Ecstase, geestvervoering, opgewondenheid, vet,.
rukkIng.
Ecu, fransche daalder of kroon.
Eden, paradijs, lusthof; vreugdgenot.
Edict, bevel, landsverordeoing, vorstelijk bevelschrift.
edictale °Vatic, geregtelijke openbare dagvaarding.
Editie , uitgave (van een bock).
Edtteur, uitgever.
Educatie, opvoeding.
Efenclz, turksch staatsdienaar, regtsgeleerde.
Effect, uitwerking, gevolg; ook staatspapier,
landsschuldbrief.
Effecten, goederen, vermogen, have: wissels.
staatsschuldbrieven.
effectter, werkelijk, wezentlijk.
effectueren, verwezentlijken, volvoeren.
efforceren (zich), zich beijveren, fnspannen.
Effort, poging, inspanning,
Effronterie, onbeschaanadheid.
egaal, gelijk, eenerlei, onverschillig.
eoaderen, gelijken, passes.
Egaltsatie, verefiening, gelijkmaking.
egatiscren, verelfenen, gelijk makes.
Egaltteit, Egalite, gelijkheid.
Egard, aanzien, achting; inschikkelijkheid.
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ego,.ik; EgoIsmus, zelfzuctit, bdatzuchtige denkwns.
Egoist, 7elfzuchtige, enkel op eigen voordeel en
genot bedacht persoon.
egoIsttsch, eigenbatig, eigenbelangzoekend,
eh Wen/ wel aan , a el nu I
eiusdem, van dezelfde (maand, dag enz).
Etaboratle , afwerking, bearheyhttg.
Elasticiteit, varkracht, span- of springkracht.
elastzek, elastisch, veerkrachttg.
el Dorado, het gezegende land, fabelachttge gondland, Lutlekkertand.
Electte, keus, verkteztng, keur.
Electriciteit, barnsteenkracht, bliksem- of wrijfvuurkracht, trilkracht.
electrzek, electrisch, electriciteit bezittende, bulksemend.
electrtseren, electriciteit opwekken of rnededeelen, ook onverwachts schokken (van vreug,de,
hoop eon.), vrolijk verrassen; aanvuren,
Electriseermachine, wrilfvuurwerkting ter op', ekking en mededeeling van electriciteit,
elegant. sterlijk, smaakvol, aanvalhg.
Elegant, modegek, pronker.
Elegantie, sierlijkhetd, netheid, aanvalligheid,
Elegoe, klaaghed, treurchcht
elegtsch, treurig, klagend, weeMoedig.
Element, hoofd- of grondstof,
Element,-n, in het gemeene leven : lucht, water,
vuur en aarde ; in de wetenschap: de enkel
voudige, Diet ontleedbare bestanddeelen der
stof; — ook de eerste gronden eener weten
schap.
etementair, grondstoffelijk; de eerste gronden of
beginselen betreffende ; elementaire scholen,
lagere scholen.
Elevatie, verheffing, verhooging.
Elite, kweekeling, teerling.
eleveren, verheffen, verhoogen , het protest Oaveren, eel)' geprotesteerden wissel met den eersten post laten terug loopen.
eligeren, uitklezen, uittezen.
kieshaar, verkiesbaar.
Elite, keur, kern, uttgelezen gedeelte van lets.
Elixir, aftreksel, geneesdrank, versterkingsmiddel.

Ellivs, langwerpig rond, kegelsnede - lijn;
van i.en „I mere woorden in eenen zin.
elliptisch, tangs, erptg rood ; btj wUze vnn ntl14Elope, lofrede, lofspraak, lofschrift.
eloquent, welbespraakt, welsprekend.
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Eloquentie, welsprekendheid.
Elucidatie, toehchting, opheldering.
eluderen, onto ijken, verijdelen, misleiden.
Elueie, verijdeling, uttviugt, mtsleiding.
elustef, verijdelend, ontwukend.
Elysium of elysesche (elysische) velden, het land
der zaligen, de hemel der Ouden, verrukkelijk
verblijf.
Email, smeltglas, brandverw, glazuur.
emailleren, met email overdekken, brandschilderen,
Emanctpatie, vrijlating, ontslag, toekenning van
gelijke regten.
emanciperen, vrij maken, van lijfeigenschap,
voogdijschap enz. ontheffen, van burgerlijke of
kerkelijke beperkingen ontslaan.
Emballage, Emba(lering, verpakking, omwikkeling, al wat tot inpakken dient; pak- of bindloon.
emballeren, inpakken, omwikkelen.
Embargo , beslag of arrest op schepen of koopmansgoed, bavenversperring.
embarqueren, inschepen, laden.
Embarras, verwarrtng, verlegenheid.
embarrasseren, in verlegenheid brengen, binderen.
Embleem, Emblems, zinnebeeid.
Embonpoint, lijvigheid, gezetheid.
Embouchure, mond (van eene rivier, een kanon
enz.); mondstuk, blaaogat van eene flint enz.;
eene goede embouchure hebben, een blaasinstrument wel weten aan te zetten en zuiver te
blazer,.
embrasseren, omarmen, omhelzen.
embrouilleren, in de war brengen.
Embryo, onrijpe ltgchaamsvrucht, dier- of menschenkiem.
Emendatie, verbetering, teregtbrenging.
Emeritus, uttgediende, rustend ambtenaar, prodikant met beboud der jaarwedde.
Emeute, oploop, dreigende volksbeweging.
Emigrant, Emigrd, uitgewekene, zijn vaderland
ontvlugtende.
Emigratie, uitwijking, verlating van het vaderland.
emigreren, het land verlaten, uitwiiken,
eminent, uitstekend, voortreffelijk.
Eminentie , verhevenheid, titel der kardina-

Ien.

Emir, arabisch vorst, krijgsbevelhebber
stadhouder.
Emissatre, zendeling, kondschapper, spton.

en
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Emolument , gewin , bijinkomsten
buitenkansjes
Esnolie, gemoedsbeweging, ook volksgisting.
Emphase, nadruk in lezen of spreken.
Empiric, ervaringsleer.
Emptrictts, ervaringsman, geleerde, inzonderheid arts, die zijue kennis alleen aan de ondervinding ontleeht.
Emploi, ambt, dieest, aanstelling.
emptoyeren, aanwenden, aanstellen, verzorgen.
emporteren (zich), net' drifts; maken, uitvaren.
empresseren (zich), zich beijveren, haasten.
Empyreum,, verhlijfplaats der zabgen,
empyreisch hemelseh.
Emulate, plantenmelk, amandelmelk enz.
en avant ! voorwaarts!
encanattleren (zich), zich met verachtelijke menschen gemeenzaam makes,
Encausttek, schaderwerk met inbranding der
kleuren.
enchaineren, met elkander verbinden.
enchanteren, betooveren, verrukken.
Enclave, door vreemd gebied ingesloten land.
en comparaison, in vergelijking.
encore I nog eens, nogmaals !
en corps, gezamentlijk.
Encouragement, aanmoediging, opwekking,
encourageren, aanmoedigen, aanwakkeren.
Encyclopedie. kort begrip van kunsten en wetenschappen, zaakwoordenboek.
encyclopedisch, algemeen wetenschappelijk.
endemtsch, inheemsch, plaatselijk, inzonderheid
van ziekten.
en depot, in bewaring.
en detail, in 't klein (verkoopen).
Endosoant, Indossant, de overdrager van een'
wissel op een ander.
Endorsement, oak Indorsement of Indosso, het
overdragen van een' wissel op een' ander door
hem aan de keerzijde over to teekenen.
endosseree., tndosseren, eer,en wissel door een
opschrift aau zijne keerzijde aan een ander
overdragen of atstaan.
Eneryte, hooge graad van werkkracht, nadruk,
klem.
energtsch, krachtvol, yang.
en fare, tegenover, van voren.
en famtlle, in den king des buisgezins-,
en fin, eindelnk, it 't kart.
en front, van voren, op den voorgrond.
Engagement, verbiiidtenis, dienst, aangenomen
pligt; verloving,
4
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engageren, verpligtend maken: in dienst nemen;
overreden ; zich tot lets verbinden; zijne hand
toezeggen.
en gala, in feestgewaad, in 't beste pak.
en miniature, in het klein.
ennuyant, vervelend.
ennuyeren, vervelen, lastig worden.
enorm, overmatig, ongehoord, afschuwelijk.
en particulier, in 't bijzonder.
en passant, in 't voorbijgaan.
en peine, in verlegenheid.
en proftl, van ter zijde gezien.
enrageren, razend worden, vertoornen.
en regard, ten opzigte, uit achting; ook op de
nevenstaande bladzijde
enroleren, op de rol schrijven, aanwerven.
Enrolering, inscbrijving tot de krijgsdienst.
en roturier, burgerlijk, gemeen.
Ensemble, het gezamentlijke, alles bijeen.
en suite, achter elkander.
Entablement, rollaag, architraaf, fries en kornis to zamen.
entameren, aanvangen, op de baan brengen, b.v.
eene onderhandeling.
entasseren, opeenhoopen.
enteteren (zich), zich in 't hoofd zetten, eigen•
zinnig op lets staan.
enthusiasmeren, ontvlammen, in gloed zetten.
Enthusiast, een hartstogtelijk bewonderaar, opbruisend hoofd.
EnthusiaRmus, geestverrukking, ontvlamde verbeelding, dweeperij.
Entomologic, insectenkunde, kerfdierenleer.
en tout, in sties, alles zamengenomen.
Entree. ingang, toegang; intreegeld; voorgeregt;
openingsstuk.
Entrée-billet, toegangkaartje.
entre nous, tusschen ons, in vertrouwen.
EntrepOt, pakhuis, magazijn, stapelplaats.
Entrepreneur, ondernemer, aannemer.
Entreprise, onderneming.
Entrevue, zamenkomst, bijeenkomst, gesprek.
Entrez 1 treed binnen, ga vol.!
Enveloppe, omslag , hulsel.
Envers, keerzijde , verkeerde zijde.
Environs, omstreken, omgetegen land.
en vogue, in zwang, in de mode, in trek.
Envoye, afgevaardlgde, gezant van den tweeden
ra ng.
Epacten, inlasebdagen.
Epargne, zutnigheid, spaarpenning.
Epaulette, schouderbelegsel eens krijgsmans.
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ephemeer. eendaagsch, kortstondig,
Ephemeriden, daghladen, tijdschrtften.
Eptcurist, zinnetiok mensch, wellusteling.
Epidemie, lands- of stadsziekte ook eene van
buiten aangekomene, voor een' zekeren tijd
heerschende, aan het land met eigene ziekte.
Epigram, puntdicht, kort hekeldicht.
Epz(epsoe, vallende ziekte.
Epitoog, narede, slotrede, nawoord.
epzneus, moeijelijk, netelig.
eptsch, tot het hetdendicht behoorende.
episcopaal, bisschoppelijk.
Eptscopaat, bisdom, waardigheid eens bisschops.
Eptscopaten , aanhangers der btsschoppelijke
Kerk in Engeland.
Episode, tusschenrede, bet ingevlochten verhaal, tusschenzang.
Epistet, brief, zendbrief; strafpredikatie.
Epltaphium, grafschrtft, grafsteen, tombe.
Epitheet, bijvoegelijk woord, toenaam.
Epitome, kort uittreksel of begrip.
Epopee. hetzelfde als Epos.
Epoque, tijdsttp, tOdsoede, gedenktijd; epoque
maken, zich-zelven of zijnen Hid merkwaardig
maken, proof opzien verwekken.
Epos, heldendicht, verhalend dichtstuk.
Equdibre, evenwigt (zie voorts ae—).
Equipage, reistoestel, bedienden, paarden, rijtutgen enz., krijgsuitrusting van een' officter,
scheepsbemanning.
Equzpement, uitrusting, inzonderheid van een
schlp,
equzperen, uitrusten, toerusten, bemannen.
Equitatie, het paardrijden.
equivoque, dubbelzinnig.
Erebus, onderwereld, doodenrijk, hel.
Erectie, oprtgting, opbouwing, bouw.
Eremiet, z. Heremiet.
ergo, gevolgelijk, dus, derbalve.
engeren, oprigten, grondvesten, stichten.
Erinnyen, Wrdakgodinnen, Furign.
Eris. twist; de twtstgodin.
Ertstiek, strijd- of twistkuust.
erotisch, de beide betreffende ; erotieche gedtchten, hefdegedichten, rninnedichten.
errare humanum est, dwalen is menschelijk.
Erratum, font, drukfout (meerv. errata).
Erreur, dwaltng.
Erudttie, geleerdheid.
Eruptie, uitbarsting, b. v. van een' vulkaan.
Escadre, scheepsafdeeling smaldeel, eskader.
Eseadron, ruiterschaar, compagnie ruiterij.
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escaladeren, met stormladders beklimmen.
escamoteren, goocbelaarsstreken doen, uit den
zak rotten, kapen.
Escarpans, ligte schoenen, dansschoenen.
Escorte, bedekking, geletde, gevolg.
Escouade, rot soldaten onder een' korporaal.
Escroquerie, fielterij, aftroggeling.
esoterisch, enkel voor ingewijden ; wetenschappelijk.
Espadon. houwdegen, tweesnijdend slagzwaard.
Espagnole, spaansche dans; spaansche vrouw.
Espalier, Ieiboom , waaijerboom ; latwerk of
staketsel.
Esperance, hoop.
Esplanade, vrije, vlakke plaats voor groote gebouwen en vestingen, wandel-, exerceerplein.
Esprit, geest, vernuft, scherpzinnigheld, verstand; wezentlijkst bestanddeel, tljnste product
der destillatie; algemeene denkwijs, volksgeest.
Esquire (verkort Esq.), schilddrager; titel van
een' engelsch' edelman; ook van een' aanzienlijk' burger, WelEdel beer
Essai, proof; staal; verhandeling.
essayeren, beproeven, toetsen (het gehalte).
Essayeur, beproever, toetser
Essentze, het wezen, de kracht, het geestrijke
uit vruchten, kruiden enz., geest, spiritus.
essentzeel, wezentlijk, volstrekt noodzakelijk.
Estaffette, rijdende postbode, koerier.
Estime, hoogachting, waardering,
estzmeren, hoogachten, schatten.
estropieren, verminken.
Etablissement, vestiging van een handelshuis
eon., grondlegging; gesticht; nederzetting.
etablisseren, grondvesten, oprigten; zzch etablisseren, zich nederzetten, vestiges.
Etage, vercUeping van een gebouw.
Etape, stapelplaats; proviandmagazijn; nacht-

kwartier.
staat, gesteldheid; lijst, overzigt.
Etat-major, generale staf.

Etat,

et cetera. en zoo voorts.
Ethiek, Ethica, zedeleer, deugdenleer.
Ethnographic, volkentieschrijving.
Etiquette, aanhechtbriefje; hofgebruik; voorschrift der welvoegeliikheid.
Etourderie, onbezonnenheid, domme streek.
Etourdi, onbezonnene, wiidzang
Etude, studie, oefeningsstuk.
Etui, koker, foedraal, scheede.
Etymologie, woordvorsching, woordafleiding.
Etymotoog, Etymologist, woordafleidkundtge
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Eucharistic, heilig avondmaal, nachtmaal.
Eumeniden, Plaaggeesten, Furien.
Euphemzsmus, verzachtende ultdrukking.
Euphonic, welluidendheid.
euphonisch, welkltnkend, verzachtend,
evaeueren, rumen, ledigen.
Evalvatze, schatting, waarde of koers van menten en7.; aanslag.
Evangelic, blijde tijding; bet nieuwe Testament.
evangelzsch, met Jezus' leer overeensternmend,
christelijk,
epavorcren, uitdampen, uitwasemen.
Evasie, ontwijking; uitvlugt, voorwendsel.
Evenement, afloop; gewigtige gebeurtenis.
Eventualtteit, bet gebeuren v. een mogelijk geval.
eventueet, in voorkomend geval, mogelijk.
Everlast (Everlasting), ligte maar zeer sterke
wollen stof.
Evietze, borgtogt; schadevergoeding.
evident, oogenschijnlijk, zonneklaar.
Evidentie, handtastelijkheld, klaarblijkelijkheid.
eviteren, vermijden.
Evolutie, ontwikkeling; zwenking; bewegingen
eerier vloot op zee.
ex, mt. Bij naamwoorden, die daarmede zamen
gesteld zijn, beteekent bet gewoonlijk: gewezen, voormalig, b. v. ex—minister, voormalig
minister.
ex abrupto, plotseling, onverwacht,
exact, stipt, naauwkeurig, volkomen.
Exactitude, naauwkeurigheid, stiptheid.
Exattatte, gemoeds-, geestvervoering; overspanping,
exalteren, overprikkelen: verrukken.
Examen, onderzoek, ondervraging.
examineren, onderzoeken; naauwkeurig beschouwen.
ex animo, van harte, met opzet.
ex capite, uit het hoofd.
ex cathedra, op meesterachtigen toon,
excederen, overschrijden, to see gaan.
excellent, voortreffeliik, heerlijk.
Excellentie, voortreffelijkheid, titel van ministers en andere hooge staatsbeambten.
excelteren, uitmunten, zich onderscheiden.
Excentrictteit, afwijking van het middelpunt:
dweeperij, eigenzInnigheid.
excentrisch, uitmiddelpuntig; overspannen.
Exceptie, uitzondering; uitvlugt, tegenwerping,
exceptioneel, eerie uitzondering bevattende.
excerperen, ulttrekkcn (uit geschriften).
Excerpt, uittreksel.
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Exces, overmaat, buitensporigheid; gewelddadigheid.
excipieren, uitzonderen; tegenwerpingen maken.
Excztatie, opwekking, aansporing.
exciteren, aanprikkelen; doen ontstaan.
Exclarnatie, uitroeping, geschreeuw.
exclameren, uitroepen.
exciuderen, uitsluiten, afzonderen.
Excluste, uitsluiting.
exetusief, uitsluitenderwijs.
Excommunicatie, kerkban.
excommuniceren, in den kerkban doen.
Excrement. afgang, stoelgang, ontlasting.
excudzt, hij heeft het gegraveerd.
Exculpatie, ontschuldiging, vrijspreking
exculperen, buiten scbuld stellen.
Excurste, uitstapje, pleiztertogtje.
exeusabet, verschoonbaar.
excuseren, verontschuldigen.
Excuus, verontschuldiging.
executeren, uttvoeren, voltrekken, door regtsdwang noodzaken; teregt stellen.
Executeur, uitvoerder van een' vonnis, van een
taatsten wil.
Executie, voltrekking van een vonnis; geregtelUke uitwinning van eenen scbuldenaar.
Exegeet, schriftverklaarder.
Exegese, verklaring, bijbelverklaring
Exempet, voorheeld, voorschrift, model.
Exemptaar, afdruk, ieder enkel gelijkvormig
stub van gelijksoortige voorwerpen.
exemplair, voorbeeldig, waarschuwend.
Exernize, vrijstelling, onthefling
exerceren, oefenen, inz, in de krijgsdlenst.
Exercitie, oefening, wapenoefening.
Exhalatie, uitdamping, uitwaseming.
Exhibitie, aanwijzing, openlegging.
Exhortatie, vermaning.
Exigentie, behoefte, dringend geval; naar exigentle van oaken, naar den gang der taken
vorderen zal.
exigeren, vorderen, eischen.
Exzl, Exilium, verbanning, verbanningsplaats.
exzteren, verbannen.
Exzstentie. bestaan, werkelijkheid.
existeren, bestaan, zijn; kunnen leven.
ex officio, nit pligt, van ambtswege.
exorbitant , buitenmatig, overdreven.
Exorcismus, duivelbezwering.
Exordium, begin, inteiding eerier cede.
exoterisch, voor oningewijden, volksmatig.
Expansie, uitzetting, verwijding.
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expansieve kracht, uitzettend vermogen.
expatrzeren (zzch), uitlandig gam
Expectant, een wachtende, uitztende (beter ware
exspectant).
Expectoratie, gemoedsuitstorting.
expectoreren, zijn halt uitstorten, ontlasten.
expedieren, verzenden; van kant maken.
expeddier, expediet, spoedig, voortvarend.
Expedient, Expeditionnazr, afzender, uitvaardiger; hulpschrilver.
Expeditie, afzending van waren, rein, krijgstogt,
geregtelijke uitvaardiging of bet afschrift van
eene regtshandeling.
Expediteur, goederenverzender, bevrachter,
expenderen, uttbetalen, bekostigen.
Expensen, uttgaven, inzonderheid regtskosten.
expenszef, duur, met zware uttgaven verbonden.
Experientie, ervartng, ondervinding.
Experiment, proefneming, kunstproef.
expertmentaal, proefonder vindelijk,
expert, zaakkundtg.
Expert, zaakkundige, gezworene.
Expiratie, uttademing, dood ; verloop van een'
terinijn, vervaltijd,
exponeren, sterven ; vervallen.
Explanatie, uttlegging, opheldering.
expliceren, ontvouwen, utteen zetten.
Exploit, daad, heldendaad; dagvaarchng (exploot).
Exploitatie, ontgtnning, bebouwing, opdelving
exploiteren, ontginnen; dagvaarden.
Exploste, uit— of losbarsting, knal, schok.
Exploratze, uitvorsching,
exponeren, uttleggen, ophelderen; zich exponeren, rich blootstellen.
Exportatie, uttvoer, goederen-uitvoer.
Exporten, uitgaande waren.
Expose, niteenzetting, openlegging.
Expositte, tentoonstelling ; uiteenzetting.
expres, uitdrukkelijk, met opzet.
Expresse, bijzondere bode, opzettelijk gezonden
boodschapper.
Expressie, uitdrukking ; expressier, nadrukkelijk.
ex professo, beroepshalve, van ambtswege.
Expropriatie, onteigening, uttkoop.
exproprzeren, onteigenen, uit bet bezit zetten,
Expulsze, gewelddadige uitdrijving.
exquts, exquitriet, uitgetezen, voortreffelijk.
exspecteren, exspireren, re op exp—.
Exstase of Extase, tie Ecstase.
Exstirpatie, uitroeijing, uttdetging.
ex tempore, voor de vuist, onvoorbereido
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extenderen, uitbreiden, uitstrekken.
Extensie, uitbreiding, omvang.
extensief, volgens de uitgestrektheid; omvattend.
Exterminatie, verdrijving ; uitroeijing.
extermineren, verdrijven, y erdelgen, vernielen.
Externen, met gehuisveste, buitenwonende scholieren.
Extorsie, afpersing, gewelddadigheid.
extra, buiten, buitengewoon, bijzonder ; extraftjn, zeer fin; Extra-blad, hijblad; Extra-post.
buitengewone of eigen post.
Extract, uittreksel (nit boeken, kruiden enz.).
extravagant, buitensporig; overdreven gek.
Extreme, bet uiterste, hoogste.
Extremes, overdrijvingen, tegenovergestelde taken ; les extremes se touchent , de strijdigste
dingen gaan soms gepaard.
Extremiteit, utterste, hoogste verlegenheid, laatste toevlugt.
Exuttatie, vreugdgehuppel, gejuieb.
ex ungue teonem, aan den klaauw kent men den
leeuw.

F.
r. of fee. beteekent fecit, hi) heeft bet gemaakt.
r, of ft beteekent florins, florenen. guldens.
f, of fol. of P. beteekent folium, fotzo, blad.
Fabet, verdichte vertelling, sprookje, leugen.
fabuteus, fabelaehtig.
Fabricatie, vervaardiging, bewerking der waren.
robriceren, vervaardtgen, makes, voortbrengen.
Fabriek, Fabrilk, werkplaats, werkinrigting ,
waarin arbeiders tot hetzelfde doel, bij geregelde verdeeling van den arheid en onder gebruik van machines, werkzaam zijn.
Fabrikaat., de yervaardigde waar, bet kunstvoortbrengsel.
Fabrikage, stadsbouwmeesterschap.
Facade, voorzijde, ge y el van een gebouw.
Face, gezigt, voorzijde; en face, van voren.
Facetten, ruitswijs geslepen vlakten aan edelsteenen enz.
fachems, verdrietig. spijtig.
(acid, gemakkelijk; gedienstig, insehikkelijk.
Faeiliteit, gemakkelijkheid, to groote toegevendheid.
Facit , som, bedrag, uitkomst.

FACON—FAS ET NEFAS.
Ripon, manier; vorm , fatsoen, maakloon.
faconneren, vormen, tie vereischte gedaante geyen.
Fac-simile, schrittevenbeeld, handsehriftaldruk.
(acta, daadzaken, gebeurde (enkelv. fact urn).
Factte, partij, aanhang, kuiperij, kabaal,
factzseh, daadzakelijk, werkelijk, waar.
Factoor, opzigter, zaakvoerder, boekhouder,
brievenbesteller.
Factortj, handelskantoor in een vreemd werelddeel.
Factotum , doe-al, alles in alien, die alles doet.
Factum, voorval, daadzaak.
Factuur, keep-, ihkoop- en verkooprekening.
Facultezt, natuurgave, geschiktheid, eene der 4
hoofdafdeelingen van de gezamentlijke weteuschappen ; de gezamentinke, tot eene wetenschap behoorende hoogleeraars, b. v. de medische faculteit.
fade. lat, smakeloos, onbevallig.
Fagot, houten blaastnstrument met diepen teen,
basson.
Fagotist, die dat instrument bespeelt,
raaleren, faillzet zijn, zich butten staat tot
betaling verklaren
Faillissement , Faillite , betalingsonmagt , niet
frauduleus bankroet.
Fait, daadzaak; au fait zijn, naauwkeurig verstaan, wel kennen.
Falsa, vervalschingen ; Falsum, opzettelijk hedrog.
Fama, godin des roems; gerucht, sage,
fameus, vermaard, wereldkundig, berucht.
ram/Hair, gemeenzaam, vertrouwelijk,
famtlarzseren tzich), gemeenzaam maken, nick/
to veel vrijhetd veroorloven.
Famitiariteit, vertrouwelijkhe,d, naauwe kennts •
Familie, verwantschap, geslacht; gezin; afkomst
Fanattcus, dweeper, geestdrijver.
fanatiek, dweepziek, vol colic inbeeldingen.
Fanatismus, geloofsd weeper tj.
Fanfare, trompetgeschal.
Fan faronnade, pogcherij, grootspraak.
fantaseren, willekeurig, naar zijn gevoel en invallen, voor de vuist spelen.
Fantasie, willekeur; luitrog spel voor de vuisl
Farce, klucht; vuisel (voor spijzen).
farceren, met vulsel stoppen.
farderen, blanketten; bemantelen.
far mettle, niets doers,
Fascznen, rijshout, takkebossen bij waterwerken.
Fas et 'terms, regt en onregt.
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Fashion, mode ; goede toon.
Fashionable, man naar de wereld ; modegek.
Fasti, jaarboeken, feestkalender.
fastidious, langwijlig, verdrietig.
Fat, ingebeelde zot, lafbek,
fat, fattag, fatterig, gek, ingebeeld, laf.
fataat, noodlottig, verderfelijk, heilloos.
Fata-Morgans, luchtsplegeling.
Fatatiteit, onvermijdelijk noodiot; rampspoed.
fatigant, vermoeijend;
vervelend.
Fatigue, vermoeijenis, afmatting.
fatiqueren, vermoeijen, lastig vallen.
Fitum, noodlot; lot, bestemming.
Faubourg, voorstad.
Fauna, dierenbeschrijving.
Faunen, veld- of boscbgodeo.
Fausse- queue , onzuivere scoot op 't biljart.
Fauteuil, armstoel leuningstoel.
faux, valscb, verkeerd.
Faux-pas, misstap, feil, flater.
Favour, gunst, beganstiging, beleefdheid; verge y ing ; Jours de faveur, Faveur-dagen, respijt-dagen, nazigt-dagen, wisseluitstel.
fatorabel, gunstig, genegen, voordeelig.
Favoriet, gunsteling, lieveling.
Farorieten, bakkebaarden.
fatoriseren, begunstigen, genegen zijn.
Favorite, de gekeerde kleur der kaart, de beste.
Fayence, halfporceleln, plateel- of aardewerk.
feat, hij heeft bet gemaakt.
Fecunditezt, vruchtbaarheid.
Federatie, verbond, bondgenootschap.
Federalismus, verbondstelsel.
Fee , toovergodin.
Felicitatie, gelukweosch.
feliciteren, gelukwenschen.
Felonie, leenpligtschending, trouwbreuk tegen
de overheid; in Engeland ledere doodmIsdaad.
Ferzen, vrije dagen, rustdagen.
Perm, vast, standvastig, mannelijk.
Ferman (minder goed Firman), schriftelijk bevel des sultans, verlofbrief of patent, pas; aanstelling; handelpas in 0. Indio.
Ferment, gest- of gistmtddel.
Fermentatie, gisting; volkswoeling,
fermenteren, gisten, in lusting geraken.
Fermeteit, standvastigheid, degelijkheid.
Ferociteit, wildheid, woestheid; onmenschelijkheid,
fertiel, vruchtbaar; winstgevend.
Fertiliteit, vruchtbaarheid, weligheid.
Festin, Festiviteit, feest, feestelijkheid.
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Feston, loot- of lofwerk van bloemen.
festtna lente, haast u langzaam.
Feetwitett, zie Feet.,
festonneren, met bloem- en loofwerk versieren.
Fete, feest, gastmaal ; verjaar-, naamdag.
(teren, feesteltjk onthalen ; vlerjen.
Fetiche, zinnettjk voorwerp van afgodische vereering; toovermiddel.
feudaal, het leenstelsel betreltende.
Feudaal-systeent, Feudaltsmus, het leenstelsel.
fetolleteren, doorbladeren, nazien.
Feuzileton , afdeeling van een dagblad, aan de
critiek der letterkundige werken, aan novellen
enz. gewijd; blaadje
Fiacre, huurkoetster ; huurkoets, tweespan.
fiat , het gescbiede ! bewilligd!
Fiche, speelmerk, beentje.
Fictie, verdtchting, vindtng; voorwendsel, onwaarhetd.
Fidalgo, adellijke van lager' rang in Portugal.
ficleel, getrouw; opgeruimd, lustig.
Fuletcommis, erfmaking, waardoor den erfgenaam alleen het vruchtgebruik, niet bet regt
van vervreemding, van zekere goederen wordt
toegestaan ; of een goed, dat niet verkocht
mag worden, maar bij eene famtlie moet blijven.
Fideltteit, trouw,trouwhartigheid; vrolijke
Fultbus, papierstrookje om tabak aan te steken,
Fiducte, vertrouwen, stouthartigheid.
fier, stout, trotsch; vermetel.
Figurant, die op het tooneel eene stomMe rol
vervult.
figureren, afbeelden; figuur waken; y our figurant dienen.
Figuur, , gedaante, beeld, prentje; danstoer;
voorkomen; figuur waken, eene groote rot
spelen, opzien baren,
fi.gutertijk, zinnebeeldig, oneigentlijk
bijfiliaal, kinderlijk, dochtertijk;
bijhandelshuts,
kerk;
Filou, listtge bedrieger, sehurk.
Filtreer-machine, werkturg ter zuivering, inzonderheid van het water.
filtreren, doorzijgen, kleinzen.
finaal, wat om te etndigen, te sluiten dient.
Finale, einde, uitgang, slotstuk.
financteet, de geldzaken betreffende.
Financien, openbare geldmtddeleu, geldvnorraad, fortuinsomstandtgbeden.
Financier, rentmeester, Terstandig geldbeheerder; geldschieter.
Finesse, sluwheid, list.
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Finis coronat opus, bet einde kroont het werk.
fingeren, verdichten, voorgeven; gefingeerdemunten, niet werkelijk bestaande munten, naar
welke men rekent, b. v. ponden vlaamsch; —
gefingeerde rekening, vermoedeltjke rekening.
Firma, bandelsnaam, handteekening van een
bandelshuis.
Firmament, uitspansel, sterrenbemel.
Firman, zie Ferman.
Fiscaal, openbaar aanklager ; landsschatbewaarder.
Fiscus, staatsvermogen, staatskas; boetekas.
Fistel, pijpzweer; etterdragt, vochtatleider.
fistuleus nijpzweerachtig.
fix, vast, bepaald; snel, gezwind, fiksch.
fixeren, vastzetten; strak aanzien.
Flacon, flescbje, reukfleschje.
Flageolet. fijn- of hoogfluit.
Flanel, ligte, lijnwaadachtige wollenstof.
flaneren, ledig rondslenteren.
Flank, zijde; zijvlakte, legervleugel.
flankeren, van ter zijde bestrijken of dekken ;
ook smijten.
flatteren, vleiien ; Flatterie, vleijerij.
Flegma, zie Phlegma
Fleur, hloem, bloei, bloeitijd.
Fleuret, schermdegen.
fieurig, bloeijend, gezond.
Fleurist, Florist, bloemkweeker, bloemschil der.
flexibel, buigzaam, gedwee.
Fltbustier, zeeroover, vrijbuiter.
Floreen, gulden.
Flora, du bloemgodin; plantbeschrijving.
florissant, bloeijend.
Florist, bloemenvriend, bloemkweeker.
Florist, zie Fleurist.
floreren, bloeijen, in welstand zijo.
Floryn, gulden
Flottille, kleine stoat, smaldeel.
Fluctuatie, weifeling, wankelmoedigheid.
fiuctueren, dobberen, weifelen, zweven.
Fluxie, vloeijing, vloed; buikloop.
Focus, brandpunt: afgezonderde schouwburgplaats.
Feccundateit, zie rec—•
Fcederatie, enz. zie fed—.
Foedraal. scbeede, koker, overtreksel.
Foliant, bock in folio of eenmaai toegevouwen
vet papier.
blad, op de btadzijde,
Folium,
folit'ren , de bladen van een bock merken.
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Fomentatie, stoning, verwarming door warme
omslagen.
fornei,tereu, stover, warmen; in gisting brengen.
Fond, grond ; fond, grondig ; au rond, wet
ingezien.
Fonds, grondvermogen, geldvoorraad, kapitaal ;
de gezamentlijke werken, waarvan een uitgever 't copieregt heeft.
Fondsen, publteke tzndsen, staatsschuldbrieven.
Fondament, em Fund—.
Fontanel, kleine kunstzweer tot afleiding van
schadelijke vochten.
Force, kracht, geweld.
forceren, dwingen, noodzaken, openbreken.
forma (pro), voor den schen, welstaanshalve.
Formaw, grootte eens boeks.
formalzseren , de uiterlijke vormen en regels in
acht nernen ; zzch formaltseren, lets kwalijk
nemen, zich beleedigd achten.
Formalzteiten, gewoonten, gebruiken, uiterlijke
regels en vormen.
Formatte, vorming, gedaantegeving, seheppine.
foroneel, voimelijk, volgens den vorm, uitdrukkelp k.
forrneren, vormen; voortbrengen; in rij en gelid
plaatsen.
Formule , voor bijzondere gevallen voorgeschre
y en of door het gebruik ingevoerde woorden,
wendingen en spreeksvijzen, zegswijze,
druk king; algemeene letteruitdrukking, Paste
repel.
Formutier, door 't gebruik ingevoerde repel,
woordelijk voorschritt van eenig opstel, Poorbeeld, model.
Formulist, vriend van formuten of formulieren.
formidabel, vreeselijk, geducht.
Fort. kielne vesting, schans.
Fortificatie, vestingwerk; bevestigingskunst.
fortlficeren,fortifie'ren, versterken, verschansen.
Fortuna, geluk, lotgeval, wedervaren; vermogeri.
Forum, markt, geregtshof, regterstoel.
Fossilten, delfstoffen; versteeningen.
fosstel, opgedolven; versteend.
Foulard, indische bonte zijdenstof, inz. zakdoek
Foule, menigte, volkshoop, zamenloop.
Fourage, voeder, paardenvoeder.
rouragcren, voeder of levensmiddelen opsporen
en haten.
Fourberne, hedriegerij, schurkenstreek.
Fourgon, zeker rijtuig met een' gaffeldistel.
Fourier, veld- of krijgsschrijver, onderofficier ,
belast met de fourage eon. eener compagnie.
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fourneren, voorzien ; met fijn bout beleggen of
ittleggen; zijne bijdrage betalen.
Fournossentent, image, toelage; aanzuivering.
Foyer, haard; brandpunt; in schouwburgen : de
verwarmingskamer, verzamelzaal tusscben en
na de vertooning.
Frack, korte, digtsluitende mansrok.
Fractie, breuk; breking; deel eener politieke
partij.
Fractuur, breuk, beenbreuk ; zekere duitscbe
drukletter.
Fragtnent, brok, sink, brokstuk.
47 A 48 center,.
Franc, fransche zilvermunt
Franchise, fransche vrouw; fransche dans.
franchement, vrijmoedig, rondult.
Franchise, openhartigheid, rondborstigheid.
Franciskarten, minderbroeders, minorteten.
franca, vril, portvrij.
frankeren, de port vooruit betalen, vrachtvrij
maken.
frappatt, treffend; sprekend.
frapperen, treffen, bevreemden, indruk maken.
Fraterntteit, broederschap, verbroedering.
Fraudatie, benadeeling, opligting.
frauderen, bedriegen, sluikhandel drijven.
frauduleus, bedriegelijk.
Fregat, ltgt, snelzetlend oorlogschip.
frenetiek, krankzinnig, razend.
frequent, menigvuldig, volkrijk, sterk bezocht.
frequenteren, vltjtig bezoeken, task bijwonen.
Frequentte, menigvuldigheid, herhaalde wederkeering.
fresco, vrolijk, levendig; al fresco schilderen, op
verschen kalk schilderen.
Fresco-schtlderkunst , het schilderen op verschen, natten kalk.
Freute, jonkvrouw, adellijke ongehuwde dame.
Fricassee, klein gesneden vleesch met eene saus.
Frictie, wrijving.
Fripon, schurk ; Friponnerie, guiterij.
friseren krulten, het Naar opmaken.
Friseur, Mapper; Frisuur, kapsel, haartoot.
(coyote, nietig, onbeduidend,
Frivoliteit, beuzelarij,kleingeestigheid. moedwil„
Front, voorhoofd; voorzijde, voorgevel, voorste
gelid.
Frontieren, grenzen; Frontierpiaats, grensplaats.
frotterett, wrijven, glad maken, poetsen.
fructifteren, vrucht dragen.
Fructuarius, vruchtbruiker.
frugaal, spaarzaam, eenvoudig, karig.
Frugaliteit, genoegzaamheid, spaarzaamheid.
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fru8treren, to leur stellen.
fulmineren, uttvaren, schelden, razes, vloeken.
Fumigatie, berookiog, rook- of dampbad.
Funambutist, koorddanser.
Functie ambtsverrigting, hediening. post.
Fundament, grondslag ; Fundamenten, grondslagen, aanvangsgronden, eerste beginselen.
fundamentaal , wezentlijk, oorspronkelijk; de
eerste gronden aangaande; fundamentate wetten, grondwetten.
Fundatte, grondlegging, stichting uit vermaakte
fondsen.
funderen, gronden, stichten; gefundeerde schuld,
eerie op bepaalde inkomsten aangewezen staatsschuld.
funest, verderfelijk, heilloos, noodlottig.
Furie, Wraakgodrn, boosaardig wijf.
furteus, woedend, onzrnnig, dol.
Fureur, Furor, woede, razernij; hevige begeerte.
furore ma ken, Widen bijval inoogsten.
furtief, hermelijk, diefachtrg, steelswijs.
Fusie , smelting ; het gietsel ; zamensmelting.
Fusater, snaphaandrager, gewoon soldaat.
fusilleren, doodschieten, als kriasstraf.
Fast, vaatwerk ; Fusti, aftrek voor beschadigde
wares.
futiel , nietswaardig, voddig
Futillteit, nietigheid, armzaligheid,
Futurum, toekomende tied.

G.
GI. beteekent gulden.
Gabarre, klein, plat roeischip (tot in- en uitladen).
Gabel, indirecte belasting, impost; zoutpakhuis.
Gage, onderpand; dienstloon, soldij (gagw).
gagne, gewonnen.
Gala, hofstaatsie ; feestgewaad, staatsiekleed.
Galant, minnaar, vrijer, verliefde.
galant, smaakvol gekleed; aardig, hoffelijk, voorkomend.
Galanterie, hoffelijk nedrag , voorkomendh€id
jegens vrouwen; koopwaren tot tooi, opschik
en genoegen; ook minnehandel, boelerrng.
Gatanthomme, fijn beschaafd man, mail naar
de wereld i hornme galant, saletjonker.
Galeas, Gallas, groote galei, groot roeischip.
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Galei, breed roeischip, dat gemeenlijk door misdadigers (gateislaven) wordt voortgeroeid.
Gatimatuts, Gallimatthas, wartaal, onzin, brabbeltaal.
Galjas, zie Galeas.
Galjoen, spaansch koopvaardij- en oorlogschip.
Gallicismus, fransch taaleigen.
Galon, goud- of zilverboordsel.
galonneren, met goud- of zilverboordsel beleggen.
Gatop, springloop, snelrid.
Galoppade, engelsche springdans.
galopperen, met sproogen rijden of loopen, rennen.
Galvanismus, de door Galvani uitgevonden electriciteit of aanrakings-electriciteit.
Galvanoplastiek, de door Jacobi gevonden kunst
om afdrukken of vormen van eenig voorwerp
langs den galvanischen weg to verkrijgen.
Gambade, luchtsprong, bokkesprong.
Gamin, straatjongen, keukenjongen.
garanceren , met meekrap verwen.
Garant, borg, waarborg.
garanteren, garanderen, borg blijven, goedspreken.
Garantie, waarborg, borgstelling.
Garcon, knaap, ongehuwd man; oppasser.
Garde, wacht, wackier; Garde du corps, lijfwacht.
Garde champétre, veldwachter, koddebeijer.
garderen, bewaken; behouden; prenez garde,
pas opl gardez-vous, wacht u.
Garde-robe, kleederkamer, kleedervoorraad.
garneren, omzoomen, beleggen; voeren, optooijen.
Garnituur, Garnering, omzetsel , versiering,
toebebooren. volledig stel van bheen behoorende dingen.
Garnisair, soldaat ale dwanginlegering bij ach•
terstallige belastingschuldigen.
Gammon, Garnizoen, bezetting, lig- of standpleats der soldaten.
Gas, lucht, onzigtbare, blijvend veirkrachtige
vloeistof.
Gasconnade, pralerij, erge grootspraak, snoeverij.
Gaseogner, grootspreker, praalhans.
gaatreren, smulpartij houden.
gastrisch, wet bet onderlijf, den bulk, de maag
aangaat.
Gastronomie,verfijnde kookkunst, lekkerbekkerij.
Gastronoom, kunstkok, lekkerbek.
Gaudium, vreugde, verlustiging, pret.

GAZETTE—GEFORMALISEERD.

t.,9

Gazette, dagblad, courant.
Gazometer, luchtmeter,
geabonneerd, ingeteekend, vooruit betaald .).
geoccepteerd, aangenomen.
geaccordeerd, toegestaan. in schikking getreden.
geaffecteerd, gemaakt, gekunsteld.
Geoggregeerde, toegevoegd ambtenaar.
Geatimenteerde, iemand. die op kosten eener gemeente vk ordt onderhouden.
Geall,eerden, boodgenooten.
gealtereerd, ontroerd, ontsteld.
geassorteerd, voorzien van Mies , wat tot een'
wicket, ce p ' ha ndelstak behoort.
geassureerd, tegen brandschade verzekerd.
gebrowilleerd, oneens, in onmin levende.
gecatangeerd, aangebaaid, beboet.
geciteerd, gedagva,ird
Gecomrnitteerde, lasthebbende.
gecontpliceerd, ingewikkeld.
gecompromitteerd , hlootgegeven aan schande .
schade, enz.
geconditioneerd, wet of kwalijk bewaard.
geconfisgueerd, verbeurd verklaard.
Geconsolldeerden , fondsen of schulden, voor
wier rentebedrag zekere staatsiukomsten zijn
aangewezen.
gedecideerd, besloten. vastberaden, stout.
gedecoreerd, met een ordelint versierd.
gedecreteerd, vastgesteld, besloten.
gedepecheerd, a fgezonden,
gedeponeerd, nargelegd.
Gedeputeerde, afgevaardigde des yolks.
gederangeerd, in de war (van verstand, van fortwo).
gedetazIleerd, omstandig.
gedtsciplineerd, aan goede tucht gewend.
gedisponeerd, beschikt, betrokkeu; wet of kwalijk gehumeurd.
gedoteerd, begiftigd.
gedresseerd, afgerigt (van dieren).
gee'mporteerd, oploopend, driftig.
geempresseerd, baast hebbende, clink bezig.
gee'ngageerd, verloofd, verzegd, verbonden.
ge6xatteerd, overspannen.
geforceerd, gedwongen; opgevuld On deze be-teekenis moet het zijn getarceerd).
geformaliseerd , stijf aan vormen gehecbt; vol
cornplimenten.
*) Woorden met het voorvoegsel ge, die hier
niet gevonden worden, zoeke men op het woordself, b. v. gedeplaceerd op deplaceren.
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gegeneerd, belemmerd.
gegradueerd, met eene akademische waardigheid
bekleed.
gehazardeerd, gewaagd, gevaarlijk, vermetel.
gehonoreerd, aangenomen en betaald.
onbeperkt.
geillustreerd, met platen, vignetten enz, voorzien.
geimpegneerd zijn, verpligt of verantwoordelijk
zijn.
geimpticeerd, mede in betrokken, verwikkeld.
geincenseerd, bewierookt.
gaticrimincerd, voor misdadig gehouden.
geindigneerd, verontwaardigd, boos.
glindzsceplineerd, zonder tucht; niet geoefend.
geindisponeerd,ongenegeo; ontstemd; onpasselijk.
genteresseerd, bij betrokken; zelfzuchtig, wingierig.
gYesoleerd, op zich-zelf staande.
gemaskeerd, bedekt, onzigtbaar gemaakt.
gemeleerd, vermengd; doorgeschud; bemoeid.
gemodereerd, gematigd.
geneaotigerd, verhandeld, omgezet.
Gendarme, landruiter, landdragonder,
wacht.
Genealogie, geslachtrekenkunde, stamboom.
genealogisch, geslachtrekenkundig
Genealoog, Genealogist, geslachtkundige, stamhoommaker.
Gene, dwang. belemmering.
penant, belemmerend, bezwarend, moeijelijk.
Generaal, veldheer, beirvoerder.
generaal, algemeen; in zamenstellingen : opperof hoofd- enz., b, v. generaal-conto, hoofdberekening ; generaal-bas, grondbas, leer van de
harmonic; generale star, de hooge bevelvoerende officieren van een regiment.
Generalisatie, algemeenmaking.
Generalisstmus, o pperveldheer.
Generaliteit, algemeenheid, gezamentlijke heirvoerders; algemeene staten.
Generatie, teling, voortbrenging, inenschengeslacht, de gelijktijdig levende menschen,
genereren, telen, verwekken, voortbrengen.
genereus, edelmoedig, grootmoedig, mild.
genertsch, genereek, tot het geslacht behoorende;
generzsch onderscheid, geslachts-onderscheid.
geniaal, scheppend, vindingrijk, vernuftig,
Genialiteit , oorspronkelijke geestkracht, vindingskracht.
Genie, natuurlijke aanleg, aangeboren schranderheid, oorspronkeNkheid; ook ingenieursof krijgsbouwkunst.

GENIUS—GERECOVIANDEERD. it
Genius, beschermgeest, schutsengel.
Genre, geslacbt, soort; Genre-schilderij, voorstelling van een iooneet nit het dagenjksche
leven, volkstafereel.
gentil, aardig, lief. wellevend, hupsch.
Gentleman, heer, man van opvoeding of stand.
Genuiniteit, echtheid, onvervalschtheid.
geoccupeerd, druk met bezigheden overladen.
Geognoste of Geognostiek, bergkunde.
Geognost, hergkundigeGeograaph, aardrijkskundige, aardrijksbeschrijver.
Geographie, aardrijksbeschrijving.
geographisch, aardrijksbeschrijvend.
Geologic, leer van de wording der aarde.
Geometric, leer der ruimte, aardmeting, meetkunde
georganiseerd , naar eisch ingerigt. bewerktuigd.
geparenteerd, vermaagachapt.
geparfumeerd, geurig, van geuren doortrokken.
geparodieerd, op bespottelijke wijze nagebootst.
gepassioneerd, hoogst ingenomen, zeer verzot.
gepetrifieerd, versteend.
gepiqueerd, gebelgd, beteedigd.
gepolitoerd, geglansd, gepolfist.
geporteerd voor iemand zijn, ziCh zijne zaak
sleek aantrekkeo.
geposeerd, gezeten; gezet; bedaard.
gepousseerd, voortgedreven, voortgeholpen,
gepraetnediteerd, to voren bedacht, opzettelijk.
gepraeoccupeerd, vooringenomen.
gepraescribeerd, verjaard , aanbevallen, verstoryen,
gepresseerd zijn, geen tijd hebben, haast hebben.
geprolongeerd, verlengd, de betaling tot een' lateren dig uitgesteld.
gepromoveerd, bevorderd, tot den doctorsgraad
verheven.
geproportioneerd, geevenredigd, naar juiste verbonding.
geprotesteerd , wegens niet-betaling wettig afgewezen (van wissels); tegen eene kwetsing of
benadeeling van zijn regt formed opgekomen.
gequalificeerd, bevoegd, door de bevoegde auto—
rhea aan g esteld ; gequalificeerde diefstal, die
met verzwarende omstandigbeden gepaard gist.
geraffineerd, gelouterd, verfijnd, doorkneed, door
trapt.
geramasseerd, kloek en sterk, vierkant, gespierd.
Gerant, zaakvoerder; eerste redacteur,
gerecommandeerd, aanbevolen; gerecommandeercle brief, een aanbevolen brief, van welken de

92

GEREFORMEERDEN—GIRO.

afzender zich een bewijs van ontvangst door
de postdirectie hat uitreiken.
Gereformeerden, hervomden, aanhangers en volgelingen der leer van Zwinglius en Calvyn.
geremplaceerd, in eens anders phats getreden,
inzonderheid in de krijgsdienst.
gerenommeerd. berucht, befaamd. vermaard.
gereren, besturen; zich gereren, zich gedragen.
gereserveerd, voor he ho uden.
geresolveerd, besloten, koen, moedig, van kort
beraad.
geretireerd, ingetogen, eenzaam, op zich-zelven
levend,
gereiisseerd, gelukt, geslaagd.
oermaniech, van duitschen scam.
Germanzsmus, hoogduitsch taaleigen.
Germinatie, kiemIng, uitspruiting, kiemtijd.
germineren. ontkiemen, uitspruiten.
geroutineerd,geoefend, bedreven, vlug, doorkneed.
gesatineerd, soar satijn of atlas gelijkende.
gesignaleerd, geseind, door teekens berigt; door
persoonsbeschrijving kenbaar gemaakt; uitgemust, onderscheiden.
gesttueerd, gelegen, in een' zekeren toestand zich
bevindende.
gesorteerd, in soorten bijeen gevoegd; van al bet
vereischte wel voorzien.
gestationeerd, aangesteld, geplaatst, gelegen.
Gesten, gebaren, ligchaamshoudingen, handbewegingen.
Gesticulatie, gebaardenspraak.
Gestte, verrigting, bestuur.
gesttpuleerd, vastgesteld, afgesproken, bepaald.
gesubordineerd, ondergeschikt, onderdanig.
getierceerd, tot op een derde terug gebragt.
getraineerd, getalmd. op de lange baan geschoven.
getravailleerd, afgemat, gekweld.
getravesteerd, belagchelijk ingekleed.
Geus, bedetaar, scheldnaam der Gereformeerden;
kleine vlag van de boegsteng.
gevaccineerd, ingant met koepokstof.
geverseerd, geoefend, bedreven, ervaren.
Gig, eenspanoige, open gaffelwagen met twee
wielen.
gigantesk, gigantisch, reusachtig.
Gingang, oostindische katoenea stof, some met
schors gemengd.
Gtrandote, staande armblaker; vuurrad bij vuurwerken.
Giro, het overdragen, endosseren van een' wissel op een ander.
gireren, eenen wissel aan een ander overdragen.

GIRONDIS1EN—GRADEREIY.
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Girondisten, Girondijnen, aanhangers der gematigde republikeinsche partij in de fransche
revolutie van 1789.
Gitanos, Ileidens, Bohemers, Zigeuners.
Glace, ijs: kunstmattg, eetbAar ijs
Glace-handschoenen, geglansde handschoenen.
glaceren, blInkend ma ken.
Glacts, veldborstwertng der buiten-vestingwerken.
Gladiator, zwaardvechter bij de oud-romeinscbe
schouwspelen.
glazuren, vergtazen, met glamour bedekken.
Glazuur, verglasel, glasstofbedekking.
Gletscher, ijsveld in de atpendalen.
Globe, kogel, bol. kunstmatige aardbol,
globuleus, kogel-, bolvormig.
Gloria, Glorie, roem, heerlijkheid; straalkrans.
gloria in excelsis De eere mil God in de
hoogte!
g/orieas, roemrijk, heerlijk; ook grootsprekend.
Glossarium, alphabettsch gerangschikte verzazameling van glossen.
G1088e, duister, verklaring behoevend woord, uitlegging, verklaring, kantteekening.
Glyphiek, Glypteek, steensnijkunst, beeldsnijderij.
Glyptotheek, verzameling van gesneden steenen.
Gnomen,aard- of berggeesten, leer-, ztnspreuken.
Gnomon, zonnewijzer.
Gnosis, openbariug, diepere kennis der christelijke leer.
Gnostieken, geheimkenners, godswijzen.
gnostisch, gehetmkundig.
God save the king, God behoede den koning.
Goelette, klein scnip van 10-100 ton, schooner
Gondel, pleiziervaartuig in Venette.
Gondelier, gondelschipper.
gordiaansche knoop, onoplosbare knoop, hoogst.
ingewikkelde zaak.
gottsch, ouderwetsch, oudvaderlijk, oudduitsch.
Gnat, smaak.
gouteren, smaken. mogen lijden, goedkeuren.
Gouvernante, :andvoogdes. kinderopvoedster.
Gouvernement, stadhouderschap , landvoogdij,
regering, staatsbeheer.
gouverneren, besturen, beheerschen, regeren.
Gouverneur, bestuurder eener provincie; landvoogd, holsopvooder en leermeester.
Grace, welvoegelijkheid , aardigheid , grade,
gunst, genade, grade.
gracteus, bevallig, liefelijk, innemend.
Gradatte, trapswijze opktimming.
graderen, louteren, veredelen, tot een' hoogeren
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graad van deugdelijkheid brengen;Gradeerhuia,
lekwerk, of verdampingshuis.
gradueren, naar graden of trappen afdeelen, eene
waardigheid toedeelen.
Grammatre, Grammatica, spraakleer, spraakkunst.
grammaticaat, de spraakleer betrellende, ta g
-kundig.
Grammaticus, spraakkunstenaar.
Gramme, wiglje, duizendste nederlandsche pond.
Granaat, gering rood edelgesteente; ook een
met kruid gevulde brand- of springkogel.
Grand-seigneur, groot, trotsch beer; sultan.
Grandes, spaansche hoogadel/ijken.
Granaet, kernsteen, korrelsteen, grondsteen.
Granuleer-machine, werktuig ter vervaardiging
van metaalkorrels,
Graphiek, schrijf–, teeken-, schilderkunst.
Graphiet, potlooderts, zwart teekenkrijt.
gradueren, woeden, heerschen (van ziekten).
gratias I dank 1 ik dank u!
Gratie, genade, guest. bevalligheid.
Gratfen, de 3 Bevalhgheden.
Grattficatie, gunstgeschenk, vereering, toelage.
gratificeren, genade schenken, vereeren, vergoeden.
gratis, om niet, kosteloos.
gratuit, vrijwt114; ; Don gratuit, onverpligte
gift.
Gratutant, gel u kwenscher.
Gratulatie, gelukwensch, heilwensch.
gratuleren, gelukwenschen.
Gravamen, bezwaar, zwarigbeid.
graveren, plaatsnijden; ook wel bezwaren.
Graveur, plaatsnijder, etser.
Gravitatie, zwaartekracbt, werking van de eigene zwaarte eens Itgchaams.
Gravure, plaatsnijkunst, ets- of graveerkunst.
Grenadier, keursoldaat der infanterie.
Greffie, geregtsschrijfkamer, bureau der regtsacten; ter griffie deponeren , op de lange baan
schuiven.
Griffier, geregtsschrijver, geheimschrijver.
Grillage, roosterwerk, traliewerk.
Grimassen, leelijke gebaren, grijnzen, fratsen.
Grippe, epidemische zinkingkoorts, griep.
Grisette, meisje van gertoge afkomst en betwijfelbare zeden; net gekleed, coquet naaistertje
of dienstmeisje in Frankrijk.
Grisou, ontvlambaar gas in de kolenmijnen.
Groep, zamenstellIng van vele voorwerpen tot
een geheel, hoop, volksmenigte.

GROEPEREN—HABIEL.
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groeperen, bijeenplaatsen, tot een gebeel coredmelen.
Grog, drank van water, rum en suiker.
Groom, bediende, rijknecht, palfrenier.
Gros, tWaalf doziin; groote hoop, menigte.
Groshandel, handel in 't groot.
grosseren, eene acte enz. en 't net schrijven. ook
vergrooten, grootspreken.
Grassier, Grossest, koopman in 't groat.
Grot, hol, kunsthol, schelpspelonk.
grotesk, wonderlijk, grillig, zeer avontuurlijk.
Grotesken, onnatuurlijke, wonderlijke gedaanten;
vreemdsoortig beeldwerk van menschen en
dierengestalten, met loot en bloemwerk schijnboar regelloos verbonden.
Guano, oak Huano, vogelmist, mestaarde der
vogelzwermen op de Zuidzee-eilanden, aan de
peruaansche host.
Gueredon, soort van hooge kandelaar, knaap.
Guide, gids, wegwijzer. rigtman bij 't exerceren.
guilloeheren , met dooreengevlochten linen versieren
Guillotine, valbijl, onthoofdingswerktuig.
Guillotineren, onthoofden door de valbijl.
Guinee, Guinje, engelsche goudmunt, ruim 12
gulden.
Guirlande. bloemenkrans, bloemenolinger.
Guitar, bekend speeltutg met 6 tot 10 snaren.
Gummi, plantenslijm, slijmhars; Gummi elasticum, elastieke gom, vederhars, caoutchouc;
Gummi guttae, gittegom, geelhars.
Gustus smaak; de gustibus non est disputandune, over den smaak valt niet to twisten.
gutturaal, tot de keel behoorende.
Gyges (ring van), bet mtddel om zich onzigtbaar to maken, al zijne wenschen vervuld to
zien.
Gymnasium, geleerde school, latijnsche school.
gymnastisch, ligchaams- of krachtoefenend.
Gymnastiek, leer der ligchaamsoefeningen.
Gyps, waterhoudende, zwavelzure kalk.
Gyromantie, waarzeggerij uit getrokken kringen
of cirkels.

Ho
Habeas-corpus-acts, de engelsche grondwet of
acte, volgens welke een in becbtenis genomen
persoon binnen 24 uren nose zip' bevoegden
regter moet staan.
habiel, bekwaam, vaardig, handig.
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geschiktheid, bekwaamheid.
habiliteren (zich), rich geschikt, bekwaam
ken; van zijne bevoegdhetd doen blijken.
hahitabel, bewoonbaar.
Habitant, bewoner, inwoner.
Habitatie , wooing; woonregt
Habijt, kieeding, dragt, gewaad.
habtteren, bewonen.
Habitude, hebbelijkheid, aangenomen gewoort,
Habitue, gewoon bezoeker, b. v. van een kofijhuts.
habitueel, tot gewoonte geworden, vertrouwd.
Haemorrholden, aanbeijen, guldene ader.
Haeresie, keitterij, afwijking van de kerkleer.
Hakkenei, tette, telpaard, pasganger.
Hallelujah ! bolt den Beer! gelootd zij God
Hansa, Hanse, handelsverbond der steden, die
rich sedert 1241 aan Hamburg en Lubeck aansloten, en daarom hansesteden genoemd werden.
hanseatisch, verbonden, tot de Hansa hehoorend.
harangueren, redevoeren, ptegttg aanspreken.
Hardiesse, stoutheid, vrijpostigheid.
Harem, vrouwenwoning der Muzelmannen.
liar lekijn, potsenmaker, hansworst.
Harmonica, zeker speeltuig.
Harmonic, overeenstemming, zamenklank, blank1neensmelting; eensgezindheid, overeenstemmrng van neigingen, wit err.
harmonieren, eendragtig, vriendschappelijk 'even.
harmonisch, overeenstemmend, eendragtig,
Harpax, Harpagon, gierigaard, vrek.
Harpoon, werpspies tot de walvischvangst.
Hasard, tie Hazard.
Hausse, bet rijzen der staatspapieren; d la hausse
speculeren, handelsplannen op het rijzen der
papieren maken.
Hautbois, Hobo hoogilui t
Haute-levee, adellijk, voornaam gezelschap.
Haverij , schade, wake schepen op hunne refs
beloopen.
Hazard, hasard, gevat, toeval; waagstuk; par
hasard, toevailig.
hazarderen, wagen, op het spel rotten.
Hazardspet, kans- of waagspel (waarbtj met de
bekwaamheid des spelers, maar alleen de fortuin kan bestissen).
hebdomadair,, wekelijksch verschijnend , b. v,
een nieuwsblad.
Hebrastnus. hebreeuwsch taaleigen.
Hecatombe, offerande van 100 dieren.

HECTARE-HETEROGEEN.
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Hectare, 100 vierk. roeden.
hectisch, teringachtigolitgeteerd.
Hectograrnme, 100 wigijes, 1 ons.
Hectolitre, 100 kannen of koppen, 1 vat of mud.
Hectometre, 100 meters of 10 roeden.
Hectostere, 100 kubieke meters.
Hedschra, Hegira, aanvang der mithamedaansche jaartelling (15 Julij 622)
Heiduk, lijftras$ant, dienaar in hongaarsche uniform.
Helicon, de woonplaats der zanggodinnen, muzen berg.
Heliographie, beschrijving der zoo; oak zooveel
als phototypie.
Helioskoop, zonnekijker, zonneglas.
Heliotroop, zonnebtoem.
Hellenen, Oud-Grieken, bewoners van Hellas of
Griekenland.
Helleborus, nieswortel, nieskruid.
Hellespont, zeeengte der Dardanellen.
Heloten, spartaansche staven.
Hemispheer, halve bol, halfrond van aarde of
hemel
Heraldiek, wapenkunde, wapenleer.
Heraut, wapenbode, krijgsgezant.
Herbarium, kruidenboek, verzameling van gedroogde planten.
herbortseren, kruiden zoeken en verzamelen.
Hercules, oud-grieksche held; zeer sterke man.
Hercules-pilaren de straat van Gibraltar.
hercultsch, heldhaftig,
'
groot van kracht en moed,
ulterst moeijelijk,
hereditatr, ei fel ij k.
Heremiet, kluizenaar, woudbroeder.
Hereste, z. Haeresie.
Hermaphrodiet, die beide geslachten heeft, kwe.
Hermelijn, pelswerk van de noordsche witte wezel.
Hermeneutiek, uitlegkunde, vooral des bijbels.
hermettsch gesloten, luchtdigt, wed toegemaakt.
Hermttage,
fijne wijn van de RhOne.
Heroen, halfgoden, vergode helden der Oudbeid
heroisch, herotek, heldhaftig, hooghartig, grootsch ;
herdische poezy, heldendicht.
Herolsmus, heldentnoed, heldhaftigheid.
hesiteren. aarzelen, dralen.
Hesperie, het westelijk land (Spanje,
Hesperus, de avond, a vondster.
Hetaerte, staatkundige verbindtenis der nieuwe
Grieken.
heterodox, dwaalleerig, onregtzinnig, ketterscb.
heterogeen, ongelijksoortig, vreemdaardig.
5
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Hetman, aanvoerder eener kozakkenbende.
Heuristiek, uitvindingskunst.
Hexameter, zesvoetig vers.
Hibernia, lerland.
hibriclisch schepset, basterd; hihridisch woord,
mengelwoord, uit twee talen zamengesteld, b. v.
luchtbatlon.
Hidalgo, adeltijke van lager' rang in Spanje.
hiep, schertswijze verkorting van hypochonder.
Hierarchic, priesterheerscbappij, kerkbevind.
Hieroglyphen, beeldschrift bij de oude Egyptenaren.
hieroglyphia2h, zinnebeeldig; raadselachtig.
Hilariteit vrolijkheid, opgeruimdheid.
Hippocrene, hengstebroo, dichtereubron.
Hippopotamos, rivierpaard, nijlpaard.
Histericus, geschiedkundige.
Historic. gesehiedenis, gebeurtenis
historisch, geschiedkundig, naar de geschiedenis,
Hocus-pocus, gooebelarij, oogmisletding.
Homilettek, predikkunsr.
Homzlie, kanselvoordragt, btjbeloefening.
Homme d' affaires, zaakwaarnemer, holmeester.
Homme de lettres, geletterde.
homogeen, gelijkaardig, van eenerlei natuur.
homoloog. overeensten3mend, gelijkluidend.
homoniem, gelijknamig; gelijkluidend (in klank).
Homceopathie, geneeswijze ow eene kwaal door
een verwant middel to verdrijven, b. v buikloop door purgeermiddelen.
honnet, eerlijk, welvoegelijk, welwillend,
Honneur, ter; de honneurs waarnemen, de behoorlijke eer bewijzen (b. v. aan zijne gasten);
honneur-dagen, respijt-dagen.
honny soit gut mal y pense, wie erg denkt, vaart
erg in 't hart.
honorabel, eervol, eerbaar; deftig.
Honorair die den titel van een ambt heeft, zonder bezoldiging; honoratr lid, eerelid.
Honorarium, eereloon, betallog van schrijvers,
geneesbeeren enz. voor hunne diensten.
honoreren, eeren; bet eereloon geven; een' wtsset honoreren hem aannemen en op den vervaItijd betalen.
honoris causa, eershalve.
Hora, uur; horse, zing- en biduren in kloosters.
Horen, tijdgodinnen, uurgeleidsters.
Horizont, gezigteinder, ktm; ook bevatting.
homontaat, waterpas.
Horoskoop, uuraanwijzer of tafel der dag- en
nachtlengten; planeetlezer; lotvoorspeller; ook
de voorspelling zelve.
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Horreur, afschuw, afgrijzen, gruwel.
horribel, ijsellik, vreeseltjk, vervaarlijk.
hors de saison, ten onpas, ten ontijde.
Hors d' oeuvre, lets overtolligs, onibeerltjks.
Hortoloog tuinkundige, tuinvriend.
hosiatmah! of hosanna ! Heer, help hem , hij
leve!
Hyspes, gist; g astheer; waard.
Hospitaal, ziekenhuis, gasthuis.
Hospitaltteit, g astvrijheid, herbergzaamheid.
Ho q pitium, Hospice, herherg; klein klooster of
ordeshuis ter herberging van doorreizenden.
Hospoctar, heer, Wel der vorsten in Moldavia en
W allachije.
Hostie, offerdier avondmaalsbrood, heilige ouwel •
hostiet, vijandig.
Hostittteit, vijandelijkheid.
Hotel, aanzienlijk logement; groot heerenhuis.
Hours, paradijsmaagd; aanminnige vrouw.
Huyenoten , spotnaam der Gereformeerden in
Frankrijk.
huinaan, merschelijk, mensehlievend, goedwillig.
Humaniora, voorafgaande studien, de schoone
kunsten en wetenschappen, die den mensch
tot mensch vormen; taal- of schoolgeleerdheid
humaniseren, menscheluk makes, veredelen
Humanttett, menschdom; menschlievendheld.
Humeur, gemoedsstemming, luim.
Humtcluteit, vochtigherd, nat.
humittant, vernederend.
Humiliatte, vernedering, beschaming.
humilieren, veruederen, verootmoedigen.
Humor, vocht; schertsende luitn ; zonderlinge
luimige wijze van voorstelling.
Humorist, lutmig schrtiver.
Hunebedden of Hunnebedden , grafsteden Ott
rotsblokken zaamgesteld en tot den heidenschen voortijd behoorende.
hurrah! hussah ! tutroep van vreugde, hoozee ,
Hussieten, aanhangers van den boheemschen
g odsdienstleeraar Johannes Huss.
Hydepark, diergaarde to Louden.
Hydra, waterstang, veethoofdig monster.
Hydraulsek, leer van de beweging en den druk
der vloeistoffen; waterleidingskunst.
Hydraulteue, waterbouw k unclige.
Hydriatiek, watergeneeskunde.
Hydrodynamiek, leer der waterkracht.
Hydrographte , waterbesehrijving naar lengte,
breedte ens.
hydrographuche kaarten, zeekaarten.
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Hydrologie, waterleer (in chemisch opzigt).
Hydrometer, watermeter, waterbaians.
Hydrophobic, watcrvrees, hondsdoiheid.
Hydropste, waterzucht,
Hydrostattek, leer van het evenwigt der druipbare vloeistoiren.
Hydrotechneek, waterbouwkunst.
Hygiene, gezondheidsleer.
Hygrometer, Hygroskoop, werktuig ter waarneming van de vocbtigheid der lucht.
Hymen, de huwelijkegod; het huwelijk.
Hymeneen, bruilortsliederen, bruitoftsfeesten.
Hymne, Hymnus, lorzang, feestlied.
hyper, in zamenstelling: over, overdreven.
Hyperbool, overdriving, grootspraak.
hyperbottsch, ooerdrijvend, vergrootenderwts.
Hyperboreen. noordlanders; ook zonderlingeo.
hypochonder, zwaarmoedig, vol grillen en kern.
Hypoehondrie, miltzucht, zwaarmoedigbeid.
Hypochondria, miltzuchtige, zwaarmoedige.
Hypocriste huichelarij, schijnheiligheid.
H y pocriet,htuchelaar.
'
pilaarbijter.
hypocrstisch, huichelacbtig, geveinsd valsch.
hypothecarische erediteuren , schuldeischers op
vast pand.
Hypotheek, geregtelijk beschreven onderpand van
onroerende goederen, van geleende gelden,
pand- of grondbrief.
hypothekeren (verhyp. —) , als onderpand doen
inschrijven.
Hypothese. aangenomen stalling, meaning, vooronderstelling.
hypothettsch, voorondersteld, aangenomen.

I.
ib . of ibid. beteekent ibidem, to zelfder plaats.
id, bet. idem, de of hetzelfde.
i. e. bet. id. est, dat is.
inv. bet. triventt, hij heeft bet uitgevonden.
it. bet, item, insgelijks, evenzoo, verder.
Icarus, zinnebeeld van jeugdige onbezonnenheid.
Ichthyophagen, vischeters.
I deaat, modelbeeld. voorstelling der volkomenheld; droombeeld.
ideaal, ideatisch, enkel gedacbt; ook voorbeeldelijk, als volkomen gedacht.
idealtseren, tot hoogste voorbeeld maken, boven
de wezentitjkheid verbeffen, veredelen.
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Idee, voorstelling, begrip; gedachte, denkbeeld,
ontwerp, plan.
identisch, eenerlei, gelijkgeldend, ge!ijk en gelijkvormig.
Identiteit, eenzelvigheid, volkomen overeensteM ming,
Idiom, landspraak, tongval, spraakeigen.
Idioot, onwetende, domkop. sukkel.
Idiotismu8, gewestelijke uttdrukking; stompzinnigheid.
Mole, afgodsbeeld, afgod.
idolater, afgodiszh; buttensporig heminnend.
ldolztrie, afgodendienst, beeldendienst.
lelytle. landelijk gedicht, herdersdicht.
idyllisch, landelijk, eenvoudig en onschuldig.
Ignorantie, onwetendheid. domheid.
ignoreren, met weteo, Diet willen weten.
illegaal, onwettelijk, onregtmatig,
illegitiem, onwettig; onecht,
illiberaal, onedel, engharttg; onvrijzinnig.
illiciet, ongeoorloofd.
illiguide, onvereffend, b. v. eene rekening.
illuderen, voor den gek houden, misleiden.
Illuminatie, feestelijke verlichting.
tllumineren, verhchten; kleuren.
Music, verblindtng, begoocheling; zinsbedrog.
Illustratie, opheldering, verklaring; glans.
itlustre, voortreffelijk, uitstekend, doorluchtig.
tllustreren, in 't Itcht stellen; verbeerlijken; versieren (boeken met platen).
imaginair, ingebeeld, vermeend.
Imaginatie, inbeelling; verheeldingskracht.
imagineren, uitdenken; zich voorstellen.
Imam, turksch priester, hoofd eener moskee.
imbeetel, stompzinnig, onnoozel.
Imbeeilliteit , verstandszwakte, onnoozelheid.
Imatatie, navolging; bet nagevotgde. cope.
imiteren, navolgen, nabootsen, naapen.
tinmaterleel, onhgchamelijk, geestig.
immatrieuleren, inschrijven, iolijven.
Immaturitett, onrijpheid; ontijdige ouderdom.
immediaat, onmiddellijk, zonder tusschenkomst.
Immemorabel, ongedenkwaardig.
Immensiteit. onmetelijkheld.
Immensurablliteit, onmeetbaarheid.
imminent, nakend. dreigend.
Immissie, geregtelijke toewijzing.
immobiel. onbewegelijk.
Immobilin, immobilair eigendom , onroerende
goederen.
Immobiliteit, onbewegelijkheid.
immoderaat, onmatig, overdreven.
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Immodest, oneerbaar, onwelvoegelijk.
imrnoraat, onzedelijk, tegen de zedewet.
Immoratiteit. onzedelijkheid.
tmmortel, onsterfelijk; Immortelle, stroobloem.
immortaliseren, onsterfelijk makes.
Immortaliteit, onsterfelijkheid.
impardonnabet, onvergefelijk.
impartiaat. onpartijdig, regtvaardig.
Impassibilitezt, onvatbaarheid voor Iijden.
Impediment, hinderpaal, belemmering.
Impensen, onkosten, uitgaven.
impenetrabel, ondoorgrondelijk.
imperceptibet. onbemerkbaar.
Imperatief, gebiedende wijs der werkwoorden.
Imperator, opperbevelbehher, better.
imperfect, impar fait, onvoleindtgd, gebrekkig.
Imperfectie, onvolkomenheid; gebrek.
Inper rectum, onvolmaakt verleden tijd der werkwoorden.
imperatorisch, gebiedend; keizerlijk.
imperiaal, keizerlijk; Impertaat papier, papier
van het grootste formaat.
Imperiale, bovendeel van eene koets, diligence;
keizerskroon (bloem).
imperieus, gebiedend, beerschzuchtig.
Imperium, opperheerschaprij, oppermagt.
impertinent , onvoegelijk; onbeschaamd, onbeschoft.
Impertinentie. onbehoorlijkheid; onbeschoftheid.
imperturbabel, onverstoorbaar; gelijkmoedig.
impetreren, afbidden, door aandrang bekomen.
impetueus, onstuimig, henig.
lmpetuositeit, onstuimi g heid, drift,
Impieteit, goddeloosheid, snoodbeid.
Implicatte, verwikkeling.
impliceren, verwikkelen, in eene zaak betrekken.
impliciet, mede in betrokken, stilzwijgend cinder begrepen.
Ion aanzoeker, hulpvrager, klager.
imptoreren, om hulp smeeken, aanzoeken.
Impconztentie, onboetvaardigheid.
Impolttesse, onwellevendheid.
lmponderabillen, onweeghare dingen.
imponeren, opleggen; opzien wekken; eerbied
. inboezemen.
Impoptitair. bij bet y olk stet bemind: te bong
voor het yolk.
/mpopu/aritett, volksongunst; te geleerde voordragt.
Import, invoer; linporten, invoerwaren
importabei, invoerbaar, genorloofd in te voeren.
important, gewigtig, belangrijk.
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/mportantie,, belangrijkheid, invloed, aanzien.
importaiie, goederen-invoer.
trnporteren, invoeren; lets beteekenen, van belang zijn.
importuneren, lastig vallen; ongelegen komen.
Importunitezt, ongelegenheld. overtast.
imposant, achtIng inboezemend, nadrukkelijk.
imposszbel, onmogelijk; Imposszbilitezt, onmooglijkhetd.
Impost, Imp'St, belasting, warenaccijns.
imposteren, belasten.
zmpote,t, onvertnogend, onmagtig; lam
Impotentie, mannelijk onvermogen; onbevoegdherd, zwakte.
impractzcabet, ondoeulijk, onuitvoerbaar; onbe gaanbaar
Impraegnatie, bevruchtiging; verzadiging.
impraegneren, bevruehten; oplossen, verzadigen.
zmpraescrzptibel, onverjaarbaar.
Imprecatze, verwensching, vloek.
Imprimatur verlof tot den druk; het worde al.gedrukt.
imprimeren, indrukken, inscherpen; drukken.
lmpressze, opdrukking, indruk, invloed.
improbabel, onwaarschijnlijk.
lmprobatie, misbillijkIng, alleuring.
improfitabel, onvoordeelig, ntet ophrengend.
impromptu , snel opgevatte, zinrijke gedachte;
lets voor de vuist gemaakt.
Improvisatie, voor de vuist gemaakt dichtstuk,
onvoorbereide redevoering.
Improvisator, onvoorbereid spreker, dichter.
tmproviseren, voor de mot dichten of redevoeren
Imprudentze, onvoorzigtigheid
Impudentze, onbeschaamd held, schaamteloosheid.
Impugnatie, bestrijding, aanvechting.
Impuls, Impulsze, aandrtft. drang, beweeggrond.
Impunztezt, straffeloosheid, uttblijven der straf.
imputabel, toerekenbaar.
Impu,tatze, toerekening, telastlegging.
imputeren, toerekenen, to last leggen, toeschrijven.
in abstracts , in 't algemeen, op zich nit beschouwd.
inaccessibel, ontoegankelijk.
inaccuraat, onna aim keurig, slordig.
inactter, werkelooc, ledtg, in rust.
Inac tivaeil, onbedrijvigheid, rust.
Inadvertentle, onachtzaarnheid, verzien.
inallenabel, onvervreemdhaar.
inatterabet, onveranderlijk, onverderfelijk,
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inamovibet, onafzetbaar, onherroepelijk
inappellabel, onbevoegd tot hooger beroep.
Inattentie, ono p lettendheid. nalatigheid.
Inauguratie, plegtige bevestiging in eene waardigheid.
Inauguratie-gesehrift. inwildingsgeschrift.
tnaugureren, p legtig inwijden, bevestigen,
in bianco, in blanco, wit , onbeschreven, oningevuld.
in bonis. bij kas, gegoed.
in calculo, in de berekening, in getal.
incapabel. onhekwaam, ongeschikt.
incapaciteit, onbekwaamheid.
Incarceratie, inkerkering, opsluiting.
incarnaat, vleeschkleurig, hoog-rozerood
Incarnatie, vleesch-, menschwording v. Christusb
incasseren, omlijsten; geld ontvangen, innen.
in casu, an casum, in geval.
in causa, in de regtszaak.
incestueus, hloedschendig.
Incestus, bloedschande.
Incident, Incidentie. voorval, bijkomende zaak,
toeval.
Incipient. aanvanger; inczpieren, beginnen.
Incisie, insnijding, snede.
Incitabiliteit, prikkelbaarheid.
lncitatie. aanzetttng; inciteren, aandrijven.
Incivilzteit. onbeleefdheid.
Inctinatie, neiging, belling: geneigdbeid,
inclineren, neiging tot iets hebben.
includeren, insluiten, in rich bevatten.
Inclusie, insluiting; inclusive of incluqief,
tend, medegerekend.
Incognito, onbekendheid, naams- of standsverbergtng,
incognito, onbekend, onder vreemden naam.
Ineohaerentie, gebrek aan zamenhang.
incommensurabet, onderling onmeetbaar.
incommoderen, lasttg zijn of vallen, verontrusten.
incomparabel, onvergelijkelijk.
incompatibet, onvereenbaar,, niet overeen te
brengen.
incompensabet, onvergoedbaar, niet te vergoeden.
incompetent, onbevoegd, ongeldig.
incompteet, onvoltalltg.
incompresszbel, onzamenpersbaar. i
in concrete, in een bepaald geval, in werkelijkheid,
inconform, niet overeenstemmend, ongepast.
inconsequent, zich-zelven ongelijk, tegensprekend.
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lneonsequentie, strijdigheid met eigen beginseten.
inconsiderabet, onbeduidend, onbelartgrijk.
Inconsiderantie, onbedachtzaaroheid.
,nconstitutioneet, tegen de grondwet, ongrondwettig.
Incontinentie , gebrek aan onthoudingsgave.
incontribuabel, titet schatpligtig, onbelastbaar.
Inconvenient, ongelegenheid, zwarigheid, ongemak.
Incorporatie, inlijving, opneming in een genootschap.
in corpore, gezatnentlijk.
incorporeren, inlijven, opnemen.
incorrect, onnaauwkeurig, gebrekkig,
incorruptibel, onverderfelijk.
incourant, Diet ganghaar.
incredibet, ongeloofelijk.
Increduliteit, ongeloovigheid, twijfelzucht
tncrimineren, van misdaad beschuldigen.
ncroyable, ongeloofelijk ; een incroyabte, modegek.
Incrustatte, Incrustervng, overkorsting.
incrusteren, met eerie steen- of kaIkachtige korst
overdekken.
Inculpatte, beschuldiging, aanklagt.
,nculperen, beschuldigen, to last leggen.
Inculiabelen, eerste beginselen, inz. der boekdrukkunst.
incurabef, ongeneeslijk, onheelbaar.
,n cur/A, op het raadhuis, voor het geregt.
Indebitum, hetaling, tut dwaltng of zonder seepligling geschied.
, ndecent, onbetamelijk, oneerbaar.
indelzcoat, onkiesch, ruw.
ndemniseren, schadeloos stellen.
Indemniteit, schadeloosheid, schadevergoedingindependent, onathankelijk, zelfstandig.
Independenten, protestantsche secte in Engeland.
onafhankelijken van de bisschoppelijk-kerkelijke heerschappij.
Independentie, onalhankelijkheld.
deposit°, in bewaring.
Index, register, inhoudsopgave, bladwijzer; lijst
der boeken, die door de kattiolijke Kerk verhoden zijn.
I ndicatie, aanwijzing, verdenkingsgrond.
Indicatives, aantoonende wijs der werkwoorden.
indienne, fin gedrukt katoen, chits,
indifferent, onverschtllig, laauwgeloovig.
Indifferentismus, onverschilligheid, laauwheid,
,idigent, behoeftig, arm.
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Indigestie. ooverteerbaarheid, kwade maag.
Indignatie, verontwaardiging, misnoegen.
Indigniteit, onwaardigheid, befeediging.
inthqueren, aanwijzen, aanduiden.
indirect, middellijk, met regtstreeksch; indireete
belastingen, cell.), die niet regtstreeka den
personen opgelegd, maar door middel van
eenen op zekere waren enz. gelegden cijns
geheven worden.
Indiscipline, gebrek aan tucht.
indiscreet, onbescheiden, niet geheimhoudend.
Indiserette, onbescheidenheid, praatzucht.
indispensabel, volstrekt noodzakelijk.
tndisponeren, boos waken, in kwade luim bren-

gen.

indissolubet, onoplosba ar.
indispontbel, onbeschikbaar.
inclavidu, ondeelbaar geheel, afzonderlijk, op
zich-zelf beschouwd wezen, persoon.
individueel, aftonderlijk, aan een enkel voorwerp eigen, persoonlijk.
Indtvidualitett, persoonlijkheid, eigenaardigheid.
indolent. onverschiliig, zorgeloos, traag.
an dorso, op de keerzijde (des wissels),
in dubio, in twijfel, in twijfelachtig geval.
indubitabei, ontwijfelbaar, uitgemaakt.
tndulgentae, toegevendhetd, verschooning, straf-

ontbeffing.

in duplo, dubbel, tweevoudig.
Industrie, kunstbedrijvigbeid, kunstvlijt, nijverheld; Industrie-school, bedrijfs- of handwerksschool.
Industrielen, uitoefenaars van kunst, handwerk
of bedrijf, fabrikanten.
industrieus, bedrijvig, vindingrijk, in kunst,
handwerk of bedrijf ervaren.
inegaal, ongelijk, veranderlijk.
Inegaliteit, ongelijkheid.
Ineptie, zotheid, ongerijmdheid.
inevitabel, onvermijdeiijk niet to ontgaan.
inexact, onnaauwkeurig, onjuist.
inexcusabel, onverschoonlijk.
inexorabel, onverbiddelijk.
Inexperientie, onervarenheid.
inexplicabel, onuitlegbaar.
inexpressibel, onui tsprekelijk.
in foam, eerloos, geschandvlekt.
Infaillibel, onfeilbaar.
in f. imerend, infamant, onteerend, eerroovend.
Infamie, eerloosheid ; laster, eerroof.
Infant, infante, koninklijke prins en princes

in Spanje en Portugal.
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Aranterie, voetvolk, voetknechten.
Infanteriet, soldaat to voet.
Thrattqabet, onvermoeld, onverdroten.
in favorem, ter gunste.
infect, aangestoken, besmet, verpest.
lnfectie, aansteking, verpesting.
infecteren, infieieren, besmetten, aansteken.
infereren, inbrengen; opdragen; gevolg trekken.
Inferieuren, minderen, ondergeschikten.
Inferiorzteit , ondergeschikte staat ; Beringer
waarde, achterstaan bij anderen.
infernaal, helsch, duivelsch, afschuwelijk.
infesteren, vijandig aanvallen; onveilig maken.
inficieren, zie infesteren.
infideet, ontrouw, trouweloos.
Infideliteet, ontrouw, ongeloof.
in ftdem, ter bevestiging, ter waarborging.
infiniet, oneindig, onbegrensd.
INfinttzvus, onbepaalde wijs der werkwoorden.
infirm, ewak, krachteloos,
infirmatief, ontkrachtend, ongeldig makend.
Infirmerie, z'ekenhuis, ino. voor soldaten.
Infirmiteit, krachteloosheid, gebrekkelijkheid.
Inflammatm, ontsteking, brand.
staflommeren, ontvlarnmen; tergen, verbitteren.
tnflecteren, buigen, ombutgen, veranderen.
inflexibel, onbuigbaar, hardnekkig.
Inflexibiliteit, onbuipaamhetd, onverbiddelijkheid.
Inflexie, buiging of afwijking der lichtstralen.
Infitetie, toekenning, opleggIng van eene straf.
influenceren, invioed hebben; overhalen.
Influenlie, ?naked, inwerking.
influenza, vloeikoorts, Iandverkoudheid, griep.
influeren, inwerken, invloed hebben.
in folio, 7. folium.
Informatie , onderrigting; onderzoek ; berigt
geren ; zich informeren, onderzoek doen, berigt inwinnen.
Infractie, schending, inbreuk (op een verdrag).
Infusze , in- of ongieting; Inruste-diertjes, !done,
voor het blame oog Diet zigtbare diertjes in
vloe istoffen.
Ingenféur, vesting— of krijgsbouwkundige ; lngenteur tan den waterstaat, houwkundig opzigter over wateren, dijken, bruggen.
ingenious, scherpzinnig, vindingrijk, vernuftig,
Ingenium, natuurtijke aanleg, aangeboren verstandsvermogen.
Ingenuiteit, openhartigneid , rondborstigheid,
ingereren, invoeren; zich ingereren, zich onbe
voegd met iets inlaten.
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Ingredienten, bestandeleelen, inmengselen.
Ingrossatie, insehrijving, in het hypotheken-boek.
ingrosseren, in het grondpand- of hypothekenboek schrijven.
Inhabititeit, onbekwaamheid.
inhabitabel, onbewoonbaar.
Inhabitatle, inwo y ing, bewoning.
Inhaereren, aankleven, aanhangen; voIharden.
Inhatatie, inademing, iuzuieing.
inhiberen, verhinderen, verbieden.
Inhibitie, regterltjk verbod om voort to gaan.
in honorem, ter eere, nit achting.
Inhospitatiteit, ongastv rijheid.
inliumaan. onmenschelijk, wreed; onbeschaafd.
Inhumaniteit, onmenscheltjkhetd, wreedheid.
Inhumatze, beaarding, begra wing.
inimitab,t, onnavolgbaar.
in ipso termtno, op den vastgestelden dag.
Iniguitett, onbillijkheid, hardheid.
Initia, aanvangsgronden.
Initiaat-letters, aanvangsIetters,-groote beginletters.
Initiatie, i n w ij d i n g.
Initiatief, Initiative. inleiding, opening; de eerste voorslag of voordragt, het regt tot voordrapt bij beraadslaging over een onderwerp,
initieren, inleiden, inwijden.
Injectie , inwerpmg; inspuiting.
In,iurie, eerkrenking, heleediging; scheldwoord;
Proces van trjurie. aatildagt wegens eerroof.
injurieren, beleedigen, hone y , scbelden.
znjurieus, earroovend, Iasterlijk, smadelijk,
in loco op de plaats, ter behoortijke plaats.
.)n inargine, op den rand (eens boeks).
in natura, in natuur, in natuurIijken toestand.
in naturatibus, naakt, ongekleed.
innocent, onschuIdig; verstandeloos, krankzinnig.
Innocentie, onschuld, eenvoudigheid.
in nomine, in naam ; in nomtne Dei, in Gods
naam.
Innovatie, nieuwigheid, verandering.
Innumerabel, ontelbaar.
Inobservantie. achteloosheid, het niet-nakomen.
in octavo, in ' t boekformaat van 8 bladen of 16
bladzijden per vel.
Inoculatie, minting ; inocuteren, in'enten,
In optima forma, in den besten norm, volkomen.
en originati, in het oorspronkelijk schrift, handschrift.
an pace, in vrede.
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in parenthesi, tusschen haakies , tusschen beiden.
in petto, in het hart, in den zin, in gereedheid
of voorraad.
an pont,ficaltbus, in feesttooi; in priesterlijke
ainbtskleeding.
in puris naturalzbus, gale& naakt.
inqaartteren, soldaten inlegeren.
inquteteren, verontrusten.
Inquzrent, gereg , elijk ondervrager.
'.,nquzreren, navorschen, onderzoeken ; verhooren.
Inquisiteur , ondervrager , geloofs- of ketterregter.
Inquzsitte, lijfstraffelijk onderzoek ; gehofs
onderzoek ; het voormalig kettergerigt in
Spa fie.
anrotuleren, de acten nommeren en 7amenhechten.
Insanic, krankzinnigheid, waanzin.
inscraberen, inscbrijven, boeken; toewijden.
Inscriptte, inschrijving; in- of opschrift.
Insect, gekorven diertje; ongedierte.
tn sedeczmo, to het boektormaat van 16 blade!'
of 32 bladzijden per vet.
tinsensibel, ongevoelig; onmerkbaar.
inseparabel, onafscheidelijk.
Inseraat, Insertam, het ingelaschte, bekendmaking in nienwspapieren; bijlage , naschrtft.
insereren, inlasschen.
Insertze, inlassching: lnsertie-kosten, kosten der
plaatsing, b. v. eener advertentie.
Insignien, kenteekens ; eere of rangteekens.
insimulatie, meer of minder ongegronde beschuldiging.
Insinuatie, indringing; geheime mededeeling
eener meening ; geregtelijke inlevering, kennisgeving,
znsinueren heimelijk inblazen ; geregtetijk ter
hand stellen; zich insinueren, zich in iemands
gunst dringen.

inszsteren, op lets staan, aandringen.
insocictbei, ongezellig.
insolent, onbeschaamd, lomp, onbescheiden.
Insolentie, grofheid, lompheid, onbescheidenheld.
on sottdum, alien voor een en een voor alien (b.v .
burg blijven).
insolvent, onvermogend om to betalen.
Insolventie, betalingsonmagt, onvermogen am
zich van zijne schulden to kwijten.
Insomnie, slapeloosheid.
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i nspecteren,inspiciren, bezigtigen, opzigt hebben.
Inspecteur, opziener, onderzoeker.
inspeette, bezigtigi ng, oogenschouw, monstering.
Inspiratie, goddelijke ingeving, begeestering.
inspireren, inblazen, inboezemen, aanvuren.
Instabiliteit, onbestendigheid.
Installatie, instelling, bevestiging.
Installeren, in een ambt of eene waardigheid
stellen.
lnstantee, dringend verzoek; geregtshof, regtbank, b. v. ter eel-ate instantie, bij de eerste
of lagere regtbank; ab instantia absolveren,
den beklaagde ontslaan van den pligt om zich
op eerie tegen hem ingebragte aanklagt to verdedigen.
in statu quo, in den vorigen , aanwezigen toestand,
insteren, op lets aandringen, - blijven stann.
Instigatie, aansporing, opruijing,
instigeren, aanhitsen, opruijen.
Instinct, natuurdrift, ingescha pen neiging, kunst drift.
instinctmatig, onwillekeurig, als bij natuurdrift.
institueren, instellen, stichten ; onderrigten
Instituteur, insteller; leermeester, schoolhouder.
Institutie, staats- of burgerlijke instelling.
lnstitaut, instelling; opvoedingsgesticht, kostschool.
Instruct is, onderA ijs; voorsebrift van to houden
gedrag, dienstvonrschrift ; voorbereiding eener
regtzaak tot hnhandeling.
instructier leerrijk, onderwijzenc
Instructor, leermeester.
Instrument, werktuig, inz. toonkunstwerktuig,
speeltuig; woodheelers-werktuig; oorkonde,
bewijsscbrift.
instrumentaal, als middel of werktuig dienende;
met behulp van werkturgen verrigt ; instrumentale muzijk, zulke, die met speeltuigen
wordt uitgevoerd.
Insubordinatie, verzet in de dienst, warspannigheid.
insufficient, ineuffisant, ontoereikend.
insutatr, de eilatiden betreffende.
In sult . Insultatie, heleedigende a anra nding, boon.
insulteren, beleedigen, beschimpen.
in summa, in 't geheel, zamengenomen.
insupportabei, onverdragetijk.
Insurgenten, opstandelingen, rebellen.
Insurrectie, opstand, oproer.
i n euspenso, in twijfel, onuitgemaakt.
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intact, onaangeraakt, onverzeerd, rein.
integraal, op zich—zelt bestaande, een geheel
iiitma kende.
IntegraIen, soort van nederiandsche staatspapieren.
integreren, volledig maken; integrerend deel,
wezentlijk tot het geheel behoorend dee!.
Integritett, ongeschonden toestand, volledigheid
regtschapenheid, onomkoopbaarheid.
intellectueet, verstandelijk, geestig, schrander.
verstand, doorzigt; berigt, tijding.
verstaanbaar, begrijpelijk, klaar.
Intendant, eerste opziener, bestuurder.
intenderen, op lets letter, beoogen, willens zijn
Intenste, inspannin g.
Intensiteit, innerlijke k racht, sterkte, werkzaamherd.
Intentie, oogmerk, wilsmeening, aanslag.
tntentioneren, bedoelen, genegen zijn, ten sagmerk bebben.
inter, tusschen, ender, gedurende.
Intercalatie , inlassching.
intercateren , inlasschen.
intercederen, in 't midden treden, bemiddelen.
Intercesste, bemiddeling, voorspraak, tusschenkomst.
Interdict, regterlijk verbod, groote pauselijke
kerkban.
lnterdictie, ontzegging, verbod.
interessant, belangrijk, aanlokkend, onderhoudend (doorgaans oak zeer serkeerd gebruikt
voor geinteresseerd, baatzuchtig).
tnteresseren, tot deelnemer waken; iemands
deelneming opwekken, hem innemen, roemen;
rich voor iemand interesseren, aan zijn lot
deel newer], voor hem in de bres springer.
Interest, deelneming ; gewin; rente van een IL a pitaal.
Interim, tusschentijd, tusschenhandeling; ad Interim, voorloopig, voorshands, tot Hader order
interlyneair, tusschen de regels geschreven, of
gedrukt.
Interlenie, ruimte tusschen 2 regels.
Intertudium, tusschenspel.
Intermediair, tusschenkomst, bemiddeling.
Intermezzo, tusschenspel. tusschenvoorstelling.
lntermissie, uitblijving, het relater; tusschentijd.
intermitterend, uitblijvend, tussehenpoozend.
Interpellatie, tusschenrede, afbreking; bestrijding van een bezit; geregtelijke opeisching.
interpoleren, inlasschen, tusschenvoegen.
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interponeren, tusschen plaatsen; zich tot bemiddelaar aanbieden.
Interpositie, tusschenkomst, bemiddeling.
?nterpreteren, uitleggen, overzetten, vertolken.
interpunctie, plaatsing der schrijf– en zinteekens.
Interregnum, tusschenregering.
Interrogatte, ondervraging, vraag
Interval, tusschenruimte, tusschentijd, gaping;
atstand van den eenen toon tot den anderen.
intervenieren, tusschenheiden treden, nemtddelen.
Interventie, tussehenkomst, bemiddeling.
Intestaat, een zonder testament gestorvene; ab
tntestato, zonder beschikking over de nalatenschap ; Intestaat-ertgenaarn, zulk een, die
geen testament noodig heeft om erfgenaam to
zijn.
intiem, innig, vertrouwd, naauw verbonden.
Intimatte, geregtelijke aanzegging,
entimideren, bevreesd makes, sehrik aanjagen.
Intimtteit, innigheid, vertrouwelijkheid.
intolerabel, onverdragelijk, onuitstaanbaar.
intolerant, onverdraagzaam.
intoterantie, onverdraagzaamheid, inzonderheid
in take van godsdienst.
Intonatie, toonaangeving, stemming.
?ntra, binnen, inwendig.
'ntractabel, onhandelbaar, onbuigzaam.
Intreptditeit, onversaagdheid, onverschrokken•
held.
?ntrtcaat, ingewikkeld, verward, moeijelijk.
intrigant, argtistig, vol listen en streken.
Intrigant, vriend van kuiperijen, arglistige.
Intrigue, verwikkeline, knoop; listige, heimelijke street,.kuiperij; Intriguen, streken, omwegen, dranjerijen.
intrigueren, met shnksche streken omgaan, kuiperijen smeden, verstrikken,
in triplo, in drievondig afschrift.
introduceren, inleiden, tngaug verschaffen.
Introductie, inleiding, invoering.
Intruste, indringing, insluiping, b. v. ID eenen
post.
intuItie , innerlijke aansehouwing ; zinnelijke
voorstelling.
inttatief, aanschouwend, onmiddellijk gewaardend.
IHundatie, overstrooming.
2 r underen, overstroomen.
Invalulen, uitgedienden; krijgslieden, tot verdere dienst onbekwaam.
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invariabet, onveranderliik.
Invasie, vijandelijke
strooptogt.
Invective, beteedigende rede, scheld-, schimpwoord.
Inventaris, lijst van voorhanden voorwerpen in
een huis, vaarting enz,; boedelbeschrijving,
tnventariseren, boecielheschrijven.
itzventze, urtvinding; verdichtsel, kunstgreep.
Inversie, woordverzetting, omkeering.
Investigatie, opsnoring, navorschrng, onderzoek.
Inveatttuur, plegtige inzetting in eene waardigheid, beleening,
invidious, nijdig, wangunstig.
inviolabet, onschendbaar, onverbrekelijk.
tnvisibel, onztgtbaar.
Invitatie, uttnoodiging.
inviteren. uitnoodtgen, te Bast vragen.
Invocatie, aanroeping, afsmeeking.
involveren, inwikkelen, verwrkkelen, insluiten.
do / hoezee! zo vzvat! bekend aanvangswoord,
daarom ook benaming van een studentenlied.
ipso facto, door de daad-zelve, eigenmagtig.
ipso jure, door het regt zelf. van self.
Iris, regenbooa; regenboogsvlies In het oog.
Ironic, spotrede, fine snnt, hedekte scherts.
ironisch, spottend, schalk. fijn schertsend
irrattoneel, met de cede strijdig; onberekenbaar.
irreetzsabet, onverwerneltjk.
irrefutabel, onwederleg,haar.
Irregulariteit, onregelmatigheid, wanorde.
irreligious, ongeloovfg, ongodsdienstig,
irremediabel, onherstelhaar, niet te verhelpen.
irreparabel, onherstelhaar, onvergoedbaar.
irresistibel, onwederstaanba a r.
irresoluut, bestutteloos, weifelend, aarzetend.
irrevoeabel, onherroepelijk,
Irritabilztent, prikkelbaarheid.
1rrztatie, prikkeling; verbittering,
irriteren, verbitteren, boos maken, tergen.
bruptte,
overval.
isabel, isabelkleurig, hruinachtig geel, ligtgeel.
Islam, de muhamedaansche godsdienst, het no lamismus.
Isolatie, afzondering; isoleren, afzonderen.
Isthmus, landengte.
item, insgelijks, evenzoo, verder.
Iteratie. herhating ; iteratief, herhatend.
Itinerarium , reisboek, reisbeschrijying-
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J.
J. C. beteekent Jezus Christus.
J. U D. bet. juris utriusque doctor (zie aldaar).
Jabot, borststrook, hemdstrook.
Jacobijnen, leden of vrienden van bet volksgenootschap der razendste vrijheidsdweepers, dat
gedurende de fransche revolutie van 3789 ontstond en zijne zittingen hield in het voormaltge
Jacobijnen-klooster to Parijs.
Jaconnet, oostindisch, meestal glad mousselien.
Jalousie, ijverzucht, tninnenijd, jaloersheid.
Jalouoten, vensterschermen, tralievensters, zonneblinden.
jaloux , ijverzuchtig , nijdig, minnenijdig, jaloersch.
Jambe, versvoet van eene korte en eene lange
lettergreep.
Jargon, onbeschaafde taal, kromtaal, koeterwaalseh.
Jean potage, hansworst.
Jehovah, de Eeuwige, Onveranderlijke, God.
Jeremsade, klaaglied, jammerklagt.
Jesuit, lid der roomsch-katholijke orde, door
Loyola in 1521 onder den naam van gezelschap
of societelt van Jezus gesticht; schijnheilig bedrieger, doortrapt intrigant, vroomschtjnend
hooswicht.
jesuitisch, naar de leer der Jesuiten; schijnheilig.
Jobber, makelaartje; Stock-jobber, actie-kraraer.
Jobs-geduld, zeer groot tool geduld.
Jockey, ruknecht, voorrijder, pikeur; staljongen.
locus, scherts, grap, kortswijl.
John Bull, spotnaam van den grooten hoop des
engelschen y olks; onbeschaafd mensch.
Jokei, zie jockey.
Jongleur, goochelaar, potsenmaker.
Joseph, snort van dun fransch papier; vrouwenoverrok; kuisch, eerbaar jongeling.
Journaal, dagboek, dagblad; tijdschrift, week-of
maandblad.
journaltseren, in bet dagboek schrijven.
Journalistiek , tijdschriftwezen , het schrijven
van ti.jdschriften.
joviaal, blijgeestig, lustig, opgeruimd,
Jovialiteet, blijgeestighetd, blijmoedigheld.
Jubel, vreugdgeschreeuw,, gejuich.
Jubilaeum, Jubile, jubelfeest, jubeljaar.
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judiceren, jubelen, juichen; zijne 50 of 25jarige
eatvereeniging of amhtsbedtentng vieren; gouden of zilveren brulloft houden.
Judaismus, jodendom.
Judas, verrader; Judaskus, verraderlijke kus;
Judashaar, rood, rosachtig, vossig Naar.
judiceren, vonnis vellen, vonnissen, beslissen.
judici'eel, geregtelijk, regterlijk.
judicious, oordeelkundig; verstandig, wel overlegd.
Judicatie, beoordeeling beslissing.
Juft of Jucht, sterkriekend russiseh leder.
Jugeren, oordeelen. beoordeelen, vonnissen.
Junctuur, verbindIng; toestand, tijdsgewricht.
junior, de jongere.
Juno, Jupiters zuster en gemalin; naam eener
planeet.
Junta, vergaderin g , raadsvergadering in Spanje
en Portugal; volkseomite
Jupiter, oppergod, dondergod; naam eener planeet.
Jura, de regten, regtswetenschap.
Jurament, eed, eedzwering.
Jures, gezworenen, lid eener jury.
juridisch, overeenkomsttg de regtsleer, geregtelijk.
Juris consuttus, regtsgeleerde.
Jurtschctie, regtshandeling; regtsmagt, regtsgehied.
Jurisprudentie, regtsgeleerdheid
Jurist, regtskenner, regtsgeleerde.
juristisch,de regtsgeleerdheid betreffende, regtskundtg.
Jury, regtbank van gezworenen.
Juris utriusque doctor, doctor der beide regten
(afgekort 3. U. Di
Just, justement, joist, naauwkeurig, precies, net
zoo; billtik, regtvaardig.
Juste-milieu, juiste midden, spotnaam voor de
gematigde politleke partij in Frankrijk.
justeren, juist maken, vereffenen; ijken, echt
maken.
J usoricatie, regtvaardiging, verantwoording.
justificeren, regtvaardtgen; verantwoorden.
Justitie, geregtigheid; regtspleging; geregt, regtbank, vierscbaar.
Juvantia, versterkingsmiddelen.
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K .*)
K. M. beteekent keizerlijke of koninklijke Majesteit.
Kaaba, Muhameds bedebuis to Mekka.
Kabbala, mondeling voortgeplante leer der Joden. geheimenisleer.
Kabilen, Kabylen, talrijkste volksstam in Noord
Afrika na de Arabieren.
Kabinet, vertrekje, arbeidsvertrek, vorstenkamer, geheime learner; ministervereeniging; de
vorst met zijnen staatsraad: de regering in hare
betrekking tot het buttenland: eene verzame hog van natuur- of kunstvoortbrengselen; hooge, breede ladekast, een bekend ouderwetsch
stuk hursraad.
Itabinstsorder, verordening, die onmiddellijk van
den vorst uitgaat.
Kabinetstuk, voorwerp nit een kunst- of naturaMn - kabinet; iets zeldzaams in zijne soort.
Kadaster, openbaar register van den staat der
onroerende goederen, om daarop de belasting
op de eigendommen to gronden; schattingsregister, grootboek,
kadastraal, wit tot het kadaster behoort.
kadastreren, in het schattingsregister schrijven.
Kadi, regter. regtsgeleerde bij de Muhamedanen.
Kaftan, fang turksch overkleed.
Kaleidoskoop, schoonbeidskijker.
Kites, here, open wagen.
Kali. zoutkruid, plantenloogiout,potasch.
Kaliber, bepaalde maat; maatstaf der doorsnede,
inzonderheid van kanonkogels; innerlijke wijdte
van een stuk geschut; ook gesteldbeid, deugdelijkheid eener waar.
Kalif, Khalif, de sultan als stadhouder van Muhamed.
Kameleon, kleine hagedis, waarvan men weleer

geloofde, dat zij de kleur kon aannemen van

de voorwerpen, op welke zij zich plaatste; van
daar een mensch, die van partij, van meening
verandert, naarmate zijn belong bet vordert.
Kansel, spreekgestoelte, preikstoel.
.........■w........

I Wat bier niet to vinden is, zoeke men onder C.
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Kanselarij, geregtskamer, waar de geregtelijke
stukken uitgevaardigd wooden; waar openbare
papieren, oorkonden enz, van algemeen belang
hewaard warden.
Kanselier, opperste eener kanselarij; uitvaardiger der opentlijke gesclarlften; van daar: riftskansetter, staatskanselier.
Kapet, bijkerkje, bedehms; vereeniging van toonkunstenaars; gesloten volstemmig gezelschap
van muzikanten bij eenen vorst.
Kapellaan, geestelijke, die eene kapel bedient;
huispriester ; hulpgeest, like.
Kapetmeester, opperste eener muzikanten-vereeniging.
kapitaal, hoofdzakelijk, voortreffelijk, bijzonder
schoon.
Kapitaal, hoofdgeld, grondgeld, grond- of hoof&
vermogen.
kapitale letters, hoofdletters, groote beginietters.
kapitale misdaad, zulk g ene, waar de doodstraf
op staat.
Kapitalist, die veel kapitalen bezit, geldsommen
op route net, rentenier, vermogend man.
Kapiteel, bovenste gedeelte van eene null.
Kapitein, hoofdman, aanvoerder van eene cornpapaw; gezagvoerder van een vaartuig.
Kapzttel, hoofdstuk ; voorwerp van een gesprek.
kapitteten, remand de wet lezen, scherp doorhalen.
Kapot, soldaten-overjas; mijnwerkers-kap.
Karabijn, schietgeweer der ruiterij.
Karakter, schriftteeken; teeken; het eigenaardige, kenmerkende eener zaak, gemoedsgesteldheid, geaardheid, denkwijze; eerestand, waardigheid; goede naam.
karakteriseren, al de kenteekens eener zaak bepaten, kenmerken; ook betitelen.
karakteristiek, eigenaardig, kenmerkend: het
karakteristieke, het eigenaardige, kenschetsende eener zaak.
Karavaart, bandelstogt, reistrein in het Oosten.
Karavallaa, turksche fregatten
Karavanserai, herberg, verblijf voor ootersche
reistreineii.
Kardinaal, voornaamste geestelijke na den pans.
Kardinataat, de kardinaalswaardigheid.
Kartmjn, knithare, hoogroode verw.
Karpet, grot gestreept pakdoek, los vloerkleed.
Kartetsen, lame kogels; eene daarMede gevulde
patro,n y our kanonnen.
Karthuiser, monnik der door St. Bruno gestichte orde.
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Kartouw, groot, kort en dik kanon.
Karveel (caravelle), snelzeilend schip in Spanje
en Portugal; fransch haringscheepje; turksch
oorlogscbeepje.
Karwats, zweep van gealochten lederen riemen.
Kashemir of Kaschmir-shawls , zeer fijne en
zachte wollen weefsels, van de haren der
Kaschmir-geit gemaakt.
Kastrol, zooveel als Casserolle.
Katerne, zie Qeeaterne.
katholijk, katholisch, algemeen, algemeen geloovig, der roomscbe Kerk toegedaan.
Katholicismus, roomsch-katholijk geloof.
Katsjoe, zooveel als Caoutchonc,
kauscher, zie koscher.
Kavalje , oud paard ; elk oud , rompslompig
ding,
Kaveling, deel, partij, verkoopafdeeling.
Kaviaar, ingezouten steurkuit,
Kellner, bedlende to logementen en herbergen.
Khalif, zie Kalif.
Khan, tartarenvorst; herberg in 't Oosten.
Kibtlke, russisch rijtuig met 4 wielen.
Kilogram of Kilo, 1000 grammes of wigtjes,
nederlandsch pond.
Kilolitre, 1 000 litres, kannen of koppen, 10 vaten of madden.
Kilometer, 1000 meters of ned. ellen, 1 mijl.
Kilostere, 1000 kubieke ellen.
Kina, koortsbast, van den kinaboom in Z. Amerika
Kings—bench, hooger geregtshof to Londen;
ook gevangenis voor schuldenaars.
Kioek. turkocb tuinhuis, zomerhuls, paviljoen.
Klinket, klink; poortdeurtje.
Klisteer, Klysteer, darmbespuiting, lavement.
Knaster, zie Consoler.
Knight, redder in Engeland.
Kobold, bergmannelje, berggeest.
Koentiss, bedwelmende drank nit paardemelk.
Koelerwaalsch. gebroken Neder- of Hoogdultsch
Kolijk, darm— of buikkramp, buikpijn.
Kolom, zuil, pilaar; Kolommen van Hercules,
straat van Gibraltar.
Kombuis, scheepskeuken.
Komedaant, tooneelspeler.
Komedie, blkispel; ook wet voor schouwburg,
tooneel.
komiek, komisch, grappig, verlustigend, lachweitkend.
Komiek, tooneelspeler voor grappige rotten.
Kompas, windroos, magneetkastje.

BOOR—LIBEUR,
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Soon rondedans, reidans, veelstemmig, vol gezang, afgezonderde plaats in kerken voor de
?angers.
Kopeke, russische kopermunt, honderdste roebel.
Koraat, zangwijze, naar welke de godsdienstige
gezangen bij de openbare eeredienst door de
geheele gemeente gezongen word..
Koralist, Korist, koorzan g er, koorleerling.
Karnak, geleider van een' Want.
Koran, zie Atkoran.
Kortegaard. (corps de garde). wachthuis, stadsgevangenis. inzonderbeld te Amsterdam.
koscher, kauscher, volgens joodsche godsdienstwetten geoorloofd, rein, zutver, bruikbaar,
goed.
Krambamboli, met sulker verzoete rum
krek, zamentrekking van correct.
Kremlin, vesting; kelzerlijk palets te Moskwa,
Kreutser, , duitsche munt, zestigste gulden
(3 kreutzers gelijk 5 cent.).
Kris, getande, vaak vergiftigde dolk.
Krontjk, tijdboek, tijrigeschtedents, opsommiug
der voornaamste gebeurtenissen naar volgorde
van tijd.
Krystal, regelmatig gevormd, header ligchaam
Int het mineraairnic.
kubiek, teerlingvormig.
Kuhreihen, Kuhreigen, volkszang der Alpenherders.
Kuras, pantser, borstharnas.
Kwaker, aanhanger dir door Georg Fox gestichte chr. secte, lid van het gezelschap der
Vrienden,
Swart, kwartwr, enz. zie op gu-.
Kwas Kwass, gegiste drank voor den gemeenen man in Rusland.
Kyrie eleison, Heer, erbarm U! eerste woorden
der gezongen missen in de katholijke Kerk.

L.
L. als romeinsch getal beteekent 50.
1. c. beteekent loco citato, ter aangehaalde plaits.
L. S beteekent taco sicrali, in plaats van zegel,
oot lectori salutem, den lezer zij hell!
L. st. bet. liere sterling, pond sterling.
Labiaal-letters, I i pi etters .
Labeur, zwaar werk ; paarden van labeur
werkpaarden.
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Laborant, arbeider, inzonderheid scheikundige,
goudmaker.
Laboratorium , chemische werkplaats; stookhuis.
laboreren, arbeiden; sukkelen; aan eene ziekte
laboreren, daarmede behebt zijn, daaraan lijden.
laborieus, arbeidzaam, bedrijvig: moeijelijk.
Labyrinth, doolhof; verwarde duistere zaak.
Lacet, rijgsnoer, rijgveter.
lacheren, los waken, vieren.
laconisch, bort en bondig, kernspreukig, pittig,
spaarzaam in woorden.
Laconismu g , zinrijke kortheid en bondigheid.
Lacrymae Christi , Christus-tranen, fijne wijn,
die aan den voet van den Vesuvius wast.
Laetatle, voeding met melk; zoging
Lacune, gaping, open vak; uitlating.
Lady, dame, voorname engelsche vrouw.
laederen, beschadigen, benadeelen.
Laetitia, vrolijkheid: verlustiging.
Lago, meir, landzee.
Lagthing, wetgevend ligchaam der floor weegsche rijksvergadering.
Lagunen, ondiepten en eilanden in de Adriatische zee.
Lakkei, looper, lijfknecht, voetknecht.
14-14, zoo zoo, middelmatig.
Lama, ttbetaansch priester, opperpriester.
Lambris, Lambrisering, beschot, paneelwerk;
pleisterzoldering.
laonentabel, erbarmelijk, beklagenswaard.
Lamentatie, weeklagt, klaaglied.
lamenteren, weeklagen, jammeren, kermen.
Lamoen, tweearmige disselboom.
Lampas, oostindisch g , chinesche zijden stof.
Lampet, kan of waterkruik, waschvat.
Lampton, la mpje, tllumineerlampje.
tanceren, werpen, slingeren, afschteten.
Lancet, laatvlijm, tweesnijdend wondheelers-

mesje.

Laneier, speerruiter, lansdrager.
Landes, heigronden, heiden, steppen.
Lansquenet, zeker kansspel.
Lanturlu, zeker kaartspel, lanterluijen.
Laodiceer, laauw, onve:schilllg menseh.
lapis in fernaits, helscbe steen.
Lapidaar- schrift, in steen geschreven letters.
Lapidatte, steeniging.
tarderen, met spekreepjes opvullen.
Laren, huiselijke beschermgoden.
Lartfari, gewawel, onbeduidende taal.

LARVE—LEGENDE.
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Larve, het insect v6Or zijne ontwikkeling, pop,
ook masker, mom.
Lasearen, indiaansche matrozen of kanonniers,
in dienst van de eng. compagnie; soldaten des
keizers van Ceylon.
lascief, ontuchtig, wellustig, gel],
lateraal, ter zijde, zijdelings; lateraal-verwanten, zijvervvanten.
Iatijnsch zeil, driehoekig zeil.
Latzniteit, de latijnsche taal of taalkunde.
Latitude, geographische breedte.
Latoen, geel koper, messing.
Latus, zijde, bladzijde, bladzijde-bedrag.
laudabel, loffelijk, prijzenswaard.
Laudanum, slaapwekkend, pijnstillend mlddel ;
demand laudanum geven, hem bovenmate prijzen.
Iauderen, prijzen, loves.
Laureaat, gelauwerde, bekroond dichter.
Laus Deo, God lof . ook schuldrekening, maanbrief.
Lava, stoffen, die in vurig vloeijenden staat uit
de vulkanen worden geworpen en bij afkoeling tot steen verharden.
Lavement, darmbespuiling, klysteer.
laveren, wasscben (eene teekening); bij tegenwind zigzagsgewijs opzeilen.
Lavis, de gewasschen teekening.
Lavine, Lawzne, sneeowval, sneeuwstorting.
lax, wijd ; los, slap, ongebonden.
Laxatier, Laxars, buikzuiverend middel,
laxeren, oplossen, afvoeren; ontlasting hebben.
Lazarus, melaatsch, besmet met lazarij of lazaruszeer ; — arm als Lazarus, straatarm.
Lazaret, kranken- of ztekenhuis.
Lazaroni, straatgepeupel, bedelaars in Napels
en Sicilie
Leetie, voorlezing ; leeruur ; leertaak.
Lector, voorlezer; bijleeraar op boogescholen;
taalmeester, enz. eener nieuwere taal.
Leetoraat, de post van lector.
Lectuur, het lezen, belezenheid; geschrift, bock.
legaal, wettig, regtrnatig, geregtelijk.
Legaat, Wel der gevolmagtigden van de roomoche curie; erfmaking, schenking bij uitersten
wit.
legatiseren, wettigen ; geregtelijk bekrachtigen.
Legalltczt, wettigbeid.
Legatie, gezantschap; provincie van den KerkeIn ken staat.
Legator, erfmaker.
Legende, levensbeschrijving van eenen heilige
6
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wondervertelsel, verdichting, sage; bet omschrift eener went of medatile.
legeren, aandeelen in eene nalatenschap toewijzen, vermaken : twee of weer metalen door
smelting met elkander vermengen.
Legering, metaalmengsel, alheersel.
Leges, wetten ; bepaalde vergoeding of hetaling
voor zekere werkzaamheden.
Legio, Legioen, groote schaar, on bepaalde menigte; Legion d'honneur, legioen van eer
(fransche orde).
Legislatie, wetgeving, wetgevende magt.
leg2slatier, wetgevend.
Legislatuur, wetgevende magt, wetgevend ligchaam.
legazem, wettelijk, wettig; echt, in echt geboren;
legitierne portze, regtmattg erfdeel.
Legztzmatze, echtverklaring; volmagtserkenning.
legitimeren, wettigen, voor echt verkiaren.
Legitimisten, aanhangers der grondstelling, dat
de vorstelijke waardigheid, even als andere
privaatregten, een erfelijk regt is, onafhankelijk van den wil des yolks.
Legitimiteit, wettigheid; eerlijke geboorte.
Lemma, voorlooptge stelltng, leer- of hulpstelling.
lenticulair, lens- of linsvormig.
Lepra, melaatschheid, leproosdij.
leproos, melaatsch, ruidig.
Leprozenhuis, huis ter verzorging van melaatschen.
We majeste, gekwetste majesteit.
letaal, doodeltjk; Letaldezt, doodelijkheid.
Lethargic, slaapzucht; ongevoeligheid, zorgeloosheid.
Lethe, vergetelheid.
Leueopatitte, bleekzucht,
Levant, bet Oo q ten, Morgenland; Klein-Azie.
levantzsch,levantsch, oostersch; levantsche koffij,
arabische kolfij.
Levantis, Levents, soldaten van de turkscbe galeijen.
Leverancie, levering, aflevering.
Leyerancier, leveraar, die het hot, het Leger enz,
met waren voorziet.
Levee, heffing; ligting; trek in 't kaartspel; levee
en masse, volksopstand, algemeene oproeping
to wapen.
Lever, morgenopwachting bij grooten en vorsten.
leveren (een protest), over eenen wissel geregtelijk een protest laten opmaken.
Leviathan, monsterachttg waterdier.

LEVIET—LIMON ADE.
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Leviet, lid van den scam Levi: priester,priester,
helper; iernand de levieten lezen, hem scherp
doorhalen.
Lexicon, woordenboek.
Li, chinesche afstandsmaat; chinesche kopermunt.
Liaison, verbindtenis, inz. van minnenden.
Licenen, slingerplanten der keerkringslanden.
Luis, brievensnoer, bundel aaneengeregen papieren.
tiasseren, papieren aan een snoer of veter rijgen.
Lthatie, drank- of plengoffer der Ouden.
Libel, klaagsehrift: smeekschrift, schotschrift.
tiberaal, onbevooroordeeld, edei van deck- en
bandelwijs, ingenomen voor de volksvrijheid
en een' vrijen staatsvorm.
Liberaat, vrijheidsvriend.
Liberaltsmus , vrijbeidsmin , liefde voor vrije
staatsvormen. voor onbevangen denkbeelden.
Liberaliteit, onbevooroordeelde desk- en handelwijs; milddadigheid,
Lzberatie, bevrijding, verlossing.
Liberteit, Liberti. vrijheid; Libert6 et egalite
vrijhetd en gelijkheid.
Libertin, Itchtmts, wildzang; vrijgeest.
Libitum, het belleven; ad libitum, naar welgevallen.
Lebraere, boekverkooper; Librairie, boekwinkel.
Libry, boekverzameling, scads-boekerij.
Licitum„ veroorloofde zaak.
Lector, bijlbundeldrager in 't oude Rome.
berm, verbinden, vereenigen.
Lieue, fransche mijl.
Lieutenant, Luitenant, plaatsbekleeder, naaste
officier na den kapitein.
Ligament, band, verbond, zwachtel, windsel.
ligeren, verbinden, vermengen, vereenigen.
Ligue, verbond ; eedgenootschap; zamenspaoning.
Liguisten, Ligisten, verbondenen, eedgenooten.
bias, lila, ltgtblaauwe, roodachtige kleur,
fibelachtig land, welks bewoners zoo
groot als een vinger zijn.
Ltmbus, afgezonderde plaats bij de hel y our ongedoopt gestorven kinderen (naar bet roomsch
geloof).
Limiet, grens, scheidpaal; hoogste bod, waartoe
men gemagtigd is; grens van bet crediet.
Limitatie, beperking, begrenzing.
limiteren, begrenzen, naauwkeurig bepalen, voorschrij v en.
Lemonade, citroenwater met suiker.
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werktuig om lijnen te trekLinea, lijn;
ken.
lineair, lijnvormig.
Linearnenten, gelaatstrekken; handlijnen.
Linguist, taalkenner, taalgeleerde.
Lance, streep, lien; evennachtslijn, staande Leger;
Lintetroepen, staande, geregelde troepen; Linieschip, grootste soort van oorlogscbip.
lijnen trekken.
Lion, leeuw; overdreven modeheertje, toongever.
Liqueur, fijoe brandewijn; geestrijke drank.
Liquidatie, uiteenzetting, vereffening, afrekening.
liqutde, vloeibaar; helder, bewezen, uitgemaakt,
liquideren, klaar maken, bewijzen; in orde brengen; atbetalen, vereffenen.
Lira, italiaansche rekenmunt.
Litanie, smeekgezang; langwijlige klagt.
Lithochromie, gekleurde steendruk.
Lithoglyplitek, steensnijkunst.,
Lithographie,steenschrijtkunst,steenteekenkunst.
lithographieren, op steen schrijven of teekenen.
litigidus, betwistbaar; pleitziek.
Litre, kan of kop.
litteraal, letterlijk.
litterair, geleerd, wetenschappelijk.
Laterator, boekenkenner, letterkuedige
Litteratuur, gezamentlijke schriftelijke voortbrengselen van den geest, boekenkunde, letterkunde, kunde in taal en wetenschap.
Liturg, kerkdienaar.
Liturgie, kerkgebruik, kerkenorde, kerkformulier.
Liverei, dienstkleeding, kennelijke bediendendragt.
Litre, als franscbe rekenmunt zoo veel als (rano,
als engelsche (livre sterling, L. st.) 12 gl.
Lloyd's, vergaderplaats van de scheeps- en anonrantie-makelaars der londensche beurs, koffijbums van Lloyd; Lloyd's-lijst. nieuwsblad voor
handel en scheepvaart te Londen.
/ocaal, plaatselijk, tot eene plaats beboorende.
Locaal, Localiteit . rutmte, begrensde ruimte,
plaatsgesteldheid.
loco citato (l. c.), ter aangehaalde plaats.
locomotter, plaatsveranderend, vrijbewegelijk.
Locomotief, de stoomwagen, stoomtrekker.
loco sigillt (L S ), in plaats van zeget.
Locutie, uitdrukking, spreekmanier.
Locus cornmunts , gemeenplaats, dikwijls gebruikte uitdrukking.
Loep, tie Loup.
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Logarithmen, verhoudingsgetallen, kunstgetallen
ter verkorting van de berekeningen.
Loge, cel, kijkvertrekje, schouwburgcel; vergederzaal der Vrijmetselaars.
Loge, Logic, hij of zij, die iemand bezoekt en
bij hem huisvest.
Logement, mooning; herberg, nachtverblijf.
logeren, huisvesten, woven; iemand een verblijf
bij zich geven.
Logiek, Logica, denkleer, denkkunst, redeneerkunst.
Logic, Logijs, huizing, nachtverblijf, matrozenverblijf op schepen.
logisch, redeneerkundig, op redeneerkunde gegrond.
Logogryph, woordraadsel, letterraadsel.
Logos, woord, rede; overlevering; denkvermogen.
Lombard, Lommerd, bank van leening, pandhuts.
Longanimiteit, lankmoedigheid.
Longitude, geographische lengte.
Lord, titel des hoogen adels in Engeland.
lorgneren, begluren; door oogglazen bekijken.
Lorgnet, tuurglas, zakkijkertje, tooneelkijker.
Lotto, Lottospet, nommer- of getallenloterij.
Loup, Loupe, handvergrootglas.
Louvre, oud koninklijk paleis to Parijs.
loyaal, regtmatig, echt, getrouw, rond en eerlijk.
Loyaliteit, pligtmatigheid, gehoorzaamheid aan
de wet.
Lubriciteit, grove ztnnelijkheid; lubrtek, get!.
lubsch, van Lubeck, b. v. marken lubsch.
Lucifer, lichtaanhrenger, morgenster; vorst der
duisternis, wrijf, wa velstokje.
lucratief, winstbeloovend, winstaanbrengend.
Lueubratie, nachtwerk, nachtstudie.
lueullisch, weelderig, overdadtg (als Lucu!!us).
Ludificatie, bespotting, fopperij.
Luitenant, vie Lzeutenant.
Lumen mundi, Licht der wereld, groot verstand.
lumineus, lichtend, helder, klaar, duidelijk.
Lunair, lunariseh, de mean betreffende.
lunatiek, maanziek, eigenzinnig, grillig.
Lunette, oogglas, bril; ooglap der paarden; brilschans.
Lupus an rabula, als men van den wolf spreekt,
is hij inlet vcr weer of,
Lustre, glans, oracht: kroonkandelaar.
Lustrunl, tijdruirnte van 5 jaren
Lutum, kleefdeeg.
Luxatie, verrekking, verstuiking.
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Luxe, weelde, overdaad, prachtliefde; overvloed.
luxurieus, weelderig, overvloedig; ontuchtig.
Lyceum, geleerde school.
Lycopodium, wolfsklaauw.
Lympha, waterige stof in het bioed.
Lynx, losch; Lynxoogen, scherpziende oogen.
lyrisch, tot de tier behoorende; lyrisch dichter,
lierdichter, gevoeldichter.

M., als romeinsch getal, beteekent 1000.
Mite. beteekent Mademoiselle, MejufvrouW.
Mme. beteekent Madame, Mevrouw,
Mr. beteekent Monsieur, Mijnheer.
Mrs. beteekent Messieurs, Mune heeren.
M S. beteekent Manuscript.
Maarschalk, stalknecht; oppertoeziener over den
hof- en krijgsstaat ; stafdrager, opziener
openbare plegtigheden. inzonderheid een vorstelijke hofmeester; Veldmaarschalk, opperveldheer.
Mac, noon (voor schotsche names).
macadarniseren, eenen weg met klein gestooten
granietkiezel of kalksteen bedekken, (near Mac
Adam's handelwijze).
Maccaroni, meelrepen, deegdraden, eene geliefde
volksspijs in
Macchiavellismus, staatsleer van Macchiav el, sluwe, arglisttge staatkunde.
machinacd, werktuigelijk; onnadenkend, volgens
sleur.
Jifachinatie, kuiperij, weetsel van sluw berekende
plannen.
Machine, kunstwerktuig; ook kunstgreep, list.
Machinist, kunstwerktuigmaker; bestuurder van
de machine.
Mackintosh, waterdigte overjas of mantel.
Macon, metselaar, vrijmetselaar.
Macrobiotzek, kunst om het Leven to verlengen,
gezondheidsleer.
Blueulatuur, misdruk.
Madame, Mevrouw; Mademoisselle, Mejufvrouw.
Madonna, de heilige Maagd, onze lieve Vrouw.
Madras, stof uit zijde en katoen, doek van Madras
Maecenas, vriend en beschermer van kunst en
wetenschap.
Maestro, meester, leermeester, muzijkmeester.

MAGAZIJN-11IALEDICTIE.
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Magaztjn, pakbuis, voorraadshuis ; tijdschrift
voor een bepaald vak.
Magic, tooverkunst, tooverij.
oosterscti geleerde, inzonderheid sterrekundige.
magiseh, tooverkunstig, betooverend.
Magister, meester, leermeester. magister
artium ltheralium (M. A. L.), meester der
vrije kunsten.
Magistraat, overheidsambt, staatsraad, stadsregering.
Magnaat, rijksgroote; oudadellijke in Hongarije
en Polen.
Magna charta , de grondwet van den engelschen
staat.
magnaniem, grootmoedig, verheven.
Magneet, ijzererts, dat ijzer tot zich trekt.
magnetisch, aantrekkend, met magneetkracht begaa fd
Magnetiseur, hij, die door het (dierlijk) magnetismus genezing zoekt to bewerken.
Magnetismus, magnetische kracht en toepassing.
MagntfIcentie, pracht heerlijkheid, waardigheid.
magnIfiek, prachtig, luisterrijk, kostbaar.
Magyaren, oorspronkelijke naam der Hongaren.
Maidan, renbaan, inz. die in Constantinopel.
Mail, valies, rijdende post, brievenpost.
mainteneren, handhaven, in stand houden; eene
bijzit houden; je mainttendrai, ik zal stand
bouden, pal staan.
Maire, gemeentehoofd, burgemeester
Male, turksche tarwe, turksch koren,
Maitre, meester, beer, gebteder,
Maitresse, meesteres; vrouw des huizes; bijzit,
metres.
maitriseren, den meester spelen, beheerschen,
Majesteet, waardigheid, hoogheid, heerlijkheid.
Wet der keizers en koningen,
tnajestueus, heerlijk, koninklijk, pracbtig, verbeven.
Majoor, opperwachtmeester, bataillonsboofd.
major, grootere, oudste van 2 broeders (senior).
Mzjoraat, voorregt des oudsten eener famine,
Majorenniteit, meerderjarigheid, mondigheid.
Majoriteit, ineerderheid der stemmen.
Makuba, tijne soort van snuittabak.
Maladresse, onhandigheid, Iompbeid,
anal . et-propos, ten ontijde, ongelegen.
Malbroek zte Marlborough.
malcontent, ontevreden ; Malcontenten, misnoegden.
Maledictie, vloek, verwenscbing: ook achterklap.
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malgrd, ongaarne, onvrijwillig, ondanks,
Malheur, ongeluk, rampspoed.
malhonnet, onheleefd, onbetamelijk, slecht.
Malice, boosheid, arglistigheid. schalke streek.
malitzeus hoosaardig, verraderlijk; moedwillig.
Matte, valies; post, brievenpost,
matleabel, hamerbaar, smeedbaar.
nialpropre, onzindelijk. morsig.
Malversatie, ontrou we wa a rneming van zijn' post.
Mama, moeder; deftige, lijvige vrouw.
Mameluk, Mammeluk, een sit christen-ouders
geboren, in de muhamedaansche godsdienst opgebragte slaaf- en Idwachter van den egyptischen sultan: afvallige, geloofsverzaker.
Mammon, geidgod, aardsche goederen en rijkdommen.
Mammouth, ontzaggelijk landdter uit de voorwereld.
Manchester, katoenfluweel (naar de engelsche
stad Manchester).
Manchetten,bandlubben; manchettenkoorts, kruidkoorts; manchetten hebben, bang zijn.
Mancipatie, overgaaf eener zaak als eigendom.
Mang o, gebrek, to kort bij koopwaren.
Mandaat, bevel, last, volmagt, gebodsbrief.
Mandator, Mandant, last-, valmagtgever.
Mandement , meer vermanende dan gebiedende
bepaling of beschikking.
Mandarijn, ieder staatsbeambte in China.
lffandge. ruschool; rijkunst; listige handelwijze.
Manen, tides der afgestorvenen,schimmen.
maniabel, bandelbaar lenig; gezeggelijk.
Manie, zucht,, overdreven neiging; waanzin.
Manier, handelwijs, levenswijs ; kunstgreep; gemaaktheid.
Manifest, opentlijke bekendmaking, staatsschrijyen.
Manifestatie, bekendmaking; opening van een
voornemen.
manafesteren, openbaren , bekend maken, kond
does.
Manille, 2de troef in bet l'hombrespel.
Maniok, broodwortel, cassave.
Manipulatie, kunstmatige behandeling; betasting.
manipuleren, behandelen, betasten, bestrijken.
Mannequin, ledepop; onzelfstandig mensch.
Manoeuvres, handeling, handgreep: kunstmattge
besturing van een schip, van krijgsvolk; krijgsoefening, slinkscbe wegen, listen en lagen.
manceuvreren. oefeningen houdeu (bij vloten,
legers); maatregelen nemen.
Manquement, gebrek, nalatigbeid , taut, yerzieb.

MA NQUERE N—M ARS.
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te kort komen, in gebreke
snanqueren,
biijven.
vrou wen ma n tel tje.
Manuaat, handboek, dagnoek; toetsenrij.
manuracturen, hand-, kunstvoortbrengsels, inn.
van zijde, katoen,
wol.
Manufacturier, die zulke voorwerpen maakt,
verkoopt,
Manufactuur, werkplaats, waar de stoffen zonder vuur en homers, alleen door menschenhanden of machines in menigte vervaardIgd
worden.
Manuscript (Nt. S.) haudschrift.
M appemonde, wereldkaart.
Marabout, muhamedaansch priester eener moskee.
Marchand, koopman, handelaar.
marchanderen, handeldrijven; dingen; ook dra len.
marcheren , te voet gaan, op soldatenwijs oprukken.
Nare'chal, maarschalk.
Marechaussee, veiligheidswacht, policie-ruiter.
Mariage,
elijk; beer en vrouw (in 't kaartspel),
Marine, zeewezen, zeemagt.
mar/wren, gebraden visch inmaken.
armer, zeesoldaat; zeeman.
Marionelten, draad- of ledepoppen; poppenspel.
ssaritaal, mannelijk, wat den man toekomt.
Mark, met kteekert; gre y s; gew;gtseenheid voor
good, ztiver en edelgesteenten.
markeren, zie marqueren.
Marketentster, veld- of legerkraamster.
Marlborough, beroemd fransch volkslied (Malbroek).
Maria, ligt gaasachtig weefselhalfzijden stof.
Marmelade, gesuikerd, verdikt vruchtensap.
Marode, plundering, strooppartij.
maroderen, beimelijk plunderend rondzwerven.
Marodeur, achterblijver landlooper , plunderaar.
Marokijn, gekleurd bokken- of geitenleder.
marquant, in 't cog vallend, uitstekend.
Marque, merk, speelmerk.
marqueren, merken; stempeten, aanschrijven.
Narqueur, teller bij 't billart; oppasser.
Marquis, adeltttel in Frankrijk, markgraaf, markies.
Marquise, gemalin of dochter van een' marquis.
Mars, Ma yors, de krijgsgod; oaring; eene der planeten.
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Maryland, bekende tabakssoort uit de gelijknamige landstreek der Vereenigde Staten.
Masque, Masker, mom, momaangezigt, vermomd
persoon; voorwendsel, uitvlugt.
Masquerade, gemaskerd bal, mommendans.
masqweren, bedekken, het uitzigt benemen.
Massa, hoop, menigte, stof, deegklomp, het geheel; in de negertaal: meester.
massief, (van gebouwen) sterk, vast, uit muurwerk bestaande; (van metalen) digt, vol, niet
bol; (van menschen) grof, ruw, onbebouwen.
Master, meester, heer.
Masticatie, het kaauwen.
Masurka, poolsche nationale dans.
Matador. doodstager, stierendooder in Spanje;
uitstekend man; een der hoogste troeven in

het kaartspel.

Mater, moeder, moederkerk; ook mderschroef.
Maternitett, moederschap, moederstaat.
Materie. stof, grondstof; onderwerp; ook etter.
Materialen, het Materiaal, Materteel, ruwe stof
tot eenig werk, bestanddeelen; geschut.
Materialismus„ stofleer, geestioochening.
materteel, ligchamelijk, stoffelijk; wezentlijk,
zakelijk.
Materialtteit, stoffelijkheid, eigenschap der stof.
Mathematicus, wiskunstenaar, meetkundige.
Mathemattek, wiskunde; naauwkeurige wetenschappen.
mathematisch, wiskunstig; overtuigend, uitgemaakt.
Matrijs, metaatmoeder, koperen vorm, door het
inslaan van den stempel ontstaan.
Matrimontum, echt, huwelijk. huwelijksleven.
Matron°, eerwaardige, bedaagde vrouw.
matteren, mat, dof waken; wit koken.
Maturitett. rijpbeid, volwassenheid.
Mausoleum, praaigraf, eeretombe,
Maxime, grondstelling, maatstaf; Ieerspreuk.
Maximum, het hoogste, grootste; de hoogste
prijs.
Mechaniek, bewegingsteer, werktuigkunde ; inrigting, zamenstelting der machines.
Mechanicus, werktuigkundige; handwerksman.
mechanisch, werktuigkunstig, handwerksmatig;
zonder nadenken (b. v. lets verrigten).
Mechanismus , inwendige zamenstelling van een
werktuig, drijfwerk; bewerktuiging.
Medaille, gedenkpenning, pronkpeoning•
Medaillon, groote gedenkpenning ; lijstje, ring
om schilderstukjes, portretteo, naameijfers enz.

in to plaatsen,
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frodiaan, middelgroot, middelmatig (inzonderheld van pap;er).
mediair, middenst; het Mediair, de bemiddeling.
Mediateur, middenpersoon. setleidsman.
Mediatie, bemiddeling, tusschenkomst.
mediatier bemiddelend
Medicament, artsenij, geneesmiddel.
Medicijn, geneesmiddel.
geneeskundig, geneeskrachtig, tot
de artsenijen behoorende.
tnedicineren, artsenij linemen.
Merlicus Medicinae doctor (M. D.). geneesheer.
Mediocriteit, middelmatigheid; jtliste midden.
medisch, tot de geneeskunde behoorende,
Meditatie, overpeinzing, bespiegeling.
wegen, stille
mediteren, bepeinzen; w}kken
gebeden of vrome bespiegelingen houden,
Medium, midden, middenstof; hulpmiddel.
Meeting, vergadertng, bijeenkomst.
Melancholic, zwaarmoedigheid, droefgeestigheid.
raelancholisch, zwartgallig, zwaarmoedig.
Melange, mengsel; mengelwerk.
Melasse, suikersap, sulkerstroopmeleren, mengen, vermengen; bemoeijen.
Melioratie, verbetering
Melts, halffiine broodsitiker.
Metisse, bijenkruid, honigbloem,
Melodic, zangwijs, toongang; welluidendheid.
nielodisch, welkhnkend, hefelijk luidend.
Melodrama , tooneelspel met begeleiding van
muzijk zonder tang
Melomanie, overdreven zucht voor de toonkunst.
Membranen, teedere huiden viiezen.
' more, gedenk to
memento ! gedenk ! memento
sterven; — een memento, herinnering, gedachtenisteeken.
berinneringshoek,
gedenkboek.
,„
„ iorandum,
Memortvl, aerioneringsgeschrift; verzoekschrift,
inge1eve4 stuk; aanteeken- of herinnenngslieden.
hock der
aandenken, geheugen,
Memorie,
eggegdienngk:
ohn et vr ru)nveirrii ngg s; r
schrift, Schriftelijko,
Inentoreeren,

van imItet1
kuishoudelijkheid; ge-

Mr=e:cha7,iisn'u
vaiiduilsnA
Ni sii7 g;s ia,isi kskrielt
ld der
u
spits, van daar menage-ketepl
soldaten
r;3 n
g aaelin
menageren, ontzien, met verschocninikrig b
huishoudelijk met lets to werU
menageren, zich matigen, in acht nels
Menagerie, diergaarde,
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Menageus, huishoudelijk, met omzigtigheid.
Menestreet, dienaar en begeleider der troubadours.
Mennoniet, Mennist, doopsgezinde.
Mantis, maand; ejusdem mensis, van dezeifde
maand.
Mensurabiliteit, meet haarheid.
.41ensuur, maat, tijdmaat.
mentaa/, in den geest, in de gedachte.
Mentie, vermelding, gewag,
mentioneren, vermelden, gedenken, aanvoeren.
Mentor, leidsman, hofmeester, raadgever.
Menuet, langzame, afgemeten, statige dans.
mephttisch, stinkend, verstikkend, verpestend.
',reprise, misvat,ing, dwaling, misverstand.
mercantiel, den handel betreffend.
mercenair, loon-, baatzuchtig, veil.
merci dank, heb dank !
Mercurius, de koopgod; eene der planeten; kwik.
Meridiaan, midda g cirkel; hoogste graad, top.
mertdiona/t, zut deltjk.,
Merinos, spaansche schapen met zeer fijne wol;
ook eene snort van wollen stof.
merveitleus, wonderbaarlijk, onvergelijkelijk.
Mesalltance, ongelijk huwelijk, wanverbindtenis.
Mesguinerte, vrekkigheid. bekrompenhetd.
Messzas, gezalfde, verwachte Verlosser.
Mestiezen, afstammehrtgen van Europeanen en
Indianen (Amerikanen).
Mesures, maatre g elen„ voorzorgen.
Metalligues, staatsschuldbrieven, die op metaal,
op zilver luiden.
metallisch, metaal of erts bevattende.
Netallurgie, bergwerkkunde.
Metamorphose, gedaanteverwisseling.
metamorphoseren, van gedaante veranderen.
Metaphoor, overdraging, gelijkenis, verbAinde
uitdrukking.
metaphorisch, zinnebeeldig, overdraVnujk.
Methaphysiek, bovennatuurkunda
Metempsychose, zielsverhuizingo •
Meteoor, luchtverschijosel, ue
_
Meteorologie, leer der luchitru' en.
.verschnnselen, weerkunde.
Meter, Metre, nederlai,
,
Methode, wijze of n1 muune e.•
Nethodiek, voord,.anier, handelwnze, leerwijze.
methoditich, pu_ragtsleer.
matig, geregeld, ordeltik.
oddi
sten.
Me a
tweepende christen—secte in Enge—
ltt
Metier,
dtre, nandwerk, handtering; werkplaats.
tie Meter.

.1JIE1'RIEK-}[JNERK'V.

133

metriek, metrisch, wat tot den meter behoort;
ook; in verzeo,

10

gebondf'D slij\.

Metropole, moederstad, boo((..stad; aartsbisdoiD.
metropolitaattsch, 3artsbisschoppelijk.
JJletrum, maat, versrnaat
Meubelen, roerende. have, buisr~!ld.
meubleren, met hUlsralld VOOTZlen.
meum et tuum, het mijn eo dijo.
Miasma, smelstof, in de lucbt verspreiJe ziet~testof.

Midas-Doren, lange of ezels·ooren.
Migratie, 'tIerbuizin)!. uittrekkios-.
Mtkrometer, werktuig om Kleine voorwerpeH
aan den bemel te meteD.

lJllkroskoop, ,'ergroolg1as.
mikroskopisch. dO'lf vergrootglaZ€D zigtbaar.
~[ilicie.n, Rolr.laat der rmlltte.
Milito'lr, krijgsmans<;land; flOJdaat.
milltalr, Wilt tot bet krij~s",ezen betre!..kinc;
beeh; miitiaire alcademic, school voor de vorming van officieren.
soldatf'n-wijs; stiIJt.ordeIijk .•

mil~tt:!-irement, op

Milthe, krijg"wezen : manf;chappen, soldaten,

In-

zonderheid de lillJdmi\ tie, ingezetenen, diP
voor eenen veldtogt opgeroC'peo en g(;wapcnd
worden.
Milliqramme, duizcndste van een vdgtje.
61illilitre, duizendsLe van een MOp of kan.
J}ltllimdlre, duiunn ..;te viln eene el, slreep.
Miflionilir, leer rijk mensch.
6fiJlislerc, rtui/eDds!e kubiek el, "ub. palm.
Mllreis, portllgescbe rckenmunt, gelij" 1000 reis.
Mirnen. gebiHcDspelcrs; gebaren.
l1fimicu8, meester in 't gebarenmaken.
Mimie1c. g·ebarenkunst, gebarenJeer.
mimisch, tot de geharenkuDst behuorende.
JJlinaret, moslieetoren,
Mine, gelaat, uit1igt. onderaarrlsche gang. m\jr;.
berg-werk, kruidmUn. springkuil,. heimclij!lc
83nslag; mines makell, ncn schijn van iet"
aannemeD; gezigten trekkeD.
Mineraal, delfstof. her~stor; Mmerafen, levenlooze (onbewerktuigde) natullrvoortbrengselen,
delfstoffen.
mineraal. mineraCisch, erts- of stef'nhoudend;
minerale v:aleren, zulke wateren of bronnen .
waariD eene of andele delfstor is opgeIost,
'tezondbeidsbronnen.
Mineralogie. bergstofkllnde, leer van de onbe-

werktulgde natuurligcb3men.
mineren, ondermijnen, kruidmijoen

gen.

aanleg-

i 3i.
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Minerva,godin
Jlitlerva,
oorlogs
godindec
der wijsheid.
wijsheid. ook
ook des
des oorlogs
(Pallas).
Minervalifin, leergeld,
leergeld, scboolgeJd,
schoolgeld, honorarium.
honorarium.
Mineur, mijowcrker;
}~lineur.
mijnwerker; bergwerker,
bergwerker, ertsgraver
ertsgraver..
Mtniatuur-schilderkunst, klein.
.Umiatuur-schilderkunst.
kleIn. of
of fijn
fijn schilderschilder..
kunst met
kunst
met gomwaterverwen;
gOlDwaterverwen; in
in mmiatuur,
maniatuur,
in 't't klein,
klein, verkleind.
in
verJdeind.
Mininium, het
Minimum,
het kleinste,
kleiDste, minste;
minste; laagste
laagste prijs.
prijs.
Minister, boogs!e
Minister,
staatsambtenaar,, departedepartehoogste staatsambtenaar,
mentshoofd.
mer<tsboofd.
Mtnisterie, dienst;
_1J'1tni~terie,
dienst; staatsbebeer;
staatsbeheer; bijrondere
bijzondereafafdeeling of
of departement
deeillig
deparfemt'nt van
van bestuur
bestuur onder
onder
eenen minister;
minister ; gezamentlijke
eeocn
gczilmenllijke geestelijkheid:
geestelijkbeid:
openbaar minister!·c
ministerie (0. M.},
M.), open
openbaar
bare aanopenbare
aan'diger of
lihger
of eischer
clscher bij
bij elke
elke regtbank.
regtbank.
ministerteel, ambtsbahe;
ambtshalve;al
al wat
wat van
ministcTleel.
van eenen
eenen miminister
uitgaat.
nister
ministreren, de
mini8treren,
kerkdienst verrigten,
verrigten, belpen
helpeD
de kerkdienst
verrigten.
verrlgten.
Manor, jongere;
jongere; minderstem
~lttlor.
minderstem eener
eener sluitrede.
sluitrede.
Minoraat, erfopvolgingsregt
1JTinoraat,
erfopvolgmgsregt der jongeren.
jongeren.
Mtnorenniteit, mioderjarij!:heid,
J'hnorenniteit,
onmondigheid.
minderjarigheid, onmondigbeid.
Minorttett,
j[inonted. minderbeid,
stemmenminderheid.
minderheid, stemmenminderheid.
Minotaurus, faheJmonster,blllfmenscb
fabelmonster, halfmensch half
half stier.
Ahnotaurus,
minus, min
een Minus,
minus,
min;; een
Minus, een
te kort.
kort.
een to
minuteren, oIHwt'Tpen,
minuler611,
ten papiere
papiere brengen.
brengen.
ontwerpen, ten
minutteus, kleingeesUg,
kleingeestig, onbeduidend.
tntttuheus.
onbeduidend.
Minuut,
lIb;r.uut, 60ste
uur. een'
teo' graad.
graad.
60ste deel
deel van
van een
een uur,
Minuut, Minute eerste schriftelijk opstel, klad.
;~t~~~~'to~~u~~),e~ij~Ce
mio
conto (m e.), mijne s~::!~je~~~
rekening. opstel, khd.
miraculeus,
tniraculeu8, wonderbaar,
wonderbaar. verbazingwekkend.
verbaziollwekkend.
Mirakel,
2~Iirakel, wonderwerk, lets
iets wonderbaarlijks.
wonderbaarJijks.
Miss,
Jft88, mejutvrouw.
rn{'jufvrouw.
Missaal,
Jfissaal. misboek;
misboek; groote
groote druklettersoort.
Misanthroop,
J/isanthroop. menschenhater,
menscbenbater, ongezellig
ongezellig mensch.
mensch.
Misanthropic,
JlisanthropLe, menschenhaat,
menscbenhaat, menschenschuwmenscbellschuwheld.
heid.
misanthropisch,
misanthropisch, menschenschuw,
menscbenscbuw, terugstootend.
teruR'stooleDd.
Miscellatteen,
lIfiscelianeen, gemengde
gemeoftde opstellen,
opstellen, allertei.
alierlei.
Miscrediet,
1lfi~crediet, kwade
kwade naam,
naarn, gedaald
gedaald vertrouwen.
vertrouwen.
Min,
Jf1SB. inzet,
inzet, inleg
inJeg bn
blJ spel,
spel, loterij
loterij enz.
enz.
miiterabel,
mi>lerabei, ellendig,
ellendig. armzalig,
armzalig, jammerlijk.
jammerlijlr.
Misfire,
_M"isere. ellende,
ellende, hood
flood:; het
het spel,
spel,waarbij
waarbijmen
men
opzettelijk
opzetlelijk niet
Diet eenen
eeoen slag
slag haalt.
baaH.
Mtserere,
M~8erere, zeker
'leher katholijk
kalbolijk kerkgezang,
kerkgezang. doodendoodentang;
darmjicht.
zaD~; darmjicbt.
.7ifissie,
Mi8sie, tending,
'lending,bekeeringsgenootschap.
bekeerlngsgenoolschap.
Missionair,
~'lis8ionair, zendeling,
zendeliog, beidenbekeerder.
beidenbekeerder.
Missive,
-1/is8ive, zendbrief,
zendbrief, brief,
brief,boodschap.
boodscbaJ>.
Mistress,
J[istres8, mevrouw,
mevrouw, meesteres,
meesteres,gebiedster.
gt'biedster.
Mitigatie,
A'IitigaUe, verzachting,
verzllcbtin" verlichting.
verl1cbting.
on
itrailleren, met
1H1trailleren,
met schroot
scbrootschleteD,
doodschieten.
schieten, doodscbieten.

JA~:;~~:ll~n,

to.
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mttleren. zenden, afzenden.
Mnemoniek. Mnemotechniek,
geheugenkunst.
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herinnerings- of

mo'Ael, bewegelijk; marscb- of togtvaardigo.
Mobilai,,:. gezamenllbk roerend goed. meubelen.
Mobilite1t, bewegelijkheid, vlugheid.
Mode, wijze. lijdsgebruik. veranderliJk gebruik.
dolt vaD den smaak en de grilligheid afhangt.

:!~~~~le~~~ ~b:!~~'r:eoDn,s\e: ~t vkol~~~C ~~i~~~!e Hen.
moderaat, gematigd, gelate!), hillijk.

Moderahe, gematigdbeid. bezadigdheid.
modereren, matigeo, verZatbteD; beperkeo.

modern, bedendaagsch, nieuwerwetscb.
modest, zedig, eerbaar, bescbei.den.

Modestie, zedlgheid, eerbaarbeld, schaamle.

Modtficatie. verandering, WijZlgiog, beperking.
l'ledaaote geveuj wijzigelL
modtsch, nllar de mode, nur 3t gebruik van den
dag.

modificeren. ,"arm of

Modulatic, stemhuiging, toonleidlfll!'.
Modus, wijze, manier; verandetlijke vorm van
het werkwoord.

Moyol. mongooisch heerscher in Hindostan.
mOlre,

~ewaterd,

gemoord.

MoUie, heift, mededanser 1 dischgeooot; .lfoitie maken I winst en verhes met iemaod deelen.

Moleculen, deeJtjes, bolleljes, kogeltjes.

Mi;:!~:d ~~~::~~!ietia~d~~~~sttie~n::l:1~:~~~jl~'~

gen, scbaden.
moles/eren t bezwaren~ overlast aandoen, kwellen.
Mollusken, weekdieren.
Molton, Mol. zachte, dikke wollen stof.
Moment,
oogenhlik. tijdpUllf; beweeggrond;
hoord omsh od i '" beid.
momentaneel. oogenblikkelijk. ras voorhijgaand.
Momus, god lIer satyrc; bespotter, hekelaar,
Monaden, e.enheden, ondeelbare stofbestanddeelen.

Monarch, alleeobeerscber. zelfheerscher,
monarcltaal, alleenheerschend, der monarchie
toegedaan.
Monarchie, alJeenheerschappij.
Mondaniteit, wereldsgezindbeid, ijdelbeld.
mon Dieu, mijn God! goeds hemel!

mon~ren.

berinneren, vermanen, waarscbuwen.

Momteur, herinneraar. vermaDer; scboolbelper.

M~=~Y~a~mjin:r~:e:~~~~t:~i::n~a~rrS!itt~jj v~:
OudeD.

136 MONO G RAP HIE—MOUSTACHE .
Monographic, verhandeling over een enkel of
bijzonder loorwerp.
Monotoog, alleenspraak.
Alonopolie, alleenhandel, uitsluitend regt om een
zeker bedrijf of eon' bepaalden handel in den
staat alleen to drijven.
31onosyllabe, eenlettergre p ig woord.
Monotonic, eentoonigheid, eenvormigheid.
Monsieur, Mijnheer.
Monseigneur, doorluchtige heer, hoogedele.
Monstrans, Monstrantle, prachtige hostie-vacs.
Monstrum, gedrogt, wanschepsel, monster.
monstrueus, monstreus, gedrogtelijk, wanschapen.
Montant, bedrag, beloop eener rekening.
monteren, stijgen, opwekken; kleeden, bemannen ; de verschillende deelen vereenigen, ineen rotten.
Montering, Montuur, militaire dienstkleeding.
Monument, gedenkteeken, gedenkzull.
MO quart, bespottend, honend, schertsend.
Moraal, zede-, phgten- en deugdenieer.
moraliseren, zedelijke beschouvvmgen waken.
Moralist. zedeleeraar, schrijver over de zeden.
Moraliteit, zedelijkheld, het zedelijk•goede.
snorbleu! verdurveld! drommels!
mordant, hijtend, scherp, schamper.
Mores, zedeu; iemand mores leeren, hem to
regt zetten, tot ziju' pligt brengen.
more majorum, naar oud gebrulk.
rnorganatisch huwelijk, huwelijk met de linkerhand.
Morpheus, god des slaaps; de slaap,
More, dood; morsdood; outvvijfelbaar dood.
Mortaliteit, sterfelijkheid, sterfte.
Earlier, vijzel; bommenwerper.
Mortlfieatie, dooding ; tuchtiging, bescbaming.
mortuus, dood.
Mosaik, ingelegd work.
Moscovade, ruwe, ongeraffineerde suiker.
Moskee, muhamedaansche tempel, bedehuis.
Moskieten, bijtvliezen, steekmuggen in Indie enz.
31, tie, beweging, voorslag, voordragt.
Molief, beweeggrond, prrkkel, spoorslag.
snotiveren, met redenen ornkleeden, staven.
Motto, zinspreuk, kernspreuk als opschrift.
Mots: e, scheepsjongen, kajuitwachter.
Mousseline, neteldoek.
mousseren, schuimen, opbruisen.
mousseux, schuimend, b. v. als champagnewijn.
Moustache, bonnet, snorrebaard.
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Inoveren, bewegen, in beweging zetten.
Muezzin, uitroeper der biduren van de minarets.
Mufti, regtspreker ; turksch opperpriester en
regter.
Mulat, menschenras tut zwarte en blanke menschen.
Multiplicatie , vermenigvuldiging, vertneerdering.
multxpliceren, vermenigvuldigen.
Mumie, Mummie, geba!semd en gedroogd lijk.
Mundus vult dedtpt, de wereld wil bedrogen
zijn.
municipaal, de gemeente, de stadsregering betreffende.
Munleipatiteit , plaatsetijke overheid.
Munificentie, milddadigheid, mildbeid.
Munitie, krijgsvoorraad, schietbehoefte.
Munster, stichtkerk, domkerk .
murmureren, morren, ontevreden zijn en klagen.
Museadin, saletjonker, modegek.
Musen, zanggodinnen; schoone kunsten en wetenschappen.
Museum, musentempel, kunstkabinet.
Musenzoon, student, akademieburger.
musiceren, kunsttoonen voortbrengen, spelen.
Musieus, toonkunstenaar.
Musket, vuurroer, oud soldatengeweer.
Musketier, geweerdrager, voetsoldaat.
Mutaktiteit, veranderltjkheid, onbestendigheid.
Mutatie, veranderi,g.
rnutatzs mutandis (m. m.), met de noodige
veranderingen.
Mutztatte, verminking; muttleren, verminken.
mutueet, wederzijdsch, over en wedr.
Muzetman, regtgeloovige, volgeling van Muhamed.
Muzen, enz., zie Mus—.
Muzljk, toonkunst ; het op toonen gezette stub.
muzzkaal, toonkunstig ; welklinkend.
Muzikant, speelman; muzijkspeler.
arytady, titel der vrouwen van lords en baronets.
Myopic, kortzigtigheid, bijziendheid.
Myrtade, tienduizendtal; ontelbare menigte.
Myrtogramme, 10 ned. ponden.
Myrialztre, 100 ned. vaten of madden.
Myrtamdtre, 10 nederl miller,.
Myruistdre, 1000 kubieke ellen of meters.
Mysterie, geheimenis, verhorgenheid, geheimleer.
mysterteus, geheimzinnig, raadselachtig.
Mysticismus, geheimeniskramerij, inzonderheid
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in godsdienstzaken ; neiging tot bet wondergeloof of de geheme wetenschap.
Mystiek, geheimzinnig, verborgen, duister.
Mystiftcatie, rnisleiding der ligtgeloovigen.
mystifteeren, op fijn verzonnen wijs beet hebben.
Mythe, volksoverlevering, sage, verdichting.
mythisch, verdicht, fabelachtig.
Mythologic, godenleer, fabelleer, fabelgeschiedenis,
mythologisch, de godenleer betreffende,

N.
N°. beteekent numero, nommer.
N. B. bet. nota bene, let wet.
N. N. bet, nomen neseio, ik weet den naam
niet.
N.T. bet. novum testamentum, nieuw testament.
Nto. bet. netto, zuiver.
Nabob, stadhouder, bevelvoerder in 0. Indict ;
ook een zeer rijk man.
Nadir, voetpunt, laagste punt.
naIef, natuurlijk, ongekunsteld, trouwbartig.
NaIveteit, natuurlijke openbartigheid, onschuld.
Najade, water– of riviernymph.
Nanking, chrnesche, geelachtige katoenen stof.
Naphtha, berghalsem, vloeibare witte aardolie.
Narcissus, beeldschoon jongeling.
narcotisch middet, slaapverwekkend middel.
nasaal, tot den neus behoorend: Nasaalklank,
neusklank ; Nasaattetter, neusletter.
Natie y olk, landsinboorhngen.
nationaol. wat eene natie eigen is, volksmatig.
nahonaliseren, in eene untie als lid opnemen;
tot een voorwerp der gansche natie of nationaal maker,
Nationaliteit, volkseigenaardigbeid, –karakter.
aaugeboren; geboortig, afkomstig.
Natuur, oorspronkelijke gesteldheid; inrigting,
aard; zigtbare schepping.
Naturaltn, natuurvoortbrengselen, zeldzaamheden der natuur.
naturaliseren, zooveel als nationaliseren; ook
aan eene vreemde luchtstreek gewennen (planten); in eene taal opnemen (vreemde woorden),
Naturalist, natuurbelijder, verwerping der openbaring ; natuurmensch, niet kunstmatig ge.
vormd mensch.

NACT1EK—NIHIL.
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Nautiek, scheepswezen; scheepvaartkunst.
cavort!, wat tot scheepswezen, scheepvaart behoort.
naviqabel, bevaarbaar, zeilhaar.
Navigatie. scheepvaart; sok stuurmanskunst.
Navigatie-school, teevaartschnol.
nebuleus, nevelig, rnistig; gemelijk,
neeessaire, noodig; als hoofdwoord
reiskistje,
reistasch.
Necessiteit, noodzakelijkheid.
Necromantie geestenhezwering, geestenbanning.
nee plus ultra, tie 'non plus ultra.
Negatie, ontkenning, loochening.
negatief, ontkennend.
negeren, ontkennen, afslaan.
Neqlectie, verwaarlooring, verzuim.
Neglige, hinskleedij, nacht-, ochtendkleed.
negltgeren, veronachtzamen, niet achten.
Negotiant, groothandelaar.
Negottatie, handelsbeding; verhandeling van een'
nog met verva iten wissel; in staatszaken : onderhandeltng, bermddelaarswerk.
Negotie, h indel, koopmanschap, handelsverkeer.
negotieren, onderhandelen ; handel driven; tot
stand brengen, bewerken,
Nemesis, gonna der wrekende geregtigheid; verdelging.
Neoloog, invoerder, voorstander van nieuwigheden.
Nepottsmus, neefschan, htoedverwantschap; hegunstiging en verrijking van bloedverwanten
door hooggeplaatste personen.
Neptunitsen, aanhangers van bet Neptunismus,
d. i. de meening, dat de aarde hare tegenwoordige gedaante door bet water heeft verkregen.
Neptunus, god der zee.
nerveus, zenuwachtig; gespierd; de zenuwen betreffende.
Nestor, schrander, eerwaardig grijsaard; oudste
onder zijns gelijken.
netto, zuiver, tonder aftrek.
neutraal, onzijdig, partijloos.
neutraltseren , onzijdtg maken, ondeelnemend
blijven.
Neutraliteit onzijdigheid, onpartijdigheid.
ontkenbaar loochenhaar.
Numeric, ounootelheid, domme streek.
Nicotiana, tabak, de tahaksplant.
Niece, nicht, broeders of zusters dochter.
Necromantie, zwarte kunst, tooverij.
nil. niets; Nihiltteit, nietigheid.
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Nimbus, straalkroon, lichtkrans om het hoofd
der heiligen.
Nimr, zie Nymph.
Niveau, waterpas, nivelleer-werktuig.
nivelleren, waterpas makes; met bet waterpas
afmeten; gelijk maken.
nobel, noble, edel, edelmoedig; voortreffelijk,
voornaam; adellijk.
Nobiliteit, edelheid, beroemdheid, adel, ridderschap.
Noblesse, adeldom, adelstand. ridderschap.
Noctambule, slaapwandelaar.
nolens volens, goed- of kwaadschiks, met of tegen zin.
Nomaden, herdervolken, rondzwervende volkes.
nomadisch, rondtrekkend, zonder vast verblijf.
Nomenclatuur. naamlijst, naamregister.
nominaal, den naam betreffende , naar den
naam; nominate waarde, waarde van staatspapier of geld, zooals dat bij de uitgifte door
den staat is bepaald.
Nominatie, benoeming ; benoemings regt.
Nominator. benoemer; nomineren, benoemen.
Nonactiviteit, toestand van een' niftier, die niet
in werkelijke dienst is en verminderde soldij
trekt.
Nonchalance, nalatigheid; nonchalant, achte-

loos.

Noninterventie, het niet tusschenbeiden-treden.
Non (nec) plus ultra, het onovertreflijke, toppunt, kroon.
Nonsens, onzin. dom gesnap.
Nonvaleur, onwaarde, onzekere achterstand, oninvorderbare schuld, oninbare post.
Norm, Norma, regel, voorschrift.
normaal, voorschriftmatig, naar den regel.
Normaalschool, modelschool.
Normalitett, regelmatige, behoorlijke gesteldheld.
Nosocomium, ziekenhuis, hospitaal.
Nostalgie, Nostomanie, heimwee.
Nola, noot, teeken, aanmerking; kleine reke-

ning.

notam (ad) nemen , opletten, voor gezegd houden.
Notarts, aangesteld en baedigd persoon, die
zekere geregtelijke handelingen (testamenten,
volmagten, producten enz.) voltrekt en daarvan eene notartble acte of geloofwaardige oorkonde opmaakt.
Notariaat, bet ambt van notaris.
votabel, merkwaardig, aanzienlijk, voornaam.
Notabelen, aanzienlijkste, voornaamste burgers.

1VOTA BENE—NYMPH.
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nota bene (NB.), let we!! Beef achtl
noteren, opteekenen, boeken; aanmerken.
Notie, begrip, denkbeetd door 't verstand verkregen.
Notiflcatie, bekendmaking, aankondiging.
nottficeren , kond doen , melden, ter kennis
brergen.
Notitie, kennis, aanteekening, opgaaf, narigt;
notttte van iets nemen, zich iets aantrekken,
bet zijner opmerktng aaardtg keuren.
notorisch, notoor, openbaar, wereldkundig.
Notortteir, openbaarbetd, wereldkundizheid.
Notre Dame, Ooze-Lieve-Vrouw, Maria ; de
grootste kathedraal-kerk te Parijs.
Notulen, aanteekeningen; schriftelijk verslag van
bet in eene vergadering behandelde.
Nouveautes, nieuwigheden, mode-voorwerpen.
Novelle , Nouvelle, nieuwigheid ; klein romantisch verbaal.
Novellist, Nouvellist, schrijver van kleine vertellingen ; nieuwtjeskramer, dagbladschrijver.
Novice, nieuweling; proefleerling.
Novictaat , proefjaar , proeftijd ; nieuwelingsschap
Nuance, schaduwing, kleurmengirg, onmerk bare tneensmelting, schakering.
nuanceren, beschaduwen, schakeren,
nudttett, naakthetd, ontblootheid.
Nulltteit, ntetighetd, ongeldigheid.
numerazr, naar 't getal; numeraire tvaarde,
waarde, waarvoor eene munt overal ontvangen en uitgegeven wordt,
Numerair, het bare, in omloop zijnde geld.
numereren, met cijfers teekenen, nommeren;
tellen.
numertek, door getallen uit te drukken,
nutneroteren, benommeren, met cijfers teekenen.
Numtsmatiek, munt-, penningkunde
/Vunezatte, aan7egging, aankondiging; aanklagt.
Nuncius, Nuntius, bode, gezant, inzonderheid
van den pans.
nupttaat, wat den bruiloftsdag aangaat.
nutrtlief, voedend, voedzaam.
Nymph, halfgodin bij de Ouden; ligtvaardig
metsje.
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O.M.—OCCUPEREN.

0.
0. M. beteekent openbaar ministerie.
0. T. beteekent Oude Testament.
odgEtebe t evteenhtt bpaerre cent, ev a
e
m
iwirdieerndaer landwoestijn.
obduceren, lijken openen en bezigtigen.
Obductle, geregtelijke lijkschouwing.
Obedientie, gehoorzaamheid, dienstpligt.
obedieren, gehoorzamen.
Obelisk, spitszuil, gedenkzuil.
obizt, 11 ij of zij is gestorven, overleden.
Object, voorwerp, zaak of persoon der besehouwing.
Objectie. tegenwerping, tegenspraak.
objectief, voorwerpelijk, werkelijk hestaand.
Oblaat, gewijd avonciinaalsbrood; ouwel.
Oblie, soort van dunne wafel.
obligaat, hoofdstemmig, in eene voistemmige
muzijk tot de hoofdstem behoorende en die
begeleidende.
Obligatie, verpligting, gehoudenheid; schuldbekentenis, landsschuldbrief.
obligatoor, obligatorisch, verpligtend.
verpligt! bedacht! ik dank ul
obligeant, dienstwillig, verpligtend, beleefd.
obligeren, verpligten, dienstbewijzen; noodzaken.
Obitquiteit, scheefheid; arghstigheid
°bolus, Obool, oudgrieksche pasmunt; penning.
obsceen, oneerbaar, wulpsch, ontuchtig.
Obscurant, duisterling; vijand der verlichting.
Obscuriteit, diiisterheid; onverstaanbaarheid.
obacuur, donker; onbekend, onberoemd.
obsederen, met beden bestormen, lastig vallen.
Observantie, gebruik, doorgaande regel.
Observalie, waarneming, bespieding.
Observatorium, sterretoren, sterrewaeht.
observeren, gade slaan, bespieden, waarnemen.
Obstaket, hindernis, tegenstand, belemmering.
obsteren, tegenstaan, kinderlijk zijn.
obstetrisch, vertoskundig.
obstinaat, hardnekkig, onverzettelijk; volhardend.
Obstinatie, hardnekkigheid, koppigheid.
Obstructie, verhindering; hardlijvigheid.
Occasie, gelegenheid, geschikte tijd.
occasioned, bij occasie, to gelegener tijd.
Occupatie, bezitneming, bezetting; bezigheid.
occuperen, innemen, bezetten; bezig howler,

OCEAAN—ONCLE.
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Deegan, wereldzee; ook groote menigte.
Octaaf, 8ste toon van den aangenomen grondWon, omvang van 8 toonen.
Octant, 8ste cube!, astronomisch werktuig.
Octavo, boekformaat van 8 bladen of 16 bladzijden per vet.
Octodecimo, boekformaat van 18 bladen of 36
bladzilden per vel.
Oetrooi, uitsluitend regt tot het drijven van zekeren handel, tot het vervaardigen, in- of mtToeren van zekere waren; ook stads- of gemeentebelasting op eetwaren,
octrooijeren, zoodaniEle vrijbeid verleenen.
oculazr, oogenschijnlijk ; het oog betreffende
oculazre inspectie, oogenschouw, bezigtiging.
oculeren, griffelen, enten.
Oculist, oagarts, oogmeester.
Odalisken, slavinnen van den sultan, circassische of georgische schooners.
Ode, hooghed, verheven lierdicht.
Odeum, zang- en teerzaal; herdichtverzameling,
odieus, hateluk, onoit,aanbaar, ergerlijk
Odeur, geur, reuk, Oileurs, welriekende taken.
GEconomze, enz, zte Econ—.
o enderen, beleedigen, kwetsen; aantasten.
Ifensze, aanvat, beteediging.
offensief, aanvallend, aantastenderwijs.
Offerande, offer.
()Irene, aanbod, aanbieding, voorslag.
Office, arnbt, post, dienst, ambtsvervulling.
Officiant, dienaar, thenstdoende persoon,
officieet, van ambtswege, geloofwaardig, echt.
Otficier, bevelvoerend krtjgsman, luitenant of
hooger.
officious, gedienstig, wilvaardig, wellevenci.
offreren, aanbieden, opdragen, offeren.
Oligarchic, regering van weintgen.
ohm, voorheen, eertijds, voormaals.
011a potrzda, tnengelmoes, poespas, allerlei.
Olympus, godenzetel, hemel.
Olympiade, tijdruimte van 4 jaren.
ombrageren, beschaduwen verdonkeren, verkleinen.
Omen, voorteeken; omineus, onheilspellend
Omissie, notating, verznitn.
omitteren, uitlaten, weglaten, overstaan.
O ^notbus, ruimu hunrwagen met vv.et zq p l ats tsen.
Omnipotentie, alvermogen, almagt.
Onante, zelfbevlekking; (Manta, zelfbevlekker.
Oncle, oom, vaders of moeders broeder.
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ONERA—ORDINAIR.

Onera, lasten; onereus, drukkend, lastig, bezwaard.
Onomatopceia, klanknabootsing.
otztramponeerd, bescbadigd, bedorven, gebroken.
Opaal, melkblaauw, bijoa doorscbijnend edelgesteente.
Opera, zangspel, toonkunstig tooneelspel.
Opera bufra, kluchtspet, zang-blijspel.
Opera sena, enstige, groote opera.
Operatie, onderneming, handeiwijs; kunstbewerking der beelmeesters; beweging der krijgstroepen
Operateur,
heelmeester , break-,
steenstaijder.
opereren, werken, bewerken; in de heelkunde:
snijden, steken enz.
Operette, klein zangspel.
Opiat, slaapmiddel, pijnstillend middel.
intater, bardnekkig, onbuigzaam, koppig.
Opinie, meening, gevoelen, scbatting, waan.
Opium, heulsap, oostersch slaapbollenvocht,
Opponent, tegenpartij, tegenspreker, bestrijder.
opponeren, tegenspreken, bestrijden, verzetten.
Oppositie, tegenstand, tegenpartij, verzettingspartij.
Opportuniteit, geschikte tijd of gelegenbeid.
Oppress., onderdrukktng; opprinteren, enderdrukken.
Opprobratte, beschimping, boon, blaam
Optzek, gezigtkunde, leer van het licht en bet
zien.
Optie, vrije keus, kiesregt.
oytiseh, gezigtkundig.
Optimaten, voornaamsten, aanzienlijken.
Optimist. belijder van de leer der bests wereld.
opulent, zeer rijk of vermogend.
Oputentie, groote rijkdom, aanzienlijk vermogen.
ora et tabora, bid en werk.
orageus, onstuimig, stormachtig, woelig.
Oraket, godspraak; algemeen raadgever; vraagbaak.
(octal, mondeling, woordelijk.
Orangerie, verzameting van citroen- en oranjeboomen; ook broeikas.
Oratie, redevoering.
oratorisch, redek unstig.
Oratorium, geestelijk zangstuk; bidvertrek.
Ordalien, godsoordeelen, y our- en waterproeven.
Orde, stand, genootschap, broedersebap, eereteeken,
ordinair, gewoon, gebruikelijk: gemeen, gering.

ORDINARIUS—ORTHODOXIE.
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Ordinarius (professor), gewoon bezoldigd boogIeeraar.
Ordinatie, inwijding in den priesterstand of in
bet predikambt.
ordineren, tot het geestelijk leeraarsambt inwijclen.
Ordonnantie, verorderiing, voorschrtft; dienstwacht bij hoogere officieren.
Ordre, orde; bevel, last, gebod, order.
oremus, I aat ons bidden.
Orgaan, werktuig, hulpmiddel, zins—, spraakwerktuig.
Organisatte, bewerktuiging, inwendige !evenwekkende tnrtgttng.
organisch, organtek, met organen of werktutgen
voorzien, bewerktuigd, levend, bezteld.
organzseren , met organen voorzien; vormen,
lurigten.
Organtsmus, organische bouw, zamenhang der
leden van een geheel, bet baleen— en valesstelsel.
Organist, orgelspeler.
Orgeade, (minder goed Orsade), gerstendrank,
koeldrank ; amandelmelk.
Orgien, driukgeiagen, nachtelijke zwelgpartijen.
orientaal, oosteisch, morgenlandscb.
Orientalzst, keener der oostersche talen.
orzenteren (zich), itch in den vereischten toestand plaatsen, naauwkeurige bengten inwinnen.
Oriflamme, rijksvaan der Dude Franker).
Originalltett, oorspronkelijkhetd, eigenaardigheld.
origineel, oorspronkelijk, aangeboren, eigenaardig.
Origineel, oorspronkelijk of eerste stale, geschrifc of afdruk; oorspronkeluke geest; sob
een zonderling, rare snaak.
Orkuan, bevtge storm, snelste stormwind.
Orlean, schoone geelr ode verwstof.
Orleans, wolhg weefsel tot dameskleeding.
Ornaat, amkitscool, prtesterltjk plegtgewaad.
Ornament, Ornement, steraad, verstersel.
orneren, versieren, toouen.
Ornithologte, vogelkunde, natuurlijke geschiedents der vogelen.
Orographte, gebergtebeschrijving.
Orpheus, beroemd grieksch zanger en I erspeler.
Orsade, betel. Orgeade.
orthodox, regtztunig, streng—, oudgeloovig.
Orthodoxte, regtzinnigheid, vasthouden aan de
kerkleer.
7
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OR THOEPIE—PACHA.

Orthapie, leer van de regte uitepraak.
Orthographic, de kunst om wet of juist te schrijven.
orthographisch, spelkunstig, naar de spelregelen.
orthopaedisch-inststout, inrigting, waar scheefgegroeide ledematen weder verholpen worden.
Oryctognosie, Oryctotogie, zooveel als Mineralog Ix.
Osczliatie, slingering, schommeling.
Osmannisch rips, turksche keizerrijk.
ostenszef, aanschouwelijk, handtastelijk; pralend.
Ostentatie, tentoonstelling, vertoonmakiug; praalzucht.
ostenteren, ten toon stellen, vertoon makes,
prij ken.
Osteologie, leer van de heenderen.
Ostracismus, schervengerigt, waardoor de Atheners hunne te magtrge burgers verbanden.
Otalgie, oorpijn.
o tempura, o mores! o tijden, o zeden!
Ottomane, turksch rustbed, lage sopha.
Ottomansche Porte, turksch keizerlijk hof.
Outrage, grove, smadelijke bale ^diging.
outrageant, outrageus. smadelijk, honend.
outreren, overdriven, tot bet uiterste brengen.
Ouverture, opening, inleidingsstuk.
Ovatze, kleine zegevierende intogt bij de Itomeinen.
Overland-mail, de post, die de brieven grootendeels over land van Bombay naar Londen
brengt.
ovaal, eirond, langwerpig road.
Oxydatie, verzuring, verkalking, bet verbinden
met zuurstof.
oxyderen, met zuurstof verbinden.

P.
p. a., op adressen , beteekent par ami, met
vriend.
p. c., op adressen, beteekent par couvert, onder
omslag; ook per cent, ten honderd.
p. p. c., op visitekaartjes, beteekent pour prendre conge„ om afscheid te nemen.
P. S beteekent Post-Scrzptum, naschrift.
Poop, vader; scheldwoord voor de Katholijken.
Paaijement, kleingeld, pasmunt tot volmaking
eener geldsom.
Pacha, zie Pascua.

PACIFICATIE—PALESSA DEN.
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Pacificatie, vereffening, nevrediging ; vredesonderhandeling.
Pacificator, vre.testichter. bemiddelaar.
paciliceren, bevredigen, oneenigheden bijleggen,
verzoenen.
Paciscenten of paciscerende partijen, verzoe-nende partijen, vre,deslutters.
Packet-boat, postschip, paketboot.
Pacotille, b,11,st, bugoed, vrije pakkagie.
Pactann, Pact (meervoud pacta), verdrag, overeenkomst, oak verbond.
Padischah, beer der koningen, titel, dien de
turksche better ontvangt en (lien de Porte aan
de keizers van Rusland en Oastenrijk geeft.
Paedagogiek, opvoedingsleer, opvoedingskunst.
Paedagoog, ktuderleidsman, -opvoeder,
paedagogisch, opvoedhundig, tot de opvoedrog
behuoi ende.
Page, edelknaap, hofjonker; ook bladzijde.
Pagtna, (p. of pay.), bladzijde, bladzijdental.
pagineren, de bladtuden met volgnommers teekenen.
Pagode, afgodstempel; afgodsbeeld; ook eene
itolisehe goudmunt.
Paillasse, stroazak, bultzak; ook hansworst.
Paille-geel of Paille, stroogeel. bleekgeel.
Paillettes, loovertjes, schtlferties.
Pair, lid der eerste banter
Frankrijk); ook
lid van het hoogerhuts (in Engeland).
Pajas, paljas, verbasterd van Paillasse,
Paket, pine, bundel; oak paketboot.
Pakfong, wit koper, chtneesch metaalmengsel.
Paladin, redder Lilt het gevolg van Karel den
groote; dapper en hoffelijk held; dolend ridder.
Palaestina, het beroofde land, Kaman.
Palanquin, oostindisch draagbed, draagstoel.
Palatine, pelskraag, dameshalsbekleeding.
Palatiin, Palatinus, paltsgraaf.
Palatinaat, paltsgraatschap; de Palts.
Pate frenier, Palfrenier, stalknecht.
paleren, opschikken, optooijen.
Pales godl y der herders, der veeteelt en des
landbouws.
Palet, ver y bordje der schilders.
Paletot, Palletot, soort van mans-overrok
Palfrenier, zie Palefranier.
Palo heilige taal van Achter-Indie.
Palingeneste, wedergeboorte, be, stellin g.
Palinodie , gezangherhaling ; berroeping van
lastertaa/.
Palassaden, schanspalen, boom- of paalheg.

1 4 8 PALISSANDER-HOUT—PANTHEON.
Paltssander-bout, (niet polysander) , purperbout, violethout nit Guiana.
Palladium, Pallasbeeld; beschermend voorwerp,
beschuttend heiligdom, beschermgod.
Pallas, grieksche naam van Manerva.
Pallasch, hang slagzwaard der ruiterij.
Palltum, mantel, bisschopsmantel.
Palltatier, verzachtingsmiddel voor een ' tijdlang,
hulp voor het oogenblik.
palpabel, tastbaar, bandtastelijk, zonneklaar.
Palpitatie, het kloppen, hartklopping, polsslag.
Pampas, groote grasvlakten in Z. Amerika
Pamphlet, vlugschrift, losblad; blaauwboekje,
schotschrift.
Pamphlettst, v I u gschriftschrij v er
Pan, veld- en herdergod.
Panacea , Panacele , algemeen geneesmiddel ,
wondermiddel.
Panache, vederbos, heimbos, pluimbos.
Panchrestum, al- of veelhelpend geneesmiddel.
Pancratesie, alheerschappij, alleenig bezit.
Pancrattum, algemeene wedstrijd; machine ter
opheldering van de leer omtrent kracht- en
tijduttsparing.
Pandecten, a p es omvattende boeken; zamenvattang of hurt begrip van het romeinsche refit. t
pandemtsche ziekte, algemeene volksztekte.
Pandour, hoogaarsch voetsoldaat; Pandoeren,
zeker kaartspel.
Pandora, schoon meisje uit de fabelleer, dat al
de menschelijke ranupen in eene dons besioten
bij itch droeg; Pandora's duos, bron van alle
kwaad.
Paned, houten beschot, wandbekleeding; dunne
plank achter een' spiegel, eene schilderij ;
schtlderplank.
Panegyrtcus, plegtige lofrede, lofdicht.
Panharmontcon, muzijkinstrument , dat vele
blaasinstrumenten veteentgt.
pantsch, vreeswekkend; pantsche schrik, plotsetinge, algemeene, maar onnoodige, onge.
gronde schtik of ontsteltenis.
Panorama, albescbouwing, rondtafereel, overzigt van een geheel surd, eene gansche stad,
to Welker middelpunt de aansebouwer stoat.
Pansflutt, herdersfluit, zeveomondig net.
PantAan, hansworst; lange broek.
Pantheismus, geloof, dat het heelal of de wereld God-zelf is, wereIdgod-geloof.
Pantheist, aanhanger van dat geloof.
Pantheon, eel) aan alle goden gewijde tempel;

PANTOCHA TIE—PARADOX.
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eeretempet voor overledene groote en beroemde mannen.
Pan tocra tie, al leen h eersch aPPii.
Pantograaph, werktoig tot nateekenen en verkleinen der omtrekken, teekenaap.
Pantomime, mienen- en gebaren—spel, gebarenspraak.
Pantomimiek, gebarenkunde, kunst der gebarenspraak.
pantomimisch, door gebaren uitgedrukt.
Pantomimist, gebarenspeler.
Papa, vader, pans.
papaal, pauselijk; papaal . systeent, stelsel der
pausettjke opperheerschanpii in de Kerk.
Papageno-fluit, hetzelfde als Pansftuit .
Papaver, maankop, staapbol.
Papier-mache, gestampt papier, papierdeeg voor
doozen, kistjes enz.
Papittotten, papierrepen of rolletjes om het Naar
ter krulling in op to rotten.
Papiniaansche pot, sluitpot, door Papin uitgevonden.
Papismus, pausdorn; Papist, pausgezinde.
Papisterij, blinde gehectitheid aan den pans,
Papuan, zwarte bewoners van Nieuw-Guinea.
Paquet. zie Paket.
par, door, sit met, bij; par exemple, bij veerbeeld; par force, met geweld; par occasion,
met gelegenheid.
paraat, gereed, bereid, vaardig.
parade executic, dadeltjke uitwinning van een'
schuldenaar.
Para bet, gelijkenis, gelijkenisrede,
paraboot, kegelsnede, die parallel loopt met
eene zijde des begets
Varabolisch, bij wijze van gelijkenis; ook de gedaante eener kegelsnede hebbende.
paraboliseren, door gelijkenissen spreken.
Parachute, valscherm aan den luchtbol.
Paracleet, raadgever, trooster, bemiddelaar.
par accord, door vergelijk, bij overeenkomst.
Parade. plegtige optogt, inzonderheid van krijgsy olk: pronk, praalvertoon; afwering van eenen
schermstoot; parade—bed, vertoon-, staatsieof pronkbed.
paraderen, prijken, pronken; ter monstering
staan; ztch in 't beste pak laten zien.
parodigma, vonrbeeld, model, monster.
Paradijs, boomgaard, lusthof; hoogst genuegolijli verblijf; bovenste galerij in den sehouwburg.
paradox, wonderspreukig, bevreemdend, zonder-
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ling; het paradoxe, het vreemde, schijnbaar
strijdige, tegen de heerschende begrippen indruischende.
Paradoxie, zonderlingheid in gevoelen of denkwijs.
Paragraaph, afdeeling in een geschrift (s).
parallel, gelijkloopend , evenwijdig; gelijkluldeed.
Parallel, vergelijking, te genover-elkander-plaatsing: lijn, flak, op gelijkblijvenden afstand van
eene andere lijo of een ander vlak getrokken;
verbinding tusschen twee loopgraven.
Paralleleptpedum, langwerptge teerling.
Parallelogram, vierzijdig ',lab met evenwijdige
en gelijke tegenoverstaande zijden,
paralogiseren, verkeerde gevolgtrekkingen ma —
ken.
paralyseren, verlammen; krachteloos maken.
paralytisch, lam, aan ee, e 1,eroerte onderhevig,
Paranymph, bruidgeleider, brurdjonker, speelnoot; ceremoutemeester bij bruiloften; geleider van den candrdaat.
Parapet, borstwering van eenen wal, leuning.
Paraphe, naamtrek, pennetrek onder de naam.
teekeuing.
parapheren, met de handteekening voorzien ;
zijn merk of naamtrek onder lets zetten.
Paraphrase, omschrijvende overzetting, ophelderende onischrijving.
paraphraseren, ornschrijven, verklaren.
Paraphrast, omschri)ver.
paraphrastisch, omschrijvend, verklarend.
Paraplute, drasgbaar regenscherm.
Parasiet, schuimlooper, pannelikker, woekerplant.
parasitisch, schuimloopend, naar woekerplanten
gelijkende.
Parasol, draaghaar zonnescherm.
Paratonnerre, bliksemafletder.
Paravent, windscherm of -schut, spaansche
wand.
parbleu I to drommel, sakkerloot !
Parcelle, deeltjes, klein gedeelte lands, perceel.
Pareen, schikgodinnen, bestuursters van 't menschelijke levee.
par complaisance, uit wellevendheid.
par convert (p. e.) onder omsiag (op brieven).
Pardon, ver g iffenis, genade, strafontheffing; pardon I pardonnez I vergeef mij, peen.
p ardonnabel, vergeefelijk, verschoonbaar.
pardonneren, verge y en, kwijt schelden, door de
vingers zien.

PAREMENTEN—PAROLE.
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Parementen, versierselen, tool, opsehik.
Parentage, maagschap, verwantschap, famine.
Parenthese tussehenzin, inla,sehing; het teeken
1„
der tussehenstelling
pareren, eenen houw of steek afweren ; gehoorramen.
par exemple, (p. e.) bij voorheeld.
par expres, door een' opzettelijken bode.
Parfait-amour, volmaakte ltefde, zekere nine
brandewijn.
par force, gewelddadig, met geweld.
Parforce-jaat, loop- of renjagt, j a gt met hrakken.
Parfum, aangename lacht of gear, reukwerk.
parfurneren, weIrtekend maken,
Parfairnerie-waren, welnekende waren, reukwerk.
Parfumeur, handelaar in reokwerken.
par honour, eershalve..
pari of al pari, van gelijke waarde of gehalte,
zonder aftrek.
Pari, weddingschap.
Pam, Pariah, laagste kaste of volksklasse in
Indle.
parië'ren , wedden.
parisch marmer, wit marmer van het eiland
Paros.
Paritezt, gelijkhe ; d, regtsgeliikheid.
Park, omtuind wood, dtergaa.de; wandelbosehje.
openbare wandeltuin; Arti'lerie-park, hewaarplaats voor het grof geschut en noodig krijgsgereedsehap.
Partement, rijksraad, rijksvergadering, vergaderde afgevaardigden der hoogste magt.
Parlementatr. onderhandelaar.
parlementeren, onderhandelen, voorstellen doen
en aanhooren om eene plaats over to geven;
in sehtkking komen.
parleren, spreken, prate!).
par ynalheur, bit ongeluk.
Parmezaan , eene bij Parma gomaakte kaassoort.
Parnas, Parnassus, berg der Zan g godinnen of
Muzen; het gebied der diehtkans!.
Parochie, kerspel, kersgemeente
Parochtaal-kerk, Parochie-kerk, noofd- of moederketk.
Parodie, spotachtige naboolsing van een erostig
stub of gedicht.
parodieren, spottend of sehertsend nabootson.
Parole, woord, nelofte,eetewoord; wactavvourd,
leas, herktnrangswoord; parole d'honneur,
woord van eer.
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paronym, stamverwant, van dezelfde afstamming.
Paroxismus, versterkte aanval, koortsaanval;
hooeste graad van smart, kommer enz.
par pistolet, op het biljart : uit de losse hand
gestooten, zonder de hand of de queue op het
biljart te leggen, prikstoot.
par prifdrence, bij voorkeur.
Parquet, afgezonderde ruimte in geregtszalen
afdeeling met gescheiden zitplaatsen in de
schouwburgen ; iogelegde vloer ; ingelegd

werk.

parquetPren, inleggen teens vloer).
par raillerie, uit scherts.
Parricatium, vader- of moedermoord, bloed-

verwantenmoord.

Parsimonie, spaarzaamheid; karigheid.
Part, deel, aandeel.
partageren, deelen, elk zijn aandeel geven.
parteren, deelen, afdeelen, indeelen.
Parterre, onderste verdieping; thin- of bloembed ; gedeelte der schouwburgzalen gelijkvloers; een parterre maker, een' vat does, den
grond kussen.
Parthenon, Minerva's tempel op de burg te Athe-

nen.
partiaal, deelswiize; afzonderlijk; partijdig.

Partialiteit, partijdigheid
Participant, deelnemer, deelhebber, deelgenoot.
Partictpatie, deelneming, deelname.
participeren, aandeel semen of hebben, mede

genieten.

particulariseren, op zich zelven plaatsen of besehouwen; omstandig vertellen.
Particulariteiten , bijzondere nadere omstandigbeden.
Particulier, bijzonder, afzonderlijk; omstandig.
Particulter, ambteloos levend persoon, privaat
persoon, eenvoudig burger.
Partie, partij, deel, stuk, onbepaalde hoeveelheld, gezelschap; uttstapje , een geheel spel,
b. v. eene partie biljart ; verbindtenis of huwelijk ; schuldpost ; afzonderlijk uitgeschreven stem in de muzijk, aanhang, zijde; partie
blanche, op het biljart ; eenvoudig spel tusschen 2 personen met 2 batten.
partieel, deelswijze ; gedeeltelijk; enkel.
Partisan, aanhanger; vrijbuiter.
Partaie, deeling, indeeling.
Partituur, alstemmig muzijkstug.
partout, overal ; ook volstrekt.
Parure, opschik, tool, pronkgewaad.
Parvenu, gelukskind, Neer yan gisteren.

PAS—PASTOOR
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Pas, schrede, tred, danstred ; naauwe doortogt
(hergpas); vrijbrief, geleibrief; pas de charge ,
stormpas, met geveld geweer.
Pascha, Pacha, oak Bassa , turksch stadhouder.
Pasigraphie, algetneen schrift..
Pasqua, schotschritt, lasterschrtft.
Pasguillant, schotschriftschrijver; eerroover.
Passant, Passaatwinden, bestendige winden, die
op zekere zeeen in een bepaald jaargetijde geregetd waaijen.
pass& el, dragelijk, lijdelijk, rniddeltnatig.
Passage, doortogt, doorvaart, doorgang, doormat sch, overvaart; /teen- en weergang, het
doortrekken van tnenschen en rijtulgen door
eene plaats ; plaats, uitdrokking, volzin uit
een geschrift; plaats, gedeelte van een muu k.
zij
Passaater, reiziger op een vervoermiddel, doortrekker.
Passant, doorreizende, voorbijgaande.
Passato, verledene of laatstvoorgaande maand.
Passe, in de schermkunst: naval, sprang.
passe, haven; passe-dix , boven 10, een dubbelspel.
Passententen, snoeren, tresses, boordsel.
Vasseren , voorbij . of doorreizen, doorgaan,
doorvaren eta ; overschrijden, te boven gam);
voorvallen, gebeuren; bewilligd of aangenomen worden, dc,or den beugel kunnen, aangaan; doorhrengen, verdrijven (den tied); voor
jets passeren , voor lets gehouden worden,
golden.
Passe-partout, hoofdsleutel, looper, better.
Passe-port verloiltrlef, vrijgeleide, paspoort.
Passe-temps, tijd verdrijf.
passibel,
geeoettg.
Passityillteit, lijdzaamhetti, gevoeligheid.
Passte, hartstogt, ltefde, liefhebberij, zucbt,
drift, het lijden, int, bet laatste lijden van
Jezus.
passief, tijdend, lijdelijk, onwerkzaam ; passieve
seltutden, schulden, die men te hetaleo heeft;
het passiet, het dehet, verschuldigde.
Pastel, verwstift , schlderstift van gedroogd
vervIdeeg.
Pastel-schilderen, het schilderen met drooge
Neiwen.
pasteus, deegachtig, week, zacht.
Pastaten, balleijes uit meet, vruchtsap, suitor.
Pdstoor, herder, geestelijke, zielvertorger, gemeentepnester.

154 PASTORAAL—PATRIOTTISMUS.
pastoraat, herderlijk, landelijk; zielverzorgend.
Pastoraat ambt van een' predikant of pastoor;
PaRtory, zijne wooing.
Pastorale, herdersdtcht, landelijke tooneelvertooning.
Patent, open brief der overheid; acte eener
aanstelling ; jaarlijksche beroepsbrief, vergunningsbewijs ter uitoefentng van een beroe ID;
vrijbrtef, waarbij iemand zekere voordeelen
of voorregten warden toegestaan.
patenteren, bevoorregten, een patent uitreiken.
Pater, vader; kerkvader; ordesgeestelijke, monwk.
Paterbier, krachtig bier voor de oppersten in
de kloosters; van daar oak het Patersvaatje.
paternet, vaderlijk.
Paterniteit, vadersclup, vaderlijke waardigheid.
Paternoster, Onze-Vader, rozenkrans der Katholtjken, btdsooer; oak handboet.
Paternosterwerk, zekere putmachine.
pathetisch, hartstogtelijk, levendig roerend; vol
kracht en waardigheid.
Pathologie, nekteleer, ziekteku ode.
pathologisch, tot de ziekteleer behoorende.
Pathos, hartstogtelijke verhevenhetd, hartroerende uitdrukking, nadruk.
Patient, Iiidende. kranke, zieke.
Patientie, Patience, geduld; ook zeker kaartspel.
Patisserie, bakwerk, pastijgebak.
Patois, bedorven landspraak, boerenspraak.
Patres, eernairn der oud-romeinsche raadsheeren; ad patres gaan, sterven.
Patna, vaderland; pro patria, voor 't vaderland.
Patriarch, oi,dvader. stamvader, aartsvader, familiehoofd ; hoogste geestelijke waardigheid
tier grieksche Kerk.
patriarchaat, aartsvaderlijk, eerwaardig.
Patricier, adeltijk burger in het oude Rome;
aanzienlijke, groote.
patricisch, adeltijk, raadsheerlijk, voornaam.
patrimoniaai, tot het vaderlijk erfgoed behoorende, geerfd, aangestamd.
Patrimontum, vaderlijk erfgoed, aangeerfd vermogen; Patrimonium Petri , het (voorgewende) erfdeel van Petrus, het gebted van
Rome.
Patriot, vaderlandsvriend, volksvriend.
patriottisch, vaderlandslievend, staatsburgeriijk .
Patriottismus, vaderlandsliefde, burgerzin,

PATROCINEREN-PEINE.
patrocineren, bescbermen, in bescberming
men.

Patrones.
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schutsheilige.
Prttro'l1aat, w3ardrgheid van schutsheer.
Patroon, heschermu. verdedij!er; heer. meesleT; beschermheiIige; ook mensch, man, b. v.
een t'rolijke patroon; ook vorm, mOllster. modeJ, vDorbeehl, tt'tkeni[lg; nenoodlgde hoeveelheid tot {'en sehol. ver\lat in een' houten,
papieren 01' blikkeD koker.
Patroont(/l'Ich. soldatentasch Vf)or de patronen.
Patrouille. nachtelijkc soldaten-loopwacht.
patrouiUeren. de loopwacbt doeD.
Pauken, kelellrnmmen.
pa1Jper, arm; Pauperteit, armoede.
PauperismU8. armwezen. leer der vefarming,
bare oor'laken en geneesmiddelen.
Paus, opperhoofd der roomsch kal_holijke Kerk.
Pause, rUslJlU[lt, stiistand; ru;;t!eekeu.
pauseren, opb()u~en, ruslen, rene poos zwijgen.
Pavedrtte pOS!ilUlf, bnevl'ndUlf.
Pa1,illon. tentbuis; tcnlbed; hij- of zij~ebouw,
viellgel aan eeo paleis; zomer-, lJuilen- of
tuinbuisle; vJag, SCbeCll!'lVaan.
Pax, vrede; pax vobiscum! vrede zij met u! pax intrantibu8, nede 7.lj den bjDneDtr~den
den 1
Peccadille, kleine zonde. vergertll.ike fout.
Peccatum, vergrijp. missiall, loude
pecceren, feilrn, zich vergdjpen, zondigen.
Pecuiaat, kasbe~teling, ooderslaan van's lands
gelden, staatsdiefs!al.
Pecunia, geld, vermo~en.
pecunimr, pecunitfd, geld betrefi'ende, in geld
bes!aande, baar, gereed.
Peda,al, voetkla"ier, voetregisler.
Pedant,5c1\001,,05. waaIlwijze, orgeblazen 5cbijD~
hescberm~!er,

weIer,

pedatlt, pedantisch, schoolvossig, smakelooH, klein ~
(,ters:ig, bekrompen.

Pedatltrrie, schoolvo5serij, lettenifterij, be\agchel~ike neia:ing om alles Ie verachten. behalve
",at men zl'l! kent en uitoefenf.

Pedel. voelknecht, dieDaar (op hoogescholeD, bij
reglban ken).

Pedestal, zie PicdeJ<tal.
Pegas1ls, muzen- of dichteren-ros, fabe-lachtig
gevleu~elr1

paard; PegclIl.U,<; be,<;tijgen of berij-

den, gt'dlchten maken, dlchlen.
Peitle. mo{'i1e, ollrnst, angst, nood.- en peine
z~'jn, in verlegenheid zijn; rdet dCT peine waard t
niet der moeite waard.
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Pejeratie, meineed, eedschending.
Pejoratie, Verergering, verslimmertng.
Petagoskoop, zeediepte-kijker.
Pile-mole, door elkander, gemengd.
Peterine, vrouwenmantel of kraag.
Pelikaan, kropgans; snaveltang der wondheelers;
verouderd geschut; glazeudesulleervat.
Peloton, rot, afdeeiing van 20-50 soldaten.
penaal, de straf hetreffende, Iffstraffelijk.
Penant, muurstiil, tusschenmuur.
Penchant, neiging, voorliefde tot jets,
Pendule, stinger, hangklok, slingeruurwerk.
penetrabel, doordringbaar, uitvorschbaar.
Penetrabititeit, doordringbaarhetd.
penetrant, doordringend.
Penetratie, doorgronding, inzigt, scherpzinnnig held.
penetreren, doordringen, indringen; inzien, doorgronden, uitvorschen.
penibet, moeijelijk, bezwaarltjk, lastig, pijnlijk.
Penitent. boetehng, berouwhebbende.
Penitentie, berouw, boetedoening, boete; straf,
pijn, marteling.
Penny (meervoud pence), engelsche stuiver, gelijk
5 centen,
pensief, peinzend, nadenkend, zwaarmoedig.
Pensioen, eere— of geradewedde, jaargeld; kost
of opvoedingthuis, ook Pensionaat geheeten.
Pensionnaire, kostganger, kostleerling
Penszonaris, voormalig eerste stastsraad eener
provincie; Raadpenszonarts, voorheen opperste
staatsdienaar der Algemeene Staten; van 1805
tot 1806 het opperhoofd der Bataafsche republink.
pensionneren, iemand eene jaarwedde geven.
Pensum, taak, opgave, dagtaak.
Pentagoon, vijfhoek.
Pentameter, vijtvoetig vers.
Penultieme,voorlaatstelettergree p van een woord,
per, door, doorheen, wegens, voor, nit, b. v. per
acquit, ontvangen; per odresse, door aanwijzing
of bezorging; per cent, ten bonder&
Perceel, zie parce/le.
perceptzbel. bemerkbaar, waarneembaar.
Perceptibtleteit, waarneembaarheid.
Percepteur, ontvanger der belastingen.
percipieren, ontvangen, innen; vatten, doorgronden.
Perceptie, ontvangst, inzameling, heffing; waarneming, voorstelling met bew ustzijn.
per contant, tegen baar of gereed geld.
per conto, op of door rekening.

PER—PERMITTEREIV.
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per of par couvert, onder omslag (op brieven).
Percussie, stool, slag, schok; botsing van twee
ligchamen; Percussie-geweer is zulk een, dat
met door haan en pan, maar door een' hamer,
die op een busje of slaghoedje met knalpoeder
slant, wordt afgeschoten.
Perdttie, eeuwtge verdoemenis.
perdu, verloren.
pereat! hij ga verloren, sterve ! weg met hem
Peregrinatie , omzwerving , oponthoud in een
vreemd land,
peremptorisch. peremtorisch, eindelijk, besItssend, eens voor altijd, zonder verder uitstel.
perennerende planten , zulke, die het geheele
jaar voortduren, overblijvende gewassen.
per expressum (p. ex.), door een' aizonderlijken
bode.
perfect, volkomen, v olmaakt, voltooid.
perfectibet. volmaakbaar.
Perfectibiliteit, volmaakbaarheid.
Per fectie, voleinding,volkornenheid, volmaaktheid.
perfectioneren, volkomener maken, voltooijen.
per/ide, trouweloos, verraderlijk.
Perfidae, trouweloosheid, trouwbreuk.
Pergament, Perkament, schrijlleder.
per govern°, tot narigt, tot rigtsnoer.
periculeus, geva arlijk.
Pertculum in mom, gevaar bij talmen of toeven.
Period°, tijdruimte, tijdvak: yolzin.
periodiek, periodzsch, op zekere tijden re g elmatig wederkeerend; afwisselend, voorbijgaand:
periodieke schriften, tijdschrtften (maandschriften, journalen enz.) ; pertodieke zrznden, wisselwinden, op gezette tijden waaijende.
Peripateticus, aanhanger der leer van Aristoteles;
liefhebber van wandelen.
Peripherie, omtrek , cirkelomtrek; omvang, gebied.
Periphrase, omschrijving,
perissabel, vergankelijk, broos.
Peristyle, zuilengang, open plaats, met zuilen
omgeven,
perjurzeus, meineedig.
Perjurzum, meineed, valsche eed.
Perlustratze, doorzage.
pertustreren, doorloopen, naauwkeurig doormen.
permanent, voortdurend, blijvend, onafgebroken.
Permanentie, voortdurend aanblijven, b. v. eener
wetgevende of uitvoerende vergadering.
Perm., verlofbriefje, geleidbriefje.
Permissie, verlof, vergonning.
permitteren, vergunnen, toestaan, veroorloven.
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PerrnuttJtis,- 'Yerplaatslng, omlclUng.

f,~:~~~~:'o;:~::re~ijr~·d~~~:~rJ:I;ij~~renIDgSrede.

p8J'orsren, eene redeYoeriog honden.
Perpendiculair, loodlijn, verlicale Iijn.

per pedes, te voet; per pedes
als de aposlelen.

apo8tolorum~

te voet

Perpendiculair. loodreQ:t, te lood, rCJ!:tstandig.

per~/ueel.

altijddurend, levenslang, eeuwig.

Pef'petui'teit, onafgebrokcn vuortduriD2'.

Perpetuum mobile. e{'n voortdurend, zich-zelveo
beweaend voorwerp.

perplf'x, ontbutst. verlegen, bedremmeld.

Perplexiteit

hutstbt»id.

,besluiteloosbeid~

'ferwardheid, ont-

"er procura, door plaatsvervanging, vo]magtiging.
Perquisitie, geregtelijk onderzoek.
"Sf' saldo. als te goed, als overscbot van de vori~e

rekening.

per8criberen, opteekenen; overschrijven.
per se, op zicb zelF.
persecuteren, vervolgen, nitvoeren; geregtelijk
vervolgen, benaauwen.

Persecutie, vervol/zing, nuetting.

Perseverotltie, 'Vol barding, standv3sligbeid.
persevereren, volhuden, volbouden.

Persiflage. honende piaRcrij, fijoe bespotting, bespotfcnde lor. fopperij.

persifleren, fljn bespotten, belaJrchelijk makeD.

Pef'sistetltie. volharding-. el~fm'l.iJlni~heid.
persistersn, volharden, op iets bl\lven slaan.
personaliseren, persoonlijkheden zCJUten, op den
man &an spreken,

beleedi~ingt'D

niten,

Personaliteit. persoonlijkbeid, eigenscbap vao
eeo' personn.

Personalileiten. persoonlijkbeden, persoonlijke
belet'digitl2en.

personeel, persoonlijk. in ei({fD persoon. zell ; personele credite,,,,r. "Wie voor zijne schultlvorderiDe geen onderpand beeH.: - personele belasting, zulke, die men voor njn' persoon mod

P:::~~~~l, ~~~fta.~~~;sonen.
bureau, werkpJaats

E"l1Z.

waarllit een collegie,
bestaat.

Personificatie, voor"lelling eeDer nak als persoon, persoonsverbeelding.
veTsoJ1.i/iceren, "Verpersoonl~iken. persoonlijk maken, levelliooze zaken sprekeniJ invoeren en a18
bandelende person en voorslellen.

PerBOnJ1.f1(J6, pel soon, mcnscb; rol, die if"mand
op hel tooneel te spelell beret; ook zOllderling
monsch.

PERSPECTIE 1,—PHAATASIE,

I St,

Perspectief, verrekijker; de vergezigt- schilder of
teekenkunst; doorzigtkunde; uitztgt in de toekomst.
Perspicaciteit, scherpzinnigheid, scherpe, heldere
bilk.
Perspiratie, onmerkbare uitwaseming.
persuaderen, overreden, overtuigen; wijs maken
overhalen.
Persuaste, overredtng, overtuiging.
Pertinaciteit, hardnekki,;hetd, verstoktheid.
pertinent, tot de zaak behoolend, doelmatig, joist,
naar den etseb.
Pertinentien, het toebehooren, de bijstukken.
Perturbatie, storing, ontsteltenis, wanorde.
perturberen, store°, verontrusten, verwarren.
peruviaansche bast, ktnabast.
Perversiteit, verdorvenhetd, slechtheid.
pesant, zwaar, wigtig, bezwaarlijk.
Peso, gewigt, zwaaite, last ; al peso, naar het
gewigt.
Pessimist, verdediger van het Pessimisinus, of de
leer, dat de werrld door en door slecht is.
Pestilent., pestziekte, besmette;ijke ziekte„
Petarde,, sprtngbus, poortbreker; klapbus. zwermer
Potent, aanzoeker, vriier,
petit, klein, gering, kort, onbeduidend.
Petitie, verzoek, verznekschrift, smeekschrift.
Petitionatr, smeekende, die een verzoek bij hooger gezag indient.
petitioneren, een verzoekschrift indienen, aanzoeken
Petit-maitre, pronkertje, modegek, windbutl.
Petrefacten, Par ficatten, versteeningen.
petrtfieeren, versteenen , to steen veranderen.
Potts, burst, boezem, btnnenste; in petto hebbi,n
of houden, in 't hart hebben, bid etch behouden, verzwijgen.
Petulantie, moedwil, ligtvaardigheid.
peu ci pen, langzamerhand, allengs.
peupleren, bevolken.
Phaenomeen, zie Phenomeen.
Phanon, zoon des zonnegods, berucht door zijnen
vat; hooge, ligte, onbedekte wagen; open rijtuig met een zonnedak.
Phalanx, gesioten krijgsbende, keurbende.
phantaseren, met zijne gedachten rondzwervert,
etch ban levnntlige voor.tellingen OverPven
in gedachten dweepen; in ziekte raaskallen,
ijl en.
Phantasie, inbeelding , verdichtings-vermogen;
hersenschim, droombeeld; grit, luim, kuur.
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Phantasmagoric, geestenbezwering, schijntooverij.
Phantast, dweeper, grillig mensch.
phantastisch, op inbeelding berustend, dweepend
mal.
Phantoom , gewrocht der inbeeldingskracht ,
droom—, schrtkbeeld.
Pharao. Faro, ocher kaartspel.
.Pharisceer, schijnheilige, pilaarbijter.
phartsceisch, nuichelachtig, scnijnhetlig.
Pharmaceat, artsenijbereider, apotheker.
Pharntaceutiek, kunst der artsenijbereiding.
pharmaceuttsch, artsenijkundig, de artsent) betreffende.
Pharmacopcca, voorschrift of boek der artsenijbereiding.
Pharus, vuurtoren, vuurbaak, zeevuur.
Phasen, lichtgestalten, schijngestalten, inzonderheid van de maan.
Phebus, zonnegod; hoogdravende schrijitrant;
Phebe, de maan.
Phenix, fabetachtige vopel, die zich door zelfverbranding weder verjongt ; van daar iets
zeldzaams, voortreffelijks, onvergankelijks.
Phenomeen, verschijnsei, luchtverschijnsel; vooral, vreemde gebeurtenis.
Phdadelphie, broeder- of naastenliefde.
Philanthroop, menschenvriend,
Philanthropic, menschenliefde.
philanthropzsch, menschlievend, minzaam, liefderijk.
Pitzlhellenen, Grieken-vrienden.
plitiharmoniseh, de toonkunst beminnende.
Phtltppica, hevige strafrede: krachtige redevoering, waarin iemand ten loon gesteld, ontmaskerd, doorgehaald wordt.
Phtlologie. taalliefde, taal- en oudheidkunde,
taalvvetenschap.
Phitoloog, taalvriend, taal— en oudheidkundige.
Phttomete, zangvriendin; nachtegaal.
Phtlosooph, wijsgeer, verstands- of wijsheidsleeraar.
philosopheren, over de hoogste voorwerpen nadenken; wijsgeerig eene stof behandelen, de
oorzaken der dingen opsporen.
Philosophic. wijsbegeerte, kennisleer, wijsheidsof waarheidsleer.
philosophisch, wijsgeerig, verstands-wetenschappelijk.
Phitosophist, schijnwijze, waanwijze.
Phtltrum, ltefdedrank, tooverdrank om liefde op
to wekken.

PH100L—PINACOTHEEK.

lit

Phiool, buikvormig glazen vat.
Phlegma, slijm ; natuurlijke ongevoeligheid en
traagheid, onverscbilligheid, onopgewektheid.
phlegmatisch slijrnbToed,g; onverschillig, ortopgewekt; koud van valour.,
Phoebus, Phoenix, zie Phe—.
Phosphorus Phosphor, lichtstof, lichtdrager.
phosphorroceren; In het duister licht geven.
Phototype , lichtbeeld, door de daguerreotype
voortgebragt.
Phrase, spreekwijse, uitdrukking.
Phraseologie, verzameling van spreekwijsen,
Phrenesie, waanzinnigheid, verstandsverbijstering.
Phylax, wachter, beschutter (hondennaam).
Physica, Physiek, natuurleer, natuurkunde; natuurwetenschap,
Physicus, natuurkundige.
Physiognomie, Physionomie, gelaatkunde.
Physiognomist, Physionomist, gelaatkundige.
Physiologie, leer van de natuurliike gesteldheid
en werkzaamheid van bezietde hgchamen.
Physioloog, valour- of hgchaamsonderzoeker,
keener der menschelijk—dterliike natuur.
physisch, natuurkundig, natuurlijk, ligchamelijk,
dierlijk.
pia desideria, vrome wenschen, waarvan de vervatting niet waarschijnlijk IS.
Pianist, Dianosneler,
Piano, Plano-forte, ook Forte—piano, haraerklavier,
piano, zacht; pianissimo, seer zacht.
Piaster, rekenmunt van verscheidene landen.
Picoterie, stekelachtige retie, hekeling.
Pictura, schilderkunst; schilderwerk.
Pidee, stuk, geldstuk; los blad; kamertje, vertrek.
Piedestal, Pedestal, voetstuk, voetgestel van eene
zuil, een standbeeld ens.
Piekeniek, gemeenschappelijke maaltijd, waartoe
ieder deetnemer hijdraagt.
Pieteit, vroomheid; kinderliike hefde.
Pietist, fijovrome, fijoman, ptlaarbtjter.
Pietisterij, Pietismus, fijnvroomhetd, kweselarij.
Pigment, verwstof, verw, kleur, blanketsel.
PkPioratie. verpanding,
Pakant, Pikanterie, Ptket, zie piqu—.
Pikol, handelsgewigt in Madras, China ens.
Pilaster, vierkante pilaar„ kantige suit.
Piloot, stuurman, lands, loodsman.
Piment, Jamaica-peper; specerij-mengsel.
Pinacothiek, scnilderijverzameliug, kunstkabinet.
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Ptnas, soort van sloep met 6 riemen; tang, smal
postschipi splegelschip.
Pinchbeck, goad nabootsend metaalmengsel, geel
koper.
Pindus, muzenberg, ber g der Zanggodinnen.
pinxit, btj beett het geschtlderd.
Pion, boer of looper in 't schaakspel; schijf op
het dambot d.
Pionnter, schansgraver.
piquant, stekend, pt ikkelend, puntig; stekelig,
treffend.
Piquanterie, stekelachtige rede; beroepsjaloezij,
broodnud.
Pique, heimeltjke haat, bedekte nijd; pick, spies;
een pique (pik) op ternand hebben, bet op remand geladen hebben.
Pique, kdtuenen slot, waarvan bet weasel gestikt
schijut to ztjn.
piqueren, sicken, prIkkelen; beleedigen, krenken,
gevoeItg, trelieb.
Piquet, veldwacht, legerwacht; bekend kaartspel
tusschen 2 personen.
Piqueur, Jager to paard; voorrijder; paardendenafrigter.
Piraat, zeeroover; Piraterie, zeerooverij.
Pirouette, draatsproag (bri dausen en paardrijden).
Pisang, paradijs- of Adams-vijgeboom.
Pisd, gestampte aarde tot bouwen.
Pistache, groene amandel; pirapernoot, klapperloot.
Pi8i00i, goudmunt van verscheidene landen, ter
waarde van 9 a 10 gulden.
pittoresk, schtlderachtig, schoon, bekoorlijk.
placer., plaatsen; ontzettea, beleggen.
Placet, kontnklijke toestemnaing,inwilliging der
landsregering, inzonderheA tot bekendmaking
en uttvoering van pauselijke verordeningen;
ook: verzoekschrt1t; nog: een stoe1tje zonder
leuning.
Platond, kamerzoldering, gypszoldering; dekstuk;
dekschilderstuk.
plafonneren, de zoldering eener kamer bekleeden.
Plagtaat, menscbenroof; boekenplunderin g , onregtatattge toeetgening van eens auders letterarbeut.
Plagiarius, Plagiater, menschenroover; boekenplunderaar, letterdief.
Plaid, gerutte wollen mantel der Bergschotten.
plaideren, pletten, een regtsgeding voeren, Mr
't geregt eerie zaak verdedigen.
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plaisant, vermakelijk, grappig; zonderling,
p!crisanteren, kortsw Wen. schertsen, gekscheren.
Ploisa•nt, ore, scherts, kortswijI, boerterij,
Plats,r, Pletzter, verrnaak, vertustiging.
plait-xi? wat belief' u? wat zegt, gi;? — ook eupheualstisch gebeztgd soot gale= gemak, sekreet (de platle).
Plakkaat , opeubaar afgekondigd en aangeplakt
bevel van de revering.
Plan, viable; ontw erp; Matte grond.
Planeet, dwaalstar.
planeren, effenen, gelijk maken,
Planetarrum, list der planeten; kunstwerktutg,
dat den loop der planeten voorstelt.
Planimetne, vlakterneetkunst.
Plantsphetr, afbeelding van den aard- of benael
bol op een plat slab, wereldkaart,
Plantaadje , Plantagte, beplantang, plantsoen ,
streek lands door de Europeaeen in 0. en W.
Incite met tabak, rust, suikerr let enz. beplant,
planteren, planter', stellen, zetten,
plaqueren, zoo veel als plateren.
Plastlek, plastische kunst. boetseerkunst in gyps,
ieern, was ore.; Itgchameltjk vorrnende kunst,
cob de beeldhouwkunst en beeldgieterij omvattende.
picattsch, ligchamelijk vormend, gedaantegevend,
scheppend. boetserend.
Plastographie, nagebootst schrift; schriftvervalsching.
Plateau, hergvlakte, verhevene, viakke plaats•
tafelplank, theeblad.
Plate-bande, smal totnhed tangs een' heining of
moor of om een hloemstuk.
Plate forme, plat hutsdak, plat op een huts; geschutbeddtng op eene hoogte; opgeboogde
vlakke plaats met vrij uttngt, terras.
Plated, Pleet, met good of zilverblaadjes overtiokken metaal, geplateerd metaal.
Plater., platteren, oob plaqueren, met goud- of
zilverblaadjes vergulden of verztiveren.
Pistons ',It good, het zwaars'e metaal.
Platitude, gerneene, lave uttdrukkIng.
Platin,nage, tafelstel, met velerlet vaatwerk voor
iota, peper enz.
platontsche Itelde, looter geestelijke, van al bet
zinneiuke ontdane lielde.
platcnrwh, roputiliek, voorheeld eerier volkomene
staatsinrigting, eeltjk Plato die ontwierp.
platteren, ore pluteren.
plausibel, toejoichenswaard; aannemelijk, geloofwaardig, waarschijnlijk.
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Plausibiliteit,waarschijnlijkbeid,aannemelijkheid.
Ptebejer, burger, niet-adellijke in het oude Rome, de gemeene man.
ptebejisch, onadetWk; gemeen, tot het graauw
behoorende, aan bet gepeupel eigen.
Pleet, zie Plated.
Pieidooi, Pleit, regtsgeding, proces.
pouvoir, Plenipotentie, voile magt, onbepaald gezag; schrifteiijke volmagt.
Pleonasmus, woordenover clued, ophooping van
gelijkbeduidende woorden,
pleonastisch, overtollig, overladen met gelijkbeteekenende woorden of uitdrukkingen.
Pleuresie, Pleuritis, borstvliesontstelting, drooge
hoest met koorts.
plieren, vonwen, buigen; deinzen, wijken.
Plombe, lood, zegellood.
ptomberen, met lood stempelen, verzegelen: met
lood aanvullen of volgieten (holle tanden).
plongeren, dutken, onderduiken.
ployeren, buigen, plooijen,zamenvoegen.
Pluche. wolfluweel, halffluweel.
Pluratis, meervoud.
Pluratiteit, meerderheid, de meeste stemmen.
plus, meer (±); een plus, een overschot, to veel,
meerder bedrag; plus minus, meer of minder,
ongeveer.
Plusmakerij, geldsnoeijerij.
Pluto, de helle god, leonine der onderwereld.
Plutus, de geldgod, god des rijkdoms.
Pluviometer, werktuig om de hoeveelheid van
gevailen regen to bepalen
Pneumatiek, luchtbewegingsleer; ook geestenleer.
pneumatisch, tot de leer van de drukking en
beweging der lucht behoorende, luchtaardig;
tot de geestenkunde betrekking hebbende; ook
het ademen betreffende.
pneumatische machine, luchtpomp.
Pocaal, Bokaal, beker, dekselglas.
Poculum, beker; pocuteren, bekeren, zuipen.
Podagra, voeteuvel, voetjtcht, pootje,
podagreus, met de voetitcht behebt.
Podagrist, voetjichtlijder.
Podestaat, magthebber, ambtman, landvoogd.
Poeet, dichter,
Poema, dichtstuk, gedicht.
Pcena. straf.
Pcenaal, de straf betreffende.
Pcenitentie, zie Pen—.
poetisch, dichterlijk, in versmaat.
patiser,n, dichten, verzen maken.
Point, niets; deux a point, twee am niets.

POINT—POLFTECHN1EK.
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Point, punt, sleek, stout: oog op dobbelsteenen,
op kaarten; point d'honneur, punt van eer,
eergevoel.
potnteren, stippen, besprenkelen ; rigten (geschut); bedoelen. op 't oog hebbett; toonen,
wuzen; in hazardspelen. op eene kaart zetten,
wages.
Pointeur, kaartbezetter; geschutrigter.
pointtlleren, bestippen; beuzelen; stekelige zetten doen.
polair, den pool betreffende, tegenovergesteld.
Polarttett, neiging van viij zwevende magneten
naar de magnettsche polen der aarde.
Potemiek, tvvistleer, kunst des woordenstrijds;
yerdedtging van zijn geloof (zijne inzigten,
meeningen) tegen andersdenkenden.
poleintsche schriften, twistschriften, inzonderheld in zake van geloof.
poti, glad gemaakt, gepolijst; bescbaafd, weigemanterd, sterhjk . ook itstig (pullet).
Polichtnel, hansworst, grappentnaker.
Potts, verzekerings- of assurantie-bewijs (poise
van assurantte).
Polissonnerte, guiterij, jongensstreek, straatscheoderij.
Polttesse, gladheid, hoffelijkheid, welgemanierdhe'd, loon der groote wereld.
Politicus, staatkunnige, staatsman; schrander,
gevat mensch.
Politic, handhaving der openbare orde en veiligbeld, der personen en eigendommen; staatsof stadsorde, volkstucht.
Politick, staatswetenschap, staatkunde; wereldkennis, geslepenheld.
politick, staatkundtg, tot de staatkunde behooreticle; staatsburgerlijk; ook schrander, doorslepen, doortrapt, sluw.
Politoer, Polituur, glanzing, glans; ook zooveet
als Potitesse.
Polka, naam van een' bekenden poolschen dans
Polonaise , poolsche dans; zekere vrouwenmantel.
Poltron, bloodaard, lafaard.
Poltronnerie, lafhartighetd, bangheid.
Polyglotte, eel, in vele talen geschreven boek.
Polygoon, veelhoek.
Polligraaph, veelschrijver.
Polyp, y ceivoet, waterinuct, plantdier, vleeschgewas in of aan het menscheltjk ligchaam.
Potyphaag, veeleter, veelvraat.
Polytechntek, leer der kunsten, en industritile
veingtingen,
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polytechntsche school, hoogere beroeps- of ambachtsschool.
PolytheIsmus, veelgodendom, veneering van vele
goden.
Pomade, Pommade, haarzalf, lippenzalf.
pomaderen, met pomade bestrijken, zalven.
Pommerans, elastiek lcnopje of stooteinde aan
de biljart-queue.
Pomona, soft- of tuingodtn; beschrijving der
tumvruchten
Pompadour, brei- of modezakje der vrouwen,
pompeus, prachtig, pronkend, met praalvertooning (pornpe); hoogdravend.
Pom,pernikkel, grof, zwart westphaalsch brood.
Pompter, pompmees , er; brandspuitgast.
Pompon, wollen kuif op de soldaten czako;
zijden geweer-overtreksel.
ponctueel, stiptelijk, naauwkeurig.
Pond sterling (L. st.), engelsche gellogeerde
Intuit gelijk 12 gulden.
Pond v/aamsch (L. 17/ ), nederlandsche gefingeerde munt, gelijk 6 gulden.
ponderabet, weegbaar.
Ponderabilien, weegbare ligchamen.
pondereus , zwaar , wigtig; nadrukkelijk; de
overweging waardig.
Ponjaard, korte spaansche dolk.
Ponny, rekenmunt in Rengalen, Calcutta, Suratte.
pens asinorum, ezelsbrug , verligtingsmiddel
voor rninkundigen, onwetenden, zwakken.
Ponsch, zie Punch.
Pont, brag; ook veerschuit voor rijtuigen.
pontificaal , priesterlijk , hoogeprtesterlijk , bis.
schoppelijk.
Pontiftcaal, Pontificate, bisschoppelijk pligtenboek; pauselijk of bisschoppelijk plegtgewaad;
het beste pak;— in ponttficalibus, in bisschoppelijke bleeding , priestergewaad ; in
staatsiekleed.
Pontiftcaat, opperpriesterschap, pauselijke waardigheid
Ponton, vlotbrug, bruggeschuit, vlakke schuit
voor den schipbruggenbouw.
Pontenier, schipbrugmaker.
Pool, draaipunt, aspunt der aarde; trekpunt des
magneets.
Pope, priester der grieksche Kerk in Rusland.
poputair , volksmAtig; algemeen nuttig, vet.staanbaar; bij het y olk bemind, volksbelievend, gemeenzaam.
populariseren, jets algemeen bevattelijk, ver-
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staanbaar of nuttig maken; zich populartseren, nob bij bet y olk bemind maken.
Popularited, algemeene verstaanbaarheid, nuttlghe!d; volksbelleving, genaakbaarheid, mt.zaamhetd jegeus genugeren.
Poputatze, bevolkiug, volksmenigte.
poputeus, volkruk, sterk bevolkt.
poreus, met klethe tusschenrutmten of open],
gen, sponsachtig.
Porien, Poren, openingen of kleine tusschenruitnten der ligehamen, zweetgaatjes.
Porositelt, Poreusheid, elgenschap der poreuse
ligchamen, spotisacittigheld.
Porphyr, purpersleen.
Port , haven , zeettaven ; toevlugtsoord; ook
vrachtgeld, briefgeld; verkorting van port.wijn.
Portaal, hoofdingang van eene kerk of ander
groot gebouw; ruttnte voor de gangen bij de
deur.
portabel, portatief, draagbaar.
Porte-crayon, potlood- of stitthouder.
Porte-epee, draagnand voor een zijgeweer, degenkwast.
Airtefeuille, brieventasch; ook bet ambt van
staatsmintster.
Porter, stork engelsch bier.
porteren (zich roor temand), voor iemand
de bres springen, ztjne zaak verdedigen.
Porteur drager brenger ; bonder van cell'
wissel.
Portie, deel, aandeel; erfdeel; mondgedeelte,
spusgift.
Punier, deurwachter, poortbewaarder.
Po to, vracht-, user- of draagloon; brievengeld,
porto franca, franc de port of portvrij, postvrij, tranco.
Porto-franco, vrijhaven; Porto-rico, rijke haven,
Portret, beeldtenis door penseel , teeken- of
graveerstift voortgebragt ; levendige, juiste
voorstelling of beschrijving van een' persoon.
portrazteren, op dock, paneel en, albeelden.
Portraiteur, Portraitist, schilder van portretten.
pose', gezet: ernstig, bedachtzaam.
Posztie,
ligging, stand, gesteldheid; voetenplaalsing hij het dansen„
posttief, vastgesteld, aangenornen; vast, gewis,
bevestzgend; posztief re2t, het stellige regt.
Positzer, eerste trap, stellende trap der bijvoegelijke naamwoorden; kamerspel.
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posito, voorondersteld, gesteld of aangenomen.
Posituur, stelling, stand of houding des ligchaams.
possederen, bezitten, in eigendom bebben.
Possessze, bent, bezittrng, have.
possessze f, bet bent betreffende, bezitting aanwijzenct.
Possessor, bezitter, eigenaar.
possibet, mogelijk, doenbaar.
Possibtliteit, movlijkheid, uitvoerbaarheid.
post, na, later dan; -ex post, achter aan.
Postanzent, Postement, voetstuk, onderstel
postdateren, later dagteekenen; een' reeds verloopen dag onderteekenen.
Postdtrecteur, bestu order van bet postkantoor.
posteren, piaatsen, stellen, op een' bepaalden
post stellen; plaats. bedtening aanwijzen.
Poste restante, op de post te blijven (om afgehaald te o orders).
Posteriora, achterdeelen, achterste.
posteriori (a), van achteren, tat de ervaring
genomen.
Posterioriteit, het later-zijn, jonger-zijn.
Posteritett, nakomellugschap.
post rattan, na het feest, te laat, acbteraan.
post hoc, ergo propter hoc, daarua, en derhalve
daarom.
Posthumus, nakomende, na coders dood geboren kind; opera posthuma, oeuvres posthumes , na des schnivers dood verschenen
werken.
Postille, predikboek, preekenverzameling.
Postilion, postkcecht, postrijder.
Poattudzum, naspel op het orgel.
postnumerando, nabetalend.
postnumereren, nabetalen.
postponeren, achteizetten; uitstellen.
Postscriptu,m, Postscript (P. S.), nascbrift.
Postulaat, vereischte, zonder bewijs aan te nemen stelling; vordering, opgave.
Postulant, aanzoeker um eenen post, eene bedrening enz.
postuleren, vorderen, als voorwaarde voorop
stellen; naar lets dingen.
Postuur, zooveel als Posttuur.
Potage, soep, groente-, vleeschsoep.
potent, vcrmugend, magtig.
Potentaat, magthebber, gekroond hoofd.
Potestaat, kracht, magi, vermogen.
Potpourri , mengelmoes, mengsel, allegaartje;
een uit vele bekende stukken zamengesteld
muzijkstuk.

POULE—PRAECIPIEREN.

165

Poole, biljartspel om een inzet of potje, potspel.
pour, om, voor, tot; pour acquit, voor ontvangst , als bewijs van ontvdngst; pour la
bonne bouche, voor lekkerbekken, lets welsmakends; pour prendre congO (p. p. c.), om at
scherd te nemen.
pousseren , stooten, voortdrijven, bevorderen,
voortbelpen; rich pousseren, door ergen kracht
en inspanning tot tortuin geraken.
Pouvoir, magt, kracht, vermogen, bewind.
power, arm.
practicabet, uitvoerbaar, aanwendbaar, doelenatia„ bruikbaar,
Practicus, een lets uitoefenend en daarin ervaren man, erearen geneesbeer, advokaat enz.
Practtjk, tutoefettiog, toepassing van de regelen
eener kunst; bandelwijs, beoefening; overleg.
Practijkcn, ongeoorloofde kunstgrepen, Irstige
streken, scheimerijen.
practisch, uiloetenend, werkdadig; werkzaam,
practtsch verstand, het verstand als wetgever
voor den wil.
practiseren, uitoefenen, oaken doen, inzonderheld a!s geneesbeer en advokaat; ook bedenken, verzinnee.
practiserend, oitoefenend, werkelijk.
Prado, wandetweg, lusthof; groote diergaarde
bij Madrid.
prae, voor, vooraan, vooruit; het prae hebben,
den voorrang, de voorkeur liebben.
Praeadamaeten, menschen. die voorondersteld
worden voor Adam geleefd te hebben.
Praeadutes , voorloopig uitgesproken gevoelcn
of raad.
praeambuteren, eere voorrede of inleiding voortilt zenden, voorbereiden, omwegen maken.
Praebende, prove, kerkelijke verzorging, jaarlijksch inkomen van eene geestelijke strchting,
lijfrente
Praecautte, voorzigtigheid, voorzorg,
praecauttoneet, voorzigtig, voorzorgen gebruikend.
Praecedentie, voorrang, voortred.
praecederen, voorgaan, den voorrang hebben.
Praeceptor, leeraar, leermeester, onderwijzer.
Praeceptoraat, leeraarsambt, leermeestersplaats.
Praeceptum, Praecept, voorschrift, regel, rigtsnoer, gebod.
praeeiea, naauwkeurig, juist, stipt.
praeopteren, vooruit nemen; voorschriften geyen.
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Praecipitaat, nederslag, nederplofsel, bezinksel.
Praectpitatie, afstorting; overilling, jagt; nederploffing.
praecipiteren, nederploffen, beziuken; overijlen,
voorwaarts snellen.
Praeciste. juistheid, sUptheid; bondige kortheid
van uitdrukking.
praectuderen, uitstuiten; voor altijd afwijzen, veer
vervallen verklaren.
praectusier, uitsluitend, ten voile afwijzend.
Praecocitea, vroegrijphetd, ontijdige rijpheid.
Praecontsatie, lofverheffing, overdrev en lotspraak;
pauselijke bevoegdverkiaring veer een bisdom.
Praedeeessor, voorganger (to een arnbt).
Praedetzberatte, voorlooptge beraaislaging.
Praedestrnatie, voorbeschikking, genadekeus.
praedestmeren, vooraf bepalen, voorbesehikken.
Praedicaat, toeeigeningswoord, wat van eerie
zaak gezegd wordt, etgensehap van een onderwerp; eer- of ambtsnaam, Mel,
Praedicament. toekenningsbegrip, eigensehap
praediceren, voorzeggen, voorspellen; toekennen.
Praedictie, voorspelling, waarzegging.
Praedilectie, voorliefde, vooringenomenheid.
Praedasponeren, vooraf besebikken, genegeo of
ontvankelijk waken.
Praedisi ositie, voorloopige aanstalte ; voorbeschiktheid, aanleg, b. v. tot eerie ziekte.
Praedominatie, overheersching, opperbeerschappij.
praeeminent, uitstekend, voortreffelijk.
Praeeminentie, voorrang, voortreffeltjkbeid.
Praeexi8tentie, vooraanwezigheld.
Praeratie. voorrede, inleiditig, voorberigt.
Praefect, stadbouder, landvoogd.
Praefectuur, stedehouderschap, landvongdij.
praeferabel, verkieslijk, de voorkeur verdienende.
praeferent, verkiestuk, de voorkeur verdienende,
Praeferentle, Preference, voorkeur, voorrang.
praefereren, voortrekken, booger achten, den
voorrang geven.
praejudicieren, voorloopig oordeelen of beslissen;
benadeelen.
Praejuditie, voorbeslissing; vooroordeel; nadeel.
praetiminair, inleidend, voorloopig, den weg
banend.
Praeliminarien,Preliminairen, inleidingen,voorloopige ponten van overeenkomst.
praeluderen, voorspel waken; inleiden, voorbereiden.
Praeludium, voorspel; voorteeken, voorlooper.
Praematurzteit, vroegrijphetd, ontijdigheid.
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Praemeditatie, voorafgaande overlegging.
praemedzteren, vooraf bedenken of overleggen.
Praern.sen, voorafgaande voorstellen of stellingen eener sluitrede.
pracintssis praemittendis (p.p.), vooropgeplaatbt,
wat voorop geplaatst inset worden.
praenumerando, door vooruttbetaling.
Praenumeratte, vooruitbetaling.
praenumereren, vooruit betalen.
Praeoccupatte, voorinneming, voorafbezetting ;
voorbegrip, vooroorcieel, vooringenomenheld.
Praeordinatie, voorbeschikking.
Praeparaat, kuustmatig toebereid ligchaamsdeel.
Praeparandus, wie zich voorbereidt, b. v, tot
een examen.
Praeparatie, voor- of toebereiding, aanstalte
praepareren, voorbereiden, klaar maken, toerigten.
Praeponderantie, over, igt, meerderheid.
praeponeren, vooraan plaatsen.
Praeposttze, vooropplaatsmg; voorzetsel
Praepotentte, overmagt, hoogere magt.
Praerogotzef, voorkeur, voorregt.
praescriberen, voorschrijven ; in regten voor
verjaard (vervallen) erkennen, verjaren.
Praescriptie, voorschrift, verordening; verjaring,
verlies van een regt. dewijI men met ten be hooriijken tijde daarvan heeft gebruik gemaakt;
de verkrtiging van een regt, door zulk een verzuim van een ander.
Praesens. tegenwoordtge tijd (in de spraakkunst).
praesentabel, vertoonbaar, wat aangeboden Can
WOT deo.
Praesentant, vertooner en houder van een' wissel; voorsteller tot, een' post, een ambt.
Proesentatie, indtening, vertooning, b.v, van een'
wissel; regt van voorstelling tot een' ambt.
praesenteren, voorhouden, aatibieden, overreiken
Praesentze, Prdsence, tegenwoordigheid, bijzijn.
Praeservatze, bewaring; voorkoming, behoeding.
Praeservatzef, behoedrniddel.
Praeses, Praesident, voorzitter.
praesideren, voorzitten; den toon aangeven.
praesidtaat, tot de Waardigheid van voorzater
bettoorencle.
Praeszdzum, voorzittervchap; oppertoezigt.
Praestatie, kwijting, vervulling, afdoening eener
verschuldigde zaak, betaling eener schuld, belasting enz.
praesteren, bewijzen, afleggen, vervullen, doen,
b.v. eerten eed.
p raesumabel, vermoedelijk.
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praesumeren, vooronderstellen, vermoeden; etch
vermeten.
Praesumtie, v ooronderstelling; verdenking, ergwaan; inbeelding, waan.
praesumlief, vermoedelijk.
Praesuppositie, vooronderstelling.
Praetendent, aanspraakmaker, eischer; kroonvorderaar.
praetenderen, voorgeven, beweren; verlangen.
eischen, aanspraak op iets maken, zich iets
aanmatigen.
Praetensie, verlangen, vordering, eisch; aanmatiging, waan; ook voorwendsel
Praetext, voorwendsel, voorgeven, schijngrond.
praetexteren, voorgeven, tot voorwendsel nemen.
praevalent, den voorrang hebbende.
praevaleren, het overwigt, de overhand hebben,
meer 7ijn of gelden.
Praevaricatie, pidgtschending, ambtsontrouw.
praevenieren, voo, homes, beletten; vooraf berigten, van iets verwittigen.
Praeventie, het voo r komen, verhoeden; vooroordeel, vooringenomenheid; waarschuwende kennisgeving,
praeventlef, voorkomend, verbinderend.
Praevisie, het voorzien van toekomstige gebeurtenissen en daarop 2egronde voorzigtigheid.
pragmatiek, pragmq aanwendbaar,algemeen
nuttig; pragmattsche geschtedschrijmng, leerrijke voorsiewng der gesch . edents; pragmatieche sanclze,algemeen nut tige landsverordening;
algemeene wet tot openbare welvaart.
Praktsjk enz., lie pract—.
Prater , openbare wandeling of lustbosch 1)0
Weenen.
pre, als voorzetsel hetzelfde als prae.
NB. De woorden die men vergeefs op PREmogt zoeken, rajn op PRAE to vinden.
precair, onzeker, ongewis, twufelachtig.
precies. joist, stint.
precieus, kostbaar, kostelijk; gemaakt s gedwongen.
Precis, kort begrip, zakelijke inhoud, hoofdinhood.
Predikant, protestantsch godsdienstleeraar, eVangelie-verkondiger.
Prejuge, vooroordeel.
Pretaat, voornaam geestelijke, bisschopstitel.
Premices, eerstelingen,
Premie, prijs, eereloon, vergoeding; verzekeringsprijs; bijwinsten, bijprijzen, die in loterijen aan
zekere nommers toevallen.
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Premier, eerste, voornaamste.
Premiers, Premieres, de 5 eerste trekken in
sommige kaartspeten.
Preneur, nemer of afkooper van een' wissel.
Presbyopte, verzigtighetd.
Presbyter, oudste, priester, aanzienlijke kerkbeambte, gemeentebestourder.
Presbytertanen, Protestant. in Engeland, die
geenen bisschop erkennen, maar de Kerk siechts
door presbyters of oudsten geregeerd willen
hebben.
present, tegenwoordig, aanwezig.
Present, gesebenk, gift, gave.
Presomptze, hetzelfde ats Praesumtie.
pressant dringend, haasttg, geeu uitstel
dende.
Pressentiment, voorgevoel, vermoeden.
presseren, drukken, persen; dringen, noodzaken;
bij iemand aandringen ; haast hebben, geen
uitstel lijden.
presto, gezwind; prestissimo, zeer gezwind.
Pressuur, druk, bezwaar.
pretieus, hetzelfde ate precieus.
Preuve, bewijs, proef.
Prevot, ass hoofd geptaatst persoon; inzonderheid zooveel als Proost en Provoost (zie die
beide woorden).
Prime, de eerste, hoogste klasse, stem of soort.
Prima- donna, eerste iooneetspeetster, zangeres.
Prima vista, op bet eerste geztgt, van het blad
weg (lets spelen).
Prima wissel, eerste wissel (van meer wissels,
die over eene som zijn opgestetd).
Primaat, Prtmas, eerste of voornaamste aartsbtsschop vao een rijk.
primair, voorna am, voor treffelijk; oors pronkelijk ;
prtmatre gebergten, oorsprookelijke of grondgeberg ■ en; prtmatre scholen, lagere scholen in
Frankrijk.
Prime, eerste stem, eerste scherm-stelting of positie (de buo ys, van boven oaar het hoofd): de
eerste drukzijde, schoondruk; het eerste biduur
in kloosters.
prtmeren, etch boven anderen verheffen, de eerste zijn.
primitif,
f , oorspronkelijk, aanvankelijk, allereerst.
prime, pro prime, ten eerste,
Prxmogenitus, eerstgehorene.
Primum
eerste beweeggrond, boofddrijfveder.
Prineipaal, hoofdpersoon, beer, meester hoofd;
lastgever; hoofdzaak, hoofdpunt.
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principaal, voornaam, eerst; principals crediteur
eerste of voornaamste scbuldetscher.
Principe, aanvang, oorsprong, grond, grondoornaak; grondstof; grondslag, grondbegrip; kennisbron; grondstelbng; beweeggrond der bandelingen.
prior, eerste, voorgaande, vroegere.
Prior (vrouwelijk Priores, Priorin), eerste, opperste, inzonderheid in een k1ooster.
Prioraat, voortitterschap; ambt van eeriest prior
of van eene priores.
Priortteit, voorrang, eerstheid, ouder-zijn; Prioriteits-regt, regt des voorrangs, naderregt; —
Prioritcits-schulden, zulke, die bij een concours
bet eerst in aanmerking komen.
Prise, snuifje; van;st, butt, prijs, inzonderheid
een veroverd schtp.
Prisma. kantzull, hoekige roil.
prismatische kleuren, regenboogskleuren.
Prison, gevaugenis, kerker; hechtenis.
Prisonnier, gevangene.
privaat, niet openbaar, bijzonder, huiselijk, gebeim, ambteloos; als hoofdwoord ook zooveel
als pried (zie dat woord).
Privatte, berooving, onttrekking, ontbering; verties, gebrek; afwezigheid eerier eigenschap.
prim/ter, uttstuttend, afzonderlijk, eigen; privaIrene jagt, eigene, afzonderlijke jagt.
Privd, geheim gemak, secreet; ook: voor richzelven, zijn eigen persoon.
priveren. berooven, onttrekken.
Privilegie, voorregt; vrijheids- of verlofsbriet,
vergunoingsbrief.
privilegieren, bevoorregten, met eene vrijheid
voorzien, verzekeren, beveiligen.
Prix, prijs, waarde; Prix fixe, vaste prijs; di tout
prix, tot elken prijs,
pro, voor, voorwaarts; to voren, vroeger, lievdr;
naar, krachtens,
pro aria et focis, sour ha ardsteden en altaren,
probes
beproefd, ecbt, op de proef goed hevonden.
probabet, vvaarschijnlijk, vermoedelijk.
Probabtliteit, waarschtjnlijkheid, geloofhaarheid.
Probatte, beproeving, proefneming, proef.
probaium est, bet is beproefd, op de proef goed
bevonden.
proberen, heproeven, de proef nemen; metalen
onderzoeken, toetsen.
Probiteit, regtschapenheid, goede trouw.
Probleem, Problema, optelossen vraagstuk, vain.gelegde strijdvraag,twijfelachtige vraag,raadsel .
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problematisch, twijfelachtig, onuitgemaakt.
procederen, te werk gaan, handelen ; een regtsgeding voeren.
Procedure, handelwijs; regtsgeding,
pro cent, ten honderd, van 't honderd.
Proces, voortgang, wijze van plaatsgrijping (b.,
een ehemtsch proces), bandelwijs, inz regtshandel, regtsgeding, pletdoot, pteit.
Proces-rerbetal, van ambtswege gedane scbriftelijke nederstelling of ulteen7etting van een
voorval.
processeren, een regtsgeding hebben of voeren.
Processte, feestelijke optogt of ommegang; plegtige bode- of kerkvaart.
Proclanzatze, opentlijke bekendmakin g , afkondiging der overheld; het aflezen der geboden
van twee verloorden,
proc/ameren, uitroepen, verkondigen, opentlijk
bekend makes.
Proconsul, gewezen consul; stedehouder bij de
Romemen.
pro contant, voor gereede betaling.
Procrastmatie, vertraging, uitstel.
Procreatze, voortbrenging, voortteling.
Procrustes (het bed van), willekeurige vorm ,
waarin men een voorwerp met geweld besluit
of inkleedt.
Procuratte, zaakwaarneming; schriftelijke lastgeving of volmagt.
Procurator, g oosed' als procureur.
procttreren, bezorgen , verschaffen, tot stand
brengen.
Procureur, zaakvoerder, gevolmagtigd zaakbeheerder, regtszaakvoerder, pleitbezorger; gevolmagtigde.
Procuradores, in Spanje leden der 2de kamer.
prodtgaal, verkwistend, doorbrengend.
prodrgeren, verkwisten, onroodi g verteren.
Prodigalitezt, verkwisting, doorbrengingszucht.
prodig;bus, wonderbaar, verbanngwekkend.
produceren, to voorschijn brengen. bijbrengen
b. v. bewijzen, getuigen); voortbrengen, telen,
bouwen (h. v. vruchten); leveren, vervaardigen, makes.
Product , voorthrengsel van natuur of kunst;
vrucht, bedrag, beloop, het te vinden getal
(door vermentgvuldiging).
Productic, voor- of bijbrenging (b. v. van getuieon); voortbrenging, teling, snorts zooveel ala
Product.
productief , voortbrengend , telend , vruehtbaar.
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Productiviteit, scheppende kracht, vruchtbaarheld.
pro et contra. voor en tegen.
Profaan, oningewijde enz.; niet-vrijmetselaar.
profaan, ontwijd; ontngewud; onheilig, met de
godsdienst spottende; ongeesteltjk, wereldlijk;
gemeen, onedel.
profane geschiedenis, aleemeene (niet bijbelsche
of kerkelijke) geschtedenis.
Profanatie, onthelliging, onteering, misbruik.
profaneren, ontwijden, met het hetlige spotten;
gehetmen verpraten, mishruiken.
Professeur, hetzelfde als Professor; in Frankrijk
en Belgie ieder, die van eene kunst of kunstvaardigheid zijn beroep of bestaanmiddel
maakt.
Professie, belijdenis, opentlijkes verklaringen;
beroep, handwerk.
Professor, opcnbaar leeraar op eene hoogeschool,
hoogleeraar.
Professoraat, het hoogleeraarsambt.
proficiat! wel bekome het u!
Profijt, zuivere winst, nut, voordeel, opbrengst.
Proftitertje, zttinigje, lichtspaarder.
profitabel, voordeelig, winstgevend, nuttig.
proftteren, voordeel of winst doen; leenen, vorderen; 'winstgevend zijn.
Profit, teekening van een voorwerp van ter zijde,
zijdebeeld, half gezigt, in doorsnede.
proftueren, ontspringen, nit iets vulgen.
pro forma, voor den schijn, welstaanshalve.
Profusie, uitgieting; verkwisting, overvloed.
profuus, verkwistend, spilziek; wijdloopig.
Progenituur, nakomelingschap, teelt, kroost.
Prognosticum, voorteeken; kenteeken.
Prognostiek, voorzeggingskunst.
pro grail& ter verkrijging eener akademische
waardigheid.
Programma, opentlijke schriftelijke bekendmaking; gedrukte uitnoodiging tot eene plegtigheid, tot een concert enz.
progredid'ren, voortgaan, voortstappen.
Progressen, vorderingen, wasdom, trapswijze
voortgang.
Progressie, voortgang, vordering; getallenreeks.
progressier, voortgaande toenemend, trapswijze.
Progresstst, voorstander van den vooruigang.
prohiberen, verhinderen, beletten, verbieden.
Prohibitie, wering, ontzeggiog,verbod; Prohibitie-systeem, in- en uitvoers beperking; bandelsstremming.
prohibittef, terug- of afhoudend, verbiedend.
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Project, ontwerp, plan, oogmerk, bedoeling.
Projeetenmaker, plannen- of ontwerpenmaker.
Projectie, schets, teekening van de schijnbare
Jigging en gedaante van een voorwerp, inn.
het ontwerp van landkaarten.
projeeteren , onto erpen, afbeelden, ontwerpen
tnaken, van plan zijn.
ProletariCn, arme burgers, onberaiddelde y olksklasse.
pro libito, naar welgevallen.
probfi,,k, vruchtbaar, vrtichtbaarmakend.
Proloqus, Prolong, inleidingsrede, openingsrede,
Prolongotte, verlenging, vertraging, uitstel, later gestelde termijn,
protongeren, verlengen, uitstel geven, een' lateren tijd of termijn hepalen.
pro memoria, ter herinnering.
Prementorta , gedenkschrift ; ingeleverd stuk;
aanvraag, vermelding.
Promesse,belofte, toezegging; schuldbekentenis
met belofte om op een' bepaalden tijd to betalen.
Prometheus, verstandig, hekwaam kunstenaar.
tnz. heeldhouwer, boetseerder.
pro subtle, voor of per het duizend.
Prontissie, belofte, toezegging.
Promitteren, beloven, toezeggen.
Promctte, hevordertng, stdndsverhooging, inc.
bevordertng tot eene geleerde of akademische
waardighefd.
promoveren, hevorderen, verhoogen.
prompt
vaardig , onverwijld , spoedig, ving;
stint; gereed, boar.
Promptitude, gezwtndheid, vaardigheid, stiptheld.
Promulgatie, openbare bekendmaking,
promulgeren, bekend molten, verspreiden.
proneren, uttbazulnen ; veel woorden over lets
maken; zwetsen of snappen.
Proneur, bovenmatig lofredenaar, zwetser.
Pronomen, voornaamwoord,
pro none, voor het tegenwoordige, voorloopig.
Pi rottunciatte, uitspraak, uitspreking.
pronuncieren. uitspraak doen, beslissen.
Proost, opperste, kloosterhoold, oppergeestelijke.
Propaedeuriek , voorbereidende kundigheden ,
voorhereidingswetenschap.
propaedrubseh , voorberetclend; propctedeutisch
examen, undercook naar de kundigheden, die
als voorberelding tot dezen of genes tak van
geteerdheid heschouwd worden.
Propaganda, door den pans verordende raad
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van geloofsverbreiding, bekeeringsgenootschap;
ook elk genootscbap ter uttbreiding van kerkelijke of polstieke leerstellingen,
Prorogatie, voortplanting, uttbreiding.
propageren, uitbreiden, voortplanten.
pro patina, voor het vaderland
Propatria, eene soort van schrijfpapier.
Propensiteit , geneigdheid, zucbt.
proper (propre) net, zindelnk, lief en net.
Properheid, netheid, zindelijkbeid, sierlijkheid.
Propheet, voorzegger, voorspeller; godsdienstleeraar van bet oude joodsche yolk.
propheteren, voorspellen, toekomstige toevallige
dingen, voorutt zeggen.
Prophetes, zieneres, voorzegster, waarzegster.
Prophetie, voorspelline. openbaring.
prophetui2h, voorspellend, vol vjorgevoel
Proponent, voorsteller; tot het predikambt onderzocbt en bevoegd verklaard, maar nog niet
geplaatst persoon; protestantscb candidaat.
proponeren, voorstellen, voorslaan, opwerpen.
Propoost, me propos.
Proportie, evenredigbeid, overeenstemming ; ge.
lijkbeld van twee verhoudingen of redeus.
proportioneel, in verhouding, gelijkmatig, even-

redig.

proportzoneren, in verhouding stellen, evenredig
maken, naar zekere verhouding inrigten.
Propos, Propoost, rede, woordvoering , uitdrukking ; voorslae, aanbod; voornemen, oogmerk,
beslutt; — a propos , juist van pas; eer ik 't
vergeet,
Propositie, voorstel, voorslag, aanbod; hoofdstetting.
propre, eigen; zindelijk, rein, proper.
Propriitair, eigenaar, bezitter, land- of grondei-

genaar.

Proprieteit, eigendom, eigendomsregt, eigenaardigbeid
pro primo, vooreerst.
Propugnatie, voorvechting, bescherming.
pro rate, naar verhouding, eens ieders aandeel.
Prorector, plaatsvervangend hoofd aan eene
booge of latijnsche school.
Prorogatie, verdaging, verlenging , b. v. van
eenen termijn.
prorogeren, verschuiven, uitstellen, b v. eenen
wissel.
pro said°, als overschot of rest (van de laatste
rekentng).
proseriberen, verbannen, vogelvrij verklaren.
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Proscriptie, verbanning, vogelvrijverklaring; ver•
werping, afschaffing.
Prosecutze, voortzetting; geregtelijke vervolging.
Prosebet , meuwbekeerde , geloofsoverlooper ,
proaelietenmaker, geloofswerver.
Proselyttsmus, Proselistenmakerij, bekeeringszucht, eelootswerverij.
prosit ! het doe u nut of voordeel! wel bekome
het u ! uwe gezondheid!
Prosodie, lettergreepmaat, regelmatige uitspraak
der woorden, leer der tijd- of toonmeting.
Prosodiek, leer der lettergreepmettng en loonnetting.
prosodzsch, tot die leer behoorende.
Prospect, aanblik, aanzien, unzigt, vergezigt;
teekening, schets van bet uitwendig voorkomen.
Prospectus, voorloopige aankondiging van een
werk, inz. van een boekwerk, dat bij inteekenmg wordt uitgegeven
prospereren, gedijen, gelukkig zijn, bloeijen, in
bloetjende of gelukkige omstandigheden verkeeren.
Prosperiteit, welstand, hloei, voorspoed.
Prosternatze, Prostatie, nederwerping, kniebuiging, voetval.
prosterneren, opentlijk prijs geven , onteeren,
schandvlekken; gemeen of belagchelijk maken.
Prostitutie, schending, onteering, ontuchtig Leven, zedenbederf.
Protectie, bescherming, hoede, begunstiging
Protector , beschermer , beschutter , patroon;
rijksbescbermer.
Protectoraat, waardigheid en ambt van protector.
Protege, beschermeling, gunsteling.
protegeren , beschermen , begunstigen , onder
zijne hoede of bescherming nemen.
pro tempora, thans, sour het tegenwoordige.
Protest, tegenspraak, regtsvoorbehond, afwijzing
of verwerpmg, met aanneming van eenen wiseel, welke door een' openbaren notaris in eene
wettelijke acte wordt bevesttgd.
Protestant, te g enspreker, vrijgeloovige; Lutherschen, Gereformeerden.
Protestantismus, leer en geloof der Protestanten.
Protestatie, opentlijke of plegtige verzekering;
voorbehoud, vrijwaring zijner regten door wettelijk verzet ; afwijzing, wettelijke verwerping
van eenen wissel.
Proteus, zeegod, die zich in velerlei gedaanten
bon veranderen; vandaar : een onbestendig,
veranderlijk mensch, gedaanteverwisselaar.
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protocol, gere g telijke verhandeling, schriftelijke
verklaring of uitspraak van ondervraagde personen in burgerliike aangelegenheden; berigt
van het voorgevallene, verhandelde; boek der
notariele acten ; register der beraadslagingen
en handelingen van eenen rik ■ sdag, eeu congres enz.; regterlijk verhoorschrif,.
protocolleren, ten protocol brengen, geregtelijk
opteekenen, opennare handelingen terstond opschrijven; een verhoorschrift opmaken,
Prototype, eerste voorbeeld, oorspronkelijk
model.
Protractie, vertraginr, verlenging, uitstel.
Prove, zooveel als Praebende.
Provengalen, ridderlijke dtchter y der 12de en
i3de eeuw in Z. Frankriik of Provence en in
Spanje.
procengaalsch, eigen taal van Zuid-Frankrijk,
nu een dialect.
proventeren, opbrengen, opleveren, afwerpen.
Provenu, opbrengst, voordeel, winst; bedrag.
Proverbe, Proverbium, spreekwoord, gedenkof zedespreuk.
proverbtaca, spreekwoordelijk.
proverbieus, rijk in spreekwoorden.
Proviand, mondvoorraad, teerkost, levensmiddelen.
provianderen , van spijzen of levensmiddelen
voorzien,
Promdentie, Voorzienigheid, voorzorg.
providentleel, voortutziend; door de Voorzienigheld beschikt.
provinciaca , gewestelijk.
Provinciaal, oppertoeztener van vele kloosters
in een kerkelijk district.
Provincialtsmus, gewestelijk woord, landschappelijk taalgebruik.
Provineie, wingewest; gewest, landschap, landsafdeeling.
Provisie, voorraad, mondvoorraad; aanstelling;
vergoeding voor gedane moeite, bezorgingsloon.
Provisor, toeziener, bezorger; bevoegde waarnemer, inzonderheid van eene apotheek, van
een fonds enz.
Provocatie, ultdaging, terging; beroep op een
hooger geregtshof.
provoceren, uitdagen, opeischen; aanleiding tot
lets geven; geregtelijke uitspraak op iets verlangen.
Provoost, zooveel als pre y & en proost ; ook titel
van officieren, belast met de zorg, de hand-
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having der orde, bet bestuur van iets, opziener, overate, voorstander; ook bet strafverblijf
der soldaten.
Proximnteit, nabijheid, nabuursclaap ; naauwe
verwantschap.
Proza, ongebonden reden, taal van 't gewone
Leven, onrijm.
prozaisch, in onrijm, rijmeloos, in de taal des
gewonen levees.
prude, zeer ingetogen, schijnzedig, mannenschuw.
Prude , schijnzedige , preutsche , stuursche
schoone.
Pruderie, schijnzedigheid, ingetogenheid voor
bet oog der wereld.
Prudentie , Prudence,voorzigtigheid, bedachtzaambeid,
psalmodieren, psalmzingen; opdreunen.
pseudo, valsch, onecht, misleidend, bedriegelijk_
pseudoniem, pseudonymiseh, vaischnamig, met
verdichten naam.
Pseudonymiteit, verborgenheid onder een' valschen naam.
psychisch, den geest, de ziel betreffende.
Psyehologie, zieleleer, zielkunde.
psychologisch, zielkundig.
Puberteit, manbaarheid, huwbaarheid, geslachtsrijpheid, niondigheid.
Publicatie, bekendmaking , openbare afkondiging ; uitgave, verschijning van een bock, een
daghiad enz.
publiceren, afkondigen, verspreiden, uitgeven,
in 't Licht genes, b. v. boeken, tijdschriften,
da g hladen enz.
Publiek, het gezamentlijk y olk , de groote
meente, inz, leeswereld, schouwburgwereld,
de menschen.
publiek, opentlijk, openbaar, voor alter oog ;
algemeen bekend, wereidkundig.
Pudding, engelsche srajs, waarvan broodkruim
of meet, rundermerg, krenten enz. de hoofdbestanddeelen zijn.
Pudeur, Pudiciteit, schaamachtigheid, eerbaarheid, knischheid.
pueriet, kinderacbtig, jongensachtig.
Puerilsteit, kinderachicg gedrag.
Pugalismus, vuistkamp, worstelstrijd.
Putchinetta, hansworst, potsenmaker.
Putsatze, het slaan, kloppen, inzonderheid van
het hart, de poisslag.
Pulver, poeder, stof.
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pulveriseren, tot poeder waken, in stof veranderen.
Punch. Ponsch, bekende drank waarvan arak
of rum, suiker, citroensap en water de hoofdbestanddeelen zijn; ook is punch de hansworst
in het engelsch poppenspel.
Punch-bowl, ponsch-kom, ponschschaal.
Punctum, stip, punt, sluitteeken ; bepaald deel, afdeeling van een geschrift ; onderwerp der rede.
puncterett, punteren, bestippen ; de voorloopige
voorwaarden van eene overeenkomst opteekenen.
Puncteerkunst Punteerkunst , waarzeggingskunst uit stippen of punter).
Punctuatie, punt- of teekenzetting, zinsebeiding
door het plaatsen der sin- en scheiteekens.
Punctuur , sleek ; Puncturen , twee stalen
stifijes aan het ttmpan der drukpers; ook de
daardoor ontstane gaatjes in het gedrukte vet,
punctuurgaten genaamd.
pungent, stekend, scherp. hijtend,
punisch, Carthaagsch, de Carthagers betreffende ; valsch, trouweloos, woordbreukig.
Punt, punteren enz. zie punct—.
Pupil, voedsterling, pleegzoon, oogappel.
Purgans , Purgatie buikzuiverend middel,
ook Purgatief en Purgeermiddel.
purgeren, reinigen, inzonderhetd het Iigchaam,
den bulk, afvoeren ; zich regtvaardigen.
Purgatorium , vagevuur.
Purificatie, reinigtng, zuivering.
purificeren, reinigen, schoon makers, louteren.
Purim, Pursmteest, feest der loten, Hamansfeest.
Purzsmus , taalzuivering, overdreven ijver tot
taalzuivering, taalzifterij.
Purist, taalzuiveraar, taal- of woordenvitter.
Puristerij, overdreven zucht voor taalzuiverheld.
Purileinen, reingeloovigen, engelsche Presbyterianen.
purulent, etterend; Purulentie, ettering.
Putrefactie, verrotting, ontbinding.
puur, rein, zuiver, onvervalscht; onvoorwaardelijk, bloot, enkel, touter.
Pygman, dwergen, zeer kleine, nietige menschen.
Pylades, getrouwe, sick opofferende vriend.
Pyramide, egyptische spitszuil, zonnezuil, grafnaald, tijdnaald.
p yranuctaal, spitszuilig, als eene pyramids.
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Pyrologie, leer van bet your.
Pyromantie, voorspelling tut, het vuur, uit bet
offervuur.
Pyrometer, Pyroskoop, vuurmeter, werktuig tot
meting van de uitzetting der vaste ligcbamen
door het vuur.
Pyrrhoniemus, twijfelzucht,
pythagorische tafel, tafel van vermenigvuldiging.
pythisch, ook daplitsch , Apollo betreffende,
hem geheiligd.
Python. fabelachtige vreeselijke slang of geduchte draak.
Pythonissa, prophetes, waarzegster.

Q.
qua, als, in zoo verre, in hoedanigheid van,
b. v. qua professor, als of in hoedanigheid van
hoogleeraar.
Quadraat, gelijkzijdige regthoek, vierkant.
uadraat, vierhoekig, vierzijdi g . vierkant.
uadragesima,
zesde zondag vdOr paschen.
Q
vierhoeing, vierkant.
ua ant, mdthematisch werktuig, vierdedeel
Quadrant,
dr
Q
van een geheel, inzonderheid Van den cirkel.
graadboog, hoek— of hoogtemeter.
quadrateren, zooveel als quadreren.
Quadratuur des cirkels, verandering van het
etrkelvlak in een vierkant van gelijke grootte,
iets onmogelijks, onuitvoerbaars.
quadreren, vierkant maken, den tnhoud van een
viak berekenen ; wel zamenpassen, overeen
komen.
Quadrille, dans met 4 personen; omberspel met
4 in plaats van 3 spelers.
Quadrillioen, een millioen tot de vierde magt
verheven.
Quadrumanen, vierhandige dieren, apen.
Quadrupeden, viervoetige dieren.
quadrupel, vier vo u d i g.
quadrupleren, ver vie rvoudigen.
quaeritur, men vraagt, er wordt gevraagd.
Quaestie, vraag, twistvraag, strljdpunt; pijnbank; — oaken of personen in quae8tie, waarvan gesproken wordt, de bewuste, gedachte,
genoemde personen of taken; — dat lkidl Been
Quaestie, dat spreekt van zelf, behoeft Been
navraag.
quaestioneren, ondervragen, uitvragen; pijnigen.
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Qualificatie, toekenning eener eigenschap, betiteling; deugdelijkheid. geschiktheid, verzwaring eener misdaad door verergerende omstandigheden.
qualiftcatie/', nader bepalend, beschrijvend.
quatificeren, eigenschappen toekennen; benoemen, betitelen; zicli qualificeren zich ergens
toe bekwamen, geschikt en waardig maken.
QuaWelt, gesteidheid, deugdelijkheid, waardigheid, hoedanigheid; titel, stand, rang.
Quantiteat, hoeveelheid, menigte; gewigt, mast;
tijdduur der lettergrepen.
quantitatier, volgens de menigte of grootte.
Quantum, grootheid, veelheid, menigte; munt;
bedrag, aandeel, som.
Quarantaine, de leg- of proeftijd (vroeger 40
dagen) van schepen, reizigers, waren, die uit
vreemde, van pest verdachte plaatsen komen;
ook de tnrigting, waar deze proeftijd mutt gehouden worden,
Quarre, Carrel, vierkant, inzonderheid vierkante soldatenstelling.
quart, vierdedeel, vierde maat.
Quartaal, vierde gedeelte van een jaar; ont.
vangst of nitgaaf van 3 maanden.
Quartet, vierstemmig stuk.
Quartier of Kwartier, vierde van een geheel;
wapenveld; tool- of hielleder; tijd der wacht
tot op de aflossing; stadswijk; grondgebied
der stad; inlegering, herberging der soldaten,
nachtverblijf, overnachting; sparing van bet
levee, b. v. em kwartier bidden, om lijfsgenode vragen.
Quartiermeester, Kwartiermaker, militaire of
burgerlijke inlegeraar; stuurmansmaat, opzieter der seheepswachten.
Quart?ln, boekformaat, waarbij het vel 4 bladen of 8 bladzijden heeft ; ook in quarto
(4.).
quarto, ten vierde.
quasie, als ware het, gelijk, ongeveer, schijnWar, even aIs of, b. v. quasi doctor, schijngeneesheer, kwakzalver.
Quaterne, vier bezette en to gelijk uitkomende
nommers in de getallen-loterij of het lottospel; ook eenige heschreven of bedrukte blades ineen geschoven.
Quatertemper, Quatemper, dag, waarmede een
vierendeel jaars aanvangt; naam van vier
strenge boet- en vastedagen der RoomschKatholijken op den eersten vrijdag van leder
vierendeel jaars.

QUATRAIN—QUITTEREN.
Quatrain, strophe of klein gedicht van 4 vetzen of dichtregels.
Quatre-mains, muzijkstuk y our 4 handen gezet.
Quatuor, zooveel a Is Quartet.
Queens bench, opperhofgeregt to Londen (under
de regering eener koningin).
Queret, klagt, bezwaar; twist, strijd.
querelleren, twisten, harrewarren
Queretaat, hij, tegen wren eene aanklagt bij de
regtbank words ingedieud.
Querelant, wie eene klagt bij bet geregt indient,
klager, eischer.
Queue, staart, paardenstaart; hiljartstok; laatste
afdeeling of soldatentroep.
uzbus, zot, gek.
uidam, zeker remand; ook zooveel als Quibue.
utdproquo, miiverstand, verwisseling, het eene
y our het andere.
ieecentie, rust, toestand des rustens.
uletisten, rustvrienden, zekere godsdienstsecte.
ru tetismutz. volkomen berustiug des gemoeds
in God, gemoedsrust.
Quincaillerze, ijlerkramerijen, kleine waren nit
ijzer, staal, koper enz.
zie Quinterne.
aznquennzum, tijdruimte van 5 jaren.
uinquet , Argandsche lamp met dubbeler.,
lichtstroom.
Qutnqutnu, amerikaansche naam van de king,
Qutnta, 5de klasse eener latijnsche school.
Qutntal, centenaar.
Quinte, 5de loon van den grondtoon; hoogste vioolsnaar; vijfde stootmanier in 't schermen ;
ook streken, knepen.
Quinterne of °wine, 5 bezette en uitgekomen
Jammers in de getallenioterij of het lottospel.
Quintescens, het fijnste, beste, krachtigste van
eene zaak.
Quintet, vijfspel, vijftoonig muzijkstuk.
g uintupticeren, ver v iifvoudigen.
Quintus, de vtjfde, vijfde leermeester.
Quipos, Quippos, knoopenschrift der Ouden.
Quiproquo, beteeltde als Q utdproquo.
Quziantie , kwijtbrief, bewijs van voldoening
der schuld.
quitto, vrij, kamp op, even, vrij van de verpligting om to berates; quate ou double, Limp
op of dubbel; alles op 't spel zetten.
Quitteren, als voldaan onderteekenen; ook verlutes, lutes Yates, van afzten.
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Quodlibet, wat-men-belieft, mengelmoes, alter-lei, boerenbedrieger.
,
handelwijze, manier van uitvoering.
Quota,
uota Quotum, bet evenredig aandeel, bet
Q
door ceder naar verhouding bijtedragen of to
betalen gedeelte,
Quotatie, zie Quotisatie.
quoteren, naar evenredigheid verdeelen, met
volgnommers voorzien, nommeren.
Quotatie,aandeelsberekening.
Quotient,
uoti ent,uitkomst, het door deeling verkregen
Q
getal.
quotzseren, naar verhouding verdeelen; ook cotiseren.

B.
R. K., beteekent roomsch-katholijk of Roomsehliath.lijken.
roar, zeldzaam, kostbaar.
rabaisseren, verlagen ; in prijs verminderen,
afslaan.
Rabat, keeling van den bepaalden rails; omgeslagen zoom, overslag, op- of omslag; bef of
kraag voor geestelijken of regters; ook smal
tuin- of bloembed.
Rabbi, Rabijn, joodsch leeraar. wetverklaarder.
Rabutist, regtsverdraaijer , regtsverknoeijer ,
advokaat van kwade taken.
Race, slam, geslacht, snort, slag, ran,
raccomrnoderen, verbeteren, opknappen, verhelpen.
Raceroe, gelukstoot, fortuinlijke stoot of warp.
raderen. afschaven, uitkrabben; etsen.
radicaal , ingeworteld, diep, aangeboren; van
uit den Brood op.
den wortel
radicaal bederr , grondbederf , grondkwaal ;
radicaal-cuur, spoedige of volkomen gene—
zing; radicaal-teelcen, wortelteeken (V)„
Radica/en, politieke partij in Engeland en elders, die de staatsregeling geheel en in den
grand poogt to veranderen of to hervormen.
_Radius, straal, halve middellijn eens cirkels.
Radix, world], wortelgetal; slam- of wortelwooed.
radoteren, suffers, zonder zamenhang spreken.
Raffinade, gezuiverde, geraffineerde suiker.
Raffinage, loutering, zuivering.
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Raffinement, slawheid, spitsvindigheid, muggenzifterij
raftineren, verfijnen louteren, zuiveren; op
sets raffinereu, sits 7.oeken uit to denken, uit
to pluizen, listig sets bedenken.
R affiner ie, znivering, soikernederij, raffinader, j; ook zooveel als rarfinement.
rafraicheren. ra frawhisseren, vet frisschen, afkoelen, verversehen.
Rage, woede, rdzernij, verzotheid op lets,
Ragout, mengelmoes; kletngesneden vleesch met
gekruide sans.
Rails, ijzeren scheenen tier ijzerbanen of spoorwegen, over wet!, de raderen rotten
Railway, ijzerhaan, spoorweg.
railleren, schertsen, korstwijlen, beet hebben.
Razllerie, scherts, boert, kortswijl.
Raison, rede, verst3nr1; oorzaak, grond; regt,
gelijk; verhouding; handeisnaam, firma.
raisonnabel verstar,dig, billijk; edel, mild.
Raisonnement, heoordeeling, verstandsbeslult;
ook tegenspraak
raisonneren, redeneren, oordeeten en besluiten;
tegenwerpingen makes.
Raisonneur, haarklover, dwarsdrijver, tegenspreker.
Raja, Rajah, inlandsch vorst der Hindoes.
Rajas, sehatpligtige onderdanen bij de Torken.
Itaket, opstijgend vuurwerk, met kruid gevulde
cylinder, die, aangestoken zijry te, in de hoogte
schiet; ook hdlnet, slagnet bij het balslaan,
ra/Wren, weder v ereenigen, herzamelen.
Raznificatze, vertaliking
raniponeren, vernederen, bespotten; beschadigen, bederven.
Rancute, diep ingewortelde haat, wrok.
ktndglosse, randteekening, aanmerking op den
rand.
Rang, rij, orde, plaats, eerestand, waardigheid
rangeren, schikken, in orde stellen; iemand
rangeren, tot zijnen pligt brengen, teregt
zetten.
ranimeren, weder bezielen, opwekken, opvro'Oen.
Rantsoen , losgeld ; dageliiksche hoeveelheid
voedsel (op schepen, voor paarden).
rantsoeneren, vrijkoopen, loosen; op rantseen
stellen.
kipaczteit, roofgierigheid, roofzucht.
Rapuliteit. snelheld, gezwin'iheid
Raper, Rappirr, schermdegen, stootwapen.
Rappel, terugroeptng, het terugroepingssem.
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rappeleren, terug roepen; oak herinneren.
Rapport, berigt, verslag; betrekking,wederzijdsch
verband, zamenhang; overeenkomst, gemeenschap.
rapporteren, terug brengen; berigt geven, aanbrengen; betrekking bebben.
Rapporteur, berigtgever; verslaggever voor het
geregt; verklikker, oorblazer; ook hoekmeter.
rapprocheren, nader brengen; verzoeuen.
Rapsodie zie Rhapsodie.
Raquelte, zie Raket.
Rariteit, zeldzaamheid, vreemd, aardig ding.
raseren, scberen, afscheren; slechten, sloopen;
even aanraken, afschampen, digs voorbij gaan.
rassurant, geruststellend. vreesbenemend.
Ra8traal, gereedschap tot bet trekken der notenlijnen.
Rata, evenredige bijdrage of aandeel aan eene
zaak; pro rata, naar verhouding.
Ratafia, likeur uit brandewijn, gegist suikersap
en Truchtensap.
Ratatouille, dooreengestampt middageten der
soldaten.
Ratificatie, goedkeuring, bekrachtiging; oorkonde der bekrachtiging.
rattficeren, bekracbtigen, goedkeuren.
rattneren, taken en andere wolten stollen van
nopjes voorzien, frazseren.
Ratio, rede, oorzaak, von&
Ration, zooveel als rantsoen, in de beteekenis
van voedsel of voeder.
rationaal, rattoneel, redelijk, op redelijke overtuiging gegrond.
Rationalismus, redegeloof, godsdienst der rede.
Rationalist, redegeloovtge, hij, die de geopenbaarde godsdienst door bet verstand poogt to
hegrijpen.
Ravage, vet woesting, toebrenging van schade en
bederf.
ravageren, verwoesten, vernielen, ptunderen.
Ravelijn, halvemaanschans, voorschans.
Ravissement, verrukkiug, vervoering.
ravitail/eren, weder met leveusmiddelen voorzien.
Razzia, Razia, strooptogt der fransehe troepen
in Noord-Afri ka.
Reaat, rekenmunt in Spanje, lleziko enz.
reaat, rebel, zakelijk, werkelijk, wezentlijk, gangbaar; reale definitte, zakelijke bepaling ; reale
encyclopedie, zamenvatting van alle zakelijke
wetenscbappen; reaal geld , gemunt geld; reate of reete waarde, zakelijke waarde, gehalte-
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waarde waarde der effecters volgens den
koers.
Reactie, terugwerking, tegenwerking; het terugdrijven eener pohtieke beweging of rigting.
ReactIonnam, tegenstrever, terugdringer.
Reagentia, terug- of tegenwerkende dingen.
reageren terugwerken, tegenstand hteden.
Realisatie, verwezentlijking ; omzetting in kilnkende count
realiseren, verwezentlijken, bewerkstelligen ; tot
geld maken inz, papieren geld.
Realismus, werkelijkheids-leer,
Realiteit , werkelijkheid, wezentlijkheid, ware
wezen van een ding; ook waarheid, regtschapenheid van karakter.
Rebel, oproermaker, molter, weIrspannige.
rebetteren, oproer verwekken , aan 't molten
staan.
Rebellie, oproer,
gewelddadtg verzet
Rebus, teeken- of figs urraadsel.
Rebut, weigerend antwoord; uitvaagsel; wrak
goed.
rebutant, terugstootend, moedbenemend.
rebuteren, afwijzen, your
hoofd stooten.
Recadentie, terugvalling, b, v. van een regt aan
zijn' vorigen hezitter,
Recapitutatie, kotte herhaling van den hoofdinhoud.
recapituleren, iets zakelijk herbalen, den inhoud
kort zamenvatten.
Recensent, beoordeelaar, inzonderheid van boeken.
recenseren, onderzoekend doorloopen, een boek
beoordeelen, bet beoordeelend aankondigen.
Recensie, beoordeeltng boekbeoordeeling.
recent, nieuw, versch, pasgeheurd, onlangs.
Recepisse, bewijsschrift van ontvangen waren,
van overneming.
Recept, voorschritt, artsenijvoorschrift (bet Re—
cape).
recepteren, artsenijen voorschriiveo, ze naar de
kunst gereed maken, de recepteerkunst verstaan.
Receptte, opname, aanneming (als lid), ontvangst,
inleiding in een gezelschap.
Receptor, ontvanger, gaarder van zekere gelden.
Receptuur, ontvang, ontvangst; kunst van het
artsenij-voorschrijven.
Reces, mteenzetting, verdrag, schriftelijk vergelijk, afloop, eindgevolg; achterstand, verzumde betaling.
Recette, ontvangst, ontvangeraambt.
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Recherche, onderzoek, navraag; aanzoek,
recidiveren, weder instorten (van een' zieke);
dezelfde foot weder begaan.
Recief, oak Rescif, ontvangceel, bewijs van onty ang; schrifteiijke verklai ing van den setupper, omtrent de door hem geladen goederen.
Recipiendus, opnerneling, aantenemen persoon,
candidaat
Recipient, opnemer, ontvanger; in de scheikunde
een vat (outvanger) ter opneming van het
door destillatie voorigebragte; ook de glazen
klok op bet bord der Inchtpomp.
recipteren, opnemen (in een gezelschap), toelaten.
Reciprocatie , wederzijdsche betrekking, vergelding.
reciproceren of reciproqueren, beantwoorden, met
gelijke munt betalen,
reciproque, wederzijdsch, onderling, terugwerkend.
Recitatie, voordragt van een gedicht of prozastuk.
Recitatier , verhalende zangspraak , zingende
spraak.
reciteren, opzeggen, voordragen in redenaarstook.
Reclamatie, Reclame, terugvordering, indiening
van bezwaren; klagt wegens regtschending.
reelomeren, terug eischen, aanspraak op ieis
maken; tegen lets opkomen, zijne bezwaren
indienen, vergoeding vorderen.
recluderen, openen, ontsluiten; ook insluiten.
Recognitie, geregtelijke erkenning van een' persoon, eene zaak, een geschrift voor datgene,
waarvoor men die uitgeeft.
Recognitie-gelden, zulke golden, die de erfpachter of bruiker aan den grondeigenaar betaalt
en waarmede hij diens regt van grondeigendom erkent,
recognosceren, erkennen. voor echt verklaren; op
kondschap uitgaan, de stoning bespiedeu (in
den krijg); onderzoeken, monsteren,
Recognoscering, bespleding, opneming der stelline of ligging.
Recollectie, verzameling der gedachten.
recommandabel, aanbevelenswaardig, prijzenswaard.
Recommandatie, aanbeveling, voorspraak.
recommanderen, aanbevelen, aanprijzen.
Recompense, beloaning, schadeloosstellipg.
recompenseren, beloonen, vergoeden.
recompleteren, weder voltallig maken.

RECONCILIATIE—REDUCTIE 191
Reconeiliatze, verzoening, wederhevrediging.
reconcilteren, verzoenen, verelfenen,
Recours, ook Regres en Regreetintie, buitengewoon beroep op een hooger geregtshof ; regt
van schadeverhaal.
Recours-wtssel, tegenwissel.
Recreatie, ultspanning, verfrIssching.
Recreditter terugroepIngshrief (aan een' gezant).
Recrantnatte, tegenbe.chuld,ging, tegenklagt.
recruteren, troepen were en, bglen; aanvullen.
Recrutertng, manschapsaanvulling, ligting.
Recruut, nseuw rn dieing getreden, nieuw aangeworven soldaat ; Recruten, aanvullings-man-schappen.
Rectiflcatte, teregtbrenging, verbetering ; herhaalde
recttficeren, verbeteren; door berhaald aftrekken
nog sneer zuiveren en versterken.
Rector, bestuurder, eerste leeraar van eene la
tijnsche school of een gymnasium; rector magnificus, eerste bestuurder, voorzitter van een"
akademiscben senaat.
Rectoraat, ambt, waardigheid van een' rector.
Reps, schrittelijk bet; ijs van ontvang.
Recuell, verzarrreling,.
recueilleren, verzrimelen; ziels recueilleren, nigh
bekorten; in zich-zelven keeren.
reculeren. terug pan, wijken; terug springen.
Recurrent, hulpzoeker, gebruikmaker van het
recours (zte dat woord).
recurreren, hulp zoeken
recusabel, verwerpelijk, weigerhaar
Recusatte, vveigering, verwerping, wraktng.
recuseren, alslaan, verwernen, stet aannemen.
Redacteur, rangschikker en ultgever van schriftelijke opstellen, inz. van tijdschriften.
Redactie, verzameling en schikking; gezamentlijke drukbezorgers en ungevers van een tijdschrift, dagblad enz.
redigeren, in orde brengen, naar eisch inrigten
en in 't li g ht geven, den druk bezorgen.
redoubleren , verdubbelen, met nadruk herhalen.
Redoute, kleine veldschans; g emaskerd bal.
redoutabet, vreeselijk, geducht.
redresseren, weder hersteller), goed makers.
reduceren, terug voeren; verminderen; beperken;
berleiden.
Reductie, Reducering, herstelling tot den vorigen
norm, verrwndering, b v. van het getal troepen; verlaging, vermindering, verkleining;'over•
brenging van maten, gewigten en munten van
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een land in die van een ander; herleidIng (in
de rekenkunst).
reed, werkelijk, waarlijk; geloofwaardig; zeker
(zie ook resat),
Refactie, korting voor beschadigde waren.
Refeetorium, eetzaal in kloosters en dergelijke.
Referein, zie Refrain.
Referaat, berigtgeversambt; verslag; berigt.
Referent, Referendaris, berigtgever, voordragtsvoerder nit den inhoud der acten.
Referent, versiaggever van uitgegeven werken.
refereren, berigten, voordrageo, verslag doen.
reflecteren, terse stralen; nadenken , overwegen.
Refiectie, terugstraling; weêrschijn; overleg, overdenking, bespiegeling, inachtneming.
Rrformatte, leer- of kerkverbetering, geloofszuivering.
Reformator, hervormer, geloofszuiveraar.
Reforme , omvortning, verbetering ; afdanking
ontslag (bo militairen).
reformeren. een' anderen vorm gooe y , veranderen, verbeteren.
Reformisten, in Engeland: voorstanders van de
hervorrning van het parlement ; in Frankrijk :
van de hervorming van het kiesstelsel.
reformistisch, wat tot die hervorming betrekking
beeft, b. v. reformistische maaltijden,petitien.
RP fractair, weetspanneling, ongehoorzame.
Re fractie, stra a Ibreking.
Refrain, keerregels, keerwoorden, terugkeerend
slotvers.
Refugid, uilgewekene, vlugteling nm 't geloof.
Refus, weigerend antwoord; blaauwe scheen.
rufuseren, weigeren, van de hand wijzen.
Regaal, orgelregister, snorwerk, menschenstem;
ook gastmaal.
Regaal, Regale (meervoud Regalia), koninklijke
of vorstelijke voorregten.
regaat, kontnklijk.
regaleren, ontha,en, vergasten.
Regard, aanblik; aanzien, achting, betrekking.
regarderen, aanzien; betrekking hebben; in aanmerking nemen.
Regeneratie, wedervoortbrenging, omvorming.
regenereren, weder telen of voortbrengen; vervormen, op nieuw bezielen.
Regent, heerscher; rijksbestuurder; godshuishestuurder; grootste diamant in eene vorstelijke
kroon, inzonderheid in de fransche kroon.
Regie, beheer; leiding, bestuur.
Regime, levensregel, eetregel, staatsbestuur.
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Regiment, rijks- of staatsbestuur; grooto troepenatieeling.
RegissPur, beheerder; tolgaarder; rekeningvoer
der; tooneelbestuurder.
Register, alphabetisch gerangschikte lijst of bladwi,jzer; geregtsboek; actenboek ; orgelschuif;
oventrekgat; Register-sehtp, ingeschreven vaartuig, dat hijzondere handelsvoordeelen geniet.
Registratie, het inschrijven van oorkonden of acten.
Registrator, persoon, die de acten wettelijk inschrijft.
Registratuur, geregtelijk inschrijfboek; bewaarplaats der oorkonden.
registreren, in 't register schrijven, boeken.
Regleinent, verordening, berating, voorschrift.
regteren, regelen, rangschikken, voorschrijvers.
Regredt'entte, Regres, teroggang; voorts zooveel
als Recours.
regresstef, teruggaand, terugwerkend.
Regret, spijt, berouw; is regret, ongaarne,
regretteren, bejammeren; terug wenschen,
regulair, requiter, regelmatig, geregeld; reguliere troepen, linietroepen, staande troepen; reguliere geesteisjisen, ordesgeestelijken of monniken.
regulariseren, hetzetfde als reguleren,
Regularitett, regeImatigheid.
Regulator, Regulattef, regelaar, rangschikker; htj
uurwei lien: de onrust, de stinger; voorschrift,
rigtsnoer,
requleren, regelen, schikken, vaststellen.
Rehabilltitte, herstel in vorigen stand, staat, eer
of aanzien.
rehabiltteren, weder in goeden naam enz. brengen.
Reis, portugesche vaunt; bevelhebber bij de Tarken.
Reis-effendi, turksche rijkskanselier en minister
van buitenlandsche zaken.
Reitera tie, herhaling.
Rejectie, verwerping, afwijzing.
ReInas, Thlatte, berigt, verhaal, melding; y enkeer, gemeensehap,
relatzef. betrekkelijk, in verhouding tot,.
Relaxatie, losmaking, verstapping; veizacbting
Re!worse, verbanning; relegeren, verbannen.
relevant, gewigtig, ter sake iii..nstig,
Relevatie, onthelling, bevrijding.
rele g eren. verligten, vrijsprekee, onthefFen; doen
uitkoinen; afhatigen, leenrner.g zijn.
Relief, verheveo work in mariner, metaal enz.
9
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Religie, godsleer, geloofs- en deugdenleer; geloofsstelsel, geloof; godsvrucht, godsdtenst, gemeenschappeNke godsvereering en aanbiddiog.
religieus, godvreezend, godsdienstig, naauwgezet.
Reliquie, overblijfsel, inz. van heiligen.
remarquabel, opmerkenswaardig, aanmerkelijk.
Remarque, amamerking,
remarqueren, opmerken, waarnemen, gade slaan.
Rem boors, Reoiboursement, wederbet,iling, teruggave van bet gereede u'tschot, dekking ( van
een' wissel).
rembourseren, weder vergoeden, de dekking toezenden.
Remedie, middel, hulp-, geneesmiddel; veroorloofd mindergebalte (bij monies).
remedferen, verbelpen, genezen, heelen,
Remesse, Rimesse, overgemaakt geld, overzending van geld of wissels.
Remintscentie , herinnering; plaatsen , die een
vreemd week herinneren.
Remis, uitstel van een' betalingstermijn ; afslag.
Remise, uitstel; vermindering; in het spel. kamp
op, onbeslist gebleven. beest, enkelvoudig vertoren; ook zooveel als Remesse.
Remissie, ierugzending; toegestane korting, zooveel als remis; opheffing van een verbod; sitblijven, nalaten (b. v. van eene koorts).
remitteren, terug zenden; weder ter hand stellen; geld of wissels over maken; iets laten vallen of kwijt schelden.
Remonstranten, tegensprekers; godsdienstpartij
der gereforn3eerde Kerk in Holland.
Renzonstratie, Remonstrantle, tegenvoorstelling.
remonstreren, tegenwerpiogen makes, tegen werpen.
Remotie, verwijdering; ontslag uit een' post, afsetting.
removeren, wegruimen ; afzetten.
Remplagant, plaatsvervanger, inz. in de krijgsdienst.
remplaceren, vervangen, in eens anders plaats
treden.
Remuneratie, vergelding, belooning.
Renaissance, wedergeboorte; stijl der renaissance of ci la renaissance, meer of min gelukkige
vermenging van den stijl der middeleeuwen en
dies der Ouden (in de bouwkunst enz.).
Rencontre; ontmoeting, toevallig zamentreffen;
oneenigheid, vecbtpartij; gelegenheid, toestand.
rencontreren, ontmoeten, aantreffen.
Rendant, rekeningvoerder, -aflegger.
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renderen, opbrengen, afwerpen (cvinst).
Rendez-vous, afgesprokene biieenkomst, verzamelplaats; Rendez-vous-hvi,, geheim bordeel,
s;ille knip.
Renegaat, gelootsverzaker; afvallig,e.
Rvnitept, wederspannige, weerstrever.
Renonitnti e, foam, naam; vertnaardheid.
Renonce, net misses of verzaken eerier kleur in
't kaartspel; de onthrekende kleur.
renoneeren, van eerie zaak afzien, hoar opgaven;
in 't kaartspel: met bekennen, de kleur niet
bijspeteri.
Renoralte, vernieuwing, herstelling.
renoreren, vernieuwen, verbeteren; een' tassel renoveren, Item vernieuwen, zijn' vervaltijd later
stellen.
Renselonementen,inbehtingen, opgaven der uiterlijke kenieekenen.
Rente, jaarlijksehe geldinkomsten, opbrengst van
kapitalen, landerijen enz.
Rentenier, die van zdne renten of inkornsten leeft.
renteren, renten, renten of interesten opbrengen,
waist opleveren.
R,numeratze, terugbetaling, vcederuitgave.
Renunemtie, ontzegging, opgeving, afstand.
Renvol, Renvoot, verwijzing in boeken; terugzending.
renrowren, '‘ erng zenden; afscheid geven, ontMa.); verwigen.
Reorganisatie, toeuwe inrigting.
rüorganiseren, op nieuw inrIgten, eene andere
gedaante geven.
reparobel, herstelbaar, vergoedhaar.
Reparatie, .Reparutuur, herstelling, vergoeding,
sehadeloosstelling.
repareren, herstellen , verbeteren, weder goed
makes.
repartereri,verdeelen; Repartitic, verdeeling.
repasseren, terng kornen, weder voorhij goon of
doortrekken; doorloopen, verbeteren (rekeningen, gesehriften enz.),
Repeal, twrroepIng, opbeffing (inc. der vereeniging van lerland met Engeland.
Repertoire, Repertorium, opslag of aanwijzingsboek, caakregister, blaffert; lijst der weldra op
to voeren tooneelstukken.
liepetent, herhaler.
repeteren, herhden. herceggen.
Repetitie, herhaling ; Repetate-horologie slaand
zakuurwerk.
Repit, verlenging, uitstel, latere termijnen, resput.
replieeren, antwoorden, daartegen inbrengen.
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Replick, tegenantwoord, tegenbescheid.
reponderen, antwoorden, overeen 'semen ; borg
blij ven.
Repos, rust; reposeren, rusten, zich verlaten op
iemand.
repousseren, terug stooten.
Represailles, zie Repressalien.
Representant, vertegenwoordiger, afgevaardigde
op eene staatssergadering.
Representatie , vertegenwoordiging , plaatsvervanging; opvoering van een tooneelstuk.
representatter, plaatsvervangend, vertegenwoordigend.
representeren , vertegenwoordigen, voorstellen;
lets vertoonen, zich voordoen.
Repressalien. Represailles, tegengeweld, weerwraak, wraakoefening.
Repressie, onderdrukking, stremming, beteugeling.
Reprimande, teregtwijzing, verwijt, doorbaling;
lange neus, bokking.
reprimeren, onderdrukken, beteugelen, verhinderen.
Reprise, herovering; herwonnen prijs; herhaling.
Reprobatze, verwerping; tegenbewijs.
Reproche, verwijt, wraking, berisping.
reprocheren. verc,ijten, onder den neus wrijven.
Reproducent, tegenbewijsvoerder.
reproduceren,weder voortbrengen;tegenbewijzen.
Reproductie , wedervoortbrenging , herstelling
van vertorene of beschadigde deelen aan cherlijke ligchamen.
reproductief, wedervoortbrengend, berstellend.
Reproductiviteit, reproductieve kracht, berstellingsvermogen inz. van wormen en amphibian.
Reptilian, kruipende dieren.
Republiek, gemeenebest, vrijstaat.
Republzkein , gemeenebestgeztnde , vrijheidsvriend
republtkeinsch,. gemeenebestgezind, vrijburgerlijk,
Repudiatie, echtscheiding.
repugnant, afkeerwekkend, hinderlijk5walgelijk.
Repuls, afwijzing, weigerend antwoord.
Repulsie, terugstooting, afwijzing.
repulsief, terugstootend, terngdrijvend.
Reputatie, naam of faam, aanzien, goede naam.
Request, bede, verzoekschrift, smeek-. klaagschrift.
requestreren, een verzoekschrift indienen.
Requiem, zietmis voor een' overledene; de muzijk daarbij.
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Requirent, onderzoeken. navorschen.
requtreren, verzoeken. veriangen, vorderen, eischen in region; onderzoeken, navorschen; bij
militatren: leveringen vorderen of uitschripven.
Requisiet, vereischte, noodzakelijke eigenschap.
Requisitie, het aanhouden, aanzoeken; opeisching
der eerie regering aan de andere om grondwettelijke hulpverleening ; uitschrijving van
leverantien; beslag op persoeen of goederen;
onder de vroegere fransche republlek: oproeping aan de jongelieden tot de krijgsdienst.
rescriberen, terug schrijven, antwoorden.
Rescript, antwoord , bescheid op aanvragen,
verzoeken; pauseltjk bevel of v erordening als
antwoord op eerie theologische vraag.
Rescriptie, terugschrijving; schriftelijke last tot
toning of uitbetaling eerier geldsorri.
Rescriptien, vroegere fransche staatsschuldbriefjes, gegrond op de nationale domeinen.
Reservaat, voorbehoud.
Reservatie, Reserve, bedachtzaamheid , ingetogenheid, achterhouding ; noodhulp; Reservecorps, spaarbende.
reserveren, bewaren, wegleggen, voorbehouden,
bedingen, vaststellen,
Resident, staats-zaakvoerder aan eene buitenlandsche 'Diktats.
Residentie, woonplaats, hofstad, gewone verblijfplaats van eenen vorst.
resideren, wonen, zijn' zetel hebben, inv. van
vorsten, ook van notarissen env.
Residuum, overblijfsel, hezinksel, rest.
Resignatie , afstanddoening van een ambt of
post; onderwerping aan den goddelijken wil;
zelfverloochening.
resigneren, afstand doen , neder leggen; zich
met getatenheid in zijn lot schikken.
Resistentie, wederstand, verzet.
Resolut,e, besluit, hescheid; vastberadenheid.
resoluut, vastberaden, onverschrokken, roodmt.
resolveren, oplossen. ontbinden; besluiten, vaststellen, hepalen.
Resonans-bodem, klankbodem van een klavier ,
forte-piano.
resonant, we&klinkend, naklinkend.
Resonantte, wargalm. naklank.
Respect. achting, eerbied; opzigt, betrekking;
met respect, met verlof (to zeggen).
Respijt- of Respect-dagen, toegitt-. na-, uitsteldagen, wisseluttstel, dat na den vervaldag van
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een' wissel wordt toegestaan ; ook honneur-,
faveur- en dtscretie-dagen gebeeten
respectabel, aanzienlijk, eerwaard ig, achtbaar.
Respectabdtteit, achtenswaardigbeid.
respecteren, eerhiedigen, ontzien; ongemoeid laten; een' wtssel aannemen en betalen.
respectief, betrekkeltjk, wederkeertg, onderling,
wederzijdsch.
respectueus, eerbiedig, vol eerbied.
respiczeren, in aanmerking nemen, op lets letten.
responderen, antwoorden, ber y atten,wederl eggen .
responsobet, verantwoordelijk, aansprekelijk.
responsief, antwoordend, antwoord bevattend.
Responsum, goedvinden, antwoord.
Ressort, drijtveer, spankracht; drijfwerk; gebied,
regtsgebied, grondgebied of district van eene
regtbank; y ak, gebied, b. v. eener wetenschap.
ressorteren, onder een regtsgebied, tot eene refit.
bank, tot een' bepaaltlen werkkr'ng behooren.
Ressource, hulp, toevlugt, bestaanmtddel; plaats
van ontspanning.
Rest, overschot; achterstand.
Restant, overschot; achterstallig schuldenaar.
Restaurateur, Restaurant, hersteller, wederoprigter; gaarkok, spijshuishouder.
Restauratie, herstelling, y erbetering; herstelling
eener oude dynastie op den troon, ins, die der
Bourbons na den val van Napoleon; verfrisaching, versterking; ook spijshuis, portietafel.
resteren, over zijn; achterstallig zijn.
restitueren, herstetlen; vergoeden, terug peace.
Restitutie, , herstelling: teruggave, vergoedtng.
Restricti, beperking. verkorting; voorbeboud.
restricttef, beperkend, bepatend, voorbehoudend.
restringeren, beperken, bepalen, verkorten,
Resultaat, uitslag, einduitkomst ; vrocht, opbrengst; eindgevolg van een onderzoek.
resulteren, uit eene zaak volgen; yoortvloeijen
Resume, Resumtie, zamenvatting, beknopt overztgt, korte inhoud.
resumeren, kort herhalen, zamen vatten, nalezen
en goedkeuren.
Resurrectie, opstanding der dooden; Resurrectieimannen, lijkdieven in Engeland.
retablisseren, herstellen, weder oprigten.
Retaltatte, wedervergelding.
Retardatie, vertra g ing, belemmering.
Retaxatie. herschatting.
Reticule, ktetne werkzak der vrouwen (ridicule).
retireren, afdeinzen, terug treden; van de wereld,
van de bezigheden afzien.
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retoucheren, over werken, verbeteren, de laatste hand aan iets leggen; eene schilderij we—
der opwerken.
detour, terugkeer; geld- of wissel-terugzending;
terugvoer van goederenladingen
retourneren, terug keeren, terug tendon.
Retractatte, terugneming van min woord.
retracteren, zijn woord herroepen.
Retractte, terugtrekking; optrekking (v. spieren).
Retrazte, aftogt, afzondering van de wereld; toevlugtsoord, wijk— of rustplaats.
Retranchement, verschansiog
retrancheren , afsnijden, besnoeijen; verschansen.
retrzbueren, weder geven, vergoeden, vergelden.
Retrzbutte, teruggave, wedervergoeding.
retro, terug, rugwaarts ; retroactief, terugwerkend ; retrodateren, den datum terug zetten;
retrograderen, achterwaaris gaan; retrogradter,
rugwaartsgaand, terogloopend.
Reiinte, wedervereeniging; verzoering.
reiinferen, vereenigen, verzoenen ; bijeen komen.
reiisseren. stages, goed uitvallen, tieren. voortkomen.
Reasstte, gelukkige atloop, gewenschte uitkornst.
revalez en, zich op iemand verhalen wegens eeu
uitschot of eene betaling.
Revanche, Revange. genoegdoening, wraak; tweede spel om bet verlies van 't eerste to herstellen.
revaneheren, vergelden, wreken.
Revel! le, wektrommel, signaal voor 't ontwaken
der soldaten
Revelatia, ontdekking, openbaring
Revenu, inkomen: Rwenuen, inkom . ten (renten),
Reverberatie, terugstrahrig, terugkaatsing.
Revertire, straatlantaaru met metadspiegels,
gepolijste belle sptegel.
reverbereren , terug siralen , liehtstralen terug
werpen
Reverentte, ontzag, eerbied , eerbetuiging ; bui•
ging. neiging.
Revers, keerzijde van munten of medailles; tegenspeed; omsiag of opsiag aan een' mansrok;
tegenbewijs, sehrifteltjke tegenhelofte.
reverstbet, terugvallend.
Reverszbiliteit, wederkeerhlarheid, hoedanigheid
van weder aan den etgenaar, die er over besehikt beeft, to vervallen,
reverszbet, terugvallend.
revtderen, doormen, nazien, herzten.
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Revisie, herhaalde doorzage, naziening; tweede
proefblad
Revisor, onderzoeker, naziener.
Review, in 't Engelsch wat Revise in 't Fransch is.
Revmdicatie, terugvordering of wederbekoming
van een' eigendom.
revocabel, wederroepelijk, herroepbaar.
Reuocatie, terugroeping. intrekking, terugname.
revoceren, revoqueren, terugroepen.
revoltant, hoogst hinderiijk, ergerlijk
Revotte. opstand, oproer.
revolteren, In opstand brengen; oproerig worden.
Rerotutie, omwenteling, omverstorting, omdraaijing, inz. staatsomwenteling.
revolutionair, omwentelingsgezind, oproerig; eigendunkeink.
revolutioneren, omwentelen, eene staatsomwenteling verwekken.
Revue, monstering, wapenschouw; overzigt, titeI
van verschillende tiidschriften; de revue passeren, gemonsterd worden.
Rez de chaussde, benedenste verdieping, gelijkvloers.
Rhab dotogie, staafjesrekenkunst.
Rhachitis, engelsche ziekte.
Rhapsoden, rondtrekkende volkszangers,
Rhapsodic , verzamelwerk , mengelmoes , rommelzoo.
_Rhapsodist, verzamelaar; zamenflanser.
Rhetor. redenaar; leeraar der welsprekendheid.
Rhetoriek, Rhetorica, leer der welsprekendheid.
rhetorisch, redekunstig, op redenaars wijze.
Rheumatismus, vluening, zinking, eigenaardige
aandoenIng sari bet celweefsel.
rheumatisch, met zinkingen behebt.
Rhombus, ruit, geiijkzijdige scheeve vierboek.
Rhythmus, naar bepaalde maat- en toonverhouding geregelde redegang, evenmatige welluidendheid der rede, klankmaat.
rhythmisch, evenmatig, versmatlg, welgeordend.
Ricambio. keerwissel, die met protest terug gaat.
Ricochet, het keilen, afkaatsen van een' geworpen
steen op de watervlakte; Ricochet-8011ot, schot,
waarbij de kogel berhaalde males op de aarde
of bet water afstuit en zich weder verheft.
Ricorso, hetzelfde als Ricambio.
ridicuut, belagchelijk, bespottenswaard.
Ridicule, het belagchelijke; ook werkzak, werkbents der vrouwen (in die beteekenis beter
Reticule).
rzgide, stijf, strak; scherp; onverbiddelijk, hard.
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Rigiditei$, stijfheid, strakheid; ook zooveel als
Rigueur.
Rtgorismus, te strenge zedeleer.
Rtgortst, gestreng zedeleeraar; aanhanger der
gestrengere grondbeginselen van bet strafregt,
rigoreus, rigoureus, ook rigoristisch, gestreng,
scberp, onbarmhartig.
Rigorositeit, gestrengheid, hardheid.
Rtgueur, strengbeid, hardheid, scherpheld; de
rigueur zzjit, volstrekt noodzakelijk, stipt in
acht te nemen zijn.
Rimborso, hetzelfde als Rembours, Rembouraement.
Rimesse, zie Remesse.
riposteren, snel en treffend antwoorden, dadelijk
hervatten.
riscant, gewaagd, gevaarlijk.
Riscontro (meerv. r2scontri), wisselbetalingen;
aanwijzing op wisselbetalingen.
Risico, gevaar, waagstuk.
Rzspet- of Rispit-dagen, hetzelfde ale Respect- of
Respijt-dagen.
risgueren, wagen, op 't spel zetten; gevaar loopen.
ristorneren, terug-, af- en toeschrijven; tegen
eene vergoeding afzien van eene gesloten assurantie.
Ristorno, Ritorno, ook Storno, terugkeer: terugschrijving, af- en bijschrijven van een' post in
het grootboek.
Ritornet, herhalingsthema (in de muzijk); drieregelig italiaansch volkslied.
Ritratta, beer- of herwissel, terugtrekking van
een' getrokken wissel.
Rituaat, regeling van kerkelijke gebruiken, !terkenorde, kerkenboek ; voorgeschreven of gebruikelijke ceremonien bij tnwijdingen, receptien in geheime genootschappen enz.
ritueel, gebruikelijk.
'taus, gebruik, inzonderheid pligt- of kerkge.
brink.
Rival, mededinger, medevrijer, wethjveraar.
rivaliseren, wedigereo, om de meerderheid strij
den.
Rivaliteit, tjverzucht, wedstrijd, wedijver.
Boastbeer, geroosterd, half gebraden rundvieesch
Rob, Robb, ook Roob, vruchtensap of -woes, doorgaans met suiker gekookt.
Robber, Rubber, twee °elite!' elkander gewonnene
van 3 partijen, de dubbele partij.
Robe, vrouwensleepkleed, ambtskleed der regtsgeleerden, tabberd
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Robinocratie, de heerschappij van de getabberde
mannen, van de advokaten,
Robtnsonade, avontuurinke geschiedenis.
rokuust, sterk, welgespierd, kloek, stevig.
Rococo, veronderde, weder mode geworden smaatr,
ouderweische smaak.
Rodomontade, windbrekerij, snoeverij.
Roebel. russische zdver- en papiermunt.
Roman , verdichte gesch,edenis ; avontuurlijke
liefdesgeschiedenis.
Romance, ridderlijk voorval in den vorrn van een
lied. zangsprootije.
Romancier, Romanciêre, romanschrijver, romanschrijfster.
romanesk. op de wijze der romans, verdicht; onnatuurlijk, ongetooflijk.
romanisch, van het oud-romeinsch afstammend,
van daar romanzsche taten , de rtaliaansche,
spaansche, portugesche, fransche, proveneaalsche enz.
Romartismus, de r. k. godsdienst, hare grondstellingen.
Romantiek, Romanticismus, middeleeuwsche en
nieuwere smaak in kunst en letterer).
romantisch, in den geest en smaak der christelijke
middeleeuwen en der nieuwere volkspoezij en
kunst; dichterlijk sehoon, scbilderachttg, verrukkelijk, wonderschoon.
Ronde, omgang, rondgaande wacht; rondedans;
rondgezang; d la ronde, in een' krtng rood ; ook
eene snort van biljartspel.
Rondeau, Bonded, rondezang, dlcht- of muzijkstub met referein.
Bonded, ook rood buitenwerk, ronde sterke Loren; ingestoten vlakte.
Roob, zie Rob.
Ropij, oostindische good- en zilvermnnt.
roqueren, in 't schaakspel: den boning met het
basted] doen verwisselen.
Rosette, roosvormig sieraad; een van onderen plat
en van boven hoekig geslepen dramant.
Rosinant, slecht paard, knol; bet paard van Don
Quixote.
Rosmarijn, ook Rosemarijn, zeedauw, bekend
welriekend gewas.
Rostbeer, beter Roastbeef.
Rostraal, beter Rastraca.
Rotatie, radertoop, omdraaijing, beweging om de
as; dagelijksche beweging der aarde enz.
Rotonde, zie Rotunde.
Rotulatie, het ordelijk bijeenvoegen en zamennaaijen van schriftelijke stukken.
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ro::;:r~~ai1:~t.en Daaf volgorde teekenen en

Rotttnde. Rotonde, rond gebouw van bUiteD en
binneo,

RatuTie'. burgerlijk. oDadellijk persaOD; en roturier. burgerlijk, boerscb, gemeen.
Roulade, iets opgerolds; opgerold kalfsvleescb;
in de muzijk: toorlyaillng, toonlooper.
Roulfau. rol, rolstuk; rolgordijo.

rouieren. omloopen. in om loop of gangb:'lar zijn.
Roulette. Tolschijf; kansspel met balle1ies.
Rout. talrijk eogelsch avondgezelschap, praal-,
tbee-, speelgezelschap.
Route, weg, rijweg-, straatweg; togt, koers.
Routine. vaardigheld, vlugbeid door gedurige oe~

fening o[ behaodeling verkreg~n: sleuT, slender.
routtneren (zich). zicb Vaardlgileld in lets bijbrengen.
rcyaal. koninklijk; Royaal~papier, zeer groote
papiersoort.
RoyalismuB, koningsgezindheid.
RoyaltSt~ 330haop::er van de partij des konings.
'foYlllislisch, koningsgezind, koninklijk,
Rubber, zie Robber.
Rubriek, afdeeling, klasse, soort; opschrift, bo~

venscbrift,
Rudimenta, spraakkunst, eerste gronden der taal.
Rudimenten, aanvangsgrondeo, eerste oDderri~t.
Rud1teit, ruwheid, oDbeschaafdheid, lompheld.
RUlne, onder~~Dg. verwoesting, puinhoop, bOllw·
val, overblijlsels. wrakken.

Tliineren, verderven, verwoesteD, ten gronde belpen.
Rum. suikeTbrandewijn.

Ruminatie, herkaauwing; berbaalde overdenking.
Tumineren, berkaauweo) wikken en wegen.
Rumoer, verward geraas, gejoel; gefllcbt.
Runen, oude regtlijnige letters der germaansche
volkeren.

Ruptuur, brenk; vredebreuk, vriendscba.psklove.
ruraal. landelijk. boersch.
Rusheiteit, boerschheld, onbeschaafdheid.
"ttstiek~ boerscb, landelijk; plomp,onbeschaa[d.

s.
S. of St. beleekent Sint, Saint, beilige.
8C. beteekent scilicet. namehjk; ook sculpsit, hij
heeft bet gegraveerd.
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soli
soli Dco
Deogloria,
gloria, aan
aanGod
GodaIalleen de
de eer.
eer.
leen
8. e.
e. of
of 8.
8.e.e.c,c. beteekent
beteekent salvo
B.
salvoerrOTe
errore calculi,
calculi,
met voorbeboud
voorbehoud V:'iD
van eene
eene mogelijke
rekenfout;
met
mogelijke rekenfoot;
ook : londer
zonder fout
PoutIn
in 't
't rekeneo.
rekenen.
001(:
S. 1'.
T. beteekent
beteekent salvo
salvo titulo,
titulo, met
met voorbeboud
S.
voorbehoud des
des
titels.
titels,
Sabbath, rustdag,
rustdag,vierdag,
vierdag,bij
bijde
deJoden
]odes de
de ZaZaSabbath,
turdag.
tUTdag.
sabreren, nedersabe\en.
nedersabelen.
sabrercn,
Sacra, heilige
heilige zaken,
Sacra,
zakeo, heiligdommen.
heil!gdommeD.
Sacrament, cbristelijke
S(lcrament,
godsdienstplegtigheid,
christelijke godsdienstplegtigheid,
genademiddel, inzonderheid
bet heilig avondgenademiddel.
inzonderheid bet
avoDdmaal, de
de gewijde
maal,
gewijde hostie.
sacramenleren, de
sacramentcren,
de sakramenten
sakramenten toedienen;vloeken.
toedienen;vloeken.
sacreren,
heiligen, wijden,
zalven; ook vloeken.
8acTeren, beillgen,
wijden, zalveo;
vloeken.
sacrificeren, offeren,
offeren, opofteren.
opofferen.
sacri{iceren,
Sacrificie, offer.~
offer , offerande.
Sacri{icie,
Sacrilegie, beil1gscbennis,
heiligschennis, kerkroof,
kerkroof, kerkscbenkerkschenSacrilegie,
ding.
.Sacristy, kerkgereedsehapskamer,
kerkgereedschapskamer, kerkenkamer.
Sacnsty,
kerkenkamer.
Saffiaan, zoo'eel
zooveel als
als Marokijn.
Sa{fiaan,
Saga. Sage,
Saga.
Sage, volksoverlevering,
volksoverlevering, legende.
legends.
Sagaciteit, scberpziDoigheid,
Sagaciteil,
nIVorschingskraeht.
scherpzinnigheid, navorschingskracht.
Sage, zie
zie Saga,
Sage,
Saga,
satllant, vooruHsfekend;
vooruitstekend; in
in 't
't oog
satila'YIt.
DOg vallend.
vallend.
Saint
(St.),
heilige,
b.v.
Saztl.t (St.), heilige, b.v. St.
- Sainte
Sainte
St. Petru8,
Petrus, —
(Ste.), hellia-e,
heilige, b.v.
b.v. Ste.
(Ste.),
Ste. Maria.
Saint-Simonismus,
Sai'YIt·Simonismu8, gelijkbeidsleer
den franfran ...
gelijkheidsleer van
van den
schen graaf
schen
~raaf Saint-Simon.
Saint·Simon.
saisisseren.
grijpen, vatteD;
vatten; in
in beslag
8aislsseren. grijpen,
beslag semen.
nemen.
Saison, saizoen,
saizoen, jaargetijde;
jaargetijde; badtijdj
de 8a~badtijd;-— de
saison,
Bon, van
van pas;
pas; —
- hors
hors de
de saison,
sai8on, ten onpas.
oopas.
Salammoniak,
Salammoniak. zie
zie Salmiak.
Salnu"ak.
salarieren,
8alarieren, bezoldigen,
bezoJdigeo, eene jaarwedde
jaarwedde geven.
geveD.
Salaris,
Salarts, Salaire,
Salaire, jaarwedde, hezoldiging.
hezoldlgmg.
satderen,
salderen, rekeningen
rekeningeo afsluiten,
afsluilen. vereffenen,
,ereffenen, eene
eene
schuld uitdelgen,
uitdeigen, betalen.
betalen.
Saldo,
afsluiting der
der rekeSaldo, rekeningsoverschot;
rekeniDgsov~rscbotj afslufting
rekesing
Ding (soldering);
(saldering); in
in saldo
Baldo bbjven,
blljven, nog schuldig
scbuldig
zbn;
zijn; per
per saldo of pro
pro saldo, als
a18 overschot
overschot van
van
de
de vorige
vorige of
oflaatste
laatste rekening.
rekeDlDg.
Saliftcatie,
Salificatie, zoutvorming.
zoutvorming.
Saline,
Saline. zoutwerk;
zoutwerk; zoutmbn;
zoutm~ln: zoutziederij.
zoutzlederij.
salische
8alische wet,
wet. oude frankische
frankische wet,
wet, waardoor
waardoor de
de
vrouwen van
van de
deregering
regeringworden
wordenuitgesloten;
uilgesloten;
vrouwen
salische
zulke, die
die alleen
aileen op
op mannemanne8alische goederen,
goederen. zulke,
lijke
lijke erfgenamen
erfgenamen overgaan.
overgaan.
Salmiak,
Salmiak, verkort
verkort van
van Sat-ammoniak,
Sat-ammontak, zoutzuur,
zout:zuur,
viugtig
'Vlugtig loogzout.
loogzout.
Salon,
Salon, groote
groole zaal,
zaal, gezelschapszaal;
gezelscbapszaali zaal
zaal van
van tenteDtooustelling.
tooustelliDg.
S. D.
D. G.
G. beteekent
beteekent
tj.
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ps, totebel;
morsige vrouw,
Salopo,
vrouw, slo
slons,
tote bel; ook
ook een
Salope, morsige

vrouwenmantel, hueshuis- of ochtendkteed.
ochtendk!eed.

sprong; &IUo
Salto mortale,
mortale, dooddijke
Salto, sprong;
doodelijke sprong;
Salto,
te groot
te
groat waagstuk.
waagstuk.
gezondheid , inzonderheid
inzonderheid van
van de
Salubriteit , gezondheid,
Salubriteit,
lucht.
groeten, eer bewijzen.
salueren, groeteD,
suiueren,
bewijzen.
begroeting, groet.
Salutatie,
Salutatte, begroeting,
begroeten, verwelkomen,
saluteren, begroetclJ,
sululeren.
verwelkomeD, inzonderheid
inzonderheld

op militaire
op
mllitalTe wijs,
wijs, ook
oak met
rod kanonschoten.
kanonschotcn.
salva, salvo,
salvia, met
met voorheboud.
voorbehoud, zonder
saLva,
8alvo, 8alvt8,
zonder benadeeling, behoudens:
nadeellOg,
beholldens: -— salva
appTobatlOne,
satva approbabone,
onder
voorbebouu van
van de goedkeurtng;
goedkeuclDg,- —
- salvo
under voorbehoud
behoudens de
de eer,
eer, met
honore,
met verlof
verlof gezegd;
gezegd;
honore, behoudells
salvojure,
jure, zonder
8alt,o
zander schade
scbade van
VaD zijn
zijn regt;
regt; zonder nadeel
salvo htulo (8 1'.), zander
nadeel des
des titels;
IIleJSj —
-—salvotiu(ST.),
salvis exceptlO11tbu8,
excepttontbus, met
salvis
met vOQrheboud
voorbehoud van
van de
aanmerkingen of wederieggingen,
aanmerklDgen
wederleggingen.
Samaar, deftig
Samaar,
dertq:~' vrouwengewaad.
vrouweDgewaad.
Samum, Sammunl,
Sammum, versllkkend
Samum,
!D
verstikkend hette
heete wind
wind in
Azie eo
Azit;
eD Afrika.
sanae
bij gezond
gezond verstand.
verstand.
sanae mentis,
mentis, met
met of bij
Sanbenito, marlelaarshemd.
martelaarshemd , geel,
Sanbenilo,
geel, beschilderd
bescbiJderd
hemd, waarin
bemd,
waarin de
de slagtoffers
slagtoO-'ers der
der inquisitio
mquisitio
werden verbrand;
zulk cone
werden
verbrand; ook
ook !ulk
eeDe routs.
mots.
Sanctie,
vaststelhng; toekenning
taekeDDing der
Sanctie, bevestigJUg,
bevestiging, vaststelling;
kracht
van wet,
wet.
kracht van
Sanctificatw,
heHigspreking. wijding.
wijding.
Sanctificatte, belligiog,
heiliging, heiligspreking,
Rancti/iceren, heillgeu,
he1lig sprekeD.
oanctificeren,
heiligen, hemlig
spreken.
sancttoneren,
sancttaneren, heil1g
eo onschendbaar
oDscbendbaar maken,
maken,
heillg en
bekrachtigen, goedkeuren.
goedkeureli.
Sanctuarium,
Sanctuarium, Sanctuaire,
Sanctuaire, belligdom;
onschendheiligdom; onschendpick, vrijplaats.
Hijpiaats.
bare plek,
Sandalen,
Sandalen, bindbind- of snoerzolen
sDoerzolen,, oost-indisch
oost-indiscb
scboeio;el.
schoeisel.
Sanafroid,
bedaardheid.
koudbloedigheid; bedaardheid.
Sangfroid, koudbloedigheid;
sanguineus, bloedrijk,
bJocdrijk. volbloedig.
volbloedig.
sanguineus,
sangumisch, bloedrijk;
levendlg; ligt
Ijgt vatbaar
valba,lr
sangutnisch,
bloedrijk; levendig;
voor vreugde
'Yoor
en smart.
vreugde en
Samteit, gezoodbeid,
weIst and. welbevinden.
welbevindell.
gezondheid, welstand.
Saniteit,
Sans,
zonder ; sans compliments,
Sans. zonder;
compliment8, zonder omsiag
of pligtplegingen.
pligtptegillgen.
Sansculotte, broekelooze,
broekeloo!e, voormalig
voormalig aanhanger
aanhangcr
Sansculotte,
gepflupeiregerlDg in
In Frankrijk.
Frankrijk.
der gepeupelregering
sans
sans doute,
doute, zonder
zunder twijfel.
tW1Jfcl.
sans
facon, zonder
8ans (apon,
omstandigheden;
als hoofdboordzonder omstandigheden; als
woord:: een 10m
pert.
woord
Ion-wort.

or

Sanskrit,
Sanskrit, oudc
taal der
dH Hindoes
HindoCS of
of Braminen.
Uramillcl).
oude taal
sans
8ans prendre,
prendre, zonder
'lOnder teteDemen,
sptieozonwnnemen,d.d.i.spclen
der kaarten
kaarten te
rUllen.
der
te koopen
koopen oC
of te
te rotten.
Sans-souci,
Sans-souci. zonder
zonder zorg;
zorg; naam
naam van
van een
cen konitakkonioklijk lustslot
Potsdam.
lkik
iustslot by
bij Potsdam.
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Santd, gezondbeid;
gezondheid; a
ci votre
Sante,
gevotre8a1llif,
sante, op
op uwe
uwe ge-

zondheid.
zondheid.
saptcnti Silt.
sat, voor
voor den
den wijze
R'lptPnli
wijze genoeg.
genoe~.
Saponificatze, 'leepvorming'.
zeepvorming.
Slponifi,catw,
Sappeur, looPRraver,
loopgraver, mljO!l;raVer.
mi)ngraver, m~ker
maker der
der onSa.ppeur,
00deraardsche gangel1
gangen (8appes).
deraarrlsche
(sappes).
Sarabande, spaanscbe
ernstige dans.
Sarabande,
spaanscbe ernstlge
dans.
Saraeenen, oosterlingen;
Turken,
S~racenen,
oosterlmgen; Muhamedanen,
Mub3medanen, Turkcn.
Arabieren.
Arabieren.
Sarcasme, bon
Sarca8me,
end gelacb;
vinnige spot,
spot, bitter
~jtter
honend
gelach; vinnige
gezegde.
gezcjitde.
Sarcophaag, doodkhltvormig
doodkistvormig grafteeken.
S'lTrophaag.
grtlfteeken.
sardonische
lack,
8ardonische lach, gedwongen,
spotgedwongen, bittere
bittere lach,
lath, spotgelach
Sarras, groote
groote I=abel.
sabel, houwdegen.
Sarras,
bouwdegen.
Satelliet, wachter,
Sateiliet,
onder/leschikt perwachter, (rawant;
trawant ; ondergeschikt
sons, die
die een'
een' voornamer'
voornamer' als
soon,
als zijne
zijnc schaduw
schaduw
volgt.
voigt.
Safer, zie
zie Satyr.
Safer,
Satzjn, :ltlasachllge
atlasachtige zijden
zijden slot.
Salljn,
star.
Satire, Salyre.
Satyre, hekelschnfl.
hekelschrift, spotscbrift.
Satire,
Satincus, spotter, hekeldicbter
SatirtCU8,
hekeldichter,1 spotschriftschrijver.
Ver.
satirzsch,
spottend.
satirt8ch. spottend. bijtend,
bijtend, hekelend.
hekelend.
Satisfactie, genoegdoenlngj
Satisfactie,
schadeioossteJling.
genoegdoening; schadeloosstelling.
Satraap, perzisch
So.traa:p.
Iandvoogd; overmoedig
overmoedig en
en
perzisch landvoogd;
pbeers(
mensch.
eers, hzuchtig
hzuchtig mensch.
Saturatie,
Saturatie, verzadiging
(10 de scheikunde).
scbeikunde).
verzadiging (in
Saturnus
SaturtlU8,, god
tijds.
god des tijds.
Satyr,
Sater, veJdSatyr, Sater.
of woud
woud~od
bokkepooe
veld- of
g od met bokkepooten ;" zinnebeeld
ziooebeeId der
dergrofzionelijke
grofzioDelijke menschenmenscheDnatuur.
Satyre,
Satyre, zie
zie Satire.
Sauce,
Saus, vl081baar
Sauce, Sau8.
toevoE-gsel der spijzen.
spijzen.
vloeibaar toevoegsel
Saucys,
Saucys. Saucisse,
Saucisse, Saucisson,
Saucisson, kleine
k}eiDe braadworst;
braadworstj
lange lederen
lederen zak
gevuld. waaraan
waaraan
lange
zak met
met knlld
kruid gevuld,
eene 10nt
wordt bevestigd,
bevestigd, om
om zoo
zoo eene
eene mijn
mijn
eene
lont wordt
aan
aao to
te steken.
steken.
Sauf-condu,it, vrijgeleide,
vrijg-eleide, geleidbrief.
geleidbrif'f.
Sauf-conduit,
Sauce-garde,
Sauve-gar de, veiligbeidswacht,
velligbeidsW8cbt, bedekking.
bedekking.
sauveren,
Bauveren, redden;
reddeo; besparen;
beSpareDj sauce
sauve qui
qui peat,
peut,
redde zich
zicb wie
wie kan.
kaD.
Savoir-faire,
Savoir-faire, geschiktheid,
g-escbjkt~eid. bedrevenheid.
bedrevenbeid.
Savoir-vivre,
Savoir-vivre, levenswijsheid,
levenswi.1sbeid, levenskunst.
levenskunst.
Savonnette,
Savonnette, zeepbal,
zeephal, waschbal.
wlIscbbal.
Savonnidre-tapijten,
tapijten met
Sa:g?ti!t:~~df;:i{~~~'r~~~ijteD
met fluweelachtige
f]uweeJacbtige
en levendige kleuren.
Savoyard, Savoyer
Salloyer, , kleine
kleioe schoorsteenveger,
scboorsteenveger,
Savoyard,
Iiedjeszanger enz.
etl~. ook
ook een
eenonhebbelijk
onhebbelijk mensch.
mensch.
liedjeszanger
Sbirre
Sbirre. , geregtsdienaar
geregtsdlenaar, , policie-bediende
poHcie-bedieode in
lD
Haile.
HalH;.
scabietts,
8cabie"u8, schurftig,
schurftig, schurftachtig.
schurftacbtig.
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Saala, ladder;
ladder .. toonladder;
toonladder; gradenschaal.
gradenscbaal.
Scala,
Scalp, hoofdhuid,
hoofdbuid, behaarde
bebaarde schedelhuid.
scbedelbuid.
Scalp,
I3calpcrcn, de
de huid
huid met
met het
hel haae
haaf van
'V/In de
d.e hersenbcrl'lensealperen,
pan trekken,
trellken. gelijk
gelijk dedenoord-amerikaansche
Doord-amerlkaans\~h6
pan
wfiden
wilden hunnen
hUDneD vijanden
vlJanden plegen
plegen to
le doen.
doeo.
Scalpel, ontleedmes
olltleedmf's met vaststaand
vlH;{slaand lemmer.
lemmcr.
Scalpel,
Rca'tldnal, scandaleus,
scandaleus, zie
zle Schand—.
Schand-.
scandnat,
hen, Noorwegen en Zweden.
Scandinavie~ Denemat
Dellemallieu,
Z~'eden.
Scandinavia;
Scaphander. zwemkleed,
zwemkleed, zwemgordel.
zwemgordel.
Seaphander,
Scapulter, schouderkleed
schouderklecd def
der r.
r. k. ordesgeesteordesgeesteScaputter,
hJken,.; ook
ook rozekrans.
rOlekran~.
!liken
Scarabelfn, kevers;
kevers .. keversteenen.
kcversleencll.
Scarabeen,
Scaramouche, hansworst,
bansworst, grappenmaker,
I'(rappenmaker.
Scaramouche,
Scanficatie, bet
koppeDzetlen, koppen.
Hoppen.
Scarzficatie,
bet koppenzetten,
Sedel, Skelet
Skrlrl of Schelet,
Schelel, geraamte,
geraamlc, beendergehouw.
beendergehouw.
Scelet,
;
Scene, tooneel,
tooned, schouwtooneel,
sChouwlooneel, schouwburg
scbouwburg;
Scene,
voorval; tatereel.
tafereel.
voorval;
Scept~r, Schepter,
Schepter, koningsstaf.
koningsstaf ..
Scepter,
Sceptwismus, twijfelleer,
hdJfelleer, twijfelzuchtige.
lwiJfelzuchtigf>.
Scepticismus,
Schaak, Sehaakspet,
Sr:haakspel, koningspel;
kODlngspelj Schaak
8e/wnk geven,
geven.
Schaak,
dlOD koning
kOTling noodzaken
noodzaken zijne
zijue plaats
te verlaten;
verlaten:
den
plaats to
de honing
schaakmat, de
kOrJlng is
is ingesloten,
IngeslollOll, overwono·."erwol}"
schaakmat,
nen
nen.. ; schaakpat
8chaakpat, , de
de koning
kotltn~ moet
moet gespeeld
gesi-'eeld
wordell
kan Beene
f;!:eene vrije
vrije rust
nllt vinden.
vludell.
worden en kan
stetlijk paardendek,
Schaurak, sletllJk
paarderldek, zadeldek.
zadeldek.
Schabrak,
Schach,
Perzle,'.
boning {van
(van Perzte;.
Schach, Schah,
Schah, liolllllg
schacherl'n, handd
negotie drijven;
drijvenj woekeren.
woekeren.
handel of negotie
schaeheren,
Srhako,
i3eter Czako.
Sellako, beter
Coako.
Schames,
kosler of klokkenist.
klokkenist.
joodsch hooter
Schames, j00r15ch
Schandaal.
ergernis, aanstoot, opspraak.
Schandaal, ergenlis,
schonda/eus,
aalJstootelijk.
scbandelijk, aanstootelijk.
schandaleus, scbafJc1eli)k,
schandaitseren,
ook belasteren.
belasteren.
ergernis genD;
geren; ook
schandaltseren, er~er[]is
vierkante czako
der poolSchapska
czako der
pool~
Chapska, vJerkanle
Schapska of
of Chapsira,
scbe
Oillent voor
voor som.
som.
sche lanclers,
fanciers,l1ie
dieook
ook ten
ten onzent
mi!2,e
aangeuomen.
mige troepeu
troepen is aangeoomen.
vuurroode kleur
kleur ; ook
Schar[aken,
ook huidziekte.
huidziekte.
Scharlaken, vuurroode
Schema,
Schema, voorbeeltl,
voorbeeld, model,
model, Ecbets,
schets, ontwerp.
Schelet,
Schelet, zie
zie See/et.
Scelet.
Schepler.
zie Scepter.
Schepter, zie
Scepter.
Schibboleth,
herkenningswoord, parool.
parool.
Schibboteth, herkemlingswoord,
Schlsma,
~eloorsscheuring.
schending , kerk·
kerk- of geloofsscheuring.
Schtsma„ sche[ldln~.
sclieurmaker,
Schismalwu8,
ker, geloofsverdeeler.
geloofsverdeeler,
Schismaticus, scbeurma
Schoener,
Schoener, 711':
Schooner.
tie Schooner.
schord,
deugende.
schofel, armzallg,
armzalig, uergeDs
nergens toe
toe deugende.
Scho{arc~,
sf:hoolopzieller.
Scholarch, sCboolhestuurder.
schoolbestuurder, schoolopziener.
Schoiastic!>.
Schotastiek, schooJleer,
schoolleer, schoolwijsheid.
schoolwijsheid.
8cho{1&"n,
grie1ische en
rn
Schotten, geleerde
geleerde uitleggiugen
uitteggingen op
op grieksche
latOnsche
latijnsche scbrij'lers.
schrijvers.
Sc1wrpiofn,
met geleden
geleden
kreatachtig kerfdler
kerfdier met
Schorpioen, kreducblig
staart.
staart.
Schooner,
smal, klein
klein tweemast·vaartweemast-vaarSchooner, Schoener.
Schoener, smal.
tUJI{.
tuig.
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schrafferen, schaduwlijnen
sehrafferen,
grfffeleo.
schaduwlijnen trekken
trekken of
of griffelen.

schwadronneren, om
8chwadronneren,
omzich
zich bauwen;
houwen; ook
ook sooeveD.
snoeven.
scilicet (Be.)
(sc.) namelijk,
scilicet
eens!
namelijk, te
to walen;
weten; denk eons!
zooveel als
als Diseonto.
Senate, tooveel
Sconto,
Disconto.
Seontro en
Seontro
en Rescontro,
Reseontro, Riscontro,
Ri8contro, wederzijdscbe
wederzijdsche
vereffening,
afrekening van
..
vereffening, afrekening
vanscbuld
schuld en
en vorde
vordering.
ring.
scontreren, ,..e8~
res- of
of ri8contreren.
8contreren,
riscontreren.met
met elkander
elkander
afrekenen, ook
afrekenen,
ook door
door aanwijzingen
aanwijzingen of
of wissels
wissels
vereffenen.
vereWellen.
Scorbut, tandvleescbbederr~
Scorbut,
scheurbuik, blaauw
blaauw·tandvleeschbederf, scheurbuik,
schuit.
Scriba, schrijver.
schrijver, secretaris.
Scriba,
Sertbent, schrijver,
schrijver, zamensteller
Scrtbent,
zamel1stelJer van
van een
cen work.
werk.
scrophuleus. met
met klieren
8CTophuleus.
kropachtill.
klieren bebebt;
behebt; kropachtig.
apothekersgewigt, gelijk
wigtje;
Scrupel, apothekersgewlgt,
geliJk 1,30625 wiRtje;
ook
twijfel,, naauwgezetheid
naauwgezetbeJd van
van geweten
geweten
ook twijfel
(scrupule).
81 to
fe naauwgezet.
naauwgezet.
scrupuleus, angstvallig, al
scruttneren, unvouchen;
serutttleren.
stemmen; inzamelen.
Inzame)en.
uitvorschen; stemmen;
Scrutinium,
Scrutinium, onderzoek,
stemmeDverzllmeling.
onderzoek stemmenverzameling.
Scudo, (meerv.
(meerv. scudi),
scudi), Italiaanscbe
italiaansche daalder.
Scudo,
sculpsit (sc.),
hij heeft
lIeulpsit
(8C.), hij
beeH het gegraveerd.
gegraveerd.
Sculptuur,
Sculptuur, beeldbouwkuDst;
beeldbouwwerk,
beeldhouwkunst; beeldhouwwerk,
beeld- of
of snijwerk.
snijwerk.
Scylla, gevaarlijke
Scylla.
klip bij
bijMessina;
Messina; dreigend
dreigend
gevaarlijke klip

8c~8:;~k~l:?·angJ;tvalli".

gevaar.
flcvaar.

Sec,
Sec, Sect,
Sect, zekere
kostelijke wijn
wijn uit
uilSpanje,
Spanje,
zekere kostelijke
Italie
enz.; zoete wijn.
Italic enz.,·
seceren, snijden,
SBCRren.
ontleden, opensnijden
opeDsDijden (lijken).
(lijkeD).
snijden, ontleden,
Seclusie,
Seclu8ie, uitsluiting.
uHslulling.
Second,
Second, tweede
tweede;; Second-lieutenant,
Seco,uJ·lieutenant, tweedeluitetweede luite-

nant.
n~nt.

Secondant,
Secondant, helper,
helper, kamp4
duelgetuige; onoutramp-of
of duelgetuige;
dermeester.
dcrmeester.
Seconde, ens.,
enz., zie
zie secund—.
secund-.
Secondair, Seconde,
secoureren,
88coureren, helpen,
bplpcn, bijstaan,
bijstaao, bijspringen.
bijspribgeo.
Secours,
Secours, hulp,
bulp, onderstand,
onderstand, ontzet.
ootzet.
Secreet, geheim
gebeim gemak;
gemakj geheim;
geheirnjgeheimzegel
gebeimzegelvan
van
Secreet,
een' vorst.
vorst.
Secretaire, schrijfkast;
scbrij[k:Jst,' bekend
huisraad.
Secretaire,
bekend stuk huisraad.
Secretairie, Secretarie,
geheime kanselarij,
kanselarij,
Secretairie,
Secretarie , geheime
scbrijfkamer, inz.
die der
derstedetijke
sledelijke regering.
regering.
scbrijfkamer,
in.. die
Secretariaat. geheimschrijversambt.
geheimschrij'Versambt.
Secretariaat,
Secretari8, geheimschrijver;
gebeimschrijver; 8chrijver,
afscbrij·
schrijver, afschrijSecretaris,
ver.
ver.
8ecreteren, geheim
gebeim houden,
houden, verzwijgen.
verzwijgen.
secreteren,
af-of
of uitscheiding
Secretie, afzondering,
aftonderintr, aruttscheiding van
van
Seeretie,
ligchamelijke
liltchamelijke vochten.
vochteD.
SectariB. aanhanger
aanhaDger eener
eener secte.
aecte.
Sectarie,
Sect,
Sect, zie
zie Sec.
Sec.
Secte,
Secle, partij,
partij, aanhang,
aanbang,geloofspartij.
geloofsparlij,

SECTIE—SENATEUR.
5ECTIE-SENA7'EUR.

20~
'209

chirurgische insnede
5ectle
in~;nede ..; lijkopening;
JijkoDening; steensleen~
&the,1 cbirurgiscbe
snede; afdeeling
in een
soelie;
aldeeling jn
een boek;
buek; wijk
wijk eener
cener stall;
stild:
bij de
de mi\ttairen
militairen de
de helft
bij
beJft van
van een
eeu peloton.
peloton.
honderdjarig ; wereldlijk,
wereldlijk, Diet
met geeste!jecutair,
Secutair, bonderdjarjg;
geeste·
lijk.
I~ik.
verwereldlijking, verplaatsing
verplaatsing utt
uit
Secularisillie.
Secularisatie, verwereldlijkin~,
den Kt'estelijken
geestelijkenin
in den
den
den wereldlijken
wereldlijken stand;
stand;
onttrekking van
ollttrekkmg
\'an geestelijke
get"'lteli]ke bezittingen.
beziltingen.
wereldlijk makes,
seculariseretz, werelclhjk
s8culllri'leren,
maken. ontwijden,
ontwijdeo, een
een
geestelijk goed
goed in
in een
een wereldlijk
geesleJijk
wereldlijk veranderen,
verandereo.
geestelijke ~oederen
goederen intrekken.
gee~teliJke
tweede sciloolklas&e
schoolklasse i; Sccunda·wissel.
Secunda, tweede
Secunda-wissel,
Secunda"
tweede ~ isseI.
-,3undair,secondair,
"~'~u:ndair,
secondair,de
de tweede
tweede plaats
plaats innemend,
innemend,
ondergeschikt, afhankelijk.
ondergeschlkt,
afhankelijk.
Secunde, seconde,
seconde, zestlgste
zestigste deel
deel eener
Secunde.
eener minuut;
minuut,
tide toon
tons na
na den
2de
den grondtoon
grondtoon; ; 2de
2de stootmaDlcr
stootmanier
in
't schermen.
schermen,
in 't
helpen, bijstand
secunderen, helpen,
aecunderen,
bijstand verleenen,
verleenen, tot
tot gege·
tinge dienen;
tUlge
dieneo,- in
in de
de toonkunst:
toonkunst: de2de
de 2de stem zintingen
~en of spelen.
speieR.
secureren,
secureren, verzekeren, in veiligheid
velligbeid stellen.
stellen.
Securitezt, zor,:reloosheid,
zorgeloosheid, onbevreesdheid;
onbevreesdheid ; gegeSecnritett.
wisheid, zekerheid,
wisheld,
zekerheid. gewetensrust.
gewetensrust.
sccuur, zeker,
onbekommerd, vast
vertrollwend.
secuur,
zeker, onbekommerd,
vast vertrouwend,
Sedes, 'letel,
zetel, woooplaats;
woonplaats; sedcs
Sedes.
cedes apostolica,
apostolica, paupanselijke
selijke stoel.
Sedentair, die
Sedentair.
een zittend
zittend leven
leven leidt,
leidt, zittend
zittcnd
die een
werk verrigt.
werk
Sediment, bezinksel, nederslag.
Sediment,
nederslag,
Sedecimo, boekformut,
boekformaat, waarbii
waarhil het
het vel 16
Sedee/mo,
16 blabladen of
of 32
32 bladzijden
bladztjden beeft
heeft (160).
t16()).
des
oproer, muiterij,
Scdltie. oproer,
mUlterij.
Sechtie,
oproerig, onrustig,
sedl/leus, oproerilZ',
OllfllStig. muitend.
muHend.
sedttf6tts,
verleiding, verlokking
Seductie,
verlokking tot het
het kwade.
kwade.
Seductie, verleidln~,
Seigneur, 8i'IJ.ieur.
sinjeur, beer, gebieder.
Seigneur,
gebieder.
Seigneurie,
heerlijkheid.
Seigneurie, beerHjkheid.
Sekse, z\e
Sexus.
me Se:ru8.
$pkse,
Seladon,
verliefd herder,
herder, smachtend
Seiudon, verliefd
smachteod minnaar;
minnaar "
zeegroen.
select,
uitgelezen, uitverkoren.
select, uitgelezen,
maangodin.
Selene,
Sdene, maangodlD.
Selertzet,
Selemet. maanhewoner,
maanbewooer, ook
ook znoscovisch
m05covisch glass
glas:
kunstmatig
kUDSlmatrg gyps.
gyps.
Semester,
jaar; semestraal,
SPtnester, half
half j:lar;
semestraal. halfjarig.
semi,
Remi, half.
Semtnarie,
Semmarie, kweekscbool,
,oorbereidings5cbool,
kweekschool, voorbereidingsschool,
InZ. voor
priesters.
znz.
voor r.
r. k.
k. prieslers.
semper,
altijd, immer.
semper, alt~id.
immer.
Semptterniteit,
Semptter1liteit, hestendige
bestendige duur,
dunf, eeuwigheid,
eeuwigbeid,
Senaat,
Scnaat. raad
raad der Ouden,
Ouden, stadsraad,
stadsraad, slaatsraad.
fllaatsraad,
Senateur,
Senateur, Senator,
Senator, raadsheer,
raadslJd.
raadsheer, raadsltd.
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Senatus
Senatus consultum, raadsbesluit.
Se't1tor, de oudere.
oudere.
Senior,
Sel1ionaat. ambt
ambt en
en waardigheid
waardigbeid van
van oudste,
oudste,
Senieriaat,
opvolging
naar ouderdom;
ouderdom; voorregt
OpvolgiDg D8ar
voorregt des
des oudsten bij
btl erfenissen.
erfeulssen.
sten
zmnelijke
gewaarwording;
indruk,
Sensalie\ zHlDelijke gewauwordiog; indruk, opopSensatie,
men,
'lIen, beweging, gisting.
gistwg.
tastbaar; dutdelijk;
sensibel, voelbaar,
voelbaar, tal'ltbaar;
dUldelijk; gevoelig,
gevoelig.
sensibel,
teer,
te~r, aandoenlijk;
aandoenl~ik; erkentelijk,
erkentt:lijk, dankbaar.
daokbaar.
pritckelbaarheid; ligtSmslbillteit, voetbaarbeid,
voelbaarbeid. prik.kelbaarbeid;
ligt~
Sensibiltteit,
geritaklbe1d,. erkentelijkheid.
erkeDtel~kheH1.
geraaktheld;
sensitief. zionelijk,
zHlnelijk, met
met zinnen
lIDDeD begaaid,
begaafd, voor
yoor
sensitief,
gewaarwordingeo vatbaar.
valbaar.
gewaarwordingen
sensueel, zinnelijk,
zirmehJk, wellustig,
wellustig.
sensueet,
annelijkheid, weliustigheid.
Sensualtsmus,
SensualtsIDU8,. zlD!}elijkheld,
wellustigheid.
Sensuatlteit, zinnelijkheid,
'llnnelijkheld, zinnelijk
z;oneUjk aanschouuoschouSensuatiteit,
wingsvermogen.
meentng; uitspraak.
uitspraak, zin
zinSenten/ie, meentng;
.. en
en zedezedeSententie,
spreuk, kernspreuk;
kerospreuk; inn.
jfJz. regterlijke
regterlijke uitspraak,
uitspraak,
VOOIlJS.
vonnos.
spreukrijk, spreukmatig,
Ben.tentte-u8~
stlreukmatig, kernachkernach ...
sententie-us, spreukl'ijk,
t1g, bond!g.
bondig.
Sentiment,
Senhment, gevoel,
~e,oel, gewaarwording;
gewlarwordingj gevoelen,
gevoelen,
oordeel, denkwijze.
gevoeligheid,
Sentimentaliteit, Sentimentrelheid,
Sentimentretheid, gevoeligbeid.
Sen.timentaliteit.
o,erge,oelie,held,
toL teedere
teedere
overgevoeligheid,nei~\ug,
neiging, aanleg
aanteg tot
en overspannen
overspaonen gevoelens,
ge . . oelens.
gevoelvol, overdreven
sentlmenteel.
overdre,eo gevoelig,
Revoelig.
sentimenteet, gevoehol.
s8paraat.
afgezonderd, op
op zich-zeheo,
zich-zelven, bijzonder.
bijlonder.
separaat, argewnderd,
scheidbaar, afscheidelijk,
sl'parahel.
afscheirJelijk, ontbtndbaar.
ontblOdbaar.
vparabet, scbe\llbaar,
Separatie,
Oploss1ng,, ontbinding;
ontbinding;
scheiding , oplossing
Separatie , scbeldiog,
echtscbeld'ilg.
echtscheiding.
afzonderend, scbeiding
scheiding bewerkend.
separatil'f,
bewerkend,
separatief, afzooderend.
Separat1smus.
afzonderiogs1'eest to
In geloolszaken.
~eloor~l,aken.
Separatismus, afionderings7eest
die zich
8eparuttSl.
zich afzondert van
Separatist, afg-escheideoe,
afgesche i dene, die
zijo
kerkgenootscbap.
zijn kerkgenooischap.
naar de
Beparaiistisch,
de wijze
wijze der
der afgeseheiafgescheiseparatistisch, naar
deneo.
denen.
8epareren,
afzonderen, verdeelen.
verdeeJen.
scheiden, afzonderen,
separeren, scheiden,
septentnonaal,
noordelijk.
septentrionaa ooordelijk.
Septime,
een octaaf.
de 7de
7de toon
loon van
van een
Septime, de
de 9de
Sepluaqenma,
9de zontiag
zODlloig voor
voor paechen.
paschen.
Septuagesima, de
zevenug, van
van daar
daar de
de 70
70 vertalers
Sepluaginta,
vertalers
Septuaginta, zevenng,
of
de grieksche
griekscbe overzetting
ovenelting vao
Qude
of de
van bet
bet Oude
Testament
door 72
72 geleerde
gelf'erde Joden
Jodeoto
teAlexanAlexanTestament door
dile, 200
d~l~,
200 jaren
jareDvoor
voorChi%
Cllr. geboorte
geboorte vervaarvervaardlf,l;d
digd
begrafenis, beaardiog.
beaarding.
SepuUuur,
Sepultuur, be~\'arenis,
volgorde, reeks.
reeks.
sequens,
Sequentie, volgorde,
bet volgeode;
volgende; SequentiB,
sequens, het
geregtelijk besJag
beslag op
op een
een goed.
SequBstor.
Jt:oed.
Sequester, geref;;leltJk
beslaglegging.
Sequesirat'B,
Sequestratie, Sequestrenng,
Sequestrenng, besJaglegging.
sequBstTeren,
een betwist
betwixt goed
goed gereglelijk
geregtelijk in
in be
be -sequestreren, eell
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slag nemen
nernenen
enbet
het aan
aan eeDeD
eenenderdc
derde ler
ter bewaS!ilg
bewd~
ring of
of beheer
rIO!!
betu'er over
over geven.
geven,

zie Seraph.
Seraph.
.'-;,'rafijtl, 'lIe
Serail, palels
pale is ~es
des tUfkschco
turkschen keizers.
Scraltl
Seraph, SeranJn,
Seralijn, vuur~
vuur- of
Seraph~
of lucht-engel,
lucllt-engel, hoogere
hoogere
geest..
gees!
opperveldheer,
Seraskier, tturksch
Sera8kier,
u rksch orperve
ldheer .
Serenade, avoudavond- of
of nachtmuzijk,
SJrcn'lcle,
nactJlmuzLJk, iemand
iemand ter
ter
eere onder
onder zijne
gebragt.
eere
zijne vensters
v('nsters gebrJgt.
Serenissma, dO{lrluchli;{-.te,
doorluchtigote, regerende
regerende vorstin.
Serenl881mfL,
vorsfjn.
Serentsstmus, dourluch!I~"le,
doorluchtigste, litel
titel van
eeu' reSere1HS8tmUS,
van eell'
regerendeu vocal.
gerendeu
vorst.
eerste onoerofficler
onderolflcserbij
bij het
Sergeant, cersle
Sergrant,
bet voetvolk
voetvolk;;
vvachtmeester.
WdctJttll~e"'ter.
eerste onderofficier
Sergeant-majoor,, eersle
onrierofficie[. eerier
eener
compagnie; opperste
compitgUJe;
oppersle wachtmeester
w"chtmeester in
III eerie
eefle
vesting.
'Vesting.
ligte gekeperde
Sergie, Jigte
Sergie,
gekeperde wollen
wollen stof.
stor.
reeks, rtj,
Serie, reeks.
Seru>,
nj, getallenreeks,
getalienreeks.
serieus, ern"tig,
ernstig, statig,
8erlc·U'I,
statl~, nadrukkelijk.
nadrukkelijk.
Seranoen, rede.
rede, preek; langwijlige,
Sermoen,
laDg\vlJIj~e, drooge
drooge nearvoor~
dragt, verrnantng.
dra!;!,t,
vermdllwg.
Serpent, sla[}~VOfml~
slangvormig gekromd
gekromd blaasinstrument.
Serpent,
bJaasinstrumeut.
serpenteren , kronkeleD,
kronkelen, slangsgewijs
zich bewp,beweserpenleren,
slaogsgewijs zjcb
gen.
Serpentist, stangbooroblazer.
slanghoornblazer.
Serpentisl,
Serpentijn, oud
oud stuk
Serpentijn,
stuk geschut,
geschut. veldslang;
veldslang; slangeslange_
steen, slangacht,g
steen,
slangacbl.g gevietite
gevlelite talksteen.
talksteeD.
Servante, dleoares;
Servante,
een stel
stel voor
voor
dienares; meld;
meld ; ook
ook een
koppen, horden
hordenenz"
enz.,aanrigtla[eltje;
aanrigttafeltje;- - Servan·
koppen,
Servanbedienden.
ten, hediefJden.
ten,
Servet, tareldoek.
tafeldoek, vingerServet,
ving-er- of
ofmonddoek.
monddoek.
Service, dienst;
SerNce,
discbgeraedscbap, lbeegoed,
dienst; dischgereedschap,
theegoed, 8erservies.
eerviel, slaasch,
Bermel.
te getrouw
gelrou w (vertaald).
(vertaald).
slaasch, laag,'
laag; al
al to
Servies, lIe
zee Servwe.
Service.
Serties.
Sertntenr,
Serqtel~r, dienaar;
dienaar; bediendi';
bediende; buiging.
hUlglflg.
Serl)t/uut, dieristbaarbeid,
diens!baarbeld, dwang,
dwang, bezwaar,
belwaar, last,
last,
Servetuut,
dien de
de bemter
bewter van
van eenig
eeDlg goed
gued ztch
moel la1,,-,
dien
ztch meet
teo welgevallen.
welge~·alleD.
ten
Sl'ssie, zllLing,
geregtslitting.
Seasie,
zitting, geregtszitting.
Seton.
haarsnoer (ter
Seton. haHsnoer
(ter atletdtng
atleldlOg van
van ligchaamsligchdamsvoclaten).
vochtt'n).
seveer,
8eueer,, gesireng,
ges!reog, hard, stuursch,
stuursch, onverbtddelijk.
onverblddelijli,
Severztelt,
SeventClt, ernst,
eftlst, gestrengheid,
gestrengbeld, hardherd.
hardhe!(t.
Sevignë,
Sevi,gm!. haakspeld,
hiJakspeld. horstspeld
hurstspcld der
der dames.
dames.
SPxagenarius,
SpxGqenariU8, zestigjarige
ZeSIH'l'jal'lge
Sexaqesima,
So;r:(J(It'Simfl, date
HilI£" lClIHlIllil:
voor paschen.
paschen.
zondag veer
Sexanguturn,
Sexan.qulum, zeshoek.
zeslloek.
Sextant,
Sextant, hoogtemeter,
hoogtemeter, 6de
6de eens
cirkels (60
(60 gragraeens cirkels
den).
den) .
Sexte,
loon
Sexle, zesde
zesde to
on van
van de toonladder.
too[lladder.
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Sexus, Sekse,
Sexus,
Sekse l natuurgeslacbt,
vrou_
natuurgeslacht, kUllne;
kunne; de
de vrouwen.
sexuaal, sexueel,
sexuaal.
sexueel. bet
geslacbt beteebetee.
bet natuurlijke geslacht
kenend en
en hetrefl"end;
betreffend; se.ruaal
kenend
systeem. rangsexuaal systeem,
rang-

schikking
der planten
planten volgens
vol gens hare
bare geslachtsgeslacbls·
schikking der
deelen (van
(van Linneus).
deeleD
Linueus).

Shawl, groote
Shawl.
olJlslagdoek der
vrouwen,
groote omslagdoek
der vrouwen,
Sherzf, enji!.elsch
engelsch Iandreli!.ter.
landregter.
Sher~f.

Shire, engelsch
Shire,
graarscbap.
engelsch graafscbap.
&bylte, waarzegster; sibyttijnsch.
Stbyllp,
sibytlijnsch. voorspellend.
voorspellend.
sic 1 zoo!
zoo ! ei!
ei ! dus
dos staat er
sic!
er woordelijk
~'oordelijk !!
szderaal, sirlerisch,
siderisch, de
8tderaal,
de sterren betreffende,
betreffende, daar
daar-...
toe behoorende.
toe
Siderographie, kunst
Siderographie,
op staal to
te graveren.
graveren.
kunst van
van op

Sierra, bergketen,
berJ!;keten, gebergte.
gehergte.

Siesta, namiddagr.laapje,
Siesta,
namiddagslaapje, dutje.
Sieur, beer, grondeigenaar.
Sieur.
grondeig:enaar.
siffleren, fluiten;
flatten; uitOlliten;
uittlniten; Siffleur.
8ilfleren.
Siffleur, uitfluiter,
zegel; loco
S~g%llum. zegel;
in plants
plaats
loco slg-flli
sigildi (L.
(L. S.),
S.), in
van het
van
bet zegel.
zegel.
Signaal, teeken,
Signaal,
teeken, leuze,
leuze,wachtwoord,
wachtwoord,sein,
sein, par00i,
Tool.
Signatement,persoonsbesehrijving (in
Si,qnalement,persoonsbeschrijving
(in passen
passen enz).
enz).
signaleren, signaliseren
temands signalement
signaleren,
signaliseren. , lemands
slgnalement
opgeveo;
tee kens berigten
herigten of
of aandniden.
aanduiden.
opgeveo; door
door teekens
Signatuur, merkillg;
Si,qnatuur,
onderteekeniog: briefje
briefje aan
aan
merking; onderteekening;
de artsenijfleschjes.
artsenijflescbjes.
signeren,
bestempelen, onderteekenen.
onderteekenen.
teekenen, bestempelen,
Ri,qneren. teekeoen,
Szgni{icalie,
gere~telijke aanzegging.
aanzegging.
Szgnificatie, beteekeDls;
beteekents; geregtelijke
signifleatier,
vol beteekenis.
8igni(icatief, aanduidelld,
aanduidend, vol
signzficeren,
Ie kennen
kennen geven,
geven, aanaan·
8ign1/iceren, aanduiden,
aanduiden, to
zeggen.
zeggeD.
Signora,
Signora, vrouw,
gebiedsterj Signore,
vrouw, gebiedster;
Signore, heer,
Neer, gegebieder.
bierler.
silentteu8, karig in
in woorden,
woorden, zwijgend,
zwijgend, stil.
atH.
sitentteus,
Stlentium, stilzwijgen;
S~lenlium,
stilzwijgen;als
alsuitroep:
uitroep:still
still ook
een
hazardspel.
een hazardspel.
Silhouette.
schaduwomtrek, schaduwbeeld.
Silhouette. scbaduwomtrek,
scbaduwbeeld.
silhouetteren, in
voorstelleo.
silhouetteren,
in schaduwbeeld voorstellen.
schijrtgoud, halfgond.
Szmilor. schijngoud,
halrgoud.
Simonie. wocker
or winst
Wlnst met
met geestelijke
geestelijke ambteD.
woeker of
ambten.
Simonie,
Szmonisicn,
Szmonisten, aanhangers
aanhangersdcr
derleer
leer vau
van deD
den franschen
schen graaf St.
St. Simon,
SImon, of van
van het
bet
Simonismu8. de
leer van
van een
eeo nieuw
lIieuw politiek
politiek
de leer
Simonismus,
gOdsdienststelsel, d,lt
afgodsdienststelsel,
datonder
onderanderen
anderende
de afscnaffing van
al de
de voorregten
voorreglen der
der geboorte,
geboorte 1
schaffing
van al
de gelijkheid
gelij!l:bt::ld der
de gemeengemeeDde
derbelde
beide sekseD,
seksen, de
van goederen
~oedereD enz.
ellZ. ten
ten grondslag
groDdslag had.
bad.
schap van
simpei. eenvoudig, kunsteloos;
kllJlsteloos; onnoozel.
onnoozel.
simpel,
Simpliciteit. eenvoudigheid
eenvoudigoeid,, ongekunsteldheid;
ongekunsteldheid;
Simpliciteit,
onnoozelheid. domheid.
domheid.
onnoozelheid.
simplificeren, vereenvoudigen.
vereenvoudlgen.
simplificeren,
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nabootsing, veinzerij,
veinzerij, valscbe
valsche ver.si-mulaU6,
Simulatie, nabootslDg,
loosing.
toonmg.
simu/pren.
veinzen. , zich
zich gelaten
gehten
simuteren, 'VooTgeven.
voorgeven veinzen
alsof enz.
al90f

gelijktijdig, gerneenschappelijk.
8imultaan.
~emeenscbappelijk.
simultaan, gelijklijdi~.
gelijktijdig aanzijn,
Stmuitanerteit,
aanzijo, gelijktijdigSimultanefteit, gehJklrjdig
held,
heM.
opregtheid.
Sinceriteit,l opreillheid.
opregt: SinC6riteil
8ifleeer.
sinceer, opregt:
ambt zonder
zonder arobtsbezigheid,
kerkeSmpcw'c,
ambtsbeziiilheld, kerkeSinecure, ambt
lijke
bediening zonder
lijke bediening
sander daraan
daaraan verbonden
verbonden bebezlghf'den.
zighed en.
zonderlingheid, eigenaardigheid.
Sangulartteit,
eigeollardigheid.
Singulariteit, zonderlinp;heid.
ongemeen,
wonderlijk,
zeldzaam.
8ingulier,
singulier, on~emeen. wonderlijk,
Senjeur, belze)fde
hetzelfde als
als Seiyneur.
Seigneur.
SmieuT,
Sir, beer, Mijnheer.
S"'T,
Mijnheer.
Sire, utel,
Wel, waarmede
waarmede men
men eeDeD
eenen keizer en
Stre,
en koning
koning
aanspreekt.
aanspreekl.
zeenymph, bekoorlijke
Sirene, zeenymph.
Sirena.
bekoorlijke verleidster.
tegen boudeo;
houden; zich
zich laten
latenviuden,
vinden,verversisteren, tegen
ai8teren,
schijnen.
sch\loen.
Jigging, stelling,
stelling, stand, toestand.
Sil1nhe,
loestand.
Situatze, IJlllliog,
situeren, stellen, leggen,
8itueren,
leegen, plaatsen.
Sjerp, Iijfgordel,
Sjerp,
offiClers·dleD8tgordel.
lijfgordel, officters-dienstgordel.
Skelet, zie
zie Scetet.
Skeiet,
Scelet.
in het
Slam,
slem, In
bet whistspel:
'\\'histspel: al
al de
de slagen,
slagen.
Slam, stem,
Slaven,
Slavonen, een
europlscbe volksstam,
voJksstam,Poeen europische
PoSlaven, Slavonen,
len,
Russen enz.
em:.
les, Rinses
behooren6lavisch,
stavoYlisch, tot dien
dieD volksstam behoorcn·
slavisch, slavonisch,
de, b.
b. ,.
v. slalJische
de,
stavische talen.
Stem, zie
Seem,
zie Slam
Smak, 900rt
soort van
van eenmast-koopvaardijschip.
Smak,
eenmast-koopn3rdijscbip.
Smalt,
blaauwverw,
Smalt, kobalt~las,
kobaltglas, smeltblaauw,
smeltbtaauw, hlaauwverw.
groene edelsteen.
Smaragd,
edelsteeD.
Smaragd, groene
Smergel, zelfstandlgbeid
zelfstandlgheid tot
tot slijpen
slijpen en
en polijsten,
polijsten,
ama ril.
Bober,
bezonnen; bescheiden.
bescheiden.
sober, m'ltig.
matig, nuchteren; bezonnen;
Sobrll~teit,
Sobreeteit, maligbeJd,
matigheid, nuchterbeld,
nuchterbeid.
sociaal, gezelseb"ppelijk.
gezelschappelijk, maatschappelijk.
8ociaal,
maa:scbappelijk.
gezellig, vereenigbaar.
sociabel, Ilezellig,
8ociabel,
vereenillbaaT.
Sociahsmus,
maatsebappij
Socialtsmus, lHeuwe
naeuwe seete,
secte, die
die de
de maatschappij
bervormen
den dubbelen
dubbelen grondslag
grondslaa: van
van
hervormen wil
wit op den
de
gemeenschap der
gemeende gemeenschap
der vrouwen
vrouwenen
en de
de gemeenschop der goederen.
scb'lp
!,!:oederen.
socidren, gezelschappelijk
80C1eren,
gezelsehappelijk verbinden.
verbinden.
gezelschap, vereeDigiog,
vereenigiog, genootschap.
SOCletelt,
genootscbap.
Societeit, f,{ezelscbap,
SOU!!,
Soda, zoutascb,
zoutasch, aschzout.
Soeur,
Soeur, zuster.
Sofa, Z1e
SOrf("
zie Sopha.
soigneren , 'lor~vuldlg
BOlgneren,
gadesllllD of behandelen.
behandeleu.
zorgvuldig gadeslaan
soigneu8,
be'lorgd, oplettend.
opleUend.
soigneus, 'Zorgvuldl4(,
zorgvuldig, bezorgd,
SOiree,
avondgezelscbap.
Soared, avand;
avond; avondgezelschap.
soil! bet
het zij
Bait!
ziJ zoo!
zoo! goed
goed !
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Soja~ japansche
japansche boonensoort,
boonensoort, weaker
welker meel
meet inin
Soja,
Plaals
vlaals van
van boter
hoter bij
bij de
de spijzen
spillen gebruikt
gebruikt wordt.
wordt.
Solair~mikroskoop. zonnemikroskoop.
zorlflemi !{rl'lskoop.
Solair-mikroskoop,
Sola-lvissel,
enkde wisseihrid,
wisselbne[, die
die door
door geen'
geen'
Solawissel, enkele
anderen gevolgd
I!evol:zd wordt.
wordt.
anderen
Suld!J.a~. krijgsman,
krijgSIDilP.. die
die voor
voor slJldij. dat
dat is
is voor
voor
Soldaat,
belahng, d!eot, een
een soldenier.
soldr-flier. soudenter.
8ouden1er.
betaling,
Botderen, met
met gestnolten
s;"smolten metaal
metaal aaneen
aaneeo hechten
hecblen
solderen,
of digt
digt waken
ID'tken
of
8olp'Illneel, plegtig,
plegtig', plegtstatig,
plcl!tst.<ltig. feestelijk.
feeslelijk.
solemneel,
So/emnite"t, ple
ple~:tl!!'1e]/l.
fCt'"telijkbeid.
p.ti g held, feestelijkheid.
Solemniteot,
8ol(e,qgteren, 8o/miseren,
klankl.1dsolreggf6ren,
solmiseren, 801fieren;
solveren; de kiankladder zingen,
zlngen. een
een muzijkstuk
mUlijksluk met
metbenoeming
benoeming
der
noteo zingen.
zingen.
der eaten
voor €leDen
eenenen
en ceo
an
80lidair of en
tn solidum,
sohdum, alien
aileD voor
solidair
voor alien,
alien, b.
h. T.
T. bong
borg bli.jven
hlijven (caveren).
(caveren).
voor
Bulide,, vast,
vast, digl,
bHjveod; grondig,
grondig,
digt, dlllHzaam,
dourzaam, blijvend;
solide
ver!rouwbaar, eerlijk,
eerlijk,vvelgesteld.
weiR'esteld.
vertrouwbaar,
Soiidarde1t., gemeenschappelijke
tremeenschappelijke verpligting van
van
Solidarttett
velen voor
medeverpl1gten op
aile
velen
voorieder
iederdel'
der medeverpligten
op alle
f1eeleo
vaD
't
geheel.
deelen van geheel.
llolideren, bevestigen, verzekeren.
verzekeren.
solideren,
Soliditeit, duurzaamheld;
duunaamhe1d; grondige
~rondige kennis,
kenDis, echteeht.
Sotiditeit,
betti. vertrouwbaarheid,
verlrolJwbaarheid~gegoedheid.
ge~oedht'jd.
heid,
aan God
God alteen
sheen zij de eel'.
eer.
soli Deo
Deo glorta
G.}, un
gloria {So
(S. D.
D. G.),
eenzaam,ungezellig;
onezellig; als
8olitdir,
a\s hoofdwoordi
boofdwoord: een
een
solotair, eeozaam,
kllJizeoaar;
aileen gezehte
gezette diamanl;
500rt van
van
kluizenaar; alleen
diamant; soort
quaflrtlle
... spel.
quadrille-8nel.
SO/licltant, aanzotker,
eenen post;
post;
aanzoeker,dinger
dingernaa\'
naar eenen
regtselscher.
regtsetscher.
dringende bede,
bede, aanzoek,
aanzoek, het
bet medeSolliet-lalie,
Solliettatie, dring-ende
diwren
een amht,
ambt, naar
naaT eenen
eenen post.
dinaen D<t3T
naar een
Solheiteur,
van iemands
iemaods belangen,van
belangeD,van
verzorger van
Solliciteur, verzoner
zijoe
zijne regtszaak
regtszaak hij
hij de
de regermg.
regering.
SolmisatlC,
solfeggteren.
Solmisatie, zie solfeggieren.
solo,
als hoofdwoord,
boofdwoord, alleenspel
alleen; als
alleenspel alIeeDallaensolo, aileen;
zang,
alleendans.
z ang , alleendans.
Solotnik,
russ, handelsgewigt,
bandelsgewigt. gelijk 0,00426
0,00426
Solotnik , russ.
kilo~rammen.
kilogrammen.
fJ(Jlubel.
voor oplossin
oplossing-g vatbaar.
vatban.
oplosbaar, none
solubel, oploshaar,
Solutie.
beantwoording.
oplossing, verkllltlfllZ,
verklanng, heantwoording.
Solutie, oplosstTlZ,
het vermogen
om Ie
to hetalen.
betalen.
Solvabiliteit.
verrno~en om
Solvabiliteit, het
solvent,
belaten.
in staat.
stoat oro
ow te
to betalen.
solvent, solvabel.
solvabel, in
8olveren,
veretfenen! afoplossen, verklareoj
verklaren; vereirenen,
afsolveren, oplossen,
doen.
doen.
somber,
zwaarmoedig,knorrig,
knorrig, verdrietig.
verdrietig.
somber, zwtJarmoedill,
80l1!merrn~
aanmanen,ei~cben;
eischen; dagvaardeo;
dagvaarden; op·
opsommeren, aanmanen,
elscbf'n;
nmel} tellen.
eischen; ook
ook zamen
Sommatie,
geregtelijke 3anmaning
aanmaningtot
tot betaHng,.
betaling;
Sommatie, eeregtelijke
dagvaardlnlZ~
dagvaard'ng, opefschina.
opeisching.
Somnambule.
slaapwandelaar,. helder
helder
nacht- of slaapwaodelaar;
Somnambule, nacht·
ziende
magnetism us.
ziende door
door bet
bet magnetismus.
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Somnambulism us, bet nachtwandeleo; slapend-

spreke:J, belderziglij:held.
Sonate, muzijkstuk voor bet !tInier, met weinig
of geen be~eleiding.
Sonde, peiJsttft, tentijzer; zink~, diep. of peillood.
8onderen, peiJeo (eeoe wond, den zeebodem);
onden:oeken, uit vorschen, uitbooren.

or

Sonet
Sonnet, klhlkdlCht.
Sonometer, loon ... of klankmeter.
sonaor, 8ono'f1sch, welklinkend. voltoonig,
SophC!, Sofa, turkscb ruslbed, kussellzetel.
Sophlsmen, bedriegelijke slultrede, scbijngrond,
drogrede.

SOphlst, drag-Tedeoaar.
8ophistisch, spltsvondJg. bedriegelijk.

Sopraan, bovenslem, discant.
Sorbet, turkscbe koeldr8ok.
Sorbonne, godgeJeerde [acuiteit te Parijs.
Sardine, Sourdine, demper, toonverdoover aan
speeltuigen.
SaNe. soort, sJa~.
8orteren. uitzoekeD~ naar soorten afdeelen.
Sortiment. voorraad van uitgezocbte waren. goe~
derenvoorraad.

Sortimentshandel, handel in hoeken, door anderen uilgegeven.
SvttiSB, zOlbeid, domme streek; onbetamel~ikbeit1.
Sou, frallscbe reken- en kopermunt, geUjk aao
twee en eeo' halven cent.
8'Jubatten, smeeken, bidden.
Soudenter, zie Soldaat.
8otlffleren, hla'l.ell, inblazen; influisleren,
S
lap, muilpeer, oorvij~.
S
inblazer, rolvoorzeg~er op het tooneel.
so
Jijden, ondergaan; loelaten.
Sou a,gement. verligting, troosl, veIkwikking,
hulp.
8oulageren, verJigten, verzachten, drageJijker
maken.
SoumisBie, hehelfde als Subm~8sie.
SouP90n, argw31lJ1, verdenking.
8owpponneren, verdenken, vermoeden, gissen.
Soupe. soep; Soupe oC Souper, avondeten
souperen, het avondmaal honden, avondmalen.
soup/e. bU12'Zaam. lenig; gedwee, handelbaar.
Souplesse. buigzaamheid, rekkelijkbetd; rapheid.
Source, bron, oorzaak; bandelsbron.
Sourdine, zie Sordine.
Sousbande, kruisband, papierstrooken.
Souscribent, 80uscriberen em , zie Subsc-.
Souspieds, voetTlemen ter nederhouding van de
broek of de slobkousen.
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soussigtteren, ooderteekeoen,
80u8sigfleren,
onderteekenen,
Soutane, lijfrok
Soutane,
k. geestelijken;
geestelijken; ook
oak sours
soms
lijfrok der
der r. k.
de geestelijke
geestelijke stand-zelf
stand-zelf.
de
soutenable, boudbaar,
8ou-tenable,
houdbaar, verdedigbaar.
verdedighaar.
souteneren, ondersteunen,
8outeneren~
beweondersteunen, onderboudeD;
onderhouden; beweren, verdedigen.
ren,
verdedi~en.
Souterrain, onderaardscb
Souterram,
onderaardsche
onderaardsch vertrek,
vertrek, onderaardsche
gang.
gang.
Soutien, steun,
Soulien,
opstij -~
steun, ondersteuniDgj
ondersteuning; middel
middel ler
ter opstij
ving.
ving.
Souvenir, berinncriDgsgeschenkj
Souvenir,
herinneringsgeschenk;schrijf~
schrijf-of
of zakzakboekje.
boekjc.
Souverain, Souverein,
Souverein, onbepaald
Sout'erain.
onbepaald gebieder,
gebieder, onafon,afhankelijk
vorst.
bankeli.Jk 'forst.
eouverain , oppermaglig,
oppermagtig, onbeperkt,
onbeperkt, nijheervrijheer8ouveratn,
schend.
schend.
Souveratniteit, oppermagt,
Souv8ratniteit,
vrije, onafhankelijke
onafhankelijke
oppermagt, vrije,
staa
t.
staat.
eoyeux, 7.ijdeachtig,
zijdeachtig, als
als zijde,
zijde, zeer
zeer bjn.
8oyeux,
fijn.
Spatie, Spacleus,
Spacteus, zie
zie Spaf-.
Spatie,
Spat-.
Spadille,
SpadiUe, 5choppenaas,
hom m
schoppenaas,boogsle
boogstetroef
troefinin'tII'l' hombre-spel.
Spade!, zie
zie Spate!.
Spadel,
Spahi, turksche ruiters.
spanderen, zie ependeren.
Spaniool, spaaoscb{'
spaanscbe snUiftabak.
snuiftabak.
Spaniool,
spangeren, uitstrooijen,
8panqeren,
uitstrooijen, rood
road praten, verspreiden.
epartaansch, ~es(reng,
maonelijk (als
gestreng, hard,
hard, mannelijk
(als In
in 't
oude
oude Sparta).
Sparta)
Sparterie, "Iecbtwerk,
Sparterie.
mattenrabrijk
vlechtwerk, mattenfabrijk
Spate!,
Spatd, Spade!,
Sp'1de[, strijkmes.
pleislerstrijker
(der
strijkmes , pleisterstrijker (der
tempermes (der
(der schilders).
schilders).
apothekers); tempermes
Spatie,
ruimte, tusschenruimte,
Spatie, ruimte,
tusscbenruimte, tijdruimie;
tijdrUloo1e; schelscbeistifle
stifje der
der letterzetters.
louerzetters.
epatieus,
spatieU8, ruim,
ruim. breed,
breed, uitgestrekt.
uitgestrekt.
Specerij,
Specerij, geurige, verhittende
verb1ttende kruiderij.
kruiderij.
speciaal,
speciaal. special, bijzonder,
bijzonder, elk
op zich-zelf;
zich-zelf; be
be
elk op
paald. naauwkeurig;
Daauwkeurrg; vertrouwd,
vertrouwd. naauw
Daauw be
be -...
paald,
vriend.
vrieod.
Specie,
Specie, bijzondere
bijzondere Eloort;
boofdregel der
rekeD'"
snort; hoofdregel
der reken
kU[l!.I; geldgeld- of
ormuntsoort;
klein geld,
geld, pasmunt,
pasmunt,
kunst;
muntsoort; klein
specialiseren,
spllctahseren. bijzonder
bijzonder kenmerken
kenmerken en
en aanduiden.
aaOiJUlden.
specialiteit,
8peciahteit, btjzonderheid,
bljzollderheid, soortelijke
soortelijke eigenschap.
eigenscbap.
speczeus,
speCteU8, schijnhaar,
scbijobaar. sehoonsehijnend,
scboonscbijnend. misleidend.
ml:oleldend.
Specificatie,
Speci{icatie, naauwkeurige,
naauwkeurige, stukswijze
stukswijze opgaaf.
opgaaf.
epectficeren,
specl(icere7l, naauwkeurig
oaauwkeurig opge'en,
oPKclleo. elk
elkvoorwerp
voorwerp
op zicb-zelf
zlcb-zelf benoemen,
bCllOemen, kennelijk
kellnelijk makes.
makelJ.
op
Specificum
middel, bepaald
Speci/icmn of
of speciftek
speci(iek middeL,
bepaald geneesgcneesmId del tegen
[egeD eene
eene kwaal
kwaal of
of ziekte.
ziekte.
middel
speciftek,
8peci(ick. soortelijk;
soorteli)k; epecifiek
8pecifiek gewi,qt,
soortEllijke
gewigt, soortelijke
zwaarte, d.
de verhouding
verhoudUJII,' van
vall de
de zwaarte
zwaarte
zwaarte,
d. ii de
eeDS ligcbaams
Iigcb.ams tot
ruimte, die
die hot
betbeslaat.
be,I •• !.
eens
tot de
de ruimte,

~Eg~~e;~!~~~~es~~!t:!:~n.

spartaansch,

specUet,
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Specimen, proef,
proef, proefstuk,
proefs\uk,bewijs„
tJewijs.
Specimen,

8pectabet. bezienswaard,
beziellswaard, aanzieulijk.
aanzielllijk.
spectabel,
Spectablltielt. aanzieniijkheid.
aan'Zlenlijb.held.
Spectabtlotett,
us, opzienbarend,
spectacutrus,
0pzlcnbarend,sclaandelijk.
schandeIijk.
spectacut,
schouwspel,
ver
tootling; opzien,
opzien, opSpeclakel.
schouwspel,
vertooniflg;
opSpectaket,
BchuddlD~; spectakel
('pectakcl maken,
malren. opzteu
opzlen baren,
baren, ververschuddmg;
warrmg veroorcaken.
verOOrtil ken.
warring
Spectator, aanscbouwer,
aanscbollwer, toekijker,
toekijker, waarnemer.
wa3rnemer.
Spectator,
Speculant, Speculateur,
Speculattur, beschouwer,
heschuu~'er, overpeinzer,
o'i"erpelDz€r
Speculant,
ondernemer. wInstUespleder.
wlDstbes!-,leder.
ondernemer,
Speculatte, bespiegeling;
bespie~ejll1g; onderzoek
ollderzoek en
en berekening
berekenlng
Speculatte,
eener
eener onderneming
ondernemillg op
op waarschijnlijke
waarsclnjnJijke winst
winst
of
of verlies;
verlies; tijn
tijo ontworpen
onlwofpen handelsvoordeel.
hand~IBvooId.eel.
g
;
bovenzinnespeculatief. bespiegelend,chepzinni
besplegelt'ud, dlep1inDl~; bovelizmnespecutatief,
lijk;
lijk,. ondernemend,
onderncmctld, op
op vermoedelijke
vermoedellJke winst
WHist beberekeed.
rekend.
specuteren, navorschen,
navorschen, in
in den
den geest
geest beschouheschouspecuteren,
wen
weD;; handelsplannen
bandE'lsplaonen ontwerpen,
olitwerpen, berekeningen
berekenwgE'n
in zaken
handel, rijzing
of dazakeD van
vaD firanclen.
lil'anclcn. bandel,
njzing or
dahoI'!: der
foodsen eoz.
milkeD.
Hog
der fondsen
enz. waken,
Spencer, vestrok,
,.eslrok, korte
kor\e rok
fok zonder
zonder panden.
pandeD.
Spencer,
spenrlabel. mild.
mededeelzaam,
spendabel,
mild, roededeelzaam,
8pcndercn, spanderen.
teo koste
koste leggen,
leggeD, bestebestespenderen,
spanderen, ten
den, ten
ten beste
be:o.te geven.
geHl1.
den,
Spesen,
onkosten,
ookos/en.
inn.
HIt. handelsonkosten.
bandelsollkosten.
Spesen,
lJgchaam, inz.
inz. de
de hemel~
hemel- of
of weSpheer, bolrond
bolrond 11~chaam,
~'e
Spheer,
reidbol; ; gezigtskring;
Jfeziglskrwg; omvang,
omvang, grenzen
grenzen van
'Van
reldbol
irmands
magt, kundigheden
kundigheden of
01 vatbaarheid,
vatbaarheid,
iemands magt,
werkkrlng.
werkkring.
sphcrisch.
holvormig.
spherisch, bolvormig.
Sphero'lde,
langwerpig rond,
rood , rondachtig
rondachtig ligSpheroIde , langwef(Jig
chaam.
chaam
fabetachtigscbepsel.
schepsel, aan
aan boofd
boofd en
en borst
Sph%'tlx,
Sphinx, fabelachtig
naar
over1ge naar
nau eenen
ecn~D
y oor 't't overige
naar eeDe
eerie '\'rouw,
vrouw, VOOT
leeuw getijkende;
Jeeuw
~elijkende; zinnebeeld
zlDDebeeld van
van de
de vruchtvrucbtbaarbeid, un
van de
de wi)sbt'jd
wijsheiden
en van
van bet
bet raadselraadselbaaTbtiCl,
lIcbtige;
ook een
eeo avondvlinder.
8vondvlinder.
achtige; ook
Zink.
Spwlier.
zooveelals
als Zink.
Splatter, Spiauter,
Spiauter, zOQ\'eel
ktavier,welks
welkssnaren
snaren IDeo
men met
met purten
Spinet,
punttb
Spinet, kl,nier.
vall
van pel'll'leschacbteo
penneschachten aal'lslaat.
aanslaat.
Pinehbek.
Srinsbek.
zooveel als
ats Pmchbek.
Spinsbek, zooveel
Spwn.
bespleder;
ook
veDstelsplegel
bespieder;
ook
venstetspiegel
Spoon,
spionneren, bespieden,
spionneren.
bespieden~ betoeren,
beloeren. uitvorschen.
uHvorschen.
sp~raal,
knng- of
of slakvormig
slakvormlg gedraaid,
gedraaid, schroefschroef·
sptraat, bring"ormlg.
vormig.
schroefof
slakkelijn.
Spiraalltjn.
schroefof
shkkelijn.
Spiraallojn,
stakkeveer; opge"ondcn
opgewonden veer
veer in
in zakzakSplraalt'eer,
Sporaatreer, slakkevecr;
uurwerkeD.
uurwerken.
geesteKkeaangeiegenbeden,
aangelegenheden, ~e
geSpiritualt~n~
Spiritualien, geestel~ke
Inofsuken,
loofszaken, nelezorg.
zielezorg.
Spintuali8mu8,
geesteuleer.
Spirotualismus, ~eestel:leer.
onhgchamelijkheid,iDneri~k
innerlijk le,fn
le y f El
Spiriluahtclt,
Spiritualoted,oDllgcbameli;kbeid,
10
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spiritueel, geest".
IIpiritueel,
geestrijk; zinrijk,
zinrijk, snedig,
8nedig,
geestig, geestrijk;
geestelijk, onligcbamelijk,
onl'gcbamelijlt.

geestrijk,
'01 geest,
geest, vurig,
'Jurig, stork
aterk
geestrijk, vol
(van dranken).
(fan
draokeD).

spiritueus,
8pir~tueu8,

geest, afgetrokken
afgetrokken geestrijk
geestrijk vocht.
Spiritus,
Spiritus, ~eest,
'fOcbt.
Spleen, m,Uzucbt.
miltzucht. zwaarmoedigheid;
Spleen,
zwaarmoedigbeldi blijvende
blijvende

kwade IUlm,
lutm, grilligheld.
kwade
grllhgbeid.
sptendied, schlttereod,
schitterend, prachlig;
sptendied,
prachlig; ook
ook mild.
mild.
berooving, pluntJermg.
plundering.
Spotialie,
Spoliatie, beroovmg,
berooven, plunderen
spoliCren, berooven.
spolt!frl't'I,
plundereD

spongieus, sponsachlig,
sponsachiig, vol
vol poribn
spongitius,
poritio of gaatjes.
vrijwillsg, ongedwongen.
snontaan, vrijwlll,g.
''I)ontaan,
ollgedwoogeo.
Spontanatezt, vriJ6
vrt;e wilskracht,
Spontaneiled,
wliskracbt. zetfwerkzaamzelrwerkzaam-

bejdi
wllh:keur, eigen
eilleD goeddunken.
goeddunken.
held; wiltekeur,
Sport,
grap, uitspanning;
uilspanDln~; allerler
.Herlel /igchaamsoeHgcbaam.oeSport, grap,
feningen en
en uitspanningen.
fenlDgen
ultspannillgen.
Square, Vlerklnte
vierkante marktplaats,
Square,
marktplaats. plein
pleiD to
te London.
Londen.
Squire, zooveel
Squire,
zooveel als
als Esqulre
Esquire
de moeder
stond, aanvangswoorStabat
moeder stond,
Stabat mater,
mater, de
den
van
een
beroemd
geestelijk
r.
k.
gezang.
den van een beroemd geestelijk
k. geung•
•stabiel,
tabitll, duurzaam, bestendtg,
beslendlg, vast,
1'I8t.
BttJbileren,
bevesLlgeo.
vastzetten, bevestigen.
stabileren, vastzeltell~
Staliiiiteit,
bestaan.
duurzaamheid, 10orldureod
voortdurend bestaan.
Stabiliteit, duurzllamh~id,
Stadie, lengtelengte—ofofwegmaat;
wegmaat;looploop- of
stadie,
of tenbaan;
lenbaBo;
tijdruimte in
In de
de voortgaande
voortgaande ontwikkeling
ontwikkeJing van
un
een
,oorval, van
van eel)*
eeo' toestand,
toestalld, van
YlD eene
eene
een voorval,
liekte.
ziekte.
SkJ.gnatie,
stremming, verhindering;
l'erhlndering;
stilstand, stremming,
Stagnatie, sliIstand,
bede,r,
bederf.
stilstaan;i bederven,
stagneren, stilstaan
stagneTl'n.,
bed erven, verrotten.
'enoUeD.
Staket, Staketset,
Staketsel, paalwerk;
lattenheiDjog.
paalwerk; lattenheining.
Stalachet,
Stalactiet, dropsteen.
Stambut.
8a8m van
van Constantinopel.
GonstantiDopel.
turksche naam
Stambul, turk!ilche
iprmaat,
legger
of
slaper; rigtsnoer,
Standaard,
rigtsDoer,
Standaard, ~kmaat. leager of slaper,'
model; vaan,
model;
"aan, ruitervaan.
ruilervaan.
Staniool,
tw(oehe.
bladtin, tinfoelte.
Staniool, bladlin,
stanle
staanden voet,
"oet, terstond.
terstond.
op staanden
stance pede,
pede, op
versaideehng, verzengroep
ook wel
Statu:e,
,erzeogroep, , ook
wei
Stanze, nrsafdeelmg,
tlt1'B
geheeten.
vers geheeteD.
Stat'ost,
gouverneur.
poolsch oudste,
oudste, land,oogd,
landvoogd, gouverneur.
Starost, poolscb
Statief, Toetstuk.
voetstut.
Slatter,
StcUiek,
stand— or
of evenwiglsleer.
evenwigtsleer.
Statiek, staDdpronkend, pr.lend.
pralend. staatsiemakend.
8tati~U8,
staatstemakend.
statibus, pronkend,
Stalion,
opoctboud, standstand .. of
of ligplaats;
Jigplaats;
stand, oponthoud,
Station, stand,
alnteg,
wisselplaals, postrust.
pOltrust.
aanleg, pltisterpldats,
pltisterplaats, wisselplaats,
stilstaand ; blijvend,
8tationalr,
bJij,eud. voortdurend,
yoortdurend,
stationair , sUlstund;
l'astgezet
vastgezet..
•stationeren,
kltionBren, op
eeoe stand—
staod- of ligplaats zetten;
zeUeo;
op eene
aanstelleD.
aanstellen.
Statist,
bel schouwtooneel.
8cbouwtooneel.
stomme rol
rol op het
Statist, stomme
statenkenner, kenner
kenner van
StatisticuB,
UD de
de
Statisticus, 8ldteukenoer,
de wetenschap,
die over
Stalill,ek,
"eleuscbap, eli.
OTOr de
de bevol
bevolStatistiek, de
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king, inkomsten, handel, fabrijken enz. vao
eenen staat handeU. de staatsbuisboudkunde,
sta teobe.chrij vi oK.
statistisch, slaatbuisboudku.odig.

StahJ.8. standbeeld, beeLdzUlI.

Btatueren. oprigleDj vaststellen, verordeneoj
een exempel statueren, eeD voorbeeld ter waarBchuWiog geven.

StatuB, staat, sland, toeatand; slatus oeU"u8 8t
pa88ivu8. staat der vorderina'en en sehulden;

Status quo, de loest8nd, waarin eeDe zaat dus
verre WU. de Dude voet.

Statuttr. hgcbaamsgestalte or boogIe, stal.
Staluut, gcoDdwel, vefordening, stadsregl. gildewet.

.

Steamboat, stoamboat; Sleamer. sloomer.
Sreaf'ien-kaarsen. j;!;6zuiverde talkkaarsen.
Stllganographie, gehetmschrijfkuDst.
Slenograaph, sneLschrijl'er.

Stenographie, snelscbrijfkuDsf.
Stentor, voormalig berant der Grleten v66r
Trojej geweidig schreeuwerj iemand met eene
zeer Iware stem (stentoTstem).
Steppe, boogliggend, woest land van aal1zienlijke
uitgestrektheid.
Stereo kubieke meter of el.
Stereographie, IIgebamentee.kening Cop eeo vlak).
Sle'l'eometrie. ligcbaamsmetlng.
Stereotypen, - onbewegelijke drllkletters en de
afdrukken daarvAD, vaststaande drukvormen
of lelterplaten.
Btereotyperen. vaste drukvormen vervaardigen
en daarmede drukken.
Btertel, duo: scbraal, onvruchlbaar.
Sterihteil, onvrucbtbaarbeid. dorheid_
Sterling, wettelijke engeiscbe muolvoe[; Pond
of Livre sloTling (L. 8t.), l'oorbeeo gesiagen,
IIU slecbts Refingeerde eogelscbe munt. doende
SlO eng. scbelhngen of omtreot 12 gulden.
Slethoskoop, borstboortuig. hoorbuis ter onder..
1.oekmg van de borstholte.

Sthenie, ,erhoogde levenswerkzaambeid.
Stigma, punt, Slip, hkteekeoj merk, brAndmerlr,
smaad, schande.
8tigmatis8Ten. brandmerken; schaod,lekkeo.
Stigmatographie, kunst am met punleD te
scbrijveo.
Slijl. scbrijfwijzej gebruik; kUDslsmaak; oak
tijdrekeoing.
•
Btillseren, door woordea uttdrukken, inkleedeb.
Stile', .k1eioe dolk; peilDuld der wondbeelers.
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steller, !1chrij'fer,
schrijver, die
SUltst,
die de
de goede
goede uitdrukuitdruk.
Stibet, steller,

king in
in zijne
king
zijne magt
magL heeft.
beeft.
Stthstiek.
scbnflelfjke voordragt.
voordragl.
kunst der schriftelijke
Stiltstiek, kUBel
opwekking, aansporing,
Stimulatie,
aaotl-poring, prikkeling.
Stimulatie, opwekking.
aansporen, aaozeUen.
aanzetten, ophitsen.
stinzuleren, aansporeD~
Blimuleren,
ophitsen.
Stipcndium,
beondersteuningsgeld vuor
voor miD
min beStipendium, ondersteuningsgeld
middelde studenten.
mlddelde
vaststelling, afspraak;
Stiputatie , vastslelllDg,
Stipulatie,
afspraak: toezegging;
toezeggiog,'

'¥erdrag~
verdragafspreken, bedingen;
Btrpuleren,
bedingeDi beloven.
beloTeD.
sttputeren, .fspreken,
Slots, zuilen1lal
zuilenzaal in Athenen.
StOtl,
Albenen.
actie-woekeraar.
Stock jobber,
jobber, lelie-woekerlar.
Stock
engelsche staatsschuldbrieven.
Stocks, 8ngelscbe
Stock8,
staalsscbuldbrie'eo.
Stoetertj, paardenfokkerij.
S'oetertj.
Stoffering, optooijing,
Stoffagze, Stofl"aadje
Stoffaadje or
of Slofferiflg,
St.offag18,
tuerusting
(van eene
eeoe kamer,
kamer, een
een kleedingstuk
Illeedtngsluk
tuerusting (van
enz.), aanvulling
enz.),
aanvuJlIflK eener
eener schilderij
scbilderij met
met figuren
figuren
of groepen;
groepeli j dIe
figureD-zehen.
die figuren-zelven.
Stoffeerder, aaDstr~ker,
aanstrijker, vergulder,
Stoffeerder,
vergulder, kamerschilkamerscbUder.
stofferen, U1trusteo,
uitrusten, bezetten,
slotferen,
be.r:etlen, omzetten
omzetten.. ; met
met
bljwerk
bijwerk opsieren.
Stoicyn, wijsgeer
StOicyn,
wijsgeer van Oud-Griekenland,
Oud-Griekenhnd, die
die zich
deb
door
,erloocbening Via
aile gevoel
ge,oel onderonder ..
door verloochening
van alle
scbeidde;
scheidde; van
van dur
daar een
een oDverzelteii,]k,
onverzettelijk, olllan°haat,
doenlijk man.
doenlijk
man.
stoicijnseh, ooverscbillig,
onverschillig, koelbloedig,
stoicljn.sch,
koelbloedig, (moanonaaodoeolijk.
doeulijk„
StoiciBmuB,
Jeer der
derstoicijnen;
stoieijnen; gelijkmoejlclijkmoede leer
Stoicismus, de
dlgbeid,
ooverzeLtehJkbeid, ongevoeligheid
ongevoehgbei<llD
digheid, onverzettelukheid,
in
smarten.
Stola, Stool.
Stool, priesterkleeding.
Stoia,
koorrok, breede,
breede,
priesterkleeding, koorrok,
langafbangeode
schouderbaod.
langafhangende schouderband.
opl staak!
staak! halt!
hall! stuit!
stuill
Stopl
houd op!
Stop! boud
Storaa:,
balsemachtige gomhars.
gombars.
Storax, welriekende,
welriekende, balsemachtige
storneren , verbeteren
,'ofneren,
door eenen
eenen tegenpost,
tegenpost,
verbeteren door
en bijschrijven.
bljscbrij,en.
door
door af- en
Storno, de
de verbetering
van een' verkeerd
StOf'no,
.erbelering van
verkeerd gege·
boektea
boekten post.
Slramien,
Stramien, borduurgaas,
borduurgaas, borduurpapier.
verworging.
Strangulatie,
Strangulatie, verworglDg.
Btrangulet"en,
opbangen.
stranguleren, verworgen, ophangen.
Strateg66m.
krijgslist, kunatgreep.
Strategeem. krijgslisl.
kunstgreep.
Strategic, Strategetzek,
veldheerswetenschap.
Strat'gie,
Slralegeilek, veldbeerswetenscbap.
stf'a't!gtfeh,
strategisch, krijgskundig.
krijgsk u n dig.
aoldaten der
Strelitzen.
Strelitzen, voormalige
voormalige russiache
russische soldaten
keherlijke
Ji]Iwacbt.
keizerlijke li;fwacht.
strict, naauwkeurig, stipt,pstreng.
strIcto jure, naar streng regt
Strzetuur, zameotrekkiog.
zamentrekking, verneauwing,
Strtee"ur,
veroaauwlog,
stringent, bondig,
8tringent.
gos'reng.
bondig, nadrukkelijk.
nadrukkelijk, gestreng.
Strophe, versafdeeling,
Strophe,
verso
versafdeeling, lerskoppellDg,
verskoppeling, vers.
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,.,'tructuuf, bouwtrant;
bouwtraot J' zamenstelling
zamenstelling., rang•
langStructuur,
schikkiDg' der
der deelen.
deeJen.
sehikking
Stue, pleisterkalk,
pleisterkalk, gyps.
gyps.
Stuc,
Student. Studtosts,
f'ltUdwlit8. tootling,
\eef\\O\l;~ inzonderheid
inzooderheid op
op
Student.
eene hoogeschool,
hoogeschool, akademie-burger.
akademle-hurger.
eene
studeren, beeefenen.
heoefencn. leeren,
JeereD, zich
zich met
metgeleerden
geleerden
studeren,
arbeid bezig
bf'zig houden.
houden.
arheid
,....'lurlie. vlijt,
vliit, leertiver,
leerl]ver, aanleering,
aanleeriog,inspanning,
inspanning.
Studie,
ondef'Zoek, navorsching.
navor~chillg.
onderzoek,
StufUldoor, kunstenaar
kunstenaar in
tn gypswerk.
gYPs'i\'erk.
Stukadoor,
stupted, dam,
dum, stompzinnig,
stompzinnig, hot.
hot.
stupied,
Slupiditeit. domheid,
domhl'ld, botheid,
botbeid. gevoelloosheid.
gevoeHoosheld.
Stupiditeit,
Sty;)'. helle-rivier,
helle·flvier, stroom
s\room der
derOnderwereld.
Onderwereld.
Styx,
Suada. welsprekendheid,
wel~prekelldheld, overredingsgave,
overreding:sgave. aan
;jao
Suada,
genaam vloeijende
v!oeijende voordragt;
voordragl; oak
oakwet
weigesnap,
gesnap,
genaam
gek:.tkel.
gekakel.
sua
sponte,
nit
eigen
beweging.
sponte,
uit
eigen
beweging.
sun
Sttl!l'ileit, liefelijkheid,
i1erelijkheld, aangenaamheid.
aangenaamheid.
Suariteit,
sub, under,
onrier, hit,
hli. tegen,
tel{en, om.
om.
sub,
subaltern, ondergesclaikt,
onderge~chIKt. afhankelijk,
afhllokelijk.
subaltern,
onderambtenaar.
8u~alterl1
ambt~na'1r,
orlderambtenaar.
subaltern anzbtenaar,
ondergeschiktheid.
Subalternilcit.ondergeschlklheid.
Subalternileit,
Rub conditione,
ronditi'me, cinder
onder voorwaarde.
voorwaarde.
sub
8uklPleqaat\
bijgetant.
onder g evolmagtigde, bijgezant.
Subdelegaat, o'1Hlergevnlm<lgtigde\
onderafdeeling.
.subdll'i.~ic.
Subdirisie, onderafdeellog.
SubllflstatlC.
verkoopinfr.
openhare verkooping.
Subhastatre, openone
8U.J,H't,
eeosklaps.
plotseltng, eensklaps.
subset, 8uhtto,
subtto, piotsellOg,
onderwerp, boofd·
hoofd- of grondSu,bjl'cl\
grondSubject, 8ujet,
Sujet, oo(lerwerp,
woord
val] eenen
eenen sin,
'lin,handelende
bande1endepersoon,
persoon,
woord van
per~oon
tegenstelllllgmet
methet
hetobject
object of
of de
de
persoon in tegenstelling
7.aak.
soak.
Sub,icclie.
onderwerping.
Subjeclie, onderwerping.
onderwerpeltjk, persoonlijk:,
persoonlijk, innerlijk.
8ubject
ief. onderwerpeltjk.
subjectief,
gesteldheid van
Subjectiviteit,
Van een
eeo onderwerp.
onderwerp.
Subjectiviteit, gesteldlleld
persoontijkheid, het
het aanwezig-ztjn
persoonlijkheid.
aaowezig-lljn in
in ons
ons voor"l'oorstellingskenvermogen.
stellings- en
en kenvermogen.
aanvoegendewijs
wijs der
der werkwoorSubjunctie(,
werkwoorSubjunctief , aauvoegende
den.
den,
Rnbjunctie(,
.. verbilldend,
bijgevoegd;
verbindend.
subjunctief, bijgevoegd
8ubliem,
hoog.
subtiem, verheven,
verheven, hoog.
S",blimallt,
het opl!edrevene.
opgedrevene, vervl"gti~de.
vervlugtigde.
Sablimaat, het
8ublimpY'(ln,
Mar
hoven
drijven.
vervlugtigen,
naar
haven
drijven,
vervlugtigen.
sublimeren,
Subltmitdt,
verhevenheid.
Sublimiteit, YetheVf'nheld.
SUi)
onder de
de leuet'.
fetter.
sub ltltera.~
ltttera, onder
ondermaansch; vet'~ankelijk.
verganketijk.
8ublunarisch,
sublunarisch, ondermaansch;
sourn2s,
onderdanig, onderworpen.
onderworpen.
8ubmi,8,
submis,8oum18
1 onde~dd£iig,
SubmlRsie)
onderwerping, onderdaniglleid,ofltonderdanigheid, oatSubmiesie,ondcrwerplng,
fioed,
moed.
8ubmltteren
zich onderwerflen,
onderwerpen, zwichten.
zwichten.
subtnitteren(zich),
(zich),'lich
Rub
/turner°, onder
onder het
het nommer
nommer of
of getal.
getal.
subnullieTo,
ondergeschiktheid, dienstgehoordienstgehoorSubordtflatte,
Subordsnatze,ondergeschlktheid,
zaamheid,
zaamheid, inzonderbeld
inzonderheid bij
bij den
den soldatenstaniJ,
soldatenstand.

or
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8ubordineren, in
in gezag,
gezag, rang.
rang,waardigheid
waardigbeid onon·
subordineren,
der
der een
eenander
aDderplaatsen,
plaatsen.athankelijk
afhankelijkmaken.
makeD.
Suborneren. omkooping,
omknoping, heimelijke
helmelijke verleiding.
verleiding.
Suborneren,
8ubptanteren, den
den voet
voet ligten,
iigten,onderkruipen.
onderkrUJpen.
subplanteren,
81tb pcena,
pmna, op
op straffe,
slraffe, op
op boete.
boete.
sub
Subrogatie., onderschuiving,
onderscbuivi ng, plaalsvervanging.
plaalsvervangin".
Subrogatie,
Bub rosa,
'-Dsa, onder
onder de
de roos,
roDs, in
ID vertrouwen,
verlrouwen, gegesub
beim.
beim.
SUbsCTibent, Souscripteur,
Sotl6cripteur, onderteekenaar,
onderteekenaar, ininSubscribent,
teekenaar.
teekenaar.
BUbscriberen, onderschrijven,
onderschrijven. inteekenen.
inteekenen.
subscriberen,
Subscriptie, Souscriptie,
Souscnphc, onderteekening,
onderteekening, inteein teeSubscriptie,
kening
kening
R'Ubllidwir, ondersteunend,
ondersleunend, huipverieenend;
hulpverlet'nend; sub8ubsubsidiair,
8idiaire hypotheek,
hypotilCek, nadere
nadere pandstelling
pandl!ltelling bij
bij
sidiaire
ontoerrikefldheld der
der eerste.
eerste.
ontoereikendheid
g eld; SubsiSubsidie, bijstand,
bijsland, ondersteunings
ondeTsteunin~sl!eld;
Subsidie,
dii-ln, onderstandsgelden,
onderstandsgeJdeD, inzoncierheid
inzonderheid tot bet
bel
dien,
van oorlog,
DorIo!!:.
voeren van
SubsigTlatie, onderteekening.
Subsignatie,
8uhslgneren. onderteekenen.
subszgneren,
Subslstentie,
levensondf.rboud.
Subsistentie, voortduring; levensonderboud.
8ubRisferen, bestaan; zijn
lijn onderhoud
ondcrboud hebben.
hehben.
subsisteren,
wezentlijkheid, zelfstandigbeid.
Suhstafltialiteit. welentlijkheid~
zeJrstandigbeid.
Substartialiteit„
zeifstandigheid, wezentlijke
Substantie, zeJfslandigheid.
wezentlijke inhoud,
IDhoud,
Substantie,
plt
of hoofdbestanddeel;
hoofdbestanddeel; beste van
V811 eerie
eeDe zaak.
78ak.
pit of
wezentliik, zelfstandig;
8uhstontieet.
zelfstandig; voedzaam.
voedzaam.
substantieel, wezenlltik,
Substantif(.
naamwoord.
zeltstandig naamwoord.
Substantief, zelfstandill
Substanlten,
stoffen, beslanddeelen.
bestanddeelen.
Substantien, sloffen,
8ubstUueren
plaats stellen,
oDderde plaats
stellen, een'
een ordersubstitueren in
in de
ambt~enoot
ambtgenoot toevoegen.
SubsUtuut,
toegevoegd ambtarnbt· of
plaatsbekleeder, toegevoegd
Substituut, plaafsbekleeder,
postbekleeder.
postbek leeder.
subtiel,
teeder; listig,
Jistig, spitsvindig,
spitsvindig, kunstig,
kunstig.
fijo, teeder;
subtiel, fijn,
behendig.
behendig.
SubNlifeit,
fijnheid; SChl:'Tpzinnigbeid;
seberpzinnigbeid; sluwhe1d,
sluwheid,
Subtiliteit, fijnbeid;
haarkloveri.l.
haarkloverij.
aftrekken.
subtraheren, aftrekkeD.
Subtractie,
aftrekking; subtraheren.
Subtraetie, aftrekking;
Subventic,
bijstand.
Subventie, bulp, bijstal'ld.
Subversic.
omverwerping, ondergang,
ondergang, 'Verval.
verval.
Subversie, omverwerpirlg.
(miser werpen,
Werpen, verw{tfsteD.
verwoesten.
subverteren,
subverteren, orover
Succade,
dik gekookt
gekookt fruitsap,
fruitsap, ingeroaakt
ingemaakt fruit.
fruit.
Succade, dik
8uccederen,
opvolgen;ook:
ook: wel
wel uil'Va\len.
uitvalien.
succederen, opVOlgt'Il;
Succe8,
bijval.
gelukkige alloop.
afloop. goede
goede uHslag,
uitslag, bijval.
Succes, gelukkige
Succe8Au!',
ambtsopvotging,volgreeks;
volgreeks;trooDsp,
troons-, ambtsSuccesste,opTolfi!.i(l~,
opvolg1D~;
opvolging; erfeDls.
erfenis, nala1enscbap.
nalatenschap.
succe8sif'r,
allengs, langzamerband,
langzamerband,op
op of na
na elk·
elksuccessiel,allengs,
ander
ander Tolgend.
volgend.
Successor,
~ erfgenaam.
opvolger,
erfgenaam.
Successor,op'Vo\ger
succinct,
lion,l beknopt,
beknopt, ineengedrongen.
ineengedrongen.
succinct,kort
succulent.
saprijk, voedend,
voedend, krachtig.
krachtig.
succulent,saprijk,
BHccumberen,
sitecumbercri,be1.W1JkeD,
beuwijken,onder
onderdoeD.
doer.

or
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hulp- of
Succursale,
oC bijkerk.
Suceursale, hulp-

sufficient, toereikend, genoegzaam.
S'!Wt~~:~~~:~:~:~:~~:r;dg::~~~gzaam.
Surftcleritte, toeretkendheld.
Suffi.8{J:nce.
eigenwaan, trotsche
Suffisance, laatdunkendbeld,
laatdunkendheid, eigenwaan,
zelfgenoegzaambeid.
zelrgeooegzaambeid.
suffisant, 'Voldoeode,
voldoende, toereikend; ouk
8u1fisant.
ouk ingebeeld,
ingebeeld,
laatdunkend.
laatdunkelld.
Suffncatie,
verstl kking 8u,ffoqueren,
sufrogueren, verstikkrn.
verstikken.
Suffocatie, verstlkking:
wij,isschop.
Suffragaan-bisschop, Wilt'lis!Ocbnp.
Suffragaan-biB8chop.
8uggereren,
h,md seven.
geven,
Inblazen, aan
aan de
de hand
suggereren, mblazen,
Su ggestte, helmelijke
Suqgestte.
lIL"evlIIg.
inhlallng.
hemeliike in
g e v in g , inblanng•
gevolg begeleiding,
S~ire,
be~eleidlng. stoet,
stoet, volgreeks
volgreeks van
van
S cite, gevolg
kamers; rij,
kamers;
TiJ. reeks.
reeks.
subject); onderdaan;
onderwerp(vpl'J!'1
(vergl subject);
Sujet,
Sujet, onderwerp
aanleiding, gelegenheid,
gelegenheid, oorzaak;
oorzaak ; een
een slecht
alnleidini!".
stecht
Sujet, slecht mensch.
Sulfer, Sulphur, zwavel.
zwaveien, met zwavel
■ gen.
8ulfureren,
7.wavel verzad
verzad'gen.
sulfureren, IW3vei{'n,
Bul(UT8U8,
avel hevattende.
beval!ende.
zwavehg, l.VI
zwavel
sulfureus, 1.wavel1g.
turksche keizer,
Sultan,
kf'iur, Groote
Groote Heer.
Heer.
Sultan, turkscbe
bevoorregte ~emalm
gemahn des
des turkschen
Sultane,
turkschen keikeiSultane, bevoorrell:te
Sultane vatern; ook
titel van
2er~;
oak Wei
van zijne
zi]ne dochters;
dochlers; Sullans
'Vamoeder des
des sultans.
!ide,
sullans.
tide, moeder
som, bedrag,
Summa,
berlrag, verzamelgetal.
verzamele:ela1.
Summa, som,
gezamentlijk
bedrag,
alle
8umma
alle
summa 8ummarum,
summarum, gezamentlIJk
bijeen genomen.
bijeen
genomeD.
summa2r, 8ummarisch.
summariseli, 8ummieri1jk,
summierbjk, zaamgevat
BummaiT,
beknopf.
bondlg.
beknopt, bondig.
korte inhoud;
inhoud; ook
ook priester·overpriester-overSummarium,
Summarium, korte
bernfl.
8ummeren.
opmaken.optellen.
som opmalien,
optellen.
summeren, de
de som
Summatir-.
bet bijeenrekenen.
Summatie, Summerinfj,
Summering, het
Sumfrt1teit.
kruiD. tinne;
tinne; grootste
groolste magt;
magt; aanaaDSummiteit, top, kruin,
zieDI~lk
zienlijk man.
kostbaar, prachtig,
8umtueus,
sumtueus, koslbaar.
prachtilil'. weidsch.
weidscb.
Sum'u08lfeit,
pracht,
pracht,
praalvertoon,
praalvertooD,
groote
groote
en
eo
Sunituositeit,
prachlige
verterlnll' of
of uitgave.
ui1llne.
prachlige vertertng
8UO
zijne rekemng.
rekeDm~.
suo conto,
y our zijne
conto, voor
8uper.
zeer fijn.
super, over,
over, 'leer,
seer, b.v,
b.v. stl!per/ijn,
superfijn, Zf!ef
8uperbe
voortreifelijk.
superbe (Diet
(Met superher).
superher). beerllJk,
beerfrik, voortreffelijk.
Supercargo,
Supercargo, zle
zie onder
under Cargo.
superficieel, orpervlakklil',
8upcrficii!el.
.roudig.
oppervlakkig, DIet
met grondig.
superfijn, overtijn, bijzonder tijn.
s~~~~'iI:"
Superftu, oOvVe~~{:~~d~~!~~~i~i:J~id.
overvioed. overtolligheid.
Buperteur.
superfeur, hunger,
hooller, meerder,
meerder, magtiger.
ma~tiger.
Supert~Urel1,
boven ons geplaatste
geplutste en
Superzeuren, met'rderen.
meerderen, boven
over
over ODS
ons magt
ma~t hehbende
behbende personen.
personeD,
Supl'rintende",t.opperloezirner.
Superintendent, oppertoeziener.
Superior of
of Supertlfur,
Superieur, oudsle,
Supenor
voorDumste:
oudste , voornaamste
kloostervoogd.
Superioritett, meerdrrheid,
Supenoritelt,
hooger gezag.
«eug.
meerderheid, hooger
,superlat1sf,
boogsle graad.
graad.
,Superiatter, overtreftende
overtrettende trap, hoogste

S:l~;~' ~~i~~~~e::~~~l.
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SupernaturaltsmU8, bovennatuurgeloof,
bovenoatuurgeloof, openbaopenba ..
Supernaturaltsmus,
ringsgeloof.
ringsgeloof.
Supernaturaliljt~ die
die de
de openbaring
openbariollgelooft.
~elooft.
Supernaturalist,
Supernumerair. Surnumerair,
Surnumerair. overtallige,
overtallige,boven
boven
Supernumerair,
bet
bet gewoon
gewoon getal
/Zetal van
vanbeamnten,
beambteo,bedienden
bedlendenenz.
eoz.
aan~esteldpersoon.
persoon.
' aangesteld
Supershtie, bijgeloof;
bijgeloof; superstatetts,
8uper8llheu8. bijgeloovig.
bijgeloovig.
Superstztie,
suppianteren,
8upplanteren. onderkruipen,
onderkrui pen, den
den suet
",uet ligten
ligten
Suppleant, aansuller,
aanvuller, plaatsvervanger;
plaatsvervaoger; ook
oak wel
weI
Suppleant,
slluk, keret:
kerel: een
een rare
rare suppleant.
8l(.ppteant.
",oor snaak,
soar
Supplement, toevoegsel,
toevoegsel, aanhangsel,
aaQbaogsel, volledigmavol/edigmaSupplement,
king.
king.
8upplementair, aanvullend,
aanvullend, tot
tot volmaking
volmaking diediesupplementair,
nende.
nende.
suppleren,
suppleren. aanvullen,
aanvulIen, bijdoen,
bijdoen. aan
aaD toevoegen,
toevoegen, volvol·
tallig makes.
makeo.
tallig
Suppliant,
Suppliant, Supplicant,
Supplicrznt, aanzoeker,
aao:r:oeker, indiener
iodiene,r van
van
eeo verzoekschrift.
verzoekschnft.
een
ook convect
Supplicatie, verootmoediging
verootmoediging; ; ook
zooveel als
als
Supplicatie,
Supp/iek,
Suppliek, verzoekschrift,
verzoekscnrift. ootmoedage
ootmoedlli\:e beds.
bede.
suppttceren, nederig
8uppltercn l 8uppltceren,
ned eng verzoeken,
verzoekeo, smeesmea..
supplieren,
ken, een
eeD verzoekschrift
verzoekscnrift indienen.
indienen.
supponeren,
aannemen, geloo8upponeren. vooronderstellen,
vooroDderstellen, aannemen,
geloowanen.
en. wanes.
yven,
Support, steun,
Support.
steun. stut,
8tut, ondersteuning.
ondersteuDing.
dragelijk, lijdelijk,
8uppoTta~ef,
Hjdelijk, verdragelijk.
verdragelijk.
supportabel, dral!elijk,
supporteren, verdragen;
8UpPol'teron,
verdrageo; onderstutten.
ondentuLten.
SuppuSitll,
djngen.
ondergeschoven dingen.
Supposita, onderge-;cboven
,
aangenomen
stetting.
g
SuppoRitie,
voorond ente ".iD~, aa ngenD men stellt
ng.
Suppositie,vooronderstellin
onderdrukking, terughoudmgj
terughouding; opopSuppressie,
Suppressie, onderdrukklog,
heffing.
suppritneren, ooderdrukken:
onderdrukken; we~lalen;
weglaten; verb.etverheisupprimeren,
melijken;
Diet doen,
melijken; opbeffen,
opheffen. te
to Diet
does.
berekening, ovefslag,
overslag, Taming.
raming.
Supputat1B,
Supputatie, berekeoing.
als boven.
ut supra,
supra, als
supra,
boven.
boven, bovenop;
bovenop; ut
supra, boven.
en opper..
Suprematie,
opper..
Suprenaciat,oppertoezigt
oppertoezigt en
Suprematie, Stlpre~llat.
bls~
mllgt,
magt, inzonflerbeld
inzonderbeid vaD
vanden
den paus
pans over
over de
de Insscboppeo
schoppen en
en kerken.
8uTchargeren,
overladen.
surchargeren, overlitJen.
Surcoup, het inleggen
Surcoup,
inleggen van
van een'
eeo' hoogeren
hongeren troef,
troer,
overtroevlng.
osertroeving.
suraouperen,
overtroeven.
surcouperen, overtroeTeD.
Su:-dited,
dootheid.
Surditett, doofbeid.
Surface,
opperslakte, buHeDzijde.
buitenzijde.
Surface, opperviakte,
SUTnumcTair,
Supernumerair.
Surnumerair, '1.1e
tie Supernumerair.
ovprscbot, overblijfsel,
Surplus,
Surplus, overschot,
oserblijfsel, rest.
rest.
8urpren
tnt, verrasseud,
verrasseud, zonderling.
[onderling.
surprenint,
verrassen, 'I'erbazeo,
verbazen, onlate11eD,.
ontatellen.
surpreneTen,
surpreneren, verrassen,
SI..£rpris8.
verrassing; besreemding,
bevreemd!Dg, verbazing;
verbaungj
Surprise. verrassing;
overijliog.
.
overijling.
Su,TTDgaat,
Surrogaat, plaatsbekteedend
plaatsbekleedendmiddel,
middel,b.
b,v.
v. de
de Cl~
cicborel
koffij.
chorei ioor
voor koffij.
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Surseance, opschorsing,
opscborsing, verlengde
verIengde betalingsterbetalingsterSurseance,
mijn.
Surveillance,
Surveillance, toezigt,
toezigt, bewaking.
bewakil'lj?
Surveillant,
S~rvei'lant, bewaker,
bewaker. toeziener.
toezietler. oppasser.
oppasser.
8urv61lleren, bet
bel waakzaam
waakzaam oog
aog houden,
houden. debt
debt gege~
surveilleren,
yeo. toezien.
10elleD.
ven,
vatbaar; gevoelig,
8'U8cephbel, valbllar;
gevoelig, prikkelbaar.
prikkelbaar.
suscepttbel,
ligtgeraaktheid.
Susceptibilitctt,
Susceptibllitett, ontvankelijkheld,
ontvB;llkelijkbeld, Ii~ti!:eraaktbeid.
verdacht, in
suspect. verdacht,
in kwaad
kwaad vermoeden.
vermoeden.
suspect,
opschorten, in
in een
suspenderen. verschuiven,
vcrschulveo, opscnorten.
cen
suspenderen,
ambt
arobt of bedientng
bedieomg schorsen,
schof6en, voor
voor een'
eeo' tijd
tijd buibui~
ten dtenst
dleDst stellen.
stellen.
ten
beSuspensie, uitstel,
uilsteJ, vertraging;
.-ertraging; onzekerheid,
omekerheid. be·,
Suspensie,
slutteloosheld;
slulteloosheld,' tijdelijke
lljrJelij ke dienstontzetttng.
dicilstonhettmg.
suspensief,
opschortend, vertragend.
8uspensu(, opschvrLend,
vertragend.
Suspicie, verdenklflg,
argwaall.
verdenktng, argwaati,
Suspicie,
BUSjJlCl6'US, argwanend,
ar~wa[lend, wantrouwend.
wantrouwend.
suspretetts,
verdenken, argwaan
suspicieren,
8uspiciercn, verdeukeo,
argwaaD koesteren,
koefitereo, ververmneden.
moeden.
het beweerde,
Sustcnu,
beweerde. gevoelen,
gevoelen, dat
dat iemand
iemand
Sustenu, het
voorslaat.
voorstaat.
staande houden,
sustmeren, beweren,
beweren, staande
bouden, meenen.
meeneo,
sustineren,
elk het
suum
cutque, elk
bet znne,
zljlle, wat
wat hem
bern toekomt.
loekomt.
scum cutque,
St(zereinttclt, opperleeII
beerschappij.
opperleenheerschappij.
Sitzereinitett,
Swwent,
van rooktabak
rooklabak van
vall het
bd westindisch
westindisch
&intent, soort van
elland St.
St. Vincent.
Vincent.
etland
Sybariet, , weekeling,
aan zingenot
zingeoot verslaafd
vers!aafd
weekeling , aan
Syhariet
mensch,
mensch.
s'ljbanlisch, weekelijk.
we!lustig, vertroeteld.
vtrtroeteld.
weekeiijk, wellustig,
sybaritisch,
aanbrenger, oorblazer.
Sycophant. aanhrell~er,
oorblazer" pluimstrijker.
pluimstrijker"
Sycophant,
Sylbe,
woordhd.
lettergreep, woordltd.
Sylbe, Sylt'lbe,
Syltabe, lellergreep,
8yllaberen,
lot lettergrepen
letlergrepeDzamen
zameD voegen,
voegeD.
syllaberen, letters tot
spelleD.
spellen.
syll(!glsenn, gevoJgtrekkingen
gevolgtrekkingen makeD,
maker, besluiten.
syllogiseren,
Sylloglsmus J 5luitrede,
redekuDstlge gevolgtrekgevolgtreksluitrede, redekunstige
Syllogismus,
king.
Sljlplie,
Sylphe, luchlgeest.
luchtgeest.
Sylphide,
luchtgeest.
Sylphide, vrouwehjke
vrouwelijke luchtgeest.
SymboLtek.
der zinnebeelden,
zinnebeelden, wetenschap
weleDscbap
leer der
Symboltek, leer
van de geloofsscbriften
van
~eloofs~cbriften eener godsdienstpartij.
ftodsdienstparlij"
symb()itsch,
symboltsch, zmnebeeldi~;
zinnebeeldig; symbo!tsche
symbolzsche boekcn,
boeken, geloof";but:'keo,
van eene
eeoe godsgods
loofsbneken, belijdelJlsschnften
beajdenisscliriften van
d.enstparlij
dtenstnartij
Syrnbool, lJn[lfbeeld,
Symbool,
kenteeken; leuze,
leule, wachtwachtzinnebeeld, kenteeken;
woord; geloofsbelijdenis..
g"eioofsi:JeJijdenis.
Symmclr!e,
overeenslemming van
van de
Symmetric, eveTlm<'lat,
evenmaat, overeenstemming
deelen
dee
len eens
eens geheets.
~eheels.
Rymmelriek,
syrnmetriek, symrtl("trt8ch,
symmetrisch, gelijkmatig,
gelijkmatig, overeenSlcUllllcllrI.
CVI'lIrf'dJ~.
stemmend, evenredlg,
8!}Jnpalhelillch,
sympathetisch, med{'~evoelelld;
medegevoelend; ~eheimkractl!!Z,
geheitnkracttig,
geheime of wonder-inkt.
811mpathetlscite
sympathettsche inkt,
inkt, gebelme
S'jmpathu,
ilibofSl en
en neiging;
neJgln~;
overeenkomst "an
van inborst
Sympathie, o'"ereenkomst
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wederkeerig
wederkeeri~ gevoel,
gevoel, natuurlijke
natuurHjke gevoelsovergevoelsoYer_
eenstemmmg. zielenverwantscbap.
zleleoverwantscbap.
eenstemming,
sympathiseren, met
met 'emend
lemand gelijke
gelijke gewaarworgewaarworsympathiseren,
dmgen,oeiglDgen
eDZ. hebben.
bebben.
dingen,
neigtngen enz.
Symphonie, groot
~root veetsternmig
veclstemmig muzijkstuk;
muzi)kstuk; zazaSymphonic,
welluideodbeld.
menklank, welluidendbeld.
oymphonisch,
s.)Imphoniach, zamenkitukend,
zamenkl1ukeod, zamenstemmend.
z8menstemmend.
Symptoom, aanwijnng,
uowijllol{, kenteeken
keoteekeo,, voorbode
voorbode;;
Symptoom,
ziekteteeken,
waaruit men
ziekteteeken, omstandigheid,
oms\;lOdlgheid, waaruit
men tot
tot
dlD gang
gang der
der ziekte
zlekle besturt.
besluit.
den
jodentr.mpel. jodenschool.
jOdt'Dscbool.
Synagoge, jodentempel,
van gelijktijdige
SyncnronisJn.u8. zamenstelling
zam.enslelling VaD
gelijktijdige
Synchronismus,
gebeurleDlssen,geltjti
gelljklijdlgbeid.
gebeurtentssen,
tijcligheid.
8ynchron~stl'i'Jh. gelijktijdig.
gelijlitijdig.
synchronistzsoh,
Syncope, woordVerkol'llO~,
zamentrekking.
Syncope,
wooraverkorttnr., zamentrekking.
stad, van
Syndic us. regtsverdediger
regtsverdedl{~ef van
vaD eene
eenestad,
van een
een
Syndicus,
glide;
staatsraad, geregts~llde; ook
ook scbrijver
scbr ij ver van
vao den staalsraad,
geregts8cbdjver.
echrijver.
synodaal , wat
eeDe synode
synode betreft,
betreft, van
van haar uitwateene
synoclaal,
gaat.
Synode, algemeene
algemeene kerkvergadering,
kerkvergadering, inzonderheid
Syttode,
bij Hervormden.
bij
synoniem, zinverwant, in beteekenis gelijkende.
~~~~~e~~nZ,i~i:!:r~!~ti:
!:~~~~;~iS gelijkeode.
zinverwante woorden.
Synoniemen,
begrip eener wetenschap,
Synopsis,
wetenscbap, overzigt.
Synopsis, kort hegrip
8Jjnoptisch, een overzigt gevende,
geveode, kort,
kort, bondig.
b~ndigo
eynoptisch,
SyntaXt8,
zamenstelwoordvoegnag, leer
leer van
van de zamenstelSyntax's, woord'lOeglllg,
ling der
der volzinnen.
volzioDeo.
afgesproken teekeD,
teeken, verdrag.
Synthema,
Synthema, afgesproken
begri psverbinding.
SYlltkes"is,
Synthesis, bt'gnpsverblDding.
synthetisch,
verbindend.
zamenstellend, verbindend.
synthetisch, zamengteHend,
Syphilis,
veuusziekte.
Syphilis, veUllsziekte.
die ziekte
syphilittsch,
ziekte besmet.
be.smet.
.
met die
s.oh i litisch, meL
pansfluit.
berciersfluit, paosOult.
Syrinx,
buts, )·oer;
roer; bMdersflult,
Syrinx, bw!t,
ondiepten.
Syrten,
zaudbanken, oodlepteo.
Syrten, zalldbankeo,
Sl/sleer,l.
stelsel.
doe'malig
matig
geordend
geordend
geheel.
stelsel,
doe
l
Sysleent,
sy,temaU8cTt,
systernatisch, stel!;elmatlg,
stelselmattg, ordelijlt
ordelijk en
en l.8menhanzamenhangend, welenschappelijk.
welcnschappelijk.
wetenschappelijk rangscbikkeo.
rangschikken.
systematiseren,
systematiseren, weleoscbappelijk

'J.".
T.
getuus, geT.
(onder brieven)
brieven) beteekent
beteekent totus
lotus tUU8,
T. T.
T. (onder
beel
vriend.
heel de
de uwe,
owe, uw
uw ware vriend.
Tabel,overzigtstafel,
.. ,
overzieningslijst, gescbied
geschied-,
Tabel, overzigtstafel, overzieoingslijst,
geslacht-,
tijdta£el.
geslacht-, tijdtafel.
fl1.bellarisch,
den vorm
norm eener
eener tabel.
tabel.
tabellarisch, in
in den
loofhut der
der oude
nude Joden.
Ttlbernakel,
Tabernaket, teot,
tent, loofhul
open tarel
tafel In
in
1'a.ble.
liege, opeD
d' hote,
Table d'
Table. tafel.
tafel, discb;
disch; Table
spijsbulzen.
spijshuizen.
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Tableau,tafereel,
tafereel,schiJderij;
schilderij;ontwerp,
ontwerp,Jijst.
lijst, ro!,
rot,
Tableau,
register, label.
tahel.
register,
Tabouret, sloeUje
weeltje 7.0nnflr
render lennlng.
lensing.
Tabouret,

tacet, hij,
hij, zii.
zij, of
of het
het zwijgt.
t(Jcet,
7.wij!!t.
Taeiturniteit, stllzwijg{'udbeid,
Tariturt,iteH,
stilzwijgendheid, geheimhouding.
geheirnhouding.
Tachydroom , hard:ooper.
hardtooper.
Tachydroom,
Tact, gevorJ,
l'act~
gevoel,tas!7in;
tast,in,

ZUlver en
en zeker
zeker oordeel
oordeellll
zniver
in
zaken Hn
van smaak
smaak en
en de
de gehruiken
gehruiken def
der wereld.
wereid.
zaken

Tacticus, krijgsTactwus,
of wanenkundlge.
wapenkundlge.
krijgs- of
Tact irk, krijgskunlir,
krij g skunde, ]('gerslrijdkunst;
Taciu'k,
middeJefl.
legerstrijdkunst; middelen.
die meD
men gcbrUlkt
gebruikt om
om10
ineerie
eeriezuk
zoakte• stages.
die
slagen.
tactisch, tot
tot de
(acUsch,
de krijgskunst
krijgskullst behoorende.
beboorende.

Tattle, Iigcbaamsgestalte,
ligchaamsgestalte, vorm
vorm van
van 't't bovenlijf
TalUe,
bovenlijf ;;
suede
stlede

Tailleur, bankbouderin
Taitleur,
faroospeJ; kleermaker.
bankhouder in 't't faro-spec;
kieermaker.

Talaar, koningsmantel;
Taiaar,
koningsmantel; iallg
tang oppt'rkleed
opperkleed der
der r.k,
r.k.
geestelijken.
~eesteliJkell.

Talent, aanlell,
aanteg, vatbaarheid
Talent,
vatbaarheif! en
en bekwaamheid,
hekwaamheirl.

kunst v aardigheid; -— ook
ook bij
hij de
de oude
nude Grieken
kurlstvaardig-heid:
GnekeD
en Joden een
en
een hepaald
hf'p<lald gewigt
gewigt en
en eene
eene geldsom
~eld~om
Talisman, tooverrniddel,
Talisman,
toov£'rring of
of beeld.
beeld.
toovermiddel, tooverring
taliter qualiter,
qualiter, zoo
zoo zoo,
zoo, middeimatig.
taliter
miiJdelmatig.
Talmud, we!
Talmud.
boek der nieuwere
ttJeower{" Joden„
.Joden.
wetboek
Talmudisten, JorlCD.
Jorien, d1e
die den talmud
Talmudislen,
talmud aannemen.
aannemen.
Talon,
de overschietende
Talon, de
ovelHbletende kaarten,
kaarten,stoleslok· of
of koopkoopkaarlen;
het bij
bij eene
ef:'ne ohligatie
obJiaal1e gevoegd
g-e"'oegd bewijs,
bewi]s,
kaarten; het
op
verloon van
Vitn hetwelk
belwelk nieuwe
nieuwe coupons
coupons worop vertoon
den
den afgegeven.
afgegeVfu,
tamboereren,
tamboereren, trornmelen
trommelen;; ergens op
op aandringen.
aandringen.
Tambour,
Tambour, !romme1;
trommelf:lager.
trommel; trommelslager.
Tampon, Slop,
Tampon,
stop,tap.
tap, prop:
prop: 810psel
stopsel vaG
van linDeD~·
'innerpluksel
pluksel (in
(ro de
de geneeskunst).
geneeskunsl).
Tangent
Tangent,, hamertje
bamerlje aan
1:Iao snarenspeeltuigen.
snarenspeeltuigel1.
tangeren,
tan,qeren, aanraken
3ilnraken;; van
van lets
iel" gewac,en;
f!pwa~en: dat tanlangeert
, dat
geert mt.'
mtj met
nut.
1iatmantel
maakl gee
~et'o'
mij.
n' indrllk
indruk op mij.
tamponeren,
fflmponeren. met
met tulle
zulk een
een stopsel
stopsei sluiten.
shillen.
Tantalus,
Tantalus, fabetachtig
fahelachl1jZ" Ironing
konlng der
der Oudheid,
Ondheld, het
her
heeJd van
van een'
eNj'rijken
rijkenvrek,
vrek,van
V<lniemand,
iemand, die
die
beeld
in den
den schoot
schoot des
des overvloeds
ofervloeds gehrek
gehrek lijdt.
lijdt.
in
tantaliseren,
tantalisereti. tandtergen,
tandter~en. niet
niet to
Ie bevredigen
bevredlgen hehegeerten
~eerten inneeretnen.
inhoe7elIlen.
Tante,
Tante, moot,
moel, vaders
vaders of
of moeders
moMers zuster.
zu,;t{',r.
Tantiëme,
Tantieme, aandeet,
a:tndeel, toekomend
toekomend deel
dee! aan
un lets.
iets.
Tapyt,
Tapyt, learnerkamer~ of
of vtoerkleed;
v[oerkleed; wandbekleeding;
~:andhekleedjng;
op
op het
het tapijt
tapijtbrengen,
brl'rlgen, ter
ter sprake
51'rake of
of ter
ter tafel
tafel
brengen,
breugen, opwerpen.
opwerpen.
Tapisserie,
Tapisserie, taptjtwerk,
tflfJ'tjlwerk, behangsel.
behangsf'l.
Taptoe,
Taptoe, trommelslag,
trommeJsJag. die
soJdaten naar hue
hun
die de
de soldaten
nachtlivvartier
nachlkw,ntl€r roept,
roept.
Tara.
Tara. Tarra,
Tarra, aftrek,
aOrek, datgene
datgene wat
':Vllt van
van het
bel brute
brufu
gewie:t der
fief waren
l\'aren voor
toor kisten,
klstell, vaten
vaten enz
{,DZ
gewigt
NI
ordt afgetrokken,
"ordt
afgetrnkken,
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Tarantula, vergiftige
vergiftige spin
spin in
in HatH!.
Tarantula,
Tarief, warenwareo- ofofgoederenlijst;
goederenlij'it;prijsopgave,
prijsopgave,
Tarier,
bepaling
bepaling van
van kosten,
kosten, ongelden
oD~elden enz.
em:.
Tarok,
Taro", kaartspel
kaart~pel met
met78
78kaarten,
kaarteo l zevenkoningzeveokoning·
spel.
spel.
Tarro., zie
zie Tara.
Tara.
Tarra,
Tartan, schotsche
schotscbe geruite
geruUe wollen
wollen stof;
star; schotsche
schotsrbe
Tartan,
mantel.
mantel.
Tartaru8, doodenrijk,
doodenrijk, schimmenrijk,
scbimmenrijk,onderweonderweTartarus,
reid, bet;
bel; ook
oak de
de wijnsteen.
wijosteen.
reld,
Tartuffe, schijnhellige,
scbijnhellige, goddelooze,
goddelooze, fijnman.
fijnman.
Tartuffe,
Tasse, kopje,
kopje, drinkschaaltje.
drinkschaaltJe.
Taste,
de
buid
met
tatou8ren,
de
buid
met ingeprikte
iogeprlkteof
ofingekerfde
ingeker(de
tatoueren,
en beschilderde
be~chHderd~ figuren
figuren teekenen.
leekenen.
en
Tautologie. , woordverspilling,
woordverspilling. woordherhaling,
woordherbahng,
Tautologic
onnoodige
herbaling
van het
onnoodige herb
ding van
bet reeds
reeds gezegde.
~ezegde.
l'axahe, prijsprijs- of
ofwaardebepaling,
waardebepaling,waardering,
waardering,
Taxatte,
aaoslag.
aanslag.
Taxateur, schatter,
schaUer, prijszetter.
prijszetter.
Taxateur,
Taxe, vastgestelde
vastgestelde prijs, waardebepaling.
waardebepaJing.
Taxe,
schatten, waarderen,
tax8Ten, scbatten.
wanderen, aansiaan;
aaoslaan; oak
ook bebe·
taxeren,
wraken.
schuldigen, weaken.
kunst, leer
Techniek,
leer der
der kunstregelen,
kunstregelen, der
der
Techniek, kunst,
baodgrepeoj kunsttaal,
kUDsUaal, kunstwoordenleer.
kunstwoordetlleer.
handgrepen;
keener en
en uitoefenaar
Technicus,
ulloefeour der
der uiterlijke
uiterlijke
Technicus, kenner
kunstregelen.
of
handwerkmatig;
volgens
techni8ch,
kunstof
handwerkmatigj
volgen! de
de
technisch,
kunstwoorkunsUaal
- technische
technischeterment
termen, kuns!wootkunsttaal ..; —
den, eigen
van ecne
eene kunst, een
den,
eigen bewoordingen
bewoordlD~en van
een
b"odwetk,
berlrijf enz.
eoz.
handwerk, bedrijf
kunstleer, kuost~
kunst- en
Technolo9.ie,
en handwerks~aDdwerks
Technologie, kunstleer,
bescbnjviog
gcschiedenis, bedrijfkunde.
bedriJfkunde.
beschrtjving of geschiedenis,
kunstbeschrijvend, tot
tot de
de kunst•
techn%gisch,
kunst·
technologisch, kllns!bescbr~ivend,
of
bebooreode.
bedrijfsgeschiedenis behoorende.
of be<lrijrsgeschiedenis
Technoloog, keener der kunst of bedrijfsleer.
Te-Deum, lofzang; Te Deum laudanzus , U, o
God,
God, loven
coven wij.
wij.
kleur-, gezigtsTeint,
gezigts .. of huidkleur.
buidkleur.
Teint, Tint,
Tint, kletlr-,
zamenhangende woordverbinding,
woordverbinding, grondTekst,
Tekst, zamenhangende
taal van
taal
van het
het hoofdgeschrift,
hoofdgeschrirt, Inc.
101. bijbelsche
bijbelscbe
grondspreuk,
grondspreuk, bijbelp!uts.
bijbelplaats.
verschrijver, werk:tuig
werktuig om
em met
met bebeTete,qraaph,
Telegraaph, verschrijver,
paalde
kens herilitten
geven,
paalde tee
teekens
herigtenuit
uit de
de verte
verte te
to geven,
tot de
de wetenschap
telegraphisch,
wetenscbap behoorende.
beboorende.
telegraphisch, tot
TeUu8.
godinder
der aarde~
aarde.
Talus, godin
tslluri8ch,
... rde behoorende.
beboorende.
tot de
de aaarde
tellurisch, tot
werktuig tot
tot aanschouwelijkmaking
Tellu.rium,
aanscbouwelijkmaking
Tellurium, werktula
der
maanbeweging.
der aard·
aard- en maanbeweging.
blijvende, doorgaaode
doorgaande toestand
Temperament,
toestand
Temperament, blijvende,
van bet
het gevoelvermogen,
natuurltjke gemoedsgetnoedsvan
gevoelvermogen, oatuurhjke
stemming,
stemming, nalU(lraanleg,
natuuraanleg, natuorneiging.
natuurneiging,
Temperantia,
verzachtende middelen.
middelen.
Temperantia, verzacb.tendc
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Temperatuur, graad
graad van
van warmte
warmte of koude.
l'emperatU1J.T,
koude.
temperen, matlgen,
matigen, verzachlen.
verzachten, beperkeIJ:
beperken; de
tempercn,
de
brosheid van
van gietwaren
brosheHI
grelwareu benemen.
benemen.
tempestatter, lempe~tueu8.
tempestueus, 8tormachtig,
teIDpestat'ter.
stormachtig, buldebulderend, razend
rend,
raleod en
en tierend.
tlereTld.
tempestief, tijdi~,
tempestief.
rellter, of
of te
te bekwamer
bekwamer tijd.
tijd.
tijdig, te
te rester,
Tempo, regte
Tempo,
tijrj. tijdmaat
tiJdmaat in
in Loonloon· en
regte tijd,
en dansdansboost; handgreep.
kUrlst;
handgreep.
temporaor, tijdell.lk,
tijdelnk, niet
niet duurzaam.
temporatr,
Temporalfen, wereldlijke
wereldlijke inkomstcn
inkomsten der
der geesteTempfJraiten,
lijkhetd
lijkheld
temporeel, lijdelgk,
temporeel,
tijdelijk, wereJdlijk.
wereldlijk, aardsch.
temporiseren, zich
tllmporiseren.
den tijd
tijd schikken.
schlkkcn.
etch naaf
naar den
Temponsatte, drallllg,
TempOTl8l1tte,
verschuivlDg tot geschikgescbikdraling, verschuivtng
ter tijd.
ter
tijd.
Temptatze, templeran,
tempteren, zie
tie Tent-.
l'emptallC,
Tent-.
tenabel, houdbaaT
houdbaar,1 verdedigbaar.
tenllbel,
verdedi~baar.
Tenacitett, vastlloudendbeld;
Tenacitelt,
taaiheid (der
(der meme·
vasthoudendheid; taaiheid
talent.
talco).
Tendentie, slrekking,
Tendentie,
neigiDg, rigting
rigting naar
naar een
eeo
strekking, neiging,
doel.
doe!.
Tender, bet
Tender,
aan een'
een'stoomwagen
stoomwagen toegevoegde
toegevoegde
bet aan
om steenkolen
steenkolen en
en waLer
water aan
aan to
voertuig om
te voeren.
tenderen, spanneo
spannen ;; bedoelen,
trachten.
tenderen,
bedoelen, trachteD.
tenet ! daar,
tenez!
ZI6 daar
daar!! neem
neem aan
aan!!
daar, zte
Tenor, inboud;
inhoud; diepe
Tenor,
diepe tusschenstem
tusschenstem tusschen
tusscben alt
alt
en bas.
en
bas.
Tenortst,
tenorzanger.
Tenonst, tenorzan~er.
Tentamen,
voorJoopig onderzoek.
Tentamen, voorloopig
Tentatte, verzoeking,
verzoeking, verleidtng.
Tentatle,
verleidlDg.
TentatttJe, poging, proof.
proer.
Tentative,
tergtverseren,
tergwerserm, UHvlugleo
zoekeD; dralen.
dralen.
unvIngten zoeken;
Term,
Term, bewoording,
bewoordinsr, kunstuttdrukktng.
kunlllUltdrukkmg.
Termzeten,
Termleten. buitenland~cbe
wilte mteren.
mlereD.
buitenlandsche witte
Termtjn,
Termtjn, bepaatd
bepaald tijdilunt,
vast~estelde regtsdag.
reglsdag.
tijdpunt, vastgestelde
Terminatie,
Terminatie. begrenzing,
beRreozing, voleindiging.
voletndiging.
termineren,
termineren, begrenzen,
begrenzen, eindtgen,
eiodlgen, afdoen.
a[doeo.
Terminotogie,
Terminoto,gie, kunsttaal,
kunsltul. leer
lear van
van de
de kunstwoorkunstwoor~
eener wetenscbap.
wetenschap.
den eener
Terne,
Terne, drtetal
dfletal bezette
bezetteen
er:.uitgekomen
uitgekomennommers
noromers
in de
d.e getallen-lotenj.
"elalIen~lotefij.
Terra,
aarde, land;
land ; terra incognita,
Terra, aarde,
incognita., onbekend
onbekend
land.
land.
Terras,
Terras, aardwal;
aardwal; vlakte
vlakte of
of plat
plat op
op een
een huts.
hU1S
voorgrond.
voorgrond.
Terrein,
Terrein, grond,
grond. bodem,
hodem, plek
plek gronds.
gronds.
terribel,
tl!rribel, vreeselijk,
vreeselijk:, ijselijk.
ijselijk.
Terrine,
Terrine, soepschotel.
soepscllotel.
Territorium,
Territorium, grondgebied, regtsgebied.
regts2ebied.
Terrorismus,
Terrorismu8, schrikbewmd
scllrlkbewmd in
in Frankrijk
Fraokrijk gedugedurende de
de revolutie
revolutie (1793-94).
rondo
(1793-94).
Terrorist,
Terro-rist, lid,
lid, aanhanger
aaDhaDger van
van dat bowled,
hewind.
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Tertia, derde
derde scboolklasse.
schoolklasse.
Tertia,
Terts,Tertie,
Tertie, derde
derde Loon
van den
Terts,
toon van
den grondtoon,
grondtoon,
ook het
bet zestigste
zestigste jil:edeeUe
gedeelte van
van eene
oak
eene secunde.
secunde.
Test, pfoef,
proef, proefeed
proefeed in
in Engeland.
Test,
Ellgeland.
Testament, uitersle
uiterste wll,
wil, laatste-wilsbepaling;
de
Testament,
laatste~wi/sbepahng; de
christelijke godsdienstoorkonden
godsdienstoorkonden (biibel).
christeJijte
(hiibeIJ.

testamentair, deD
tcstamentair.
den !aatstell
laatsten wit
wi! betreffend.
betreffend.
Testateur, elfmaker;
etfmaker; Testatrice,
Te8tateur,
Testatrice, erfmaakslH,
erfmaakster,

tcsteren, getuigen:
getuigen ; eene
eene erfmaking
erfmaking doen,
doen, bij
bij uitesteren,
tersten wi!
wil nalaten.
nalaten.
tersten

Testificatie, betui~ing,
betuiging, bekrachtiging.
Testi(icatie,
testificeren, door
door gelulll:eo
getui g en bewijzen,
tcsti(iceren.
bewijzen, getuigen.
getuigen.

Testimonium, getuigenis,
Tfstimonium,
getuigenis, getuigschrift.
Tete, hoord;
hoofd; -— a La
la tete,
tete, aan
aan bet
bet hoofd,
T4te,
boord. aan
aan de
de
spits; —
tete , gesprek
spits;
- tete
tete cc t~le,
oogen,
gesprek onder
under 44 oogen,
geheime zamenkomst.
jZebeime
:r.amenkomst.
Tetragonaal-getal,
vierkant
l'etragonaat-getat, vier
kant getal.
Teut, D8am
naam van
van een'
een' goddelijk
vereerden krijgsTeut.
gortdelijk vereerdeD
held der nude
hp.ld
Dude Duitschers.
Duitscbers.
Teutonen, volksstam
volksstam der
der oude
nude Duitschers.
Teutonen,
Text, 'lie
zie Tekst.
Tekst.
Text,
Textuur, wedsel.
weefsel, verbinding,
T('xtuur,
nrhioding, wijze
'Wijze van aaneenUneeD.
voeging der moleculen
voeging
moleculen of zamenstellende
zamenstellende deeldeel·
tjes
van
tjes van een
eeo ligchaam.
liR'cbaam.
Theater, scbouwlooneel,
schouwtooneel, ISchouwburg.
schouwburg.
Theater,
Theater-coup, looneelkllnstgreep.
Theater-coup,
tooneeikunstgreep.
theatraal, tooneelmatig;
theatraai,
bedrjegelijk.
tooneeimatig; bedriegelijk.
The-dansant, danspartij.
Tht-datlsant,
bij welke
welke thee wordt
wordt
danspartij, bij
toegediend.
TheIsmus, bet
het geloof
geloof Ban
TlleYsmu8,
un eenen God.
God.
Thema,
Thema, hoofds!elJing,
opgne tot
hoofdstelling, stor,
stof, voorstel;
voorstel; opgave
een
stuk ter
ter vertaling.
feR opstel;
o~steJ; stuk
verlaling.
Themis, godin
godin der geregtighetd.
Themis,
geregllgbeld.
Theocratie,
l'he~cratie, godsheerschappij,
godsbeerscbappi]. heerschappij
beerschappij der
der
priesters.
prIesters.
Theodoliet.
Theodoliet. boogterneter.
boogtemeter.
Theognoste,
Theof]tl081e, godskennis.
Ilodskennis.
Theogonie,
Theo,qO'nifl, leer
Jeer van
van bet ontstaan
ontstaan der goden.
god en.
Theologze,
geleerd heid.
Theo[ogte, god
godgcJeerdheid.
theologisch,
theologiBch, godgeleerd.
codgeleerd.
Theorema,
1heorema, zuiver
zui,er bespiegelend
bespieRelend voorstel.
voorsle1.
7'heoreticus,
1'heoreticus, bespiegelaar,
bespiegelaar, grondkenner
grflodkeflner eener
eener
wetenschap.
wetemchap.
theoretisch,
theoretisch, beschouwend,
bescbouwend, bespiegelend.
bespie~eJend.
Theorie,
Theorie, verstandsbeschouwing,
verstandsl:Jescbouwiflg, onderzoek,
oDderzoek, ininzigt; leer
leer der
der grondregels
gfondregeis en
en beginselen
heginselen eener
eener
zigt;
wetenschap
wetenscbap of
of kunst,
kunst, grondenkennis.
1Zrondenknnis.
Therapeut,
Therapeut, geneeskundige,
geneesku[Jdige, doctor.
doctor.
therapheutisch,
therapheuti8ch. geneeskunstig,
gefleeskunshg. genezend.
genezend.
Therapie,
Therapie, Therapeutiek,
Therapeuliek, geneeskunst.
geneeskll[Jst.
thermaal,
thermaai, warme
warme bronnen
bronDeD betreffende,
betreffende.daartoe
daartoe
heboorend,
hebooreod.
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l'hermen, warme
warme Baden
haden of
of bronnen.
bronnen.
Thermen,
Thermometer., warmtemeter,
warmtemeter, warmteaanwijzer
warmteaanwijlt!r
Thermometer
(die van
van Rcaumur
die van
vanFahrenF<Jhrrn(die
Reaumurisis 1080.
in 80. die
belt in
in 180,
180. die
Uie van
van Celsius
Ce!slus in
in 100
100grades
griHktl
heit
verdeeld).
verdeeld).
schatmeester.
penningmeester.
Thesaurier,
.schatmeester.
pCDoingmeesler.
__
Thesaurier,
These, Thesis,
Ttteszs, stetting,
stellIng, inz.
jDZ. eene
eelle tetebewijaes
beWIJZt'1l
These,
steUillg.
stetting.
Thetlf!k, verzameling
verzamelin~ van
van leerstellingeo
leersleUingen,
iozou ~
, mownThetiek,
derheid geloofsstellingen.
geloofssteJltngen.
derheid
l'huie, fabetachtig
fabelachlig wonderland in
in het
het verste
versteNoorNoorThule,
den.
den.
Thyrsu8. de
de met
met wijngaardloof
vo'ijngaardloof omwonden
omwonden staf
star
Thyrsus,
der Bacchanten.
Bacchanlen.
Tiare, drievoudige
dnevoudige pauselijke
pauselijke kroon.
kroon.
Tiare,
tierceren~ tot
tot op
op een
een derde
derde verminderen
verminderen of
of teru!;
Wo'
tierceren,
breol!el1.
brengen.
Tiercering, vermindering
vermindering op
beop een
een derde;
derde; het
het beTiercering,
taleD ~an
gedeelte van
van dt
Ut
talen
van slechls
slechis cen
een derde
derde gedeelte
der staatsschuldbrieven
staatsscbuldbrie'ven,
renten der
Tter8-dtat~ derde
stand HI
III Frankrijk
Frankrijk (burgers
(burgers es
ell
Tiers-état,
derde stand
baeren}.
boeren).
Ttlbttry,
ligte cabriolet
cabriolet met
met 2 wielen
wielen en
en ees
€'f'H
Tilbury , ligte
paard.
T~mekeeper, ellgelsche
engelschebenaming
benamingvan
vanden
den chrlJ~
chroTimekeeper,
uometer.
nometer.
tim~de,
scbuchter_
amide, vreesachtlg.
vreesachtig, he"chroomd.
besehroomd, schuchter.
Timidileit,
schroomvalli~held.
versaagdbeid.
schroomvalligheid,
versaagdbeid.
Timiditeit,
Tlmocralie,
\II
republiketnsche staatsmrllZting.
staatsinrigting , Is
Timocratie , repuhlikelOsche
Welke
bepdald veraiogen
verruogen zilting
siem
welke een
een bepaald
sitting en
en stem
verJeent.
verleent.
Ti.?non,
en bater, mensebenvijand.
menscbeD'Vijand.
Timon, mensch
menschenhater,
Tlnctuur,
kleuring; geestriA
geeltrijk kruidenkruidi:'D>
Tinctuur, verwwg,
verwing, kleuring;
aftreksel.
Tint,
zie
Teint.
Tint, zie Teint.
Ttrade,
afgaandf'
slepend verbinden
verbinden Van
van op·
op- of afgaande
Tirade, slepend
noten.
notes.
tirailleren,
verspreidescherpschutlers
scberpschutters aanaantirailleren, met
met verspreide
tasten;
wissels heen
tasten; wissels
been en
en weder
weder trekkeD,
trekken, om
om zich
mit
ddardoor
te versehaffen.
verschaffen.
daardoor I/:eld
geld to
Tt,railleur,
Tirailleur, scherpscbulter.
scherpsehutter.
Tttanen,
een
gQden~eslacht.
dat
eenmaal
vruchteeen
godengeslacht.
dat
eenn3aal
vruchteTitanen,
Titans afarloos
loos den
den hemel
hemel bestormde:
bestormde; van
vandaar
daar Titans
beid,
beid, hoogst
boogst bezwaarlijk
bezwaarlijk werk.
work,
Tz'tet, opschrift,
naming i regtsgrond;
opscbrift,be
benaming;
regtsgrond; voorvoorwendsel.
wendsel.
tilulair.
volgensdell
dentilel;
Mel;den
den titel
titel eener
eerier WaaTwaartitutair, volgens
dijolbeid
bedigbeid hebbende,
hebbende, :wnder
sunder die
die werlr.elijk
werkelijk te
te bezitten.
zitten.
Titulatuur,
betileling. volJe
benaming
Titutatuur, betiteling,
voile benaming
ambts-of
of eerDamen
eernamen voorzien,
£ituleren,
,oonien. be
be-tituleren, met
met ambtstiteleo.
titelen.
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Titus-kop, eeQ
TitUB·kop,
boord met kort
kortgesneden,
gesnedeD., kroes
kroes
een hoofd
haar.
baar.
Toast, bet
Toast,
instelleD van
van een'
een'vriendschappelijken
niendscbappelijken
het instellen
dronk of gezondheid.
drank
gezondheid.

Toga, soort,
soort, van
Toga,
nn inansovermantel
mansDvermantel;; ambtsdragt
ambtsdragt
der overheidso'Verbeids- en
en gerigtspersonen.
gerigtspersonen.
Toilet, kaptafel;
Toilet,
kaptafel; sieraad, opschlk;
opschik; zijn
zijn toilet
toilet ma
ma-..
Toise, :!~~e~a~:~~ri!:nlr~::~~~k~::Ktemu,
T!~:.'
van 68
roede, vadem, fransche lengtemaat van
ken, zich aankleeden, opschikken.

voeten.

tolerant, verdraagzaam
toleraflt,
inz.
zaken van
van godsgodsverdraagzaam,
inz, in
in oaken
l
dienst.
dlenst.
Tolerantie, verdraagzaambeid.
verdraagzaarnheid,
Tolera1l.tie,

tolereren, verdragen,
toieTersn.
duldrD, toelaten.
toehteD.
verdragen, dulden,
tolerabel, verdragelijk,
tolerabel,
lijdeli;k; middelmatig.
mtddelmalig.
verdragelijk, lijdelijk;
Tombak, geel
Tombak.
geel koper.

io~i:Ch;O,:'idilel~:~I~:r~~!:ke:~de
middeJen.
tonische middelen, versterkende middelen.
Tome, Tomus, deel, boekdeel.

Tonsuur, boordscbering.
Tonsuur,
hoofdschering, geschoren
geschoren priesterkrufn.
priesterkrutn.
Tontine, l\lfrenteo-genootscbap
litfrenten-genootschap (naar den
Tontine.
clen uitvinult,inder Tonti).
der
Topiek, plaats- of vak-aanwijzing.
Topaek.
vak-aanwijzing.
Topographic, plaalsbeschrij'lng.
Topographie,
plaatsbeschrijving.
topographisch, plaatsbescbrij,end.
plaatsbeschrijvend.
topographisch,
Tormentatie, kwelling,
Tormentatie,
foHerinr.
kwelling, foltering.
tormenteren,
tormenteren, kwellen,
kwellen, plagen, folteren.
tortueus, vol
tortueu8,
krommingen, verwrongen.
verwrongeo.
vol krommingen,

f:;~U~or~~':~ij'i:jlo~~f::::
koningsgezillde.
Tory, hofpartij in Engeland. koningsgezinde.
Tortuur, tottering; pijnbank.

toto
at, gebeel,
'Volle.
totaal,
geheel, ten voile,
Totaliteit, geumenUijkbefd,
Totalitl'it,
gebeeJ.
gezamentlijkheid, geheel.
totaliter, gf>beel
totaWer.
ai, ganschelijk.
gaoscbelijlr.
geheel eo
en al,
,ouchant,
aaodoenlijk.
touchant, roerend, aandoenlijk.
Touche, uorakiog;
Touche,
penseelstreek, orgelteeken.
orgeiteekeo.
aanraking; penseelstreek,
toucheren, unrakeo;
aanraken; roeren,
toucheren,
roereD, tretren;
'retreD; aantasten,
UDt.asteo,
beleedlgen.
beleedigen.
Toupet, ""ulf,
knit, opgezet
opaezet voorhoofdhaar.
yoorboofdbaar.
Toupet.
Tour, oID'ang:
TOUT,
reisJej beurt,
beurt, rondgang;
rODdglog;
omvang; uitstapje, reisje;
moeljelijJr.
nlsch haarvleehtsel.
haanlechtsel.
moetjelijk werk:
werk; valsch
Tourist,
peraoon.
Tourist, rondre1'lend
rondreizend persoon.
Touf'mentatie,
Torm —.
-.
Tourmentatie, tourmetlte1'en,
tourmenteren, zie
zie Torm
Tou-rn/e,
Tourne, rondrels.
rondreis.
tourneren,
touTneretl~

draaijen, wenden.

Tournooi,
rjddp.rkamp, krijgskrljgs-- of
of ridderspel,
rtdderspel,
Tournooi, ridderkamp,
steekspel.
TournuTB.
,\\-'eoding, geschiktste
J!'fscbikfste wijze
1P\lze van
van voorVClor..
Tournure, wending,
dra~t;
dragt;

bouding. gestalte;
p:eslalte; bevalligheid.
bevaIl1p:beid.
bonding.

Tout,
J:[ebeel; tout
de mf1me,
tout de
meme, eveneens;
altos, bel
bet geheel;
Tout, alles,
jUiSt100;
dadelijk, oogenoogenjuistioo; tout
zoo dadelijk,
tout de
de 'tute,
suite, zoo
blikkelijk.

Tower.
'Versterkt kasteel
kasteel in
in Louden.
LondeD.
Tower. loren,
toren, versterkt
leer der vergiften.
To,1:ic%gle,
verRlflen.
Toxicologie, leer
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t'J"aaaS8eren, plagen;
plagen; TracasseriP
pia(!erij.
tracasseren,
TracasseriP,1 ninerii.
Tractaat. verdrag,
verdral{, vergelijk.
vergelijk. verellening.
verelfeoing.
Tractaat.
Tractaatje,
TTIlctaalje, kleine
kleine verbandeling,
verbandeling, kott
kOI t opstel,
opstel
traclabel, bandelnaar,
bllndelba,H, gedwee.
R;f:dwee.
tractabet,
Tractament. Tractement,
Trl1clement, behandeling;
behandeling: onthaal.
ontbuL
Tractament,
smulpartij; bezoldigtng;
bezoldl4:png: soldij„
soldij,
stuulpartij;
Tractant,
onihaler, belaler
betaler aan
TrrlClant, onih,ller,
aan de
de feestpartij.
feestparti.1.
Tractatie.
smulpartij.
Tractatie. gastmaal,
gastmalll, smulpntij.
Tractement. zie
Zle Tractament,
Trr1otament.
Tractement,
verhaodclen; feestelijk
feestelijk onthalen;
onlh;}len; bebe ..
tracteren,
trq.cteren. verhandelen;
jegenen.
Jel!"enen.
Tradttie,
overlevering, bij
bij monde
monde overgeleveut
overgeleverrt
Tradttie, overlevering,
berlgt.
bengt.
tradttioneet,
door overlevering
tradttioneel, donr
overleverin~ vow'
voor tgeplant.
traduceren,
traduceren. overzetten.
overzetten. vertalen.
verialen.
Traductie, overbrenging;
Traduclie,
overbrengiog; over
levering aan
aao een
ceD
overlevering
geregt.
neTraftek,
Trafijk, handel, koopmansbedrijf,
Trr1~~~' Tra/ijk,
koopmansbedrijf, nering.
Trafikant,
zeJl verwerkte
verwerkte voorvoor-"
Trafikant, bandelaar
handelaar in
in tell
werpen,
werpen.
trafikeren,
koopmanscbap of
of nering drijven.
trafi,keren, koopmanscbap
drijven.
Tragcdle,
lreurigo voorval.
voorVdi.
Tragcdte, treurspel,
treurspet, treurig
treurig-vrolijk
Tragi—comisch, lreurig-vrolijk
Tragi-comisch,
Tragicus, treuTspeld1Cbter.
treurspeldichter, treurspelspeler.
Tragicu8,
treuTspelspeler.
tragisch, treurig, droev
tragisch.
droevlg;
treurspelarhlig.
ig; treurspelachtig.
Train, Trein,
Trein, geiolg-,
gelamentlijk geschut
geschut van
VolD
Train,
gevolg, gezamentlijk
een
de reeks
reeiIs van
VtlQwagens
wae-ensop
op ijzerbaijzerbaeen leger;
leger; de
nen, legertros;
loop der dingen,
legertros; gewone
gewooe loop
diogen.
traineren.
slepen, talmen
talmen of
of dralen,
dralen, op
opde
de lange
lange
traineren, slepen,
bam
schulven.
baan schutven.
1'raineur.
strooper
Traineur, arhterblijver
achterblijver bij
bij een
een leger, strooper
Traile,
Traite, zie
zie Tratle.
Traite.
Traiteur, gaarkok.
gaarkok, tafelhouder.
tarelhouder.
Traileur,
hi verwarring
Tramontatle
verwarring' gege~
Tramontane (de)
(de) verllezen.
vertiezen, in
raken,
spoor bijster zijn.
zijn.
raken, het spoor
tranchant,
tranchant, scberp,
snijdend; bits.
bils.
scherp, snijdend;
Tranchee·n.
bij belegeringen.
belegeringen.
Trancheen, loopgraven
loopgraven bij
Trallcheerme8~ voorsnijmes.
Trancheermes,
Trancheur,
Trancheur, voofSllijder.
voorsnijder.
tranqUltie,
Jreiaten.
tranqudie, gerust.
gerust, 'bedcJard,
bedaard, gelaten.
trans.
aan gene
gene zijde,
zijde, over
over(in
(JOzamenstellingen
zamtlnstellingen
trans, aan
met
namen van
van wateren,
walereD, bergen).
hergen).
met namen
Transactie,
minnelijke schikking.
sr:hikkiO(il;.
vereffening, minnelijke
Transactie, verejf~nlng,
vergeJijk.
vergelijk.
trans(ereren,
verplaalsen.
transfereren, overdr::l~en,
overdragen, verplaatsen.
vervorming; verheerlijking
verheerlijking van
Transfiquralie,
van
Transfiquratie, vMvorm'o~;
Chrl!tfu!I
opden
donberg
ht'f~ Tabor.
Tdhor.
Chris,. op
trans/iquroren,
van gedaante
gedunte verververvormen, van
transfigureren, vervormen,
anderen
Transformatie,
berscbep·
gedaanteverandering, herschep•
Transformatie, gedaaDteveranderiDg,
PIng.
ping,
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transformeren, omvormeo,
transformeren,
omvormen, een'
een' anderen
80dereD vorm
vorm
geven,
geven.

transigeren, tot stand brengen; een vergelijk
tr~r~We::e::'t
,ergelijll:
eene S~~:i~kr::n.foe.;:~n.eeD
schikking komen.
treffen, tot ;:!e

Tratl8ttie,
overll31'lr van
van bet
bet eene
eene onderwerp
onderwerp
Transitie, de
de overgang
den 8f'neU
eenen 100D
loon in den
of van
van den
den anderen.
aodereD.
doorgang, doorvoer
doorvoer van
Transito, doorll3llg,
Tra7t8ito.
""0 waren.
wareD.
doorgaan (van
t,.atl8iteren~
(van waren).
transiteren, doorgaan

transitief, fransitooT,
transitoor, o,ergaand.
tf'Qt't8itief.
overgaand,
Translateur,
Translateur, vertaler.
vertaling; overdraging.
Trafl8iatie,
overdraginlZ'.
Translatie, verlallng;
Transtocatte, plaatsverandering, overbrenging.
Tranljlocahe.
overbrengiog.
tran.mi88Jbel.
transmisstbel, overzendbaar.
Transrnissie, overzpodlflK.
overzending, -draginll',
-draging, -levering.
Tran8mi88ie,
-levering.
transmitteren, overzendeo,
tra1'18mmeren.
overzenden, tef
ter hand
band stellen,
steHen,
transparent. transparent , doorschijnend; als
tr~~:v~~~~t~d:tT:=~P~~~~:CbijdnbO:eSI~~ijiij:~~bl~:
boofdwoord: een doorschijnbeeld; lijnenblad
om regt to
om
Ie scbrijven.
scbrijnD.
transponeren, overzetlen;
overzetten; een
een muzijkstuk
tratlBpOneren,
mozijkatnk in
In
eene andere toonsoort
eene
100n800rt omzetten.
omzetlen.
Transport.
overdraging der
der slolsom
siolsom fn
in rekeniDrekeninTransport, overdrap:ina
gen 1'8D
van de eene zijde
op de andere;
geD
lijde op
andere: overvoeOVen-Dering, vervoering,
ring.
,enoering, verzending;
l'erzending: vracbt;
"aeM; hetgeen
betgeen
venoerd
ook driftvervoering.
drift,ervoering.
vervoerd wordtj
wordt; ook
vervoerbaar; ove7draagbaar
tranaporta bet, 1'eF1'oerbaar;
tratUiportabel,
o'e~draagbaar (van
('An
verbindtenissen).
sehulden
schulden en verbindtenisseo).
TraflBportatie,
zooveel als
als Def'ortatie.
Transportatie, zooveel
Deportatie.
Transporteur,
of graadmeter.
graadmeter.
bock- of
Transporteur, boekTran8positle,
om .. of
of overzetting
o1'enetliog (in
(in
Transpositte, tenetling,
verzetting, omeen' anderen
aodereo loon).
tOOIl).
t.ranscBnde?lt,
transcendent, tf'a?l8ccndefltaal.
transcmdentaal. bovenzhlDelijk.
bovenzinnelijk.
Transspiratie,
ulldamptng.
ultwaseming, uitdamping.
Transspiratie, ultwaseming,
transspireren, uilwast"meo,
'rtntB8pireren,
uitwasemen, zweeten;
zweeten; ook
ook ruchtban
hekrnd worden
worden
baar of bekend
Traft.Bub8ta7l.tiatie.
het brood
brood
verandering van
van het
Transsubstantiatie, verandering
en
wijo bij
bij bet
betavondmaal
avondmllllli in
in bet
betligchaam
Jigchaam
en den wijn
eo
bJoed van
van Christus
Christ us (naar
leer der
der
en bloed
(naar de
de leer
Roomsch-Katbolijken).
Roomsch-KatboJijken).
dwars, overdwars.
'Tatl8tlSrliaal.
transversaal, dWRTR,
zijverwanten.
Tran8t:BTsalen,
Transversalen, tijverwanten.
Tf'ape.rium,
ongelnkzijdige,jerboek,
vierboek, met
met twee
twee
Trapezium, ollllfh)kzijdige
evenwijdige
tiiden.
evenwijdige zijden.
Trappist,
der orde
orde van
van la Trappe
Trappe (de
Trappist, lid
lid der
(de gegestrengflte
der geestelijke
geeslelijke orden).
orden).
strengste der
Tras8f.lnt,
(nn een' wissel).
wissei).
Trassant, trekker
trekker (van
Tr(Juaat.
beltokkene.
Trassaat, de
de betrokkene.
trasseren, trekkeD,
trekken, een'
'Ta88erell,
een' wissel
"isseJ afgeven,
argeven.
een getrokken
Tratte
~etrokken wissel.
of Trade,
Tratte of
Traite, een
travailleren,
(iDzonderbeld met inspanInspaDarbeiden (inzonderhetd
travailleren, arbeiden
oin.),
Ding), kwel1eo,
kwellen, afmatten.
tra"t'rteren,
~oorgaao;; dwarssprongen
dwarssproagen
traverteren, dwars
dwars doorgaan
makcD.
makcn.
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of koddig
tral)e~teren. verkleeden,
verkleedl"n, belagcbelijk
belagcbelijk of
koddig
travesteren,
inkleeden; ernstige
ernstl~e voorwerpen
voorwerpen in
in schertsende
schertsende
hewoordmgen voorstellen,
voorst('"lIcn.
bewoordingen
een van
van de
der spedTn:{te. klaveren,
klaveren, eeD
de merken
merken der
speelTrefle,
kaarten.
kaarten.
Treillis, traliewerk, tralievormig
tralievormig latwerk.
latwerk.
Treillis,
Tretn. zie
zie Train.
Tretn,
Trernblant,
Tremulant, triltoon, siddertoon,
Trff/'lblant. Tremulant,
siddertoon.
tremu/ercn, stdderen,
sldderen, trillen,
trlllen, inzonderheid
inzonderheid van
Viln
tremuleren,
de stem
stem of
of den
dell toon.
toon.
Trertir·un, (1('n(1'
1111. een-en-dertig.
pen-en-dertig.
Trente-un,
trente ri
et on,
Trepaan, schedelboor,
5chedeIhoor, panhoor.
pallhoor.
Trepaan,
o doorboren.
trepaneretl, de
de hersenp
berscnp 'u
doorhoreD.
trepaneren,
Tresor,
schat, schatkamer.
Tresor, Trezoor,
Trezoor, sch;lI,
scbatkamer.
schatkamer.
Tresone, scballi:amf'r,
Tresorie,
1'rnnner, schatmeester,
schatm(>{'sler, rentmeester.
Tresorier,
good– of
Tresse,
Tref!se, e:oudof 7ilverhoordsel;
lilverhoorosel; haarviecht.
haarvlecht.
Trian{Jel, driehoek;
drteboekig stalen
slaleD slaginslaginM
driehoek ; driehoekig
Triangel,
strllment
lU de
de turksche
ttllksche muzijk.
muzijk.
stroment in
driehoehig.
trlflngn/alr.
trzangulatr. dnehof'\<1g,
TT1C1Tchle. drieheerschappij,
drjeheer~thappij. driemanschap.
driemanscbap.
Trtarchte,
drukking, beangstiging;
Tribulatte, drukkHlg.
Tributalte,
beangstiging: wederwaarwederwlI.ardig-held,
digheid.
beangstigen, kwellen,
""i'I1:[eren,
kwellen, verontrusten.
"erontrusten.
triblderen, beangstigen,
TriiJUrwat,
reglerstoeJ,
gereglshor.
regterstoel,
geregtshof.
Tribunaal,
spreekgestoette; verheven
Tribune, spreek~estof'I!f';
Tnuunc,
"erbellen plaats
plaats voor
voor
de 'Hrgaderzalen;
vergaderzalen; galerij
bet
gaJeriJ in
in kerken.
kerken.
y olk in debet volk
schatpligttg.
irl.butair,
trzbutair, schiltpligtlg.
gemeensman hij
Tnbuun.
hij de
de Romeinen,
Romeinen, hoard
boofd
Tribuun. ~('mt'en"m"n
of volksafdeeling,
eener
volks<lrdeeling.
Tribus of
eener Tnbus
Tdbuut,
be!<lsling. cijns.
cijns.
opbrengst, betasting,
Tribuut, opbrell~sl,
tricolor, drh'kleuflg;
drickleung; als
tricolor,
als hoofdwoord
hoofdwoord:: de
de driedrlekleurige
ook de
de fransche
fransche vaan.
vasn.
kleurige amaranth;
amaranth; oak
Tncof,
wf'Tk.
gebreid week.
Tricot, gebreid
l'nl'Jtrac.
tusschen twee persopersoitaliaansch spf'l.
spel, tusschen
Trtgtrae, ilaliaansch
nen op
nell
op een bard
hord met
met dobbelsteenen.
dobbelsteenen.
triest,
triest, zie
zie irisCf'.
triste.
Tn(ol11lm.
ditehlad, klaver.
Trtrolitim, dlH'hlad.
driehoeksmeting.
Trl(Jonometric.
Trzgonometrie. drieboeksmeting.
driehoek.
Tnf]onum,
Trigonunz, l'rigOotl,
Trigoon, dTlehoek.
duizendmaal duizend biilioenen.
TriUlOcn,
billioenen.
Trilltoen, dU17.endmaaJ
drieheid, deeling
in drieen.
Tn/ogie,
deellllg in
driei~n.
Trtlogie, dTlt'beid.
Trtmester.
maanden, vierendeel
'Vlerendeel jaars.
drie maanden,
Trimester, drie
TnmouTti.
dneeenhe:rl der
der Indters.
In(11ers.
Trtmourti, drieeenhe,1
Trinitarissen,
drieeenhetds-belijders.
Trinitarissen, dTlee€'ohelds-belijders.
Tri'n1te.tt,
Trin g ett, dneernheld.
drteeenheid.
Trio, dTie~pel.
Trw,
muzijkstuk; WaverkJaverdriespel, dTlt'!llemmig
driesteramig muzijkstuk;
blad, Hits
trits salt
hlad.
vall vrienden.
vrienden.
Triomf,
Triomf, zie
zie Trmwph.
Triumph.
tTipel.
triple,
drievollriig,
drieledlJZ'.
drievoudig,
drietedtg.
tripel. triple,
TrJp!e·aUiantle, drievoudig
verbond.
drievoudig vetbond.
tripleren~
tripleren, verdriedubtelen.
verdriedubtelen.
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het drievoudige.
Triplum, bet
TripLum,
drievoudigoe.

triste, triest,
tried, triestig.
triestig, treurig,
treurig, droefgeestig,
be-..
trisle,
droefgeestig, be
droefd.
droerd.

Tritheismus, drie~oderij,
driegoderij, geloof
geloof aan
aan drle
drie goden.
TrithelsmuR,
Triumph, Triomf,
Triomf, overwinDing,
overwinning, zegeteest.
Triumph.
zege/eest.

triumphant , triumphanleltjk,
triumphantelijk , zegepraieDd,
triumphant,
zegepralend ,
j utchend.
jUlchend.
triumpheren, een'
een' zegenpralenden
zegenpralenden intogt
triumpheren,
Intogt houhOU4
den; zegepralen;
jutchen,
den;
zegepralen; jn'cilen.
Triumvir, driemaoj
drieman; TriJ"mviraat.
Trivnmviraat, driem.1nscbap.
Triumvir,
driemanschap,
triviaal, gemeen,
triviaal.
gerneeu, plat,
plat, laag,
iaag, alledaagsch.
aJledrug'lch.
Trivialiteit, platheid,
platheid, onbeduidendheid,
nietsTriviahteit,
onbeduidendbeJd, nietswaardigheid.
waardi~heid.
Troep, zie
Troupe.
zie Troupe.
Troep,
Troglodieten, holbewoners:
holbewoners: oak
ook mijnwerkers.
Troglodieten,
trojaansche (het)
(het)paard
paard inhalen.
inhalen, zelf
trojaan8che
vij ..
zelf zijoen
zijnen vijand, zijo
and,
ztj{l verderf binnen
binnen voeren.
YOereD.
Trophaeen, zegeteekenen.
Trophaeen.
zegeteekenen.
Trope, Tropu8,
Tropus, omgekeerde.
omgekeerde, oneigentlijke
Trope,
oneigentlijke uit
oit-..
drukking, woordenkeer,
woordenkeer, redesieraad.
drukking,
Tropen, zonnekeerpunteo.
zonnekeernn Men.
Tropen.
tropiseh, oneigentlijk,
tropisch.
ooeigeotlijk. beeldsprakig;
beeldsprakil!'; ook
ook tot de
de
keerkringslandenbeboorende,
behoorende,daar
daartete \'inkeerkriogslanden
y inden.
troqueren, ruilen,
troqueren,
ruiIbandel drijven.
drijven.
ruilen, ruilhandel
Tres, boop,
hoop, meoigte;
menigte; zware
mare bagagie
Tros,
bagagie van
van een
een
leger; krijgspakkagte,
krijgspakkag16.
trotteren, draven.
trotteren,
Trottoir, opgeboogde
opgehoogde steenweg
steenweg of voetpad
Trottoir,
voetpad van
van
sleenen,
nailst den
den grooten
grooteD weg.
weg.
steenen, naast
Troubadour, middeleeuwscb
Troubadour,
minnezanger.
middeleenwsch minnezanger.
Trouble,
wanorde, verwarring;
Trouble, wanordf",
verwarringj volksopstand.
'olksopstand.
troubleren,
troubleren, troebel
nrontrusten, stoSio.
troebel maken;
maken ; verontrusten,
ren.
Trou-madame, zeker
TrQtt·madame,
spet met
met 13
13 ivoren
ivoren bal.
balzeker spel
letjes.
leljes.
Troupe,
Troupe, Troep,
Troep, hoop,
boop. menigte;
menigte,' rondreizend
rondreizend gege'lelscbap tooneelspelers.
tooneelspelers.
zelschap
Trouveren,
Trouveren, Trouverren,
Trouverren. noord·fransche
dicbnoord-transche dichters
tets in
in de
de middeleenwen
mrddeleeuwen
Trumeau
Trumeau, , wandruimte
2 vensters;
vensters;
wandruimte tusscben
tusschen 2
penantspieg,e1.
peoantspiej:!.'el.
tuberculeus,
tuherculeu8. knobbelig,
knobbeliJ'!'. ge,wollen.
ge~wollen.
Tubas,
T«bu8. buts,
bUIS, kijker.
kijker. verrekuker.
verrekrJker.
l'uilerien. beroemd
beroemd koninklijk
konioklljk paleis
pale is en
en openopen7'uderi6n.
bare
bare loin
tuin te
te Parijs.
P&rGs.
Ttaband,
Tulband. turksehe
turksebe hoofdbedekking;
boordbedekking; ook
een zeze·
ook een
ker gebak.
gebak.
Tule
Tule of Tulle,
Tulle. netvormig
netvormie gazenweefsel.
ealenWef'Csel.
Tumuli,
Tumuli. nude
oude graven
graven of
of grafsteden.
grafsleden.
Tumult,
Tumult, opschudding,
opscbudding, oploop,
oploop. oproer, alarm.
~Jarm.
Tamuituant,
Tumu4tuant, onrustmaker,
on rust maker, rustverstoorder,
rustverstoorder.
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opschuddmg verwekken.
verwekken.
tIttmult«eren,
antultueren, opschudding
Tunica,
l'unica, oud-romeinsch
oud-romeinsch onderkleed;
onderkleed; ook
ook een
een onOD_
derkleed der
dcr roomsch
roomsch katholijke
katholijkegeestelijken.
geestelijken.
derkteed
Tunnel, onderaardsche
onderaardscbe veg,
weg, inzonderheid
iDzond,nbeid die
die
Tunnel,
ollder den
den Theems
Tbeems to
te Londen.
LondeD.
onder
Turbatie, verwarring,
verwarrjtlK~ stoornis.
stoorllis.
Turbatie,
turbl!ren. verontrusten,
verontrustell, beroeren.
beroeren.
turbtren.
tUTbulent, woelig,
woeJlt!, ourustig.
onrus!ig.
turbulent,
Turbulentle, onrostignetd,
onrIlS\!~beld, onstuimigheid.
onstuimigheid.
Turbutentze,
Turlupmade, Jaffe
laffe gran
grap of
of woordspeltng.
woordspelmg.
Turlupinade,
t'l.delau', beschermend,
beschermeod, als
ats voogd
voogd handeleod,
haDdele[Jd, tot
tot
tutelor,
de voogdrj
voolZdlj behoorende.
beboorende.
de
Tuteur, Tutor,
Tutor, voogd,
voogd, beschertner.
beschermer.
Tuteur,
Tuth, een spot
!irel of
of gezang
gezang van
van alien
allen to
te gelijk.
~e1i.ik.
runt,
TWist, engelsch
engelsch katoenen
katoenen garen;
garen; ook
ook zekere
zekere
Twist,
draDk.
drank.
Type, zie
zie Typus.
TYPU8.
Type,
Typhon, heete,
hecle, verderfiijke
verderf1ijke zuidewind.
zuidewind.
Typhon,
Typhus, gevoelloosheid,
gevoelloosbeHt, aanstekende koorts
koorts met
met.
Typhus,
verdooving. inzonderheid
in'lO!ldE'rbeid zenuwkoorts.
zenuwkoorts.
verdooving,
Iypisch, voorbeeldelijk;
voorbeeldeliJkj op bepaalde
bepaaJde trjden
tljden wewetypiseh,
derkeerende.
der
k eerende.
Typograaph, hoekdrukker,
boekdrukker,
Typograaph,
Typograllhie,
Typographic, boekdrukkunst.
typog1'aplnilch,
de boekdrukkunst
boekdrukkunst behoobebootot de
typographiseh, tot
rende.
TYPUil
voorheeld, gielvorm;
gietvormj ge
ge
Typus Type,
afdruk; voorheeld,
Type, afdruk;
go:en
fellef
gol en dt
drIlk-Jetter;
nkletter; regelmatlge
regelmatige wederkeer eerier
'llekle
of koorts.
koorLs.
ziekte of
Tyran,
bt'erscher;
d""mgeland.
/van, heerscher; dwtngeland,
Tyranmj.
dW1llgeiandl], wreedheid.
wreedheid.
Tyrann/j, dwingelando,
tyrannlsch, tyranntek , gewelddadig, willekeurig
tyranniseren, hard, wreed of wIllekeurig hebaodelerJ
handelen

~;~~~~i:~~~~;rh~;J,ek"~~:dld~r~~l:;~~e~:u~~~

u.
U.
doc11.
ulriusque Doctor,
DvctOT, docbeteekent Juris
Juris utriusque
U.J.J. D.
D. beteekent
tor
regten.
tor tier
der belde
bede regten.

U.
tatsupra,
supra, ale
ale boven.
bores.
beteekent ttt
t.4, 8.8. beteekent

uit.
(del'
ultimo, op
op den
den iaat&ten
laatsten dag
dag (der
beteekent ultimo,
ult. beteekent
maand).
ma and).
Uberleit,
volbeid, overvloed.
overvloed.
vruchtbaarheid, volheid,
Uberteit, vruchtbaarheid,
waar bet
het mij
goat, daar
daar
ttbi
mij wet
wei gut,
ubi bent!,
bone,iiiiiivatrut,
ratrut , waar
Is
Is mlJD
mien vaderland.
vaderland.
Ukase,
..
bevelvan
van den
den russischen
russischen keizer
keizer.
Ukase, bevel
maan,
Ulaan, poolsch
poolsch laIlSlff.
loonier.
Ulema,
geeslelijken bij
regtsgeleerden eD
en geestelijken
bij de
deTurTarUlema, reglslj!:eieerden
keD.
ken.
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Ulevel (oliveUa)
, eigentlijk
eigentlijk een olijfje;
olijfjCj eene
eeDe be
beUlevel
(olivella),
kende
kende lekkernij.
lekkernij.
ultima,
ultima. laatste.
laatsle.
Ultimatum, laatste verklaring:
verklariog; slotzin.
slotzin.
Ultimatum,
ultimo,
ultimo, op
op den
den laatsten
\aalslen dag
dag (der
(der maand).
maand).
ultra,
ultra, aan
aan gene zijde,
zijde, over,
over, verder.
veeder.
Uttraas, overdrijvers, overspannen
UUraas.
QverSpanllcll menschen,
menschen, die
die
uit
"it hartstogt
hartsto~t en
cnvooroordeel
vooroordeel geen
geeD maat
maat houden;
bouden;
van
ultra-liberalen, ultra-royaltsten,
ultra-royalisten, utvaD daar
daar ultra-liberaldn.
tra·revolttlionairen cnz.
tra-revolutionairen
enz.
Ultramarijn,
CTltramanjn, bergblaauw,
bergblaauw. hemelsbiaauw
hemelsblaauw (overzee
zee kleur).
ultram(l1taan, eigentlijk
eigentJijk aan
.lan gene
gene zijde
zijde van
VaD het
bet
ultramuntaan,
gebergte,
gebergtc, inzonderheid
inzonderheid van
van de Alpen;
Alpeoj van
van daar
d.-lar
overeenkomstig
met den geest
overeenkomstig met
geest en
en de
de grondstelgrondstel·
Imgen van
van bet
bet pausdom.
pausdom.
lingen
verded ■ gers der
Ultramontanen,
der onbeperkte
onbeperkte kenkerUltramontanen, verdedq,~ers
kelijke
kehjke magt
magt en
cn onfetlbaarheid
onfCllbaarhcld van
vaD den
den pans.
pallB,
donkerbruine aardverw.
Umber, Umbergarde , dookerbrulDe
Umber.
Umher-aarde,
aardverw.
eenstemmlg, eensgezind.
eensgezlod.
unaniem, eensteminig,
Vnanimiteit,
overeenstemming in
ill
eenparigheid, overeenstemming
Unanimiteit, eenparil!;heid,
gevoeleDs en
geZHl(lhedeo.
gevoelens
en gezindheden.
Undulatie,
golfsgewrize bewegioJ;t.
beweging.
Undulatie, golfsgcWIJ1;e
vereeniging, eendragt; kerk-,
Unie,
kelk-, geloofsgeloofs- of
of
Unie, vereenigiDg,
stal en vereeOlgi ug-.
statenvereeniging.
unieren, vereemgen.
vereeD1~en.
uniform, eenvorm1g,
geJijkvormig.
uniform,
eenvormig, gelijkvormig.
krijgsmans-dienstkleeding; anibtsdragt.
Um/orm,
amblsdlagt.
Uniform, krfjgsmans-dleustkleedtng;
Ulliformiteit, gelijkvormi gheld~
gheid, overeenstemming.
overeenstemming.
Uniformiteit,
UnigenituB,
(zoon _Gods).
eeniggeboreoe (noon
Gods).
Unigenitus, eeDlggeborene
unif.Jk,
allcen in
In zijne
zlJoe snort,
50ort, wonWODuniek, unique,
unique, eemg,
eenig, atleen
derlijk.
Umonlst,
van godsdienstige
godsdiensttge gezindineensmelter van
Unionist, ineensmelter
heden.
hedell.
UmtaTlU8,
eenheidsbelijder, hij,
hij, die
die slechts
slechts eeDen
linen
Unitanus, eenheidsbelijder,
persoon
de Godhetei
Godhetd aaoneemt.
aanneemt.
persoon In
in de
Uniteit,
ding op
op zich-zelf;
zich-zelrj eendragt,
eendragt, gelfjkUniteit, elk
elk ding
gelijkvormigheld.
vormigheid.
universaal
allen gemeen,
ceroeen. zonder
aan alien
universaat universeel,
universeel, aao
eenig, uittutuitzondering;
uitzondering; tH1iverseel
universeel erfgen'lam,
erfgenaam, eeni~,
sluitend erfgenaam.
erfgelladm.
Uml.lersa.fta
.. aigemeene
algemeene voorwerpen.
Universalza,
universeel.
zie universaal
univeTsaal
universeel, zie
akaUlIivCTsiteit,
hoogescbool, aka~
gezamentlijkheid; hoogeschool,
Univcrsiteit, gezaroenUijkhtid;
demie.
Universum,
wereldRebouw.
Universum, heelal, wereldgebouw.
uno animo, eensgezind,
eeDsgezind, eenparlg.
eenparig.
Urania. de
de hemelsche.
Mule der
der sterrekunde.
Urania.
bemelscbe. MUle
ster!'ekl1nde.
Uranus,
god eo; naam
naam eener planeet,
planeet,
oudste der
der goden;
Uranus, ol1dste
ttTbaan
steedscb; beleefd,
beleeCJ, hupsch.
hupsch.
urbaan,1 steedsch;
Urbaniteit,
bescbaYIDg1 welgemanierdwelgellJanierdsteedsche beschaving,
Urbaniteit, steedscba
beid.
held.
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urgent, dringend, geen
urgent,
geen uitstel
uitstel gedoogend.
gedoogend.

Urgentie, drlflgende
Urgentie.
Dood, nooridrang.
tlOoddrang.
dringende nood,

een '"001'
voor den
den overbreoger
over brenger gel'aarlijk,
gevaarlijk,
Urias bT~"f, een
verderfeltjk schrijven.
nrder[eluk
scbrijven.

Urn8,
Iijll:bUSjstembus.
stembus.
Urne, watellHUlk;
water kruik; a.;cbkruik,
a:chkruik, lijkhus;

Urselinen, eeoe
Ur8eitflen,
met de
de opeerie Donnenorde.
nonnenorde. dIe
die zlcb
rich met
l'oedlllg
van jonge
jooge meisjes
meisJcs en
eo met
meL de
de 1'erplegIDg
voeding van
verplegmg
van zieken
bel.,!:; houdt.
boudt.
van
aif"ken bezig

Usage, Ueance,
Usage,
Ullance, Usantie, gebruik, gewoonte,
gewoonte, ban-

delsgehruJk.
delsgebruik.

of Usance,
Usance, 1\'lssely,ebruik.
wisselgebruik, gewone
Uso 01
Usa
R'cwone betalingsbelaJiogs-

termip, eerie
zigt; USG-wissel.
Uso-icisset. een
term\Jn,
eene maand
mUDd nli!;l;
een WISwissel,
welks vervaltijd
venaltijd aa use
uso bepaald
bepaald is.
sel, welks
usueel, in
in gebrulk,
gebruik, naar
tJ.8ueel,
naar de
de gewoonte.
gewooole.
Usurpateur, overweldlger,
overweldiger, onregtmatrg
U8urpateur,
onreglmatlg bezitnemer.
Usurpatie,
Usurpatie, wederregtehjke
wederregtelijke iobezitneming;
inbezitneming; 00onregtmatig
bent.
regtmatlg bezlt.

usurperen, op
op eerie
U8urperen.
eeDe wederregtelijke
wederreglelijke wijze
wgze lets
iets
meester worden:
warden; overweldigen.
meester
o'erweld1/;~en.
UsuRfructus, Usufruit.
Usu fruit, vruchtlitebrulk~
vruchtgebruik, lijItogt.
Kftogt.
UsuS!(ruolus,
Usurructuarius, yrucbtbrulker.
USu,frueluarius,
vruchUrekker.
vruchtbruiker, vruchttrekker,
Utensiiten, brulkhaJr
bruikhaar gereedschap,
werktulgen.
Ulensilten,
gereedschap, werktulgfD.
utiliseren, ten
utiliseren,
ten nutte maken,
maken, gebruiken.
gebrulkeD.
te-nutte-making, aanwending.
Utllisatie, te·nuUe-mJklllg,
uDwelldlng.
Ulopta,
(liet aauweng
unwezig IS, een
zooUtopia, eeo
een land.
land. rial
dat niet
een zoogellaamd
geriaamd lullekkerlaod.
luilekkerland.
utopisch, utopiaansch,
utopiaarsch, ner~enshuizi2;
nergenshuizig; ingebeeld,
utopisch,
ingebceld.
{{topid,
een nergenslhnis,
Utopist, een
nergensibuis, lulll'kkerlander.
ludekkerlander.
ut
f'elrO, geJijk
op de
de voorgaande
voorgaande bladzijde,
bla4zijde, als
alt!ut retro,
gelijk op
achter.
acbter.
ut supra, als
gelijk vooraf.
",
lIs boven,
bOlen, gclljk
,ooraf.

v.
y.,

Ills romeinsch
V., als
romeinsch Retal
getal beteekent:
beteekent: vijf.
vijf.

V. D.
D. M.
beteekent Yerbi
Y.
M. beteekent
minister, diedleVerbi d't'Uli
dim/ minister,

naar van
van 't't goddelijk
goddelijk woord.
woord.
'Vid,
beteekenl 1)ideaturJ
sla op
op !I
rid. beteekent
videaturl men
men zie.
zie, sla
viz. beteekent
beteekent tide
namelijk, of
of gelijk
gelijk ligt
vide heet,
'wet, Dlmeh]k,
te
zien is.
18.
to zien
'Va!
bet gelde!
geJde! het
bet zij
zoo! kom
ve bet
zij zoo!
bornop!
op! 'Va
va baflqu8,
barque,
bet
gelde de bank
bank of den
den ganschen
ganscben geldl'oorhet gelde
geldroorlaad
des bankhouders.
raad des
vaag, 'lie
zie ~ague.
vague.
"aag.
vacant, openstaand,
openslaand, onbezet.
onbe2.et.
Vacantie, opengevallen
opengevallenpllats;
plaats; rosUijd,
rusttijd, beroepsVacahtie,
beroepSa
vrijheld;
opscborUngder
derwerkzaanabeden.
werkzaambedeD.
vrijheid; opschorting
Yacahtt.r,
opeozijo van
liD eenen
eenen post,
post,
Vacatuur, opeDlalling,
openvalling, openzijn
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Vaccinatie. koepokinenting.
Vaceinatic.
koepok, Koepokioenting.
koepokinenting.
Vaccine,
Vaccine, koepok,

de koepokken
inenten.
t1acczneren,
vaccaneren, de
koepokken lDenten.

openstaan, onvervuld
onvervuld zijn.
vaceren,
vaceren, opensladD,
zijo.
vacerend, openstaand,
t:acerend.
openslaand, onbezet,
onbezet,
wankelen, besluiteloos
vaeilleren, wankelen,
varilleren,
besltllteloos zijn.
ledige rUlm1e,
ruimte, ijdel.
Vacuum, it'dige
Vacuum,
ijdel.
eigentlijk, ~a
ga met
mij, begeleid
Vade.mecum,
Vadesnecum, elgentlijk,
met mij,
mij; voorwerp
mlJ:
\'oorwerp, , dat
dat men
men steeds
sleeds bij
biJ nick
zicb
draagt, inn
draagt,
inz zakhoek,
zakhoek, verzameling
verzameling van
van snedige
snedige
gezegden of anecdoteo.
gezegden
anccdolen.
Vadimonium.
borgtogt; beloofde
beloofde verschijning
verschijniog
Vadimonium, borgtogt;
voor 't
't geregt,
~eregt,
voor
zwerver, landlooper,
Vagabond, zwener,
Vagabond,
vagabonderen of
of 'togeren,
vaceren, omzwerveDt
vagabonderen
omzwerven, als
aIs landlooper ronddoolen,
looper
ronddoolen.
Vague, vaag,
vaag, onhepaaJd;
Vague,
onduideJijk, weifelend
weifelend
onhepaald; onduidelijk,
in uitdruitking.
III
uitdru\sk!D~.

vatabel,
reglsgeldig;; aannemelijk
aannemelijk; ; van
van
geldig, regtsgeidig
vatabel, geld1g,
goed ailooi.
goed
alloni.
vaarwel ! leer
vale!
leef gezond!
gezond!
vale! vaarwel!
gelden, W8drd
waard zijn.
vaceren , ~elden.
vateren.
zijo.
Valeur, ValoT1
Valor, waarde; geldigheid
Valeur,
geldigbeid eener muntmunt~
specie ; valeur
valour rCfue,
revue, Vlaarde
specie;
genoleo (op
(op
waarde genoten
wissels).
",isseIs).
VaCidaae,
goedk:euring (op
(op
Validatte, geldig
geldig verklaring,
verklaring, goedkeuring
wissels).
wlsseJs).
geldig, geldig
geldig in
in regten.
Valide.
re~ten.
Valide, geldJg,
valtderen, geldlg
geldig maken;
makes; voor
valtderen.
voor goede
goede betaling
betaUng
gelden.
golden.
regisgeldigheid eener
Validitdt,
eeDer zaak.
Validiteit, regisgeldigheid
valueren, schatteo,
schalleo, waarderen.
waarderen.
amenkaansche vledermuis.
Vampyr.
bloedzu'ger,
vJedermuis.
, ger, amenkaanscbe
Vatnpyr, bloedzu
waarschijnlijk slavische
Vandalen,
Vandalen, Wandalen
Wanda len , , waarscbijnlijk
slaviscbe
volksstam, die
kunstwervolksstanri,
diejllin de
detide
5deeeuw
eeuw aIle
alle kunstwerRomevernieJde;
vernieide; van
van daar
daar Vandatismus,
ken
ken in
in Rome
Vandalismus,
barbaarscbe verntelingswoede,
vernlellOgs~'oede, aan kunstwerkunstwer ..
barbaarsche
ken gepleegd.
gerIee~d.
Yandle,
en westindisch
westindiscb gewas,
gewas, en
en de
de
een oostsoot- en
Vantlle, een
peulvormige
zaadhulsels daarvan.
daarvan, die
die inz.
inn. tot
peulvormlge zaa.dhuiseis
lot
de chocolade
cbocoladc gebru,kt
p:ebrulkt worden.
worden.
ijdetheid, vergankelijkbeid.
Vanileil, ijdelbeld,
vergallkel\Jkbeld.
Vanitett,
vanteren, pralen, roemen,
roemen, pogcben.
pogcben.
vanteren,
Vapeur. damp;
damp; VapeuTs,
maagdampen, opstijVapeurs, maagdampen,
Vapour,
gingen;
giDgen: kwade
kwade lumen
iUlmen grsilen.
~r,lIeD.
allet lei.
lei, gemengde
Varia, alleJ
~emengde oaken.
ukeD.
Varia,
verandertijk,
onbestendig.
variabel, veranderlijk. oObestendig.
variabel,
Variankn
(,'ariae lectionis),
lectwni8), versebillende
'ferscbillende leesleesVarianten (variae
wijzen van
van eenen
eellen tekst.
lekst.
wijzen
Varillhe,
verscheidenheid.
Variatte, verandering, verscheidenheid.
varie·ren, afWlsStlen,
verandereo, ontaarden.
ontaarden.
afwisselen, veranderen,
varilren,
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verscheidenheid; afwijking,
speel- of
Varieteit,
afwijking, speclof
Varieleit, verscbeidenbeid;
basterdsoort.

Varinas.
rook tabak, lIaar
de amerikaansche
amerikaanscbe stad
slad
Varinas. rooktabak,
naar de
zoo geheeteo.
geheeten.
Varinas
Varinas zoo
valsche pokken,
pokken, windpokken.
VarweUen,
Varicellen, valsehe
(Yariotae), pokken, kinder
pokken.
Varwlen
kmderpokken.
V artolen lVarioLoe),
gewijzigde pokken.
Varioltden, gewijzigdo
Variollden,
leenman, dlenstman;
dienstman; afhangeling.
Vasal.
afhangeling.
Vasal, leenman,
prookvat, kunstige
Vase,
kUDstige bloempot,
lJloempot,
Vase,Vaas,
Yaas, vat,
vat, pronkvat,
leemen vat
vat uit de
leemen
de Oudheid.
Oudbeid.
pauselijk paleis
l'aticaotl,
pateis en
en hof
hoC teteRome
Rome op
opde
de un
Vaticaan, piluselijk
vaticaanschen
berg.
valicaanscht'D
Vaud~v1lle,
klein tooneeltooncel~
volksited: straatlied;
straatlied; klein
Vaudlvtlle, volkslled:
stuk met
liedjes naar
stuk
met ingevoegde
ingevoegde llCdjes
naar bekende
bekendc
zangwijzen.
zangwUzen.
verzamelplaats tot
tot openbare
Vauxhall.
openhare vermaVauxhall, venamelplaats
kelijkheden in
in warme
keJijkbeden
",arme zomernachten
zomernachten onder
onder
fraaije verlichlilJllen,
verlichtingen, muzijk
fraaije
mUlijk enz.
COZ.
.dste gewijde
der Hindoes
Ilindoes,
in
Vedas,
gewijde boeken
hoeken der
in
-Vedas, oudste
l
het
bet Sanskrit
SanskrIt geschreven.
geschre\'en.
ruiterwacht, voorposten
te paard;
Vedette.
"Oofposten te
paardj schil
sehHVedette. ruiterwacbt,
derhuis op
op den
den vestingwal.
vestingwal.
gewassen; plantenspijzen.
Ve,qetabllien\
plante[lspijzen.
Vegetabtlien, ~ewasse[l;
plantenwasdom, plantenleven.
Y
egetatie, planlenwasdom,
Vegetatie,
groeijen; een
een piantenleven
9)ege~eren,
piantenleven leiden.
leiden.
vegeteren, groeijcn;
vphcment,
gewcJdig, driftig.
hevig, geweldig,
vehement, hevig,
Vehemenlie,
onshlimigbeld.
Vehementie, hevigbeld.
hevigheid. drift, onstuimigheid.
Vchtkel,
vervoermiddel, gelegenheidsgelegenheidsVehtkel, voertuig,
voertuig, vervoermiddel,
of bezorgingsmiddel.
bezorgingsmlddel.
Veil8dans,
Vt/.us-dans, kramp
hevige
Veitsdans, St.·
St.-Vitus-dans,
kramp met hevige
trekkingen.
trekklDfjten.
VeUjn.
glad papier.
papier
Vetijn, pergament-papier;
pergament-papier; fijn
fijn en
en glad
Yeloctteit,
Veloc~teit, snelheid, gezwindheid.
gezwindbeid.
Velocipede, betzelfde
hetzelfde als
als Draisine.
Velocipede,
'Venaal,
veil, te koop;
koop; omkoopbaar.
omkoopbaar.
venaal, veil,
Venaliteit, veilbeid
Venaliteit,
omkoopbaarbeid,
veilheid,s omkoopbaarheid,
Vendetta,
Vendetta. bloedwraak,
en vijvi}bloedwraak, doodelijke
doodelijke baat
haat en
andschap.
Vendttee, verkoopplaats;
Yendlla'.
vergaderplaats (ook
(ook
verkoopplaats; vergaderplaats
Yenta).
Venta).
Venditie.
velkoop.
Venditie, verkooping, verkoop.
Vendu, Vente,verkooping,
Vente,verkooping, venreemdingvoor
ver y reemding voor geld.
geld,
venerabel,
venerabel. vereerens- of
of eerbiedwaardig.
eerbiedwaardig.
Vetierabale,
hoogwaardige in
in de
de roomsch
Yenerablle, hoogwaardige
roomsch kathol.
kathol.
K~.rk, de
de ter
tervereering
l'ereeringvoorgehoudene
voorgehoudene geKerk,
wijde
WIJde hostie.
Veneratie, vereering, eerbiediging,
Veneratic.
eerbiedi(j{ing, eerbied.
eerbied.
venereren,
venercrcft, vereeren,
vereercn, ecr
eer bewijzen.
bewijzclI.
veneus,
tleneU8, tot de
de bloedaderen
bloMaderen beboorende.
behoorende.
Venta,
Vema. oogluiking,
vcniam aetatis bo~
oogluiking, verlof;
verlof; het
het veniam
komen,
kamen, völir
v06r den
tijd meerderjarig
meerderjarigverklaard
verklaard
den tijd
worden.
11
it
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medehandelaar, deelgenoot.
Vennoot.
deelgenoot.
Vennoot, medebandelaar.
Vennootschap, handelsgemeenscbap,
handelsgemeenschap, handelsgeVennootschap,
bandelsgezelschap.
zeischap.
spaansche herberg,
herberg, eenzaam
Vents, spalIDscbe
Venta,
eenzaam liggende
ligllende
ook Vendita).
herberg aan
aan den
den grooten
grooteD weg (zie oak
Vendita).
lucht- of windklep.
Ventiel, lucbtVetltiel.
Ventilatte.
luchting; naauwkeurig
naauwkeurig onderzoek
onderzoek,,
Ventilatie, luchting;
breedvoerige uiteenzeting.
breedvoeril!e
uiteenzeling.

Ventilator,
luchlreiluchttrekker, windfaog;
windvang; luchtreiVentilator, luchttrekker,
niger.
luchten; lets
ventileren, luchten;
ventileren,
letsrijpelijk
rijpelijkonderzoeken,
onderzoeken,
schiften, geregtelijk
schiften,
geregtel~lk: behandelen.
bebandelen.

buikspreekkunst.
Ventriloquentie, bU1
Ventriloquentie,
kspreekkuDst.
Ventriloquist,
Ventriloquist, buikspreker.
zich vergissen.
verabuseren {ziehl,
(zich), zicb
verabu8eTen
veraccljnsen,
pacbt opleggen;
opleggeDj den
den
belasting of pacht
veracczjnsen, belastiog
accijns betalen.
accijos
behlen.
waarheidsliefde, opreg'theid.
opregtheid.
Veraciteit,
Veraciteit, waarbeidslierde,

woorden (enkelvoud:
Verba,
(enkehoud: Verbum,
Verbs, woordeo
Verbum, woord,
werkwoord).

verbaal, woordelijk.
woordelijk . .
mondeling behandelen
vBrbaliseren,
verbaliseren, mondehng
behandeleD; ; onnutte
OODutte
woorden gebruiken.
woarden

woordenrijk, wijdloopig.
verbeus.
wijdloopig.
verbena, woordenrijk,
woordenrijkheid.
Verbo~iteit.
Verbositeit, woorflenrijkheid.

Verbum, ale
Verbum,
zie Verba.
Verba.
.
uitspraak. beslissing
Verdict.
beslisslDg van
van gezworenen.
eezworenen.
Verdict, uHspraak.
zich ovenjlen.
overtjlen, een' misslag
vergalopperen
misslag
vergalopperen (ziehl,
(zich), zich
begaan tut
Ult onbezonnenhe:d
onbezonnenberd of drift.
bellaan

verhypothe'lueren,
als onderpand
onderpand doen
doen inschrijverhypothequeren , als
ven.

Verificateur, echtheidsonderzoeker.
Veri(icateur,
echtheidsonderzoeker.
waarheidsstaving, bekrachtiging.
Verificatie, waarhetd~stavlDf!".
Veri/icatie.
bekrachliging.
veri{iceren,
deugdelijkb~td eener
eener
verificeren, vertficieren,
verificferen, de
de deugdelijkhaid
zaak staven,
zaak
staveD, bekrachtigen.
bekrachligen.
verinteresten, de
bet kapitaal
kapitaal laten
laten
de renten
renten van
van het
verinteresten,
oploopen; ook;
ook; den
den interest verliezen
verliezeb door
door bet
bet
oploopen;
kapHaal
paod ongebruikt to
te laten.
lalen.
kapitaal of nand
waarlijk, echt,
veritabel,
veritabel, waarHjk,
ecbt, onvervalscht.
onvervalscht.
Vermicelli, draadvormige meelknoedels,
Vermicelli,
meelknoedeis. italiaanitaliaansche knoedels.
kooedels.
groote aanvangletters.
Versaal-letters, groote
Versaal·leUers,
aanvangletters.
versatiel,
versahel, veranderlijk,
veraoderlijk, wuft.
Wllft.
Versatiliteit, onbestendigheid,
Versatihteit.
onbestendi2heid. wuftheid.
met iets
lets bezig
verseren, zich
zicb met
betig bouden,
bouden, mede
mede omomverseren,
gaan;
gaan; in qevaar
qevaar verseren
ver8eren. , aevaar
Joopen, in
in
gevaar loopen,
gevaar
zijn; in lets
genar xijn;
iets geverseerd
gever8eerd tijn,
zijn, daarin geoefend, bedreven wezen.
wezen.
oefend,
Versie,
van een verver·
Versie, wendinf,{;
wending; vorm
vorm of
of iorigting
inrigting van
haal;
baal; vertaling.
vertaling.
Versijicatie,
verzenvorming.
Versiftcatie, versbouw
versbouw,1 verzenvorming.
versificeren, verzen maken,
maken, berijmen.
berijmen.
versificeren,
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loodregt, schedelregt;
verticacti, laadregt,
verticale lijn.
l'erhcaat,
schudelregtj "erticale

loodtegte lijn.
loodlegle
geestdrift, verbeeldingsgloed,
Verve , geestdrift.
Verve,
verbeeldingsgloed, kunstekUDstenaarsvuur, dichtvuur.
Dl18fSV\lUr,
dieM"uur.
namiddaggodsdienst, avondmis.
Vesper, namiddaggodsdieDst.
Vosper.
8vondmis.
godin des
des vuurs.
vuurs, der zedigheid
l'
zedigbeid en
en kuischkuiscbV sta,
sta, godlO
held; ook
ook eene
eeoe planeet.
planed.
kutsch, eerbaar. ingetogen.
t'8staalsch.
ID~etogeD.
vestaalsch, kU15Ch,
Vestalen,
priesteressen van
'JaD
Vestalen, 'VeRtaalsche
vestaalsche maaqden~
maagden, priesteressen
Vesta, streng
strew; zedige,
Vesta.
zedige. kuische
kuiscbe maagden.
maagden.
voorhof,vaarzaal,
voorzaal,voorhuis;
voorhuis; ook
oak wet
Vestibule,
weI
Vestibule, wDorbof,
voorkamer.
l'oorkamer.
spores, voetstappen.
Vostigien.
voetslappen.
Vestigien, sporen.
sad
soldaat,
beproefd
krijgsman;
erVeteraar, Dud soldaat, beproerd krijgsman; 81'Yetera"".
vareD
beproerd geleerde,
geleerde, kunstenaar
kunsteDaar enz.
enz.
varen of beproefd
veearts, paardendoctor.
l'
Veterinair,
eterinair, veearte,
paardendoetor.
veeartsenijschoot.
veterinaire school,
school, veeartseoijschool.
veto, ik
ik verbied, verwerp
vpto,
verwerp
Veto,
Veto,verbod,
verbod,verwerpiog;
verwerping; bet
het verwerpingsverwerpings- of
of
eenen vorst.
vorst.
onlkenDlogsregt
ontkenntngsregt 'fan
van eenen
Vexatie, plagerij,
plagerij, ,erontrustiog
verontrusting,
ergernis, krenVexatie,
1 ergernis,
king.
kwellen, plaR'en,
plagen, onregt aandoen.
vexeren
"pxoren
, kwellen,
aandoeD.
staatsraad of minister des
Vezier,
des turkschen
turkscben keikei·
Vezier, staatsraa.d
zero; Groot-vezier, oppersle
opperste staalsambtenaar
staatsambtenaar in
b~;8~:"~~~b:e:~e:.,
bet Turksche rijk,
Via, we~.
weg, mlddel.
Via,
middel.
ilia
via (np
(op brieven,
brieven,passen
passes enz),
enz),over,
over, door
door (aanduiding
weg).
duidiingvan
van den
den 1e
to nameD
semen weg).
boogbrugover
overeeDen
eenenwelf,
weg, eene
eene rivier
J"iaduo,
rivier
riaduc, boo/lbrug
enz. aangetegd,
eoz.
aan~elegd, ter dienste van
vaD een'
een' spoorweg.
spoorweg.
Vtaticum,
teerpeoolDgi laatste
laatsle oliesel.
oUesel.
refs– of
of teerpenning;
Viaticum, relsV,bratie~
der
schommeling, slmgertng.
slingering , beving
beving der
Vibratie, schommeling,
snaren,
der stem.
stem.
snares, der
vtbrercn,
slmgeren, trifles,
trillen, schommelen.
scbommeleo.
vibreren, slingeren,
Viearius,
plaatsvervanger: hulpgeeshulpgeesVicarius, ambtsambts– of
of plaatsvervanger;
tehjke.
teltjke.
vice,
zamenstellioR': onderooder- of
of waarwaarvice, in
in plaats;
plaats; in zamenstelling:
ondervlootvoogd,
nemend;
nemend; b.
b. v.
v. Ytce.adm11"aal.
Vice-adintraal, ondenlootvoogd,
Vice-consul.
cons'll.
tweede consul.
Vice-consul, tweede
Vices, beurtwisselende
benrtwisselende amhtsverrlgtinKen:
amhtsverrtgtingen ; ieVt.ces.
mands vices
vices bekleeden,
bekle8den, zijne
zijne ambtsverrtgUngen
ambtsverrigtingen
waarnetnen,
Wllarnemen.
vt.oe·versa,
vice-versa, in
in omgekeerden
omgekeerden 'lin,
zin, heen
been CD
en weer.
weer.
Victoria, zege.
Ywtona,
zejl;epraal, overwinning.
overwinolOli(.
zege, zegepraal,
victorufu8,
overwumend.
victoriCus, regevierend,
zegevierend, overwtnnend.
Y,ctualt~n,
mondvoorraad.
Victualten., levensmld,lelen,
levensrniddelen, mondvoorraad,
vide, videatur.
videatur, men
vide,
men zi~
zie er
er op
op na ! zie!
Videtur, meening.
Yidetur,
meening„ ~evoeleD.
gevoelen.
vidi, ik
vldi.
beh het
bet gezien.
gezlen.
ik heb
Vidimatie , bekrachtlging.
Y(dimatie,
goedverklaring
bekrachtiging
goedverklaring der
iuistheid van
luistbeld
van een
ccn geschrift,
geschrift.

in
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VIU1MEREN-V1SIE.
V1DIMEREN–VISIE.

vidimeren. voor
fDor echt
echt verklaren;
verklarenj ambtshalve
amblshalve bebevidimeren,
vestigen.
vii',
vir, levendig,
levendig, wakker,
wakker, fiksch,
fikscb. slug.
vlug.
bij de
vigilant, waakzaam,
waakzaam, bij
de hand.
hand.
vigilant,
Ytg'llanlie~ waakzaamheid,
waakzaambeid, zorgvuldigheid.
zorlIvuldigheid.
Vigilantie,
tJigilereh, waakzaaro
waakzaam ziJD
oppaszijn scherp
scherp toellen,
toezien, oppasvigileren,
sen.
gebeden vaor
voor het
Vigilien,
J!igi/i(~n, nachtelijke
nachtelijke gebeden
het zieleheil
zjeleheil
overtedenen.
eens overledenen.
Vignet, druksieraadje,
V'lgnet.
druksieraal1je. versierings-bee/dje.
vefsierings-l,eeldje.
rigoureus, sleek,
Y'l!1oureu8,
slerk, vol
vol levenskracht,
Jevenskracht, wakker.
wakker.
vila in, laag,
la.'l2', gemeen,
gemeen. snood;
snoodj ontuchtig,
ontuchtig.
vilain,
Villa,
Villa, landhuts,
landbUls, landgoed
landl!oeci
Yindicahe, de
eener ontvreemde
ontvreemde
de terugvordering eener
Vindicatte,
zaak.
zaalI.
straffend, wreekend,
vindieatier, straifend,
~'reekend. wraakzuchtig.
wraakzucbti!Z.
vindieatier,
vindiceren, als eigendom
eigendoro in
beut nemen
Demeo of
tel'ug
vindiceren,
in bezit
of terug
vorderen.
Violatie,
schendin~, onteering.
Violatie, schending,
gewelddadig, onstuimia'.
onstuimig, vinnig.
violent, gewelddadill',
vinnig,
violent,
V i,,lentie, llewelddadlgbcu1,
Vi,dc'I1lie,
geweldenarij.
gewelddadigheid, geweldenarij,
violeren, scbenden,
schenden, ontecren.
onteeren.
'VloterC'll,
violet,
paarsch ; als
violet, paarsch;
als boofdwoord
boofdwoord ook
ook zooveel
zoovee1 ale
als
V
iooltje, bet
bet bebende
paarsche bloempje,
fiool/je,
bekendf' paarsche
bloempje. zinZIDp
nebeeld der bescheidenheid
bescheidellbeld en
co nederigheid.
nederigbeid.
nebeeld
Violine, discantviooi,
discantviool, de gewone
Violine,
~ewoDe vino],
"iool,
Vioio'flcel,
hasviool, knieviool.
knieviool.
Violoncel, kleme
kleine basviool,
Violonist,
Violonist, vioolspeler.
Viool,, strijkfnslrument,
Viool
armviool, basviool.
basviool.
strijkinstrument, armviool,
V1Qolt}e,
zie Violet.
Violet.
nooltje, zie
Virgtmteit
Virginiteit,, maagdeJijkbeid,
maagdelijkheid, onhevlektbeid.
onhevlektheid.
viriel,
viriel. ~almelijk!
den man
man behoorende.
beboorcnde.
mannelijk, tot den
Virilitea,
Viriliteit, manneliJkbeid
mannelijkheid
Virtuoos, meester
meesterininceDe
eene kunst.
kunst, vaoral
vooral in
in de
Virtuoos,
de
muzijk.
Virtuo~iteit,
'Volkomeoheid in
Virtuositeit, kUDstvaardigbeid,
kunstvaardigheid, volkomenheid
de
UltoefeDing ceDer
kUDst.
de uitoefening
eener kunst.
Visa, getuigenis
Visa,
getuigenis iets
iets gezien
geziente
te hebben
hebbenen
en te
te billijken.
vis-a-vi8,
als hoofdwoord:
hoofdwoord: iemand
iemand
vis-at-vis , tejlenover:
tegenover ; als
die
aan tare)
tarel) tegenover
tegenover een an–
aDdie (bij
(hij den
den dans,
dans, aan
der
gepl8fltst is;
der geplaatst
dubbelklavier.
is; dubbelklavicr.
Viseerder, ijkmeester,
Vi8eerder,
ooderzoeker van
van
ijkmeester, rooijer;
rooijer ; onderzoeker
passen
dergeliJke.
passen en
en dergeliike.
vi8eren,
tureD; den
den inhoud
inboud van
van een
eeo vat
vat
viseren, mikken,
mikken, turen;
met
viseerstok onderzoeken
onderzoeken of
of meters;
meteu; eeeemet den viseerstok
nen
Ctlz. doorzien
doorzien en
en bekrachtigen.
bekracbtigen.
nen pas enz.
visibel, zigtbaar, klaarblijkelijk.
vi8ibel,
klaarblijkelijk.
Visibiltteit.
Visibiliteit, ziglbaarbeid.
z igtbaarheid.
Vlsie,
hersen..
droombeeld, nacbtgezlgt,
nachtgezigt, hersenVzsie, Vasioen,
Vzsioen, droombeeld,
scbim,
inbeeldillg.
schim, inbeelding.

VISIUN AIR-YOLATlLITEIT.
fiBionair,

ziener 1 geestenziener. mensch
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vol

zotte ini1eeldingen.

Visier. zie Vezier en Vizier.
Y'isitatie, onderzoeking; huisloeking: 1ucbtiJ(ine;.
Visite. bezoek 1 opwacbtlng; inz. artsenbezoek;
Vi8ite~kaartje.

bezoekkaartje.

vi8(teren, bezoeken. doorzoekeD, bezi~Ugen.
Vislteur, belOeker; onderzoeker, bezlener, pel·
Jer; een vreemd vrijmetselaar, die eene Joge
bezoekt (broedcr-l,isttpur).

Vista, zigt, vertooning vall cen' wissel; a vista,
op zigt of vertooD (te hetalen).

Visum repertum. berigt van oDderzoek, schouwverslall.

Vita, leveD ; vita brevis, ars longa, het JeveD is
kort, de kunst fs lang.

vitaal, tot het Jenn behoorend, levenbevorderend of onderboudend.

Yitaliteit. Jevenskracht; tijdstip, waarop het Jeven een' aanvanS! neemt.
vUe. soet, spoefli~. gezwind.
vitii:hIS. gehrekkig, verkeerd; ondeugend, sJecbL

'Vitreu8, giasachtig, gladg.
Vitusdans. 'lie Veltsdan/J

vi~)at! of vive! hij (zij, bet) leve! eon Vivat, eeo beilwenschend vreul!flegeroep.
Vivaciteit, Jevendigheid, wakkerbeid. vrolijkheid.
Vivificatie. bezieling, levend. DC levendig-makiDg.
Yizier. Visier, bt>lmschuil, helmklep; mikijzer
aan schiefgeweren; ook: ~ng, ge'ligt. b. v. i'eis
itt "t vizier krijgen. het in 't OOIi:' krijgen ; iemand ids in 't vizier zegqen, hem iets grofs
toevoegen; ook v8ak voor ·Vezier.
Yocaal, klJokletter, klinker.
vocaal, wat met de stem geschiedt, h. v. vocale
muzijk, in tegenstelling met instrumentale

viva!

muziJk.

Yocabulaire, woordenboek, woordenlijst.
Yocatie, roeping, heroeping tot een ambt; aan
leg. Deiging; dagvaarding, noodiging.
Vocatief, Vocatt'vu8. vijrde Daamval of roeper in
de spraakkuDst; ook een Kuit, scbalk.
vocercn, roepeD, noodigen; voor de regtbank
roepen.
Vogue, gebruik, zwang; aatlzien~ naam; in vogue
:lijn, in zwaog zijD, gtzocbt worden.
"oiet. zie hier; voila. ziedaar.
volatiel, vliegend, gevleugeldj vlugtlg, verdama

vof:t~~;erent

vervlugtigen, vlugtig makeD.
Yo~::~~eit, vervliegbaarheid; wankelmoedig~
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VOLE—VULKANISTEN.
YOLE-YULK..tNISTEN.

het balen
door een'
een' kaartVote,
halen van
nn al de
de slagen
slagen door
kaart~
Vole, bet
speier.
.
speler.
vlugt, menigtej
menigte; de
Volie,
ttl premiere
premiere volee,
"olee, van
Volde, vlugt,
de la
den eersten
den
eersten rang.
Voltdre, vogelvlufil:t,
Volwre,
vogelvlugt, groote vogelkooi, dutveDs]ag.
duivenslag.
Volkaan. tie
zte Vulkaan.
Volkaan.
Volontair, vrijwtllig
Volontair,
vrijwllIig soldaat.
zwenking; kUDstgreep
kunstgreep bij
't ocherVolts,
bij't
scberVoile, wending, zweDking;
ruilen van
men; snel
sDel verwisselen
ye...,visseien of
of fuilen
van eene
eeoe speelspeolkaart.
kant.
uottigeren, kunstige
kunstigesprongeD
sprongenmakeD;
waken ; beeD
been en
voltigeren,
eo
weder zweven.
Voltigeur.
lucbtspringer.
Vottigeur, kunst- of lucbtspringer.
Voltigeurs, 800rt
soort van
J1'oltigtiurB,
van ligt
Hgt voetvolk,
'oetvolk, bestemd
bestemd om
om
deD vleugel
vleugel to
te tnailleren.
op
op den
buigzaam, bewegeUjk,
bewegelijk, lenig.
"oiubet,
volubel, bUlgzaam.
bewegelijkheid,
radheid
of
vaardigYolubil'itett,
Volubiliteit, bewegelijkbeid, radheid. of vaardigheid van tong;
beid
tong; onbestend;gheid,
onbeslendlgheid.
boekdeel; rol,
rol, pak,
pak, bUDd,l;
bundel; ligVolumen ('01.).
(Vol.). boekdeel;
Volum.n
chamelijke inhoud
cbamelijke
iohoud of
of omvang.
omvang.
vo/umineus, uit
tlolumineu8,
OIt vele
nle boekdeelen
boekdeelen bestaande;
bestaandej dik,
dlk,
diklijvig, van
fiikHj,ig,
van aanzienlijken
aanzienlij"eo omvang.
omvaog.
wellustig, genot-ademend.
VOlUptU6US,
geoot.ademend..
voluptuous, wellustill,
braken, overgeven.
'Vomeren,
overgeven.
vomeren, brakeD,
Vomitief,
Vomitief, braakmiddel.
naatzucilt.
Voractteit,
Voraciteit, gulzigheid,
gulzigheid, vraatzucht.
en, kiesstemmen.
kiesstemmeD.
Vota,
Vota, stemm
stemmen,
Votant,
Votant, stemgever.
stemgever, stemullbrenger.
stemuitbrenger.
Votatic,
stemopnemiDg.
stemgeving, stemopneming.
Votatie, Yotering,
Votering, stemgeving,
tJOteren,
stem ..
voteren, stemmen,
stemmen,door
door meerderbeid
meerderheid van
van stemmen
men neslissen.
besh!lseo.
votief,
belofte.
uotief, kracb\ens
krachtens eene belofte.
votieve
die niet
niet tot
tot de
de orde
orde
votievemis,
mis, zulk
colic eelle
eene mISt
nits, die

van
den dag
dag hehoort.
l1ehoort.
van den
Vox,
Vox, slem;
Vox
stem; Vox
mensehenstem; Yox
Vox humana,
humans, mcoschenstem;
populi,
d.e stem
stem
populi, vox
vox Det,
Del, de
de stem
stem des
des volks
y olks is de
van God.
van
gezien; a vue, op zigt.
~~l(l~~~~~;Z~
Vuleanus, zieVY!1k~::gt.·
Vulkaan.

vutgair, gerneeo.
'VulgaiT.
gering.
gemeen, alledaagsch,
alledaagseb, goring.
V
utgaritett, gemeeobeid,
plaLhe1d, onbesebaafdoDbescbalfdVulgaritelt,
gemeenheid, platheid,
beld.
held.
Yulgata.
waar gewone latijnsche bUbelvertaling,
bijbelvertaling, waar
Vulgata. gewone
van
de Katholijken
Katbolijken bedienen.
bedleoen .
van zich de
.vulgivaag,
omzwernaar den
den gemeenen
gemeenen tunt;
tram; omzweraiulgivaag, naar
vend.
en der
der meVutlcaan.
yours en
Vutkaan. Yuleanu8,
Vuleanus, god
god des
des vuurs
taalarbeiders,
taalarbeiders.
Vulkaan,
Yolkaan, vuurspuwende
Vulkaan, Volkaan,
vuurspuwende of brandende
be.
rg
berg.
Neptunitsen,
Vutkanistsn,
Vu/ka nisten, zie
zie Nephmist.,n
(niet lVeptunit6m,
Neptunisten (niet
gelijk
abusivebJk staat).
gelijk er abusivelijk
n

VULIVERABEL—WOOTZ.
rULNERABEL-WOOTZ.
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kwetsbaar.
uulnerabel.
vulnerabel, kwetshaar.

kwetsing, verwonding.
Vulneratie, kwetsi[Jg~
Vulneratie,
verwonding.

vtanereren, wooden,
V'htneTClnm,
wondeu, kwetsen.
kwetsen.

"W.
u.
de hal
taal der
der Walen
Walen of
of Walwaalsch, Wallonsch,
Waalsch,
WaUonsch, de
Wal-

of de
ionen,
de oorspronkelijke
oorspronkelijke fransche
fransche bewobewolonen, of

lIers
van Belgic
HeIgH} tusschen
tusschen de
de Schelde
Schelde en
en de
de
ners van

Maas; van
van daar
daar waalsche
waalsche kerkcn.
kerken, fralJscbe
fransche
Maas;
kerken, zulke,
kerken,
zulke, waarin
waarin de
de dienst
dleDst in
10 de
de fransche
Cranscbe
taal
taal wordt
wordt verrigt.
verngt.
Woardijn, metaa\tuelser,
metaaltoetser, illZ.
inz. munttoetser.
Waardijn,
munttoetser.
ondiepe plaatsen
de kusten.
Wadden,
plaatsen aan
aao de
kosten.
Wadden, ofldlepe
Waggon, ",ageD,
Wag,qon,
sNagen,inz.
inz. spoorwegwagtm
spoorwegwagen vaor
voor passdoers.

Stl~lers.

de noordsche
Walhalla, in
in de
Walhalla,
noordsche rnythologie;
mylbologie; paradijs,
paradija,
hernel
der in
bemel der
10 den
den krijg
krijg verslagenen.
verslageneo.
WatIonen, lranscbe
Wallonen,
fransche Belglers
Belgiers (zle
(ate Waalsch).
Walschland, Its
lid.
lYdlschland,
Halle.
Wandalen, zle
zie V'lndalen.
Vandalen.
Wandaletl,
Warnasarie, veelkleurlgbeid
veelkleurigheid van
Warnasarw,
van bloemen.
bloemen.
Warande, gaard,
gaard, drergaarde,
Warat!dtl,
dlergaarde, bekoorlijke
bekoorlijke dreef.
dreef.
u:ater'Pro(J(,
water.
bestand tegen
tegen 't
't water.
waterproof, bestand
Watertwest, gafen
Watertw~st,
op watermolens
watennolens vervaardigd.
vervaardigd,
garen op
wotleren,
watteu,
watteren, opvuJlen
opvullen met
met watten.
Wedgwood, SOOft
Wed.gwood,
van engelsch
engel!>ch aardewerk.
aardewefk.
soort van
of Guel(en,
Guelren , {'en
Wellen of
Welten
heroemd oudduetsch
ouddultsch gegoeen beroemd
slacbl van
van regerende
regerende version.
vorsten.
slack;
Wenden, een
Wenden,
tak der
der Slaven
Sillven (Slavonen)
lSlavoneo} in noordnoord...
een tak
en
eo oost-lluitschland.
oost-uuHschland.
W erst, russlsche
russische mill,
Werst,
miJI, 77 gelijk
gelijk I1 duitscbe.
duitscbe.
Whigs,
volksgezinden, vrijheldsvrienden,
vrijherdsvrienden, zij,die
zij,die
TJ.'~h!rJ8, volksgenndeD~
In .Eogeiaud
beperkt en
en
an
Engelandde
de konmkhJke
koninkluke magt
magt beperkt
de reg
regten
des volks
y olks bescherrnd
de
ten des
beschermd Willen
bebben
willen hebben
(vl'rgeJijk Tory).
(vergelijk
Whiskey , korenbrandewijD,
Whiskey,
(in Schot.
Scbot..
korenbrandewijn, jenever (in
land en ferland).
Ieeland).
land
Whist~ , e!lgelsch
Whist
tusschen 4it personen
personen
engelsch kaartspel
kaartspel tusschen
met
met 52
52 kaarten.
kaarten.
Whisky,
Wlilsky, engelsche
opene, eenspannige
eenspannige wagon
wageD
engelsche opene,
met zeer
zeer hooge
hooge kap.
kap.
met
Wodan,
Wodan, oppergod
oppergod der
der germaansche
germaansche volksstamvolksstammen;
daar Wodansdag,
Wodansdag, d.
rueo; van
van daar
1. Woensda.g.
d. 1.
Woensdag.
Wodka,
Wodkf1., Wudkt,
WUdJc1, brandewun
brandeWIJD (bij
(bij de
de Bunsen,
RusseD,
Polen).
Woiwode,
W~iwode, heirvoerder,
beirvoerder. vorst,
vorst, hertog,
hertog, stadhouder
stadhouder
in
III Polen,
Polen, Moldavia
MoldaVie en
eD Wallachije.
WaUacbije.
Wootz,
1Vootz, voortreflijke
gedavoortreflijke stal.lisoort,
staalsoort, indisch
indisch of
of gedamasceerd
masceerd staal.
staat
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x.
x.
X. , als romeinsch
X.,
rome'nlth getal, beteekent
betee.ent W.
10.
Xr.,
eene afkorting
Kr
•• is in
in het
bel hoogduitsch
boogdullsch eeDe
afkorting van
"aD
Kreuzer..
de
lastige
vronw
van
den
griekschen
de
148t1ge
vrOllW
no
den
griekscbpft
ZantippB,
Xantippe,
wijsgeer Socrates;
Socrates; van
wijslZeer
'980 daar
dan;: een
een kwaad
kwaad wijf,
"gr,
bUisdraalr.
heileveeg, broekdraagster.
broekdraagster.
buisdraak, helleveeg,
gastgeschenken;ook
ook eene
eene snort
Xenien,
soort van
1'8D
Xenien, autResehenkeo;

punt
of hekeldichten.
bekeldieblt>D.
punt-.. of

heerscham van
Xettooratie,
vanvreemdelingen.
l'reemdelioR'en.
Xenocratie, beerscb.ppt]

een ("naTant
ervarene in
in bet lezen
Xenograaph,
leleD van het
Xenograaph, een
schrift .an
van nt'erode
vreemde talen.
tales.
scbrifL

de kennis der
Xenographie,
der geschreven
ge8chreven vreemde
Xenographie, de
tales.
lalen.
overdreven zucht
vreemde.
X6ftomanfl'.
lucht voor het
bet neemde.
Xenomanie , onrdrel'en
voorliefde voor
voor bet vreemde.
XentrphiUe,
neemde.
X enophilie, voorliefde
grafstede voor
Xenotaphium, arafstede
Xenotaphlum,
'oor vreemdelingen.
neemdeUngeD.
Xylog typtiek, hontsnijkllDst.
houtsnijkunst.
Xyloglvptiek,

Xytographie, het
:Xylographie,
drukke. met houten
houte. letters
leiters of
of
bet drukken
platen.•
plaloD

v.
.Yacht,
sDelzfilend scheepje,
f'cbeepje, jael.
Pacht, snelzeilend
jagt.

Yacht• club, vereeniging
Yaoht-club,
oefening in bet snelBoel..
vereeniging ter oefening
zeilen
-roe(len.
zeilen eD
en -roeijen.
Ytlm,
yoedingsYam, Yam,wo1'tel.
Yamawortel, broodwortel, gewoon voedingsmiddel in
in de Indien.
mtddel
IDdl~n.
Yankees, spotnaam
Ytlnkee8,
noordamerikaanscbe EDspotnaam der noordamerikaansche
EngelscbeD.
gelschen.
Ya1'd~
'fao 33 eng.
eng. voeten
1'Oet8n,, gelijk
galijk
Yard, 8ngelsehe
engelsche el
el van

9,14383 ned.
ned. el,
9,U383
eL
Yeoman,
lijr...
niet-adellijk engelscb
engelsch Jlndalgeour;
landeigenaar; lijfYeoman, nJet-adellijk
wicht,
koninkJijk. trawant.
wacht, koninklijk
Yonk,
koopnardij8cblp.
Yonk, cblneescb
cbineesch koopvaardijscbip.
r.op,
b\ibeltaal: de kletnYaop, beilzame
heilzametutoplanti
tuinplant; in b;jbeltaal:
klein.
Ito
pIlot.
ste plant.

z.
z•
Zag(Jai,
Negers.
werpspies der Negers.
Zagaai, werpspjes
Zambo,
AmeTika aan
aan de
de
naam, dien
Bien men
men io
in Amerika
Zambo, nllm,

ZEBAOl'fl-ZOTISCI1,
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arstammelingeo van Amerikanen en Negere
gee ft.

Zebaoth, God, beer der hemelscbe beirscharen.

Zechine,

lurksclle of itaJiaalische goudmunt

(dukul).

Zelnot, Ij\'eraar~ wets~ of geloofsijveraar.
Zeloti8m.1l8, gezindheden en grondsteilmgen van
eenen j.teloofsijveraar.
Zelotypie. jaloerschheld, die in waanzin ontaardt.
Ze'l'ld-avesta, godsdienstboek der oude Perzen
en hUDner JHlkomelingen de Parzen, dat de

Jeer van Zoroaster

hev~t.

Zenith, schedelpunl, kruin- of toppunt. dat punt

in bet vJak des hemelkloots I betwelk rcgl ho'Veil deo schedel des waarnemers is.
Zephyr. koele, zacble westewind, aangenaam
koeltje.

zephYTisch. zacht waaijend, suizend.
Zeus, grieksche [laam van Jupiter.
Ztgeuners, duitsche llBBID V<lD het rondzwervcnd
voJk, dat wij Heir1ens noemen.
Zi,qzag, z-vormige Hjne!l, gclijk b. v. de loop~
~raven maken.
Zink, witblaauwachtig enkelvoudig metaal,

sviauter.
Zodiak. dierenriem,de ~ordel met de 12 hemeltcekens, die de zon scbijubaar jaarIijks doorloopt.
ZOilU8, nijdig, wBngunstig, scherp bedillaar.
Zone, gordrl; aardgordei, luchlstreek, bemelstreek, aardstreek.
Zoographie, dierenbeschrijvtng en -afbcelding.
Zoofater, dierenaanbidder.
Zooiogie, diercnJeer. natuurbescbrijving der die~
reno
zoologisch, dierbeschrijv€nd. dierkundig; zoolog18che ru.in, dierentuio.
Zoophagen, dierenvleescheters.
Zoophyte», dierptantcn, plantdieren.
Zoopiaf;tiek. navormillg'. van dierengestalteD,
Zooiomie, dierenontiedmg.
Zot~ca, dierlijke levenskracht.
J;Oti8Ch, bet leven betreffend.

De Uitgever dozes beets made gedrukt en
atom verkrijgbaar gesteld:

Orograpt)iscli- 5tatistiscli- Aistorisc4

ILEN-DBOEK
of Besehrijving van bet
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WETENSWAARDIGSTE
MT DE

Natuur en Geschiedenis
DER

AMIDE EN IIARER DEMERS,
DOOR

J. KRAMERS , Jz.
Compleet in IS et 20 Afleveringen. Bet
meerdere, als ook de twee Steendruk,
platen , wordt gratis geleverd.
Prijs per Aflevering SO Cents.
...................

SORTS tier TECHNOLOGIE.
Naar het Hoogduitsvh van
W. A. RUST,
Docent aan do lioninklijke Universiteit
en bij het Koninklijke Cadettencorps

to Berl ij n, enz. enz.
Prijs f 4,60.

Eerste Grondbeginselen
DER

NATUURKUNDE,
DOOR

P. VA1V DER BURG.
Met 400 tusschen den tekst geplaatste Houtsnee-figuren.
Tweede verbeterde en vermeerderde druk.

Prijs ingenaaid. . . . f 4,20.
« geb. in geprest linnen - 4,60.
............■

ETUFBLOEMENSPRAAK ,
OF

Poelisch Magazijn
VOOR

ALBUMBLADEN.
Een gesehenk your Jonge Lieden van beiderlei kunne,die de zinrrike beteekenis der
Bloemen willen leeren en gebruiken.
DOOR

A. C. BLOEMENDAL.
Prijs 75 Cents.

